
MÁRTON LÁSZLÓ

Örökség

Papp István hazaérkezik Váraljára. Leszökken a szekérről. Mint kit levet magá
ról a szekér. Nem láttatik, hogy bicegne. A szekér megfordul. Indul visszafelé.
Szent György napja van, fényes napsugár. Vigadoznak a pápisták. Rőzsetüzek
füstje, valahonnét lentről. Láttatik a szekér, amint kanyarog az Agyagos-árok
mentén. Immár nem a szekér láttatik, hanem az út pora, hosszan és világosan.
Sebten fölverve. lassan ülepedve. Harangszó, de nem Váraljáról, hanem Szomor
dokról. Váralján fából ácsolt az egyház, annak is aljazatát elrothasztották a vizek.
A harang, minek utána kivonatott ama gabonás veremből,holott rejtve volt, nem
került vissza régi méltó helyére. A jobbágyok a döghalál rendjével úgy e1fogy
tanak, hogy Oláh Mihálynál s néki egy erkölcstelen fiánál és gyermek nélkül
való, sorvadt kóborló Gál Andrásnál egyéb jobbágy nincsen.

A szőlők alja csupa gazos. Papp István azonnal észbe veszi, noha nem sok
szőlőt látott életében, hogya tőkék másod esztendeje nincsenek mettetve. Való
sággal integetnek az embernyi hosszúságú, kunkorodó venyigék. Végükön a
kipattanó, zöld szemekkel. Azt is beszélik, hogy prédikátor sincsen Váralján.
Felverték és elvitték volna. Már igaz-e vagy sem, az majd megválik. Nemigen
lesznek felesen való jó borok az esztendőben.

Papp István, amióta jóakarói megmondották neki, nem feledkezett meg róla,
hogy ő nemes ember. Jó nehány esztendeje megholt atyja nemes levelet kapott
a császártól. Amikor ezen a földön a császár még nem is volt birtokán bévül.
Egy napi járóföldre minden faluban ezenképpen csúfoskodnak a népek. "Egész
Váralján ingyen sem találtatik oly derék legény, miként N. N. te vagy." A népek
volnának együttvéve eireiter 150 fő, de nincsenek öszve számlálva. Kikeletnek
illatai széllednek széllel.

Papp István úgy nézdegél körbe, mintha keresné, merre láttatik oly vár vagy
annak maradéka, minek alatta Váralja volna. A beroskadó házakat is úgy tekinti
végig, mint amely falu meróben idegen az ő szemeinek. Voltak volna vetések,
némely földecskéken őszi búza. Amde Boldogasszony havában oly lágy idők jártak,
hogy asszonyok és leányok mezítláb jártak. Szivárvány volt a hold körül. Megszó
laltak a madarak, és a hegymálon kihajtott a fű. Mezőkben kizöldültek a vetések.
Papp István atyja, néhai Papp János - mondogatják - nemes levelét nemesnek
aligha dicsérhető szelgálatok fejében kapta volt. Aztán jöttek nagy hidegek, és a
zödellő veteményt mind egy szálig, mind egy fikarc gyökérig leforrázták és eibe
retválták. Atyjának sem termetére, sem járására, sem hangjára, sem ábrázatára, sem
haja vagy szeme színére nem emlékszik Papp István. Azt is csak hallomásból tudja,
hogy néhai Papp Jánosnak gyakorta sebes volt a lába szára. Némelykor tenyérnyi
széles volt a seb, és félő volt, hogy egyben szakad. A lábat végül mégsem kelletett
levágni. Csupán, hogy Papp János élete fogytáig bicegett. Papp István tudomásul
veszi, hogy atyjától maradt rá mind a nemesség, mind a bicegés.

Isten az Ur választani hagyta Dávid királynak, hogy az ő bűnei miatt vajon
fegyver által, éhínség által avagy dögvész által nyerjen-e büntetést a nép. Immár
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nincsen, ki választhatna. Isten az Úr mind fegyver által, éhínség által büntet,
mind pediglen dögvész által nem szűnikbüntetni. A prédikátor, mielőtt elvitték
volna, mondotta. Ulünk az hajó fenekén. s hallgatjuk a fellyül zúgó habokat.
Másat is mondott. Nagy szélvészek forogni láttatnak fejünk felett. Ismét másat.
Búra fordult esztendők során lelkünket mintegy a markunkban hordozzuk.
Mintha már tudta volna, hogy hamarosan kiteinek az ő napjai.

Papp János az ő holt atyjának árnyától borítattván érzi, bátor nem alítja lenni
magát. Néhai Papp Jánosnak zöld bársony híres köntöse volt. Rég volt. Házak
jobbról, házak balról. Roskadt házak, roskadtabb viskók. Senyvedt zsindely. A
zsúpfedelet átvonuló hadak adták lovaiknak. Szarkáné asszonyomnak híres ve
res karnuka mentéje volt, réz islógokkal ezerrel is avagy másfél ezerrel kivarrva.
Szarkáné asszonyomnak nagy fekete kontya volt, általverve kétfelől két hosszú
tűvel, mintha két öklelő szarvai volnának. Prédikátor őket kiprédikálotta.

Vagyon egy kő szál; értetődött a hegy, ki még akkor fenn állhatott. Kő szál
tetejében kő lyuk; értetődött a kő vár, ki még akkor elrontva nem volt. Kő

lyukban lakik zöld kígyó, kivel a falu szélén lakozó veres cifra sárkány ragadé
kos barátságot vetett. Szarkáné asszonyomnak ezüstből varrott, merő cifra kesz
tyűje volt. Rég volt. Szarkáné asszonyom ő szarvas kontyával úgyan vetették
szölönyomö kádba, hogy fejről ágazkodott. Selyemgombbal rakott rásászoknyá
ja visszagyűrődött mind a válláig, lucskos tapodott szölófürtökre. Fejről ágaz
kodván, kimutatta szemérmét avagy inkább szemérmetlenségét minden szöre
szálával, kit a világnak elégszer kínálgatott volt. Rég volt. Papp János, te beste,
megízlelted pennas labiorum, bezzeg hogy engem eltaszítál. Sántikálj csak, va
lamíg az örök tűzre bocsáttatol. Maradékaiddal együtt. Papp János eklézsiát
követett, ezen közben az emberek apraja nagyja kitakarodott az egyházból, ki
nek alját azoita megrevesítették a vizek. Miképpen Váralja fölött immár nem
subsistál a hegy.

A várost, holott Papp István, csak egyszer is ki nem hozatván, esztendőkön
át szüntelen lakozott, erős kőfal keríti. Kőfal tövében palizáta. Neveztetik a város
Fekete Köpának. valamely régi nagy tűzvész után. Jeles város kóházakkal, fő

kapitány házával, vízi mesterségekkel, híres kollégiumával, ki még a régi világ
legszebb napjaiban fundáltatott. Isten az Ur által sok szorongattatásokban is jó
szerencsével megtartatott. Boldog Asszony templomában sok szép festett képek
vannak, kiket más valláson lévő Papp István egyszer sem láthatott. Rútíttatik a
templom, ha szemlélésnek okáért lesz a templomba való menetel. Fekete Kópán,
oda bérekesztett esztendők telvén, immár nemcsak édes atyjának, de még édes
anyjának is külsó formája s ábrázatja úgyan obliteráltatott Papp István elméjiból,
mintha soha még egyiket sem látta volna, és így maguk jó emlékezeténél az ő

képzetében egyebet nem hagytak. Végül Papp Jánosné, később Kajdi Gáspárné,
született Enyedi Borbála meghal. Kinek Papp István hideg tetemét sem láthatta.
Jóllehet Papp Istvánt igen várta, fennszóval kiáltozott, hívogatta volna. Hírlik.
Ládáinak minden kólcsát mindhaláláig maga feje alatt őrizte, hogy azokat Papp
Istvánnak adnája. Hírlik.

Kajdi Gáspár sokat iszik a tavalyi rossz borokban, valamíg vannak. Részeg
fővel furatosabb elméjű, mint mikor vizet kelletik innya. A temetés meglehetős

volt. Négy láda közül egy láda maradt a háznál. Abból is viseltes ruhák rán
kódnak elő, galandok, rézcsattok, más haszontalanságok. Ványolt posztó, de
már igen hitvány. Kajdi Gáspár kivezeti Papp Istvánt a cinterembe, kire Papp
István csak egy szót sem szól. Enyedi Borbála másod házasságából született
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Kajdi Mihály és Kajdi Sámuel, kikből egy megélt, más megholt. Első házassá
gából születtek Papp István és Papp Máté. Kik mindketten élnek. S egy kis leány,
kinek igen korai holta gyanítható, neve nem tudható.

Fakereszt, kissé már megdőlt. Betúk, tántorgók. Szarka csörög a diófán, két
színű madár. Kajdi Gáspár férehúzódik a bokrok közé, hátat fordít a hantoknak.
Jelzeminbokor, szelencebokor. Odalent most is minden sötét és hideg. Testre
szabott birodalmak, feltámadásig.

Kajdi Gáspár, cinterem felől vissza térítvén Papp Istvánt, őtet fölötte dure
tractálja, miért hogy bicegne. Bicegő nyavala fészke főként az ízeknek tanálko
zásai, oda csapodván a vérből kiszakatt sós, nyálas, rágódó matéria, mely a
hártyákat és a csontokat öszvekötő szallagokat és inas húsokat keserves fájda
lommal feszíti. Kajdi Gáspárt a vég hurkában való süly bántogatja, kit neveznek
deákul Haemorrhoisnak. Homlokán kiütvén, veressel sárgállik a Szent Antalnak
tüze, ki miatta bőre megtarjagosodván és tüzesedvén. fel-fel is csattanik sok apró
hólyagokkal. Nagy fehér felhők hömbölyögnek. Oly igen jóllakottan bávulnak ez
lent való világra, hogy ingyen sem figyelmezik halandó emberek vigasságát avagy
nyomorúságát. Bátor ki volna tudhatója? Most vasra vert rabok tömlöce fölött szál
longanak, majd úgyan ez rabok messze földön ragadt árváinak sokszor vissza
gondolt háza táját látogatják. Szépséges piros hajnalba, mikor fillemile szóllal virá
gos körtvélyfának hegyibe. Testesült múlandóságok, örökké valóságig.

Fekete Kópénak több vagyon 60 kisebb és nagyobb utcájánál. Lehet benne
számlálni 2 nagyobb és 13 apróbb csorgó kutat. Lehet benne számlálni minden
bévett vallásnak templomait. Lehet benne számlálni 4 vagy 5 eklézsiai házat, 2
kőhidat, 3 piacot - úgymint: széna piac, kis piac, barom vásár tér -, 1550 házat,
7000 gazdát. Lehet számlálni kevés híján 1 hórát, mely a város megkerüléséhez
kívántatik. Kajdi Gáspár pénzes bort iszik, és pénzes gabonát őrlet az ő házné
pének, mi nagy szégyen és nagy kárvallás. Az egek boItozatján, annak is bévűlső
hajazatán, látomás bontakozik. Szép tündér látomás. Ki mintha volna szárnyas
hangyák által sok apró kövecsekkel összveszerkesztett muzivus tábla. Magos
kékségekben, hömbölygő felhőket széllel futamtatván, törvényszéket ill egy
Sibylla. Kezében vékony két szálakon ingadó kettős Mérték. Azért ki-ki maga
praetensióját és defensióját eleiben terjesztbeté. Korán jövő kisebbik Bírság Nap.
Az is meglakol, ki csak puszta gondolatban is vétkezett. Sibylla más kezében
kerek tükör. Kinek oly erősek sugárai, hogy mindazt, valami dolgokban igazta
lan volna, mind egy szálig s mind egy morzsalékig megemésztenéje. Valami
dologban igaz volna, bántatlanul maradna, mégis igaz voltában kopaszon, el
választatva minden többiektől.Papp István, ki fenti látomásra függeszté szeme
i.~, elbotlik egy fa gyökérben. Kajdi Gáspár szájából szidalom és rútolás hallatik.
Osvény porában ganaj dúró bogár fetrengeti minden ingó vagyonát és jövendő

reménségét. Miként a pillanat, elmúlt a káprázat és a fenség. Egymás mellett
állnak Papp István és Papp Máté. Istállóba, pincébe, pitvarba. Homály, nyirka
dás. Mármost osztozni kell.

Maradott örökség. Lehet benne számlálni 4 lovat, 7 ökröt, 1 szekeret, ki cse
kély fáradsággal helyre hozathatik, 9 nagy hordót, kikben ecetes rossz bort is
lehet számlálni, 90 véka búzát, kinek aligha fogyatkozása nem lesz, másképp
Kajdi Gáspár miért is élt volna pénzes gabonával? Számlálni lehet a váralji bo
numocskát, kit azonban édes fiának szerzett Kajdi Gáspár, bátor őnékik a Papp
János vagyonában semmi részük nem volna. Számlálni lehet a szomordoki ma
jorságot, kiben Papp István és Papp Máté kelletik osztozzanak. Holott minden
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elhagyott és elromlott vala, miólta Papp János meghóIt vala. Lehet számlálni 1
ezüstös kardot, 1 rókamálat, néminemű ruhákat, karmazsin csizmát, 1 öreg
Szentírást, 60 rénes forintokat, kikból éppen kitellik 120 márjás. Ezüst marhából
azt a keveset, mit a hadak fel n~m prédáltak volt. Mármost osztozni kell.

Gál András kilép a fák alól. Uzenetet hoz. Gál András hajdan időben a ma
gosabb emberek sorába számláltatott. Azonban változás ütvén őbenne, csak fél
esztendő leforogván is igen decrescált avagy alánőtt. Immár annyira megaszott
és megtörpedett, hogy meróben gyermekké vált. Lelke még annál is alább csö
könt. Gyakran csendes éjszakákon hallatik, amint szívében forgolódván, csiko
rog a lélek. Misericordia nem találtatik. Csak az ágak, miket Isten az Ur kizöldített
valahára. Csak a virágok, mik az elmét oly kedves haszontalanságokra fordítják.
csak a szállongó por csillamása. Csak az estvéli hangicsálás. Gál András, minek
után megkisebbedett, és kotyog vala szíve gurdéllyában a törpödött lélek, sűrven
átjárkál Süketfalvára és Bödrögénybe, holott hosszan sürgölődik Dusárdin uram
birtokán. Gyakran tapodván száradott lábaival a szomordoki határ földjét is.

Dusárdin uram jó szerencséjüket kívántatja Papp Istvánnak és Papp Máténak.
Reményli, hogy nem fognak az ő lába szárába elbotolni. Mert ha elbotolnak,
bizony földre buríttatnak. Valakik pedig földre buríttatnak, azokra Dusárdin
uram aligha rájuk nem suppan. Papp István és Papp Máté vegyék azért eszükbe
Dusárdin uram termetének erős kövérséget és fogakval rakott szájának emésztő

dühösségét. Mindezeken fellyül üzeni Dusárdin uram, hogy Papp István és
Papp Máté mennének hozzája György napot ünnepelni, vacsorálni, vígan lakni.
Lesznek fehér személlyek is. Dusárdin uram a szent keresztségben, ki vajmi
kevesett fogott rajta, nyerte volt a Georgius nevet, mely származik a Geos 
vagyis föld - és az Orge - vagyis művelni - szavakbóI. Oregatyja francia
volt, kitől a név és a Character hagyatkozott rá. S kit ez mostani császárnak
előzője küldött erre tája, hogy érette haló poraiban is verje meg az Isten. Dusár
din uram valósággal kiváló föld művelő vagy inkább műveltető.Van szép gaz
dasága. Felesen való termése minden esztendőben.Pincéiból sírás, jajgatás hal
latik. Csak legapróbb hibázásokért is kemény fenyítékkel büntet.

Esteledik. Immár menni kell Dusárdin uramhoz. Nem tudja Papp István, de
tudja Papp Máté, merre van a járás. Dusárdin uram csináltatott egy nagy mol
not, három kőrejárót, Agyagos-ároknak felső folyásához. Mely szép tűz kereket
bocsát Isten az Ur, tűz kerékhez mely szép fényes rózsás fentőt az égnek aljára.
Nem búza őrletik s nem posztó kallódik. Molnája ha zakatol, azért zakatol, hogy
hangosabb legyen a sikoltozásnál, holott sokan kínoztatnak. Hírlik. Csörgő szí
W, zsugor csontú Gál András ott a molnár. Dusárdin uram szereti a nevetést.
A vidámságot. Kikelettől őszig tartja Fidél páter egy ügyű cseri barátot. Ki lazs
nakban öltözik. Télvíz időn szükölködik a cseri barátok régi klastromába, mivel
haszontalan és igen egy ügyű. Kinek volt régen három tornya, de már most
egyik el van dőlve. Fidél páter keze hátra köttetik. Fidél páternek szájával kel
letik egy almát kivenni lisztes vékából avagy vizes cseberbóI. Urak messze föld
ről térnek Süketfalvára mulatni. Némelyek botránkoznak, de mitévők lennének
botránkozásaikval, hanemha szívükbe temetnéjék. A szomordoki rész által,
mely most igen siralmas, de csinosbítható, végül kikerekíttessék a bödrögényi
jószág. Mosolygós ráncos Gál András az örökséget mustrálja. Motoz a házban.
Világot nem gyújt. A törpe.

Az volt ám a nagy mulatság, midőn elmúlt esztendőben,verőfényes őszidő
ben két küzdő szarvas közül egyik felnyársal ta másikat, és ingyen sem szökhet-
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vén, Dusárdin uram által elfogatott. Vadász urak interrogálták, adrnittálták.
Majd, hogy maga mentésire nem tudott felhozni semmit is, halálra szentenciáz
ták. Mondatott Fidél atyának, az egész processusban ki semmit sem tudott volt,
adna consolatiót a szegény bűnösnek, s nyilván való gyilkost végül meggyón
tatnája. Azonban ki nem tud németül, sem deákul. De még magyarul sem.
Alighavalamely oláh rabló gyilkos nem lesz az. Volt is fényes kacagás, midőn Fidél
páter benne botlott a siralmasban, s annak oktalan barom volta megismerszett
előtte. Holott ittas boros fővel bitófa dombhoz vonszották a halálra szántat. Holott
nagy ünnepléssel fölakasztották. Mit annak utána józanul szégyenlettek, s nem
győztéka dögöt minél mélyebb gödörben rekkentetni. A vendég seregben akárhá
nyan is voltak szépen rajzolók. Ugyes muzsikások. Vaskos történet mondók. Kisasz
szonyok ha voltak volna, díszest hímeztek volna. Kisasszonyoknak Dusárdin
uramhoz nem volt járásuk. Dusárdin uram szájára veszi Papp István és Papp Máté
nevét. Bátor nem is nevüket, kiket ő méltónak nem tanált. Hanemha két kuvaszt
avagy két gelesztát foglalt volna szavakba.

Két ármálista nemesek. Ha ha ha. Rakhatnak címerükbe csiga bigát, kinek
hátán a háza. Papp István éppen tíz esztendős. Papp Máté hetedfél. Van törvény,
ki gyámolt rendel fölébük. Gyámolnak szabván kötelességet. Allnak a szürkü
letben. Bátor mennyük volt parancsolva. Papp István apródonként haladhatik.
Hajlós az ösvény Dusárdin uramék felé. Kiknek szokása. Ragadozó madarat kit
élve megfoghatnak, lábait elvágják s maguknál tartják. Maradék madarat sza
badon bocsátják. Végre felhagyna ragadozásival. Es lenne szabad, miként a ma
dár. Papp István fájós rossz lába. Nincs egyéb oszlop, ki megtartanája dőlni kész
testét. Peregnek lustrumok, őrlődneksaeculumok. Munkálódik lsten az Ur mol
nája; de lesz-e kenyér az időnek lisztjéből? Száz esztendő alatt megváltoznak az
épületek és a vidékek. Megváltoznak a felhők és a fuvallatok. Avagy töltetik-e
régi tömlóben új bor? Ketten állnak, bátor menni kell. Nincs maradásuk, bátor
elbujdosni sincs hová. Kerek lakás a föld, kinek színén ember és barom ingyen
sem lappanghat soká. Uveg lenticularés tubusok által minden zege zuga vilá
gosan láttatik. Miként a lélek Legfőbb Ismerője szívek mélyire s vesékbe láthat.
A földek szertedarabolvák. A szűkös Horizon - id est látásnak határozatja -,
kinek dirib darabjai tüzes vasakkal bészegezvék, tétova kedvek és gondolatok
tömlöcében zár. Kinek is kó1csa rég elveszett. Rémlik és dereng ez teremtett
viI~.8' Estvéli csöndben fennszóval révedése mind az egekig hatol.

Otödfél esztendő sem telik benne, Fekete Kópa valósággal fekete lesz. Elron
tott házai között farkasoknak és hollóknak lesz lakásuk. Szőlőknek helyén fakó
tövis bozót növekszik. Váralját - vagyis annak romladékát - sivó homok lepi.
Isten az Ur kigyomlálja Dusárdin uramnak még a falra hugyozóját is. Azon
helyen, holott Papp István és Papp Máté vérit ebek nyalják fel, Dusárdin uram
vérit úgyan azon ebek nyalják fel. Húsában csonka bonka madarak esznek ha
lotti tort. Más nevezetesek rabláncban fognak hurcoltatni. Megint mások más
képpen fogyatkoznak el erről tájról. EInek-e, halnak: nem fogja tudni senki. Mert
nem lesz, ki tudhatja, s nem lesz, ki nem tudhatja majd. Mindez még csak
ötödfél esztendőmúlva lesz így. Addig még az idő valahogy eltelik. Itt halandók
s nem itt halandók: álmodnak, tervelnek, próbálnak. Minden csak dolog, és a
dolgok próbára citálják történhetőségüket. Otödfél hosszas esztendőnát. Néme
lyek zöld ágra vergődnek,mások dugába dőlnek. Addig még az idő valahogy
eltelik.
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