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Az idő repült.
Megint beköszöntött a nyár, és egyre messzebb és messzebb tá

jakra bontottunk vitorlát. Bármikor nekivágtunk Pasekyre áfonyát
szedni, az irtásokra szamócázni vagy Vedelékhez a malomba né
hány vidám percre.

Vasárnaponként, ha szép volt az idő, már magukkal vittek
bennünket Rabcsicéra, a templomba. Hogy valahogy bírjuk az
utat, időnként valamelyik felnőttnek áldozatot kellett hoznia: né
ha anyánk, máskor Ilonka nővérünk, megint máskor a bojtárunk
- ha éppen volt bojtárunk - nyújtotta nekünk a kezét vagy vett
a hátára.

Gyalog jártunk a templomba, fényesre pucolt cipőnkkel a ke
zünkben. Csak a falu határában mostuk meg a lábunkat egy régi
pocsolyában, amelynek még nem volt ideje kiszáradni, aztán fel
húztuk a cipőnket, állunkat egy gondolattal feljebb szegtük, és le
ereszkedtünk - a templomhoz.

Az olyan elvadult farkaskölyköknek, mint amilyenek mi vol
tunk, igazi színház lehetett volna a vasárnapi rabcsicei látogatás,
csakhogy engem egyáltalán nem hozott tűzbe. Ki tudja, miért 
rettenetesen szégyenlős voltam, és itt csupa idegennel találkoz
tunk, nem is beszélve a folytonos köszöngetésről, a hízelgésektől

átszőtt töméntelen beszédről, amelyeket egyenesen sértőnek talál
tam. Úgymint: milyen szép fiúk, és hogy megnőttek - hát fi
tyiszt! Kizárólag anyánknak akadt itt annyi ismerőse mint a pely
va, meg mindenki igyekezett keresni az erdészné kedvét. Anyánk
lehet, hogy hízott is a dicséretektől, mi azonban nem. Úton-útfé
len megállt, én meg rángattam a szoknyáját, hogy menjünk már.

Végre a templomhoz értünk! Csókaraj köröz és rikoltozik fölöt
te - ez valahogy otthonosabbá teszi számomra. Bemegyünk.
Szörnyű mestergerendától sötét kis konyhánk után szerfölött tá
gasnak látom. Az oltár közelében beülünk az oldalsó padba,
ahonnét jól belátható az egész templom. Az ünneplőruhás embe
rek csak áramlanak, és az asszonyok szépen, de véget nem érőn

énekelnek órákon át. Egy jó darabig hallgatom, ám azután ...
Anya, menjünk már! Rosszallóan rámpillant, és - hiszen még el
sem kezdődön a mise. Úgy ám!

Nekünk is volt otthon óránk, sőt falióránk is, csak senki sem
bízott benne. A biztonság kedvéért mindig egy-két órával előbb

indultunk el, így aztán várakozhattunk.
Akárcsak most.
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Jó időbe telt, de kivártuk.
Mozgolódás a sekrestyénél. Lebbennek a ministránskámzsák.

Borov, a sekrestyés hosszú pálcájával meggyújlja a gyertyákat,
miközben hiúzként körüljártalja tekintetét a dugig telt templom
ban, minden rendben van-e. Igen. Rendben. Valamivel utána ér
kezik Marhevka plébános úr. Fehér miseruhájában fellépdel a szó
székre, és csak prédikál, csak prédikál az isteni gondviselésről. Mi
az a gondviselés? .. Egy kukkot sem értek belőle. És úgy látom,
más sem. Magam elé nézek: az egyik ember szunyókál, a másik
meg a harmadik is, sőt néhányan mintha édesdeden aludnának.
Kuliga nénikénket, akire a színes ablak fénye hull, egész könnyen
fölismertem. hiszen időnként járt hozzánk. De hát az ember elcsi
gázódik a melegben. Én is elálmosodom: lecsukódik a szempil
lám, lebukik a fejem. Micsoda szégyen. Anya, menjünk, mert elal
szom, mondom. Bosszúsan súgj a: "Elment az eszed? A mise még
csak most kezdődik, te meg..." Uramisten, és mikor lesz vége,
kérdem. Tartani akarja bennem a lelket: "Egy szempillantás. Tarts
ki." Na hiszen! Én még csak kibímám, gondolom, de mi van, ha
nem fogad szót szerencsétlen szemhéjam?

Marhevka tisztelendő úr végre lemegy a szószékről. De azután
megint énekelni kezd, és csak húzza, húzza - szépen, ahhoz két
ség sem fér, csakhogy e szépségnek nem sok a haszna. Egyre
több és több ember bóbiskol, én meg... Ó, bárcsak anyámnak dől

hettem, bújhattam volna. De nem szabad. Mindenhol figyelő

szempárok. Tessék! Egy asszony mellettem, alighanem Petríkula
nénikém, aki cukorkákat árul, az orrom alá nyom egy csokrot.
Majoranna. Csodálatosan illatozik, de én csak sandítok. Mit
akar? .. Ekkor veszem észre, hogy mások is szorongatnak hasonló
csokrokat, mohón szagolgatják. és akkor belémhasít a felismerés
- ők azok, akik ébren maradtak. De én nem akarom. Nem fo
gom becsapni az Úristent, gondolom.

A mise után még litániát mondtak, én pedig majdnem az áju
lás határán támolyogtam ki a templomból. Csak kint, a szabad le
vegőn, a virágzó hársak alatt tértem magamhoz. Csakhogy ekkor
egyszerre rámtört az éhség, mert már délután volt. Rovne, Uram
isten, Rovnét milyen drága, szívemhez közeli helynek éreztem, és
mégis milyen távolinak tudtam!

Amilyen hamar csak lehet, el innen, irány észak. Anyánknak
azonban még akadt elintéznivalója, mi pedig rostokolhattunk,
mert ennyi ember előtt nemigen cirkuszolhattunk volna következ
mények nélkül. Ráadásul útban hazafelé megállt mellettünk Mar
hevka plébános úr is. Anyánk utasítására kezet kellett csókolnunk
neki, mi pedig... Ugyan mi mást tehettünk volna! Kezet csókol
tunk neki. Ha az átszenvedett misét nem akartuk érvényteleníteni
a szófogadatlanság bestiális bűnével. Végtére is... A felnőttek is
kezet csókoltak neki. De még mennyire! Mintha a keze helyett
mézeskalácsot nyalogattak volna. A plébános ráadásul még úgy is
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tartotta. Jócskán el a testétől, mintha attól félne, hogy a reveren
dájához ragad, mosolyogva, villogó szemüveggel.

A szertartás után végre magunk mögött hagyhattuk a nemaka
romfalut. A határban aztán le a cipővel. De Zahőrkától Rovnéig,
hegynek föl már többnyire csak a felnőttek hátán csimpaszkod
tunk. És amikor elértünk Pasekyig, és megpillantottuk a csodála
tos áfonyabokrok káprázatos gyümölcseit, hét ökörrel se lehetett
volna visszatartani bennünket. Villámgyorsan lecsusszantunk a
földre, be a legközelebbi áfonyásba és - akár a farkasok. Téptük.
martuk, faltuk még talán levelestül is. Éhünket is elvertük, szom
junkat is csillapítottuk vele.

Amikor aztán egy idő múlva előmásztunk, jobban hasonlítot
tunk kongói négerekhez, mint templomból hazatérő rovnei fehé
rekhez.

Valamivel jobb dolgunk volt, amikor apánk nagy ünnepekkor
- többnyire Pünkösdkor - magával vitt bennünket a rabcsai
templomba.

Fogalmam sincs, miért: anyánk hallani sem akart Rabcsáról.
Mintha csak a rabcsicei Úristenben hinne, holott Rabcsára sokkal
egyszerűbben és kényelmesebben lehetett eljutni. Rabcsicéra
ugyanis kizárólag nyaktörő ösvények vezettek, míg Rabcsára...
Apánk kihúzta a bricskát a pajtából, eléje fogta Pejkót, és - ez
volt ám az igazi mulatság. A pihent ló, amelyet zabon kívül még
édes tejjel is tápláltak, csudadolgokat művelt: prüszkölt, horkan
tott, kirúgott, sőt a Polyána lejtőin vágtatva olyan hangokat is ki
adott, amelyek miatt másutt szégyelltük volna magunkat. De itt
nem zavart. Még ha reszkettek is bele a hegyek, a lóval együtt
határtalan életöröm töltött el bennünket. Hogyne töltött volna el?
Mi megmenekültünk a fáradságos úttól, Pejkó meg könnyített
magán, és - egykettőre Rabesán voltunk.

Ott apánk behajtott a Laslauer úr kocsmája melletti tágas paj
tába - ha jól emlékszem még a kocsmáros nevére -, kifogta Pej
kót, fejjel fordította a bricska felé, ahol már egy tisztességes nya
láb lóhere várta, és a földek határolta mezsgyén, rnint valami ut
cán, nekivágtunk, mert már éppen harangoztak.

Csak a templom elé, mert nem fértünk be. A kutya se bánta. A
temetőben maradtunk, a rabcsai megboldogultakkal, akik csönd
ben nyugodtak itt, letelepedtünk a fűbe, lehet, hogy sírra is, és 
hát az valami csodálatos volt! A nap hevében köröskörül illatoz
tak a hársfák és a kerek világ minden növénye, a csipkebokor
még virágzott, a méhek döngicséltek. és ebbe az illatba és szép
ségbe mint sűrű, erdei méz keveredett a rabcsaiak nehézkes éne
ke, melyet az orgona komoly hangja festett alá. Amikor olykor
fölemeltem a fejem, szinte beleszédültem. Magasan, túlságosan
magasan felettünk az ég világoskék tava, és rajta mint jól felvert
vánkosok igyekeztek a fehér felhők - egyenesen az Asszony
hegy felé. Az ám, gondolatban üdvözletem küldörn Rovnénak.
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Többre nincs időm. A templomban csilingelnek az ezüst csen
gettyűk Úrfelmutatáshoz, a harangozó a toronyban meghintáztat
ja a nehéz harangot, valahol megszólal a kürt átható hangja, és
abban a pillanatban... Pukk, pukk, pukk! Háromszor, akár az
ágyú, dördülnek el a rabcsai tűzoltók mozsarai. Ez már döfi! Ez
már, gondolom magamban, kell, hogy tessék az Úristennek is. A
rabcsiceiek ehhez képest. .. Nyomukba sem lépnek. Elbújhatnak az
órájukkal együtt.

Ilyen misét kibírni nem volt kunszt. Itt bezzeg nem álmosod
tam el. És mihelyt az emberek szállingózni kezdtek a templom
ból, már ráncigáltam is apámat:

- Menjünk, nézzük meg, mivel és hogy durrogtatnak!
Apám megértette kíváncsiságomat. Elvezetett bennünket a tűz

oltókhoz, akik a temető falán kívül tűzet gyújtva helyezkedtek el,
és mindent szépen elmagyarázott. Be kell azonban vallanom,
hogy csalódtam a mozsarakban. Egy darab vascső lyukkal a kö
zepén., Beleszórtak egy kis puskaport, farúddal ledöngölték, az
apró nyiláshoz oldalról odaszorítottak egy hosszú pálcába szúrt
izzó szöget, és - ez volt minden. Apa, neked nincs is szükséged
mozsárágyúra, mondom, a te tizenkettesed sokkal jobb, hízeleg
tem szakszerűerr apámnak a sátrak felé ígyekezve. ahol többnyire
csak mézeskalácsszíveket és cukorkákat árusítottak. Ám a sze
münk sem rebbent láttukon. Méz volt otthon elég. Apánk ezért
megemberelte magát: egy-egy cukorsípot vásárolt nekünk. Sajnos
nem tartottak sokáig. Mire visszaértünk a kocsmához, a füttyök
kel együtt szétolvadtak a szájunkban.

Eddig minden rendben is lett volna.
Csakhogy...
Uram ne hagyj el!
Apát körülfogták a barátai, többnyire erdészek, de más ismerő

sök is, akikkel el kellett intéznie ezt-azt. Berángatták a kocsmába,
sört rendeltek és - az volt a vég.

Vég? Á, dehogy. Ellenkezőleg. Még csak a kezdet. Rákezdték,
vég nélkül folyt a szó, és - talán bizony hogy a nyelvüket ned
vesen tartsák - söröztek hozzá, úgyhogy jócskán akadt dolga a
szikkadt, hamuszürke Laslauer úrnak, ha mindenkinek a kedvé
ben akart jámi. Időnként bennünket, fiúkat is megkínáltak, de mi
csak húztuk az orrunkat, mert a szórakozásnak ehhez a szokatlan
forrnájához még éretleneknek bizonyultunk. Inkább kioldalogtunk
a pajtába elárvult Pejkónkhoz, fölkapaszkodtunk az ülésre, és cso
dálatraméltó egyetértésben megállapítottuk, hogy a sör és a ló
húgy között - ami a színt és a szagot illeti - nincs különbség
tulajdonképpen. Hogy igazunk volt-e, mindmáig nem tudom, ta
lán ezért nem szeretem a sört, de közös fölfedezésünk nem javí
tott sorsunkon. Mivel apánk csak nem jött, mi jártunk utána. Kér
leltü k, hívtuk, ráncigáltuk a kabátujját, neki azonban egyre in-
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kább megnyílt a szíve és megeredt a nyelve - mintha kárpótolni
akarná magát azzal a sok beszéddel a rovnei magányban eltöltött
hetekért. Javára legyen azonban mondva: egy rossz szót sem szólt
nekünk. Épp ellenkezőleg. Egyre barátságosabb, vidámabb, ked
vesebb lett, úgyhogy teljesen levett bennünket a lábunkról. Mi
pedig újból Pejkó után néztünk, fölmásztunk az ülésre, és azt
mondogattuk, ha Rabcsicére mentünk volna, már rég otthon le
hetnénk... Bizony. Így van ez. Mindennek megvan a maga jó és
rossz oldala.

Csak amikor sötétedni kezdett, akkor tápászkodott fel apánk.
Nagyboldogan befogtunk, fölszálltunk a bricskára és - gyí! Duk
lauer előtt - ez volt a másik kocsma, ahol ráfordultunk a Sós
forrás felé vezető útra - apánk még mintha tusakodott volna,
betérjen-e, de nyafogásunkra nagylelkűen lemondott róla. Azután
már egykettőre Sós-fürdőri termettünk. Utána azonban, Hájkán, a
köves úton, immár sötétben jelentkezett a sör további kellemetlen
hatása. Apánk egyszercsak bóbiskolni kezdett. Még ha csak szu
nyókált volna! A láthatatlan köveken zötykölődve túlságosan ki
csi, fajdtollas erdészkalapja lassan lecsúszott, és - egyszercsak el
gurult.

Szerencsére apánk azonnal magához tért.
- Hó! - állította meg a lovat.
- Mi történt? - rezzentünk össze.
- Lerepült a kalapom - jelentette be komoran.
Nem repestünk az örömtől. Le kellett kászálódnunk a bricská

ról a rémes sötétbe, és a kalap keresésébe fognunk. Haladunk elő

re, tapogatódzunk a földön mindenfelé. Én persze azonnal ráte
nyerelek valamire. De hiszen ez él! Alighanem béka... Brrr, bele
borzongok. Még szerencse. hogy tehenek nem járnak erre. A ka
lap végül mégis megkerült. Apánk elhordta mindennek, azután
ismét a fejébe nyomta, és hogy ne történhessék meg még egyszer,
hátraküldött az öcsémhez alóherébe kalapot figyelni.

És így közeledtünk Rovnéhoz egyre sűrűbb erdőkön át - én a
megfigyelő szerepében tekintetemet fölfelé, az út és az ég met
széspontjára szegeztem, apám kalapjára. hogyan úszik a felhőtlen

égen valahol a csillagok között,

A legrosszabb azonban a "másnapos mise" volt, amelyet ott
hon celebráltak.

Szegény apánk...
A pünkösdi sörivástól ugyanis istentelen fejfájást kapott. Ja

jongva járt-kelt a szobában, a fájdaimon kívül ráadásul anyánk is
lekapta a tíz körméről, mégpedig elég keményen. Apánk azon
ban, akár egy igazi vértanú, nem védekezett, hanem tűrt, vala
hányszor beismerte vétkét és töredelmesen ígérte:

- Soha máskor, csibém. Soha máskor...
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Csakhogy a fejfájástól nem lehet szép ígéretekkel szabadulni.
Ezzel tisztában volt. Ezért közben szorgalmasan kúrálta magát. A
szuszékon, amelyben Ferkó majdnem megfulladt, állt egy pohár
fejjel lefelé fordítva. Alatta valami fehér anyag. Minden alkalom
mal, ahányszor csak erősödött a fájdalom, apám a ládához lépett,
megfogta a poharat, az orrához emelte, és - az volt ám a látvá
nyosság! Naptól és széltől téglaszínűre cserzett, jóságos arca hihe
tetlenül összerándult, szemébe könny tolult, nagyokat szuszogott,
aztán csodálatosat tüsszentett, és abban a pillanatban mintha 
megkönnyebbült volna.

Meg kell hagyni, apánk gyógypohara igencsak felkeltette ér
deklődésünket. Fúrta az oldalunkat, miben rejlik gyógyító ereje,
mivel semmi mást nem ittunk, ettünk belőle. A fájdalom nehéz
perceiben azonban nem akartuk zaklatni kotnyelességünkkel, ez
nem lett volna illendő. Ráadásul minek? Nekünk nem fájt a fe
jünk, az ilyen titok pedig... Akkor a legédesebb, ha az ember ma
ga jár a végére. Úgyhogy nagyon kockázatos lépésre szántam el
magam Ferkóval folytatott előzetes megbeszélés után. Mihelyt
apánk kihúzta a lábát a szobából, aszuszékhoz lopództam, ke
zembe fogtam a csodálatos poharat, és akárcsak apánk - jó mé
lyet szíppantottam belőle.

A mindenségít neki! Nem hazudok: mintha valaki orrba vágott
volna ököllel, jó alaposan. Hátratántorodtam, egy pillanatig azt
hittem, ütött az utolsó órám. Az arcom még jobban eltorzult,
mint apámé, szemembe könny tolult, és olyan heveseket tüsszen
tettem, hogy Ferkó majdnem elrepűlt,

- Mi ez? - nézett rám döbbenten.
Én meg mérgesen rávágtam:
- Torma. Közönséges torma.

Kiss Szemán Róbert fordítása
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