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Egy régi gyergyói bál

Azért, kisöreg. egy kicsit furcsa vagy. Ezt úgy hidd el, ahogy mondom. Ülsz az U ala
kúra összetolt asztalok görbületében, és képes vagy azt hinni, hogy mindez érted tör
ténik. Kicsit vastag lábad a magas szárú cipőben a levegőben kalimpál, bár ha vala
mennyire a széken elörecsúszol, már gyönyörűen leér a földre. De ez annyira nem
kényelmes, hogy csak akkor teszed meg, ha tudod, hogy látnak. Bár általában azt hi
szed, hogy látnak - sőt néznek -, most biztos vagy benne, hogy a hátad mögött nem
áll senki, s a hosszan lelógó abroszok mögé meg ki kukucskálna be? Nyugodtan dőlsz

hátra, a törzsedet még meg is feszíted, a széked ülökéjét két kézzel még meg is mar
kolod magad mögött, s a fejedet merev nyakkal a támlának döntöd. Tudod, hogy et
től nyilvánvaló, a fejed a támlán még nem ér túl, de most nem bánod, mert gondol
kodnivalód van. Az édes befötteken, amiket a húshoz kellett enni. Az otthoni befőt

tesüvegekben felibe vágva görbültek egymásra a nagy, sima őszibarackok - mindig
úgy érezted, hogy szelíd fényük, érett puhaságuk semmi másnál nem tapasztalható
egységet ad az ízükkeL Talán a cseresznyebefőtt az, ami megközelíti, de itt az ízek
érett puhaságába mindig beletolakszik a kemény mag. ts tudod, a te játékaid! Ahogy
a kiskanálra felpúpozol 4-5 cseresznyeszemet, vagy még többet is, amennyi le nem
borul. S ezt a szádba téve örlöd, magozod, szelektálod! A magokat a jobb pofazacs
kóba, a gyümölcs húsát egyelőre balra, aztán a garaton gyorsan leeresztve, mint egy
nagy nyelőmasinán. S nyelveddel pöckölve egyenként számolod a magokat, vajon
annyi-e, ahány szem cseresznye a kanaladon volt. Ha kevesebb, ujjongsz magadban,
hogy végre egy mag nélküli cseresznyét találtál. A magokat köpöd vissza akanálra.
Soha eszedbe nem jutott, hogy egy magot is lenyelhettéL Mi a csudától voltál ilyen
biztos a dolgodban? A cseresznyék ízét még akkor is ízlelgetted, amikor már csak
hűlt helyük volt a szádban. Ez érthető, sőt ismerős is.

Az U alakú asztal görbületében még egyszer végiggondoltad az otthoni selymes be
főtteket. amelyekből búcsúkor és karácsonykor egyszerre több üveggel is nyitott ki
anyád, de mindig csak az ebéd végén, s az édes, puha ízeket vittétek a szátokban az
ebéd utáni csatangolásokra, udvaron való rohangálásokba.

Itt a húshoz kellett enni a barackot és a cseresznyét, és nem volt bennük semmi, de
semmi selymes. Valami szokatlan ruganyos keménységgel álltak ellent a fogadnak, s
a keskenyre vágott barackgerezdek mintha félig a napon aszalódtak volna meg. És
tudod, kisöreg, hogy a gondjaid súlya alatt valósággal összementél? A lábad még
messzebbre került a földtől, s a fejed egy arasszal a széktámla alá. Nem ügyeltél a
tartásodra. Valami olyasmi derengett benned, hogy mi itt a biztosíték, ha a befőtt is
elveszti selymességét, igen, a csirkemellböl is hiányzott a feketehús. Anyád ezt látta, s
mégis a mellet tette a tányérodra, mintha nem tudná, hogy az egésznek értelmet csak
a vékony csirkebordák ketrecében feketéllő húsdarab ad, a többi a kötelező ráadás.
Nagy fehér, szálas húsok, amik az ember torkán mindig keresztbe állnak. A sütemé
nyek meg a torták jók. Azok sem olyanok, mint otthon, de mégis jók. Az is szép, hogy
a tortás tányéroknak középen egy hosszú lábuk van. Mint a talpas likőrös poharak
nak. Óriási, lapos stampedlik.

Az azért nagy kár volt, hogy a halványzöld fodros muszlinruha nem neked lett jó,
hanem Editkének. Ezt én is így látom, és megértelek. Bánkódtál egy kicsit. Editkén a
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zöld ruhát egész este rajtahagyták. s amikor a citromos torta a krémes felével ráesett,
egy kicsit örültél.
Abefőttek selymessége után végiggondoltad a muszlin félig puha, félig érdes tapin

tását, ahogya húzásnak-simításnak utánaenged. és azon nyomban visszaugrik. Á. azt
hiszed, jó lett volna a Gerle Évi mellett a templom piros kókusz-szőnyegénvégig
menni, vigyázni, hogy Ica fátylát valahogy meg ne húzd, mert akkor a koszorú is lejön
a fejéről, vagy az egész menet megáll, s feddön terád néznek, vagy a lépcsőn esetleg
megcsúszik a lábad, s egyébként is képzeld el a fodrok alól kilógó magas szárú cipő

det, melyről mindenki láthatja, hogy fiúcipö, s melletted ott ment volna az az undok
Gerle Évi, akinek a mamája is undok, s egyáltalán nem csoda, hogy az Ica nem sze
reti, pedig rokonok lesznek. S nem is úgy hívták őket, hogy Gerle, hanem Gschwindt
nek, és hiába összetartó az egész család, ahogya nagymama mondja, mert Berci, a
Kulus fia, azt énekelte a Gschwindt bácsinak, hogy

Egy postás, egy postás gondolt egy nagyot,
Százezer forinttal szepen megugrott.

s mindenki csak nyelt egyet, mert köztudomású, hogya Gschwindt bácsi postás volt.
A dombon álltál két rohanás között, s akkor láttad, hogy lenn a járdán a nagyma

rnád megy, s te kiabáltál neki, hogy szerbusz, nagymama, ahogy mindig is szoktál, s
akkor az arcáról leolvastad, hogy ez illetlen volt, mert mellette ott ment a Gschwindt
néni is. S a templomban is mentek mind a menetben, az egész összetartó család, a ta
núk, s az a két kis szdke angyal, az ártatlanok, ahogy fogták annak a szép menyasszony
nak a fátylát. Te ültél Lenesi mellett a padban, s a térdedről egy régi vart kapartál. s
akkor eszedbe jutott, hogy mit csinálna most Editke, ha viszketne a térde. Azt már
az U görbületében ülve gondoltad, hogy a hosszú fehér sifon hálóingben megint
lehetne színházast játszani, úgy, mint tavaly. A kétágú létrát a hátsó udvaron megint
felállítanátok a deszkapalánk mögött, s a nézök az első udvarban néznék, ahogy a
magasban énekeled. hogy holdvilágos éjszakán miröl álmodik a lány. A fehér sifon
hálóing a lábadon is túlér, s takarja a létra csúcsát is, és igazán nem lehet tudni, hogy
hogy került oda föl az a szép kislány.

Az oltárnál megint az a pap volt, akit úgy hívnak, hogy Nagy Ferenc, ezt nagyon jól
megjegyezted. de nem volt nehéz, mert ilyet, hogy Nagy Ferenc, az újságok is írtak,
éppúgy, mint a Hekus Döncit. Fényképet az újságok csak Hekus Dönciről hoztak,
Nagy Ferencről nem, s így a nyomtatott betűs Nagy Ferenc is nagydarab, húsos arcú
ember lett, mint a pap. S valahogyan az is kitudódott, hogy valamiért mind a kettőt

bántják, vagy bántani akarják. Nagy Ferenc akkor még az ifjú pár közeléber. ült és
evett, az később volt, amikor a jövés-menésben, táncban, zenebonában ő is felállt, s
kiment az esti udvarra húsölni. s amikor a két kis száke angyalt meglátta, úgy gondol
ta, hogy megilleti őket egy papi simogatás, s nem tudta róluk, hogy a szdke angyalok a
szájukban vizet tartanak, s ha ő elmegy, úgy folytatják a játékot, hogy ki tudja mesz
szebbre elköpni. S a két pofára tárolt szájmeleg állott víz a simogatástól a markába
buggyant. Ekkor mondta azt, hogy hű, az anyátokat! Erről csak később szereztél tu
domást. Mit mondjak, jóval később. Akkor, ott, alighanem - még mindig a szék ülö
kéjét markolva a két kezeddel a hátad mögött, s fejedet a támla fájának feszítve 
azon gondolkodtál, hogy Nagy Ferenc volt-e a reverendás pap, aki Rici néniék teher
autóján a Balatonhoz jött veletek. A teherautón nem láttad, mert a padsorok hosszá
ban voltak elhelyezve, 2-2 a szélén, s 2-2 egymásnak tolva középen. S aki egyszer itt
leült, az a helyét végleg elfoglalta, s az egész autóra átlátása nem volt. A nagymama
igazi fürdőruhát kapott kölcsön valahonnan, de nektek azt mondták, hogy jó a kom
biné is bugyiba begyűrve. Felsőörsön voltatok, vagy Alsóörsön? Nem tudom, kisöreg.
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Utánanézhetnék, mert évtizedekig megvolt egy levelezőlap egy román kori templom
mal, amit onnan küldtetek haza, s a templomot még tudom. Megnézhetném, hogy hol
van a múemlék templom, de minek. Mi tudjuk, miről van szó. A part és a meder na
gyon kavicsos volt, esetlen erölködéssel sántikáltatok, a rózsaszín habselyem kombi
nén, ami a bugyiba volt dugva, fölül bal felől egy masni volt hímezve. S ez a hab
selyem holmi, s a suta sántikálás, s az újpirosra pörsenö hátatok szavakra fordítva így
hangzott volna: Rici néni nagy teherautóján mi vagyunk a szegény rokon. De akkor
még igazán nem fordítottál szavakra mindent. Ha gondolkodtál is, színekben, szagok
ban, formákban, hangokban gondolkodtál. S az U kanyarulatában, a székbe kapasz
kodva harmonikaszót hallottál, s láttad is Bischoff Médít, ahogya harmonikát húzza,
s láttad Bischoff Zsuzsit is, aki semmivel sem volt idősebb a nagy testvérednél, s
igazi fürdöruha volt rajta, s a bőre nem újvörös volt, hanem barna. Otthon, amikor a
mamád kérdezte, hogy milyen fürdőruha volt a Zsuzsin, nagy zavarban voltál, mert
nem tudtad, hogyan kell nevezni. Később kifigyelted, hogy a családi kódex szerint ezt
úgy mondják: kétrészes. A melltartót mint kifejezést kerülni illett. Ababátoknak
minden további nélkül varrtatok melltartós fürdőruhát, de amikor Maca néni fárad
hatatlanul forszírozta, hogy mi ez?, inkább a nyelvedet haraptad volna le, mint hogy
nevén nevezd. Lehet, hogy azt gondolta rólad, gügye vagy?

Igen, igen, azt akartam mondani, hogy a lábadat lógázva azon tünödtél, hogy ott a
Balatonnál a nagy kövekből épült nyers templomban Nagy Ferenc mondta-e a vasár
napi misét. Hogy Kóschner Berci ministrált, az biztos. S hogy átható, éles hangja volt,
az is biztos. Te, ide figyelj, én negyven éve Kóschner Berci éles hangján hallom azt a
szenténeket, hogy Kezdődik az ének az Úr fölségének.

Esküdni nem mernék rá, de úgy gyanítom, hogy a fehér sifon hálóingről a KIE-beli
szereplésed is eszedbe jutott. Mert akkor is az volt rajtad, frissen kifözve, keményítve.
Szárnyad is kellett hogy legyen, de arra nem emlékszem. Á, ezt az egészet te is inkább
csak futólag végigérezted, semmint tüzetesen végiggondoltad. Igyekeztél kibújni aló
la, inkább ettél még egy tortát, hogy mással kösd le magad. Mert a színpadon KIE
beli nagyfiúk hevertek, egészen nagyfiúk, s neked valami ilyesfélét kellett mondanod,
hogy jó pásztorok, ne féljetek, Kisjézuska megszületett, vagy nagy örömet mondok
nektek, Kisjézuska megszületett. Látod, én is belezavarodom, igazán nem csoda. Igaz,
hogy ez most más. Most nincs itt aBischoff Médi, a Bischoff Zsuzsi, az ifjú pár, akik
akkor még jegyesek voltak, s nincs itt a Kóschner Berci (talán sehol sincs márP), s
pillanatnyilag nincs itt Editke, se a nagytestvéred. Persze szólhattam volna időben,

hogy nyilvános szereplést sose vállalj, de akkor még nem ismertük egymást. Ez így
nem egészen jó".Konkrétan nem ismertük egymást.

Á, ugyis tudom, hogy mit vársz. Azt, amit én. Én már szeretem a dolgokat egy kicsit
késleltetni. Na ne siessünk. Emlékszel rá, amikor kórusban énekelték - vagy csak
kiabálták? -, hogy le, le, le vele, le, le, le vele, forduljon ki belőle. És te nem tudtad,
hogy kinek a levele, és honnan forduljon ki. Persze, most én emlékszem rosszul, mert
ez nem is az esküvön volt, hanem az eljegyzésen, s akkor nem is az U kanyarulatában
ültél, hanem a végén, s mindenkit sokkal jobban láttál, de akkor is a matrózruha volt
rajtad, aminek a rakott szoknyája a blúzához van gombolva, s amikor Tóni jött és té
ged megtáncoltatott, már akkor úgy érezted, hogyanyújtózkodástól kilóg a meztelen
combod a patentharisnya fölött, s a harisnyatartó csatok messzire virítanak a hullá
mosra nyúlott gumik végén. S egy kicsit szégyenkeztél. de a rokon nénik, rokon bá
esik azt mondták, hogy jaj de helyes. Igen, úgy látszik, Tóni akkor még szeretett té
ged, mindig is te voltál a kedvence, bár a mamád azt mondja, hogy amióta saját gye
rekei is vannak, azóta titeket nem állhat. Jaj, csak ide ne jöjjön megint csinálni a pro
dukciót, mert azóta biztos, hogy nőttél is, s a rakott szoknyában nyújtózkodni vég
képp nem lehetne.
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Hát az mikor volt, amikor jól benn az éjfél közepében megzörgették az ablakot, s
bekiabáltak, hogy mi van itt? Maca néni, a Kulus felesége - akire Tóni azt mondta,
hogy akkor se venné el, ha egyedül ö lenne nő a világon - hetykén kiabált vissza,
hogy eljegyzés. Micsoda kérdés, hát ez az eljegyzésen volt. Igen, így kiabált vissza a
Maca néni, pedig mindenki tudta, hogy kinn rendőr áll, és egy pillanatra sűrü lett a
csend. Akkor Tóni kiment, s ettől csendben megindult a dalolás, mert ha te még nem
is, de a felnöttek tudták, hogy a Tóni mindent el tud intézni. A házat is tehermentesí
tette, úgy, hogy a Vogel Jancsinak adott két hízott disznót, s Vogel Jancsi az adóhátra
lékot törölte, mert az adóhivatalban dolgozott. Ez volt egy tollvonás. A másik néhány
tollvonással az egész házat a nagymamád nevéról átírta Tóni nevére. Aki egy pár disz
nóért házat szerez, az egy rendőrrel is jól tud bánni.

Igen, és még az is az eljegyzés, amikor a Guler harmonikázott, és ugye te először

láttál olyat, hogy valaki a lábával üti a taktust. Ó, a dalokat mind ismerted. Hogyne
ismerted volna. Szép esténk lesz, ha egyszer majd megöregszünk. Kiskatókám. ilyen
ez az élet, Jó éjszakát, drágám, a hold fenn az égen jár, Egy autó ment Budáról át, a
Margithídon át, Féltelek, Péterkérn, féltelek. És még egy csomó dal, ami hirtelen nem
jut eszembe, de ha Guler rázendítene, vele énekelnénk.

Hajjaj, énekelnénk mi mindenkivel, aki nekünk muzsikálna, csak ne a cigány jöjjön
oda az étteremben, mert attól egyszer - húsz évvel később - elszaladtál. s kerek fél
óráig ültél a vécében, s ez akkor majdnem az volt, amire azt mondják, hogy szégyen, s
azóta, ha valahol a cigány fél lépést lép arra, ahol te ülsz, olyan utálatos arcot vágsz,
hogy a legyek is másfelé repülnek.

De ha az a háború utáni három kis sovány emberke ismét összeállna, s az udvar és
szoba közt - félig az éjszakának, félig az esküvői táncos társaságnak - világosodásig
együtt muzsikálna, hangodat kieresztve együtt fújnád a fellegajtó-nyitogató lantrnu
zsikással, akinek a lantján szalagok lógtak majdnem a földig, s mert ő a kezével mu
zsikált csak, a szájával énekelni is tudott, s a hangja úgy tekergett a disznószagú nyári
udvaron, mint a lantjáról lelógó selyemszalagok, amiket enyhén kígyóztatott a hajnali
szél. Mit fújhatott a másik kettő? Ö, már nem tudom, de talán nem baj, mert te sem
tulajdonítottál fontosságot neki. Fuvola biztos nem volt, mert a mozdulatokban nem
volt semmi féloldalasság. De amikor egy kora délutáni álomból ébredve a rádióból
olyan zenét hallottam, amiben együtt volt a jelen és a múlt, s ezer évekre még a jövő

is, tudtam, hogy ilyen hangszeren is zenéltek ott a hepe-hupás udvar s a hajópadles
nagyszoba közt a kopott küszöbön. S amikor a rádió bemondta, hogy szaxofonon Jan
Garbarek játszott, a norvég jazz-zenész, úgy gondoltam, hogy a disznószagú udvarról
vagyunk egymás ismerősei. Fogadd ezt el te is.

S amikor a három muzsikás félig egymásnak, félig a csillagoknak azt muzsikálta,
hogy Egy régi gyergyói bál, végképp lecövekeltél előttük, s befötteket, tortákat, egy
lábú tortatartókat. rokon kislányokat táncoltató bácsikat hátrahagyva úgy érezted,
hogy a gyergyói bál is a hátad mögött van már, s édesen arra emlékezel, hogy húsz
éves voltam én még akkor Gyergyánál. S akkor már nyilvánvaló volt, hogy a dalt 
amely simán, minden szöglet és koppanás nélkül úgy folyt és simult, mint a hullámok
a Dunán - neked muzsikálják. A három kis sovány ember a hangszere fölött időnként
rád nézett, s a szemükben mosoly volt, amit minden további nélkül fogtál a tekinte
teddel. s tudtad, hogy ezek most nem gondolják rólad, hogy szégyenlőskislány vagy.
Talán még az is nyilvánvaló volt előttük, hogy te is ott keringőzöla régi gyergyói bál
ban, a világoszöld muszlinruhán a fodrok repülnek, s már lábadon van a fekete lakk
cipő a kicsit magas sarokkal, amit az Öhler kirakatában láttál, s a hajadban okvetlen
ott van egy egészen kicsi kis rózsaszínű rózsa, s a hajad is úgy bodorodik itt-ott, mint
az egymásra pöndörödő megrebbenő szirmok, S mindenki tudhatta, hogy akinek
ilyen ruhája van, annak van igazi fürdőruhája is, s a napon szép aranyosra barnul a
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háta, s a földig érő sifon hálóingben szárnyakkal a hátán nem sül bele a szövegbe, s
az egészen nagy fiúk a KIE színpadáról mind-mind bókolnak - hogy is kell azt csi
nálni? Azért bele ne süljenek, senki ne süljön bele semmibe, mert száz férfi bókolt, a
fákon hó volt, szivemben lángolt a nyár.

Azért tudod, kisöreg. én most egy kicsit csaltam neked. Azt hiszem, a szöveget nem
is értetted akkor pontosan. Ezt abból tudom, hogy emlékszem a nagytestvéred majd
nem gyilkos nevetésére. Hogy az hogy tudott röhögni, és főleg rajtad! Mert egyszer a
Kishegy kőkorlátjánülve az igazán szép kilátás fölött ezt harsogtad: Oly szíves voltam
én még akkor Gyergyónál. És ott kellett megtudnod. hogy ez nem is így van, nem oly
szives, hanem húszéves. Te akkor úgy gondoltad, hogy nem is olyan nagy a különb
ség, lényegében majdnem mindegy, és hogy ez a dög most megint napokig röhögni
fog. Attól kezdve csak magadban énekelted.

Sose szégyelld. Semmit se szégyellj, de ezt aztán végképp ne. Én se szégyellem már,
hogy valahányszor a gyergyói bált emlegettern. az emberek cinkos pillantásokat vál
tottak egymással, s csak sokadszorra értettem meg, hogy nem lehet mindenkivel egy
malomban őrölni. Tudod, most már saját malmom van, s jól megnézem, hogy kit
eresztek a közelébe. És Béla bácsi azt mondta, hogy mindenkinek van egy Szép vagy,
gyönyörű vagy, Magyarországja, csak egy Concertót kell hozzá kitalálni.

Hogy a három muzsikálóval egy malomban őröltetek, az biztos, de a malom az
övék volt, de az akkor még nem számított, a melegtől csillapodó, szikrázó éjszakában
ez nem volt kérdés. Olyan volt az udvar, mint egy tölcsér, amelybe öntik a sziporkázó
kék folyadékot, s az örvénylőn a tölcsér falán körbeszalad. majd nagy lendülettel
átúsztat titeket is egy mély-mély nyiladékon. s egyszeriben máshol találjátok magato
kat. Fönn, a szakadék szélén még ott sötétlik a Sauerék háza, teraszával az udvar fölé
nyúlik, lejjebb, az örvény derekán az ecetfa kanyarodik simuló lornbozatával, s egé
szen lent már a virágzó leánderok s a háromszor bővített disznóól pörög az illatok
szédült örvényében. S az örvényen túl ott volt Gyergyó, ahol száz férfi bókolt, a fákon
hó volt, s a szivekben lángolt a nyár. Először úgy gondoltad, hogy Bischoff Médit,
Bischoff Zsuzsit, Nagy Ferencet, Kóschner Bercit, s a balatoni nagy teherautó min
den utasát beengeded, de aztán úgy döntöttél. hogy Gyergyó csak a tied, sokan-sokan
lesznek ott, de az itteniek közül egyedül te.
Később a tölcsérudvarból a disznószag elíllant, mert Tónit feketevágásért börtönbe

zárták. s a kilenc állatot elszállították. óljukban időnként csak patkány futkosott, a
hegy gyomrában nagy fenyőkkel dúcolták alá az omló szakadékot, hogy Sauerék háza
nehogy a tölcsér aljára szálljon, s te egyszer futva mentél föl a meredek lépcsőkön,

hogy Sauer bácsi jöjjön, mert a nagymamát megütötte a szél.
Mit kerteljünk. Gyergyót is egy kicsit felverte a gyom, s csak akkor szikráztak fel új

ból a fényes havasok. amikor Szákula Bogdán azt mondta, hogy Gyergyószentmikló
son született, s a ZIL teherautó ablakán kihajolva mind a harminckét fogát mutatta
nevetve, s amotortúráztatás benzinfelhőisem zavartak abban, hogy eszedbe jusson a
gyergyói levegő, amit a havasok közt ide-oda kavar a szél, s nem számít, hogy a fákon
hó van, a hó alólleánder illata árad. Szákula Bogdán a mákostésztaszínü haját az uj
jaival beleszántva hátrasimította. s az asszonyok a Ládarészlegben azon vihogtak,
hogy mennyit túráztatja ez itt a ZIL-jét, s akkor egy-egy pillanatra a hátad mögött a
kalapálás teljesen abbamaradt, s tudtad, hogy a kezekben állnak a kalapácsok, s min
den szem a hátadra tapad, s a nagy szürke köpenyedben úgy érezted magad, mint
egy veréb, akin csúnyán lötyög atollazata.

Mi meg csak hajtottunk át a Bucsinon. és tudod, az út mellett szorosan kis törpe
fenyők nőttek, de amikor egy kanyarban az útszélhez túl közel sodródtunk, akkor lát
tuk, hogy a fenyők nem törpék, hanem a szakadék aljából kinőtt óriásfenyőkcsúcsai,
s akkor a kezemben olyan síkos lett a kormány, mintha jégból lenne, csakhogy meleg
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jégböl, s a hátamba is mintha jégcsapokat dugtak volna, amik forrón olvadtak le a
derekamig. Persze, te nem tudod, a Bucsin a tellger szine felett 4798,29 párizsi lábnyira
fekszik. Nevét Bucsin székely rabonbántol nyerte, ki Zandirhám fiát, Apoldat követte a
rabonbánságban. Érdekel ez téged? Kell hogy érdekeljen, mert ha egyszer elmegyünk
a gyergyói bálba, nem kerülhetjük el a Bucsint. S egyáltalán mindent végig kell gon
dolnunk, mert itt hebehurgyaságnak helye nincs. Nem alhatsz ott, ahol éppen rád
sötétedik, még akkor sem, ha fclfütötten langyos a nyári éjszaka, s ha a medvéket tá
vol tartaná Balázs úr kétcsövú elöltöltösc. Mert Balázs urat meg kell hívnunk, ez el
len, légy szíves, ne szólj. Én evvel úgy vagyok, hogy nélküle már egy tapodtat sem. S
ha a milicista kötözködni találna, inkább mindnyájan visszafordulunk.

Tudod, Gyergyó-Szárhegyen éppen temetés volt, s egyforma fekete ruhában, egy
forma csizmákban, majdnem egyszerre lépve, a faluból menet kanyarodott fel a hegy
re. amit - azóta tudtam meg szintén Balázs úrtól - úgy hívtak. hogy Szármánv, s a
harangok annyira, de annyira szóltak, hogy azt hittem, az égbolt változott haranggá, s
káprázó szemem előtt ide-oda, ide-oda kondult a nap. Utólag tudom, hogy ez az érzé
kek játéka volt, s egy csalóka apró fénvtörésé. amit a szemhéjon felgyülö vízgömbök
okoztak. És az egész Számlány koretc tejfehér márványból áll, melvnek felülete, mint a
paresi márvány, hajnalpir szint ölt a lég érintesénél.

Balázs úr szavát majd te is nagyon figyeld, de résen kell lennünk, s ha intek, igye
keznünk kell majd a futásban, jobban, mint rnikor Balázs urat földmérnöknek néz
ték, s drága fényképczógépét a háromlábú állvánnval futva menekítette a földhöz
ragadtak haragja elöl. S ha Balázs úr nektek is elmondja, hogy A mi keleti szomszé
dainkban, a szomszédos Dunafejedelemség népeiben nemcsak most, hanem, /Így látszik,
régen is megvolt a communisticus hajlam, a más földjének elfoglalási ösztöne ( ... ), hogy
ekéiüket a mi barázdáinkba akasszak, s lassanként kellő óvatossággal a hazánkat keletről

és délről köritő, akkortájt lakatlan és felvigyázatlan havasokból olvan darabot foglaltak
el, mi megkorelite a 200 négyszög midet, akkor ne mosolyogjatok.

A zöld muszJinruhát rnelyikünk veszi föi? Te vagy én? Azt mondod, nekem kicsi. Ez
itt nem érv, te is jól tudod. Jó, maradjon a tied. Nekem jó lesz egy bundika, amennyi
ben az feketére festett irhahol van készítve, s veres selyemhímzésekkel (rnik a virágor
namentika müizléssel kivitt modoratai) van gazdagon elöntve, melv élénk szinezetü ékít
ményerés a fekete alapon igen jól veszi ki magát. Látod, nem is baj, hogy még mindig
kontyom van, ehhez illeni fog, s mi nem hagyjuk magunkat a divatkórtól háttérbe szo
ritani. Balázs úrnak flanelujjú börmellényt készítünk, amelyben könnyedén mozog
hat, s egy bizonyos Ádám úrnak, akit okvetlen meghívunk, a mellénynek az a sajátos
fajtája fog tetszeni, amely nem elöl, hanem oldalt gombolódik, s melyen a mell közepére
eső, többnyire koridomú díszes virághímzés jön. Ezen mellény, ha nem annyira szép ido
mú is, mint a másik fajta, de mindenesetre crélszerühb, a mennyiben a mellet a hidegtől

jobban védi. S ezt a bizonyos Ádám úr értékelni fogja, mert ö aztán ismeri Gyergyó
éghajlatát. S nem utolsósorban ismeri a különbözö Részlegeket is, s így Bogdán úrral
lesz miröl beszélniük. Talán még én is szóba hozhatom a Ládarészleget anélkül, hogy
báli kedvünk lekonyuina töle. Készüljünk föl rá, hogy Bogdán úr hajából a mák már
mind ki potyogott, s maradt az egyszínű fehér porcukor. Szemet hunyunk fölötte. Afö
lött is, hogya virágornamentikás bundika kövérit. s afölött is, hogyazöldfodros musz
Iinruhádban kicsit vaskosabb a térded a kelleténél, de ezeket senki, de senki nem
fogja szóvá tenni, mert Gyergyá népe jóval pallérozottabb a csikiaknál. mit azon körül
ménynek tudhatunk fel, hogy úgy a tutaiozás, mint a borszéki savanyúvíz széthardása, mi
itten csaknem mindenkit foglalkoztat, mcssze vidékekre elviszi ezen fiúszék lakóit, s más
vidék népeivel való gyakori érintkezesre utalja; miáltal erkölcseik szelídülnek, s levetkő

zik azon sz ilajságot, mi többnyire minden havastáji népnél meg szakott lenni. Igen, mert
amikor Gyergyószentmiklóshoz a bejárást kerestük, s egy porfelhőben tűnt el per-
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cekre minden, s a dörnperek és más benzinszagot okádó gépek között sokáig veszte
geltünk a leeresztett sorompónál. s a sorompót is csak azért láttuk, mert a sárga fé
nyli neonok nappal is égtek, a Trabantunkhoz jött egy gyergyói székely, aki a tüdejé
böl a gyári rmíszak levegőjét fúj ta, s a szilajságot annyira levetközte már, hogy az út
baigazítás után kezet csókolt. Síriljenek erre, mutatott nagy ívben, s a testvéri kézfo
gást egy cuppantással tetézte. Igen, ót kínáltam meg az almás lepérinyel. amit Kolozs
váron Samu sütött még. Drága, drága Samu, a háború előtt Jávor Pál-bajuszával, s a
negyven év óta változatlan frizurajával. Talán még egy Bocskai-ruhája is lóg valame
lyik naftalinos szekrényben. Öt okvetlen elhívjuk magunkkal. Jaj, már megint miket
hordok össze, mintha nem tudnám, hogy tavalyagyvérzésben meghalt. Miért, mond
ta valaki, hogy esti öltözet vagy életben levés kötelező? Se frakk, se szmoking, se sö
tét öltöny, se az életek jól vasalt, elvágólag hajtott cgyidejúsége. Samu eljön; ha kell,
őhozzá igazítjuk az időt, s a Kalotaszegi Madonnából fogunk énekelni, s hogy kedvé
ben járjunk, a 43-as divat szerint fésüljük át a hajunkat.

Kisöreg. te egy kicsit kóvályogni fogsz, de tulajdonképpen mindig szerettél nagyok
közt forgolódni, kifigyelni öket, csak azt nem kedvelted, ha nagyon színen kellett len
ned. Igérern. erre majd ügyelek.

Még egy kis idöznivalóm van Gycrgyószentmiklóson, mert beljebb kerülve már
nyers növényi szagokat hozott a szél, s a város szélén már olyan utak is voltak, ami
ket egyenletes zöldre nőtt be a fű, s egy helyen, ahol két utca ősszefutott. harsogó
zölddel egy fenyves hegy állta utunkat, s a mezülábas gyerekek azt mondták, hogy az
a Csereoldal. S a múzeum, rnclyhcz kulcsot kellett kérni, rnint holmi apró kis müern
lék templomokhoz. s a padlója fehérre volt sikálva, mint a gyúródeszkák. s egy ku
pacba voltak letéve az akkal' még megnevezhetetlen kincsek: hurutosdézsák, alsó
kentösök. lájbik, másodnapi ruhák, kocsi ládák. átalvctök. gabonarncrök, ruhamosó
dörzsölök. szegelet-kendők, álló- és falitalasok. puliszkafözo üstök, vajköpülök és te
jesedények. ma már a nevüket is tudom. S ott volt a Bocsánczy család kelengyéslá
dája 1790-böl, melyröl úgy gondoltam, hogy tele van kelengyével, de felnyitni nem
mertern, mert nem illett volna, mint ahogy egy régi udvarház vendégéhez sem illett,
hogy magára hagyva a ládákat és szekrényeket nyitogassa.

S most gondolhatnád. hogy a gyergyószentmiklósi csendes múzeum meghittre ko
pott tárgyait gyengéden félrerakva ide hívjuk a vendégeinket. s a gyúródeszka
padlón kezdjük a táncot, mihelyt a muzsikások az oszlopos tornácról betalalnak. s
egylábú tortatartókon csemegéket hordunk körbe, s a sült húshoz beföttet kmálunk,
selyemfényűre érlelt puha barackokat, s cseresznyéket, amikből elvétve hiányzik a
mag, s Bogdán úr kedvéért ángádzsábort is fözünk, de lehet, hogy ezt már Ádám úr is
szereti. Huruttal savanyítjuk. S mert az ángádzsábor készítésében a férfiaknak részt
venni nem szégyen, a régi kicsiház-beli plattenes tüzelőbe begyújtunk. jó is a meleg,
mert ne feledjük, hogy odakint hó van. Ha más nem vállalja, majd én meggyúrom a
laskatésztát. bár ezt sose szerettem csinálni, ha gyúródeszkát nem találunk, gyúr
hatom akár a lisztfehér padlón is, ehhez az ornamentikás bundikát már le kell vetni,
Bogdán úr a tüzet rakja kukoricacsutkákkal, Ádám úr meg a tésztába való húst fűsze

rezi. Te meg csinálhatsz azt, amihez éppen kedved szottyan.
De nem, ezt nem érdemes, mert Gyergyószentmiklóson tilos volt este tíz óra után a

kocsmában dombolni, az utcákon visitani, az ablakok alatt fel s alá járkálni s hegedülni. A
virrasztó tétel semmiképpen nem engedtetik hajnalig vagy virrattig, hanem csak késő

vacsorakorig. amikor az ember le szakott nyugodni ágyában. Te is beláthatod, hogy itt
nem maradhatunk. Megvárjuk, míg a tűz elhamvad, az ángádzsábort még okvetlen
megesszük, mert éhesen útra nem kelhetünk, hisz már te is tudod, hogy a havasi lég
mily étvágyingerlo. De ha elálmosodnál, csak szóljál, valahonnan kerítünk egy ágyat.
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Még kerüljünk egyet az örmény temető felé, jó lesz, ha a nagy hóban a mi lábnyo
munkba lépsz, s Ádám úr már fordítja is a latin kiírást, fordítaná, ha a betűket nem
tapasztotta volna be az odafúvott porhó, de Bogdán úr már mondja is kapásból: Ezen
helyet az idegenek temetésére berendezte Ferenczy György pap 1637. S nem akarja
elhinni, hogy én tudtam, hogy ő örmény, s hitetlenkedve néz rám a kovácsoltvas
kereszt alatt, melyet a térdig érő hóban is játszva megtalálok, s a tábláról leheletem
mel olvasztom le a makacs havat, míg elő nem tűnik, hogy Szákula család. Mit gon
dol, akkor az ángádzsábort mi a fenéért föztük? Kérdezem sértetten, de te a bundi
kám alját húzkodod, hogy hagyjam abba ezt,

S akkor, tudod, ottfelejtettem magunkat. Ott, az örmény temetőben, ami, ha meg
gondoljuk, nem csoda, mert már majdnem derékig hóban álltunk, s a porhó meg egy
re csak szitált, s már mindenünk olyan fehér volt, hogy a világgal egybefolytunk, s
sehol egy figyelmeztető szín vagy mozdulat. S Ádám úr sem mondta, hogy jó lesz vi
gyázni, pedig ö már látott hasonlókat. A három kis zenész meg a hangtompító alatt
azt dudorászta, hogy porka havak esedeznek dehá reme róma, egyszóval minden
csendes és megnyugtató volt.

Végül is a baj csak annyi, hogy mire összekaptam magunkat, már húshagyó kedd is
elmúlt, s nélkülünk futott el a farsangi szán a temető mellett. Pedig szép maskurák
lettünk volna. Itt a feltámadásig már senki sem muzsikálhat, még Jan Garbarek sem,
hiába idegen állampolgár, nem is beszélve a három kis magyar sovány muzsikusról.

Valahogy úgy voltunk mindahányan, hogyelcsigázottságunkban szívesen elodáz
tuk a régi gyergyói bált, mert még felkészülve sem voltunk rendesen. s az összesze
dettségünkkel is mindig baj volt. De nézz ide, mutatok valamit. Tudod, mi ez? Igen, ez
Borszék.

A nagybetűket már ismered, tudom, a többiben majd segítek én. A borszéki főkút,
töltőház és fedett sétány látképe. Mit szólsz ehhez a fedett sétányhoz? A pontosan 9 da
rab karcsú oszlophoz, s az őket összekötő félkörös ívekhez? Ide a porhó csak akkor
vág be, ha szélvihar is támad, a csendes, éjszakai havazástól itt védve van az ember, s
itt bátorságosan lehetne fel s alá járkálni s hegedülni, és ha a kedvünk - mint ahogy
szeretnénk - tényleg kivirágzik, senki sem szól ránk, ha dombolunk s visitunk. mert
láthatod, hogy a lakóházak távolabbra esnek. Mellékelt képünk elotünteti a szép sváiczi
ízlésben készült töltőházat, melynek jobb oldalán buzog fel a Borszék főkútja. S ha a
dalolástól már kapar a torkunk, vagy akis sovány zenészek ujja merevre válna, be
megyünk a svájczi ízlésben készült töltóházba, ahol biztos, hogy meleg van, mert ha
nem fűtenek, a borvíz megjagyván. szétlöki az üvegeket. S ha a buzgó fökútból megtölt
jük poharainkat, te is igyál csak, még akkor is, ha valóban savanyúnak találod, mert
ez azon életforrás, mely már oly számosokat - kikre a halál leselkedett éleimetszd kaszáiá
val, kiknek életfonalát már a párkák ollójuk között tarták - visszahívott az életbe.

S mert végül is mindenki megérkezik, Jan Garbarek Samunak fog improvizálni a
szaxofonján: Elpihent a nagyvilág, elpihent a gond, messze, messze valahol kondul
egy kolomp, s ő is benn marad velünk a töltőházban, pedig norvégságának meg sem
kottyan ez a kis kinti fagy, meg sem érezte, hogy gyér szőke hajába néha belekapott a
jeges gyergyói szél. Balázs úr egy szögre akasztja kétcsövű puskáját, s a puskaport
egy magas polera rakja, nehogy a szétcsordogáló borvízben valahogy nedvességet
kapjon, leveti a flanelujjú börmellényét, s levervén magáról a havat, szakálla még
feketébbnek tűnik, úgy, mint a hóban tisztított drága kelmék. Ádám úr a szemüvegét
törli, mert a melegben bepárásodott, s ez az éjszaka többször megesik vele. Bogdán
úrról azt mondjuk mindketten, hogy milyen nagyon kedves, amikor nevet, pedig a
magasra csavart lámpák imbolygó fényében látjuk, hogya híres-szép fogából egyné
hány hiányzik.

Az csak jóval később lesz, amikor a három sovány kis muzsikus bátortalanul bele
kap, hogy egy régi gyergyói bál, s mi mindahányan - köztünk Balázs úr is - felkapott
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fejjel a Jan úrra nézünk. hogy lássuk. nem készül-e az arcán valami grimasz. de ő csu
kott szemmel figyeli ki a muzsika lelkét. s amikor a lantmuzsikás azt pengeti, hogy
száz férfi bókolt. a fákon hó volt. a szoprán szaxofonján finoman ráfelelí, hogy szí
vemben lángolt a nyár. S a te rakottszoknyás matrózruhádra s rövid patentharis
nyádra ráfeleli a zöldfodros muszlinruhát, s elmuzsikálja az egészen kicsi kis rózsa
szín rózsát. amiről mi már egészen elfeledkeztünk. S a te széken kalimpáló lábaidra
ráfeleI engem. s az én fakuló kontyomra ráfeleI téged, s a rövid sztakkátónál te oda
súgod, hogy öt cseresznyemag. s ettől már én is tudom, hogy a gyöngyházfényű futam
a selymes őszibarack. s rövid próbálgatás után belekezdenek együtt a Ládarészlegbe.
s Bogdán úr belefésül a most már cukorszín hajába, s Adám úr másodszor törli a pá
rás szemüvegét. S ez így megy majd egészen hajnalig, míg meg nem halljuk, hogy
megjöttek a gyergyói fuvarosok, s kinézve majd látjuk. hogy zabos tarisznyát akaszta
nak a lovaik nyakába. s a zömök kis bélbori lovak úgy gözölögnek, mint az üst a
nagymosáskor, s akkor az izzadt hátukat pokróccal rendre betakarják. s szekereikre
rakni kezdik a szalmába takart palackokat. hogy széthordiák: a haza minden zugába, mi
által erkölcseik szelídülnek, s levetkezik azon szilaiságot, mi többnyire minden havas táji
népnél meg szokou lenni.

Akkor nekünk már csak a fürdés lesz hátra, mert a töltőházi melegben felhevült a
testünk. s félünk. hogy a hajnali fagyban mi is gözölögnénk, mint az apróka lovak. s
elmegyünk a Lobogó forráshoz, amely valódi vizokádá, de melybe beleülni ugyancsak
nagy önmegtagadás és elhatározottság kívántatik, mert a test a hidegségben rákveres lesz.
de ha az első perc tűz- vagy inkább jégpróbáját kiállotta az ember, azután a testet kelle
mes zsibbadás s áthevülés fogja el. S itt vannak a csinos vetkezöhelyiségek, s én tu
dom. hogy vannak bizonyos fürdöszobák, ahol előmelegítettvizet öntenek a kádba.

Te mehetsz, majd ha akarsz, a hideg fürdőbe. mert egy kicsit mindig hősködő vol
tál. Neked jó volt a Duna 16 fokosan is, s képes voltál térdzokniban korcsolyázni
menni. Én oda megyek, ahol a vizet elömelegítették, s biztos, hogy Balázs úr, Adám
úr, Bogdán úr. s talán Jan urat kivéve mindenki más ezt választja majd. Csak aztán ne
érezd magad nagyon egyedül. Meg különben is. mit ér a hősködés. ha nem látja sen
ki? Jobb lesz majd, ha szépen velünk jössz. Látod, a vörös keramitkockákon úgy csil
log a pára. mint más évszaki hajnalokon az erdei fövenyen a harmat, s gondolhat
nánk, hogy a magas. csepp kis ablakon egy behavazott páfrányerdőt látunk, de mire
újbólodanézünk, a páfrányerdő eltűnt egy fénylő vizenyőben. mert mindent átjárt az
előmelegített borszéki víz savanyú párája.

Most azt kérded. hogy mégis mikor megyünk?
Pontosat nem tudhatok.
Addig is vigyázz a muszlinruhádra, legalább te ne edd már le semmivel. Én a bun

dikát naftalinba tettem, nem szeretném, ha kirágná a moly.
Mindenesetre a fagyot és a nagy havat meg kell várnunk. Egyszerűbben szólva:

Majd ha fagy és hó lesz nagy.
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