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Sárközi Márton legendája

Akkortájt még úgy utaztunk autóstoppal, mint ahogy manapság Afrikába, In
diába, Amerikába röppen az, akinek kedve van, mert pénze van; ráböktünk a
térkép ~y darabkájára, mondván, ezt kéne megnézni, megismerni, birtokba
venni! Es elindultunk, ésnem is mindig a legrövidebb úton, mert hiszen akkor
tájt megtehettük: gazdagok voltunk, mert semmi másunk nem volt, mint időnk,
s lelkünkben a barangolás szabadsága. Olyanok voltak ezek az utazások, mint
a viták: kanyargósak, kacskaringósak, nem volt cél megtaláIni a két pont közti
legrövidebb egyenest. Persze, nem is az volt olyan fontos, hogyodaérünk-e? s
mikor? - hanem ami útközben történik velünk...

Egyszer Bakonysárkánynál ért bennünket az este, valahol félúton Székesfe
hérvár és Gy6r között. Az út itt csak elhúz a falu mellett; a távolban, a temp
lomtorony gombja körül sejthet6 kocsmához letérni értelmetlennek látszott, meg
aztán - és ez azóta is komisz szokásunk - zsebünkben csak fiUérek csörge
deztek. Elindultunk hát gyalog, ezzel aztán végképp elvágva magunkat min
denfajta lehet6ségt61, hogy bárki is megáll az erd6 közepén két gyanús külsejű

kutyagolónak. S fagyos éjszaka állt el6ttünk. ALadák, Daciák, Trabantok s egyéb
csodák fényszórói magabiztosan röhögtek le ránk.

Már jó három órája mentünk: fáradtak voltunk és idegesek, összefagytunk
teljesen; hiába, dpónk-kabátunk inkább volt alkalmatos tavaszra-nyárra, mint
6szre, korai télre. Belénk fagyott a szó is, a gondolat is csikorogva moccant
bennünk.

- Le kéne ülni - mondtam, és megálltam.
- Nem köll! - mondta Márton, aki akkortájt a fehérvári Sárközlek család-

jáMI éppen kifelé kacsintgatott, egy gy6ri kék szemű, sz6ke leányzó felé. 
Nem szabad leülni - mondta keményen, ám hozzám hasonló vacogással Sár
közi Márton. - Ugy köll ezt csinálni, hogy lépj egyet a bal lábaddal, aztán tedd
utána a jobbot... és újra a balt. Egyszerű ez. Mindig csak egy lépést köll meg
tenni, de azt meg köll tenni. Egyszerű ez.

Valóban egyszerű. csak sokat kell mondogatni.
Balról, egy domboldalon elszórt fények tűntekföl- utcai lámpák melegsárga

fényei. Távolabb szabályos négyszögben higanyg6zlámpák, talán egy gazdaság
jószágait őrzők... Talán... Talán már nincs messze Kisbér - ha ott vonatra ül
nénk, és a vonatban jó meleg lenne, és talán a kalauzt is ki tudjuk dumálni, ha
tovább nem, a következő állomásig. Talán, talán, talán...

- Ez még nem Kisbér - mondta Márton.
- Hát mi? - kérdeztem összetörten, és megálltam.
- Nagybér - mondta Márton.
Ez megnyugtatott - mi több, felmelegített! -, s mentem tovább.
- Nagybért6l még messze van Kisbér? - kérdeztem reménykedve. - Ugye,

nincs nagyon messze... Nem lehet nagyon messze...
- Messze is van, meg közel is - mondta Márton. - Ezt majd még el fogjuk

dönteni.
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- Északi irányban van? - kérdeztem, mintha volna ennek valami jelent6sége.
- Valószínűleg északabbra van - mondta Márton. - Még majd ezt is el

kell döntenünk. Nagybér ugyanis nincs rajta a térképen.
- Ugy érted, hogy olyan kicsi?
- Olyan nagy - mondta Márton. - Nagybér ugyanis egyelvarázsolt falu.

csak éjszaka látni, és 'csak a fényeit látni. Nappal nincs.
- Nappal hol van?
- Mondtam. El van varázsolva.
- Aha. Értem. - B6logattam, most már mintha engedett volna bennem a

fagy, és folytattam a játékot. - Szerintem nappal napraforgótábla.
- Vagy margarétatábla - mondta Márton. - Inkább margarétatábla. Ha te

is úgy gondolod.
- Megszavazva, engedélyezve. Csak azt árulja el uraságod, hogy napszállta

után miért ilyen kopár? Miért virágtalan ez a virágföld?
- Hát, mert... mert a kisbériek minden délután kivonulnak ide a kombájnok

kal, és learatják az egészet. A margarétatarlón aztán minden éjjel kinyílikNagybér.
S ahogy pirkadni kezd, az egész falu emberestill-házastul margarétává válik.

- Es a kisbériek? Hogyan viselik ezt az egészet?
- A kisbériek korábban dúltak-fúltak mérgükben, hogy bár miért köll őnekik

nap mint nap, télen-nyáron teljes apparátussal felvonulni, és csasztuskázva arat
ni, aratni, aratni.

- Most már nem dühösek?
- Most már nem bánják annyira. Nagyon is jól megférnek együtt: Nagybér

nyilik - Kisbér arat. Ez a világ rendje.
- De hisz ez óriási! A lehetőségek lehetősége! avagy, ahogy mondják a mí

veltebbek, itten van az eb alhantolva! Hiszen minden héten megrendezhetnék
az Ifjú Kombájnosok Világraszóló Versenyét!

- Amikor még csak dühösek voltak ez eszükbe se jutott - mondta Márton.
- De nem ám! Mert csak az volt a fontos az ebadtáknak, hogyamargaré-

tákat naprakészen kiírtsák.
- Biza' - mondta Márton. - Késöbb meg már kiválasztás alapján történt,

hogy ki legyen a KáElKá.
-Hogy mi?
- KáElKá. Kisbér Legjobb Kombájncsa. Hanem egy idő után megunták, és

abbahagytak az egészet.
- Es akkor előállt valaki a nagy ismeretlenségb6l, ahonnan küldték, és azt

mondta: versenyezzünk igazából, úgy érdekesebb.
- Ugy bizony. Es ahogy kipattant az isteni szikra, rá is álltak a versenyzésre.
- De egy idő után ez is unalmas lett...
- Mert most meg mindig ugyanazok lettek az elsők...
- Es akkor újabb isteni szikra, és most már jó alaposan megtervezték, mikor

ki legyen a nyertes... Ki vigye el.a babért.
-I} margarétakoszorút.
- Es telt, múlt az idő, mindenki több ízben volt már kiválasztott és soros és

megtervezett Kisbér LegjobbKombájnosa... így aztán megint abbahagyták az egészet.
- Meg azért is, mert kezdték nagyon böcsülni anagybérieket.
- Szó, ami SZÓ, nagyon szívösak ezek a nagybériek. Mi lenne, haútm ejtenénkőket?

Beszélgetrálkvelük, iddogáJnánk, vigaszta1nánk is, akit kell. Mert,ha rneggondo1om,
rogy nekem mirdennap legalább egyszer kombájrvkkései alá kére hajtani a fejemet..
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