
Nagymama rejtelmei
Akkora pofont adtam a tizenhat éves fiamnak, hogy székestül felborult.
Pedig azok közé tartozom, akik elvetik az erőszak minden formáját. Most
azonban olyat tett, hogy nem tudtam türtőztetni magam. Áruba bocsá-
totta a családi ereklyénket, egy pravoszláv aranykeresztet.

Egyébként nem rossz gyerek. Ő is szeret barkácsolgatni, csakúgy, mint
én. Megtanítottam jó néhány szakmai fogásra.

Apróság miatt nyitottam be a szobájába, túl hangosan hallgatott zenét.
Éppen kezdtem mondani, hogy zavar, halkítsa le, amikor megláttam az
ereklyét egy halom számítógép-tartozék tetején. Úgy hevert ott, mint egy
közönséges alkatrész.

— Hogy került ez ide? — förmedtem rá. — Miért vetted ki a vitrinből?
— Nemsokára jön a barátom — válaszolta —, tudod, akivel cserebe-

rélni szoktam a komputeres cuccokat. Hoz nekem egy szuper winchestert,
beszámítja az árába a keresztet.

Na, ekkor csattant el a pofon.
Megütöttem, de nekem is fájt. Rám a saját mulasztásom ütött vissza. A fi -

am ugyanis nem tudhatta, milyen történet fűződik a kereszthez, mert
sosem meséltem el neki. Nem tudhatta, miért tekintek családi ereklyének
egy öt centi hosszú pravoszláv keresztet, amikor mindnyájunkat római ka-
tolikus templomban tartottak keresztvíz alá.

Legszívesebben mindjárt magyarázatba fogtam volna, de ahhoz túlsá-
gosan zaklatottak voltunk. Különben is, a gyerek felöltötte magára a ha-
ragszomrád álarcát, biztos voltam benne, minden közeledést elutasítana.
Másnap reggel köszönés nélkül ment el iskolába. Én azonban sürgető kény-
szerét éreztem annak, hogy mulasztásomat pótoljam. Kihasználva távol-
létét leültem a számítógépe elé. Úgy döntöttem, ha beszélni nem tudok
hozzá, írok neki. Írok anyai nagymamámról, az ő dédanyjáról.

Nyitottam egy új fájlt, és azt a címet adtam neki: Nagymama rejtel-
mei. Mire a fiam estére hazaért, kilenc történetet sikerült bebillentyűznöm
a komputerébe. Az első a kereszt hozzánk kerüléséről szólt.

Családi ereklye

Ezerkilencszáznegyvennégy tavaszán nagyanyám megszülte a ki-
lencedik gyerekét, egy kései gyermeket. Ősszel elérte a háború a
falut, ahol családunk lakott. Ránk úgy köszöntött a baj, hogy az ajtót
berúgta egy orosz katona, és mutatta, hogy enni kér. De éppen nem
volt kéznél étel. Ekkor nagyapámat nekilökte a falnak, hogy ott hely-
ben agyonlövi. És már majdnem meg is tette, mire nagyanyám elő-
vette a mellét, egy pohárba tejet fejt, és odanyújtotta az orosznak.

A katona visszahőkölt. Csak nézett nagyanyámra és a karon ülő
nagynénémre, de úgy, mint aki csodát lát, Máriát és a Kisdedet.
Aztán hátrálni kezdett, hirtelen szétrántotta pufajkáját, és olyan erő-
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vel szakította ki nyakából a pravoszláv keresztet, hogy ingnyakára
vér sercent. A keresztet az asztalra tette, és elrohant.

Attól fogva ereklyeként tiszteljük az orosz katona keresztjét.

Csikók és szellemek

Nagyanyám mostohaanyját boszorkánynak tartották a faluban.
Bűbájolásban csak egy szüle volt erősebb a mostohánál. Én a két
vajákos teremtést nem ismertem, meghaltak még a két háború kö-
zött. Nagymama — hasonlóan másokhoz — tudósnak nevezte őket.
Amúgy nemigen mesélt róluk, kivéve egyetlen történetet, azt vi-
szont egy életen át emlegette.

Az első világégés után zavaros idők jártak. Nagyszüleim még
fiatal házasok voltak. Tartottak néhány lovat, de büszkék igazán
csak két kesely csikóra voltak. Hanem egyszer a kipányvázott csi-
kók megriadtak valamitől, elszakították a kötelet, és úgy elinaltak,
hogy jóformán az irányt sem lehetett tudni, merre szeleltek el.

Keserves kétségbeesésében nagyanyám elment a mostohájához,
adjon tanácsot, mitévők legyenek.

— Visszakerülnek hozzátok a csikók — jósolta a mostoha —, de
nem tudom, merre járnak. Eredj lányom ahhoz, akinek nagyobb a
tudása!

Az erősebbik tudósasszony azzal kezdte, hogy elültette nagya-
nyámat az ablaktól.

— Húzódj onnan, nagyon járnak a szellemek! — mondta, majd
így beszélt: — Menj haza, fogjon be az urad, és rögtön induljatok
Nagykárolyba! Ott lesznek a csikók. Mire odaértek, már nagy lesz
a mustra. Törvényt vetnek rájuk, ahogy a gazdátlan jószágokra szo-
kás. Siessetek, mert valaki pénzt akar adni értük!

Úgy volt az utolsó szóig, ahogy a tudósasszony mondta. A csi-
kókat pedig szerencsésen hazahozták.

Nagyanyám beérte az örömmel, nem kereste az ok-okozati ösz-
szefüggéseket. Felettébb furcsának találta ugyan a történteket, de
mégis természetesnek és rendjén valónak. Számára az efféle rejté-
lyekkel együtt volt kerek a világ. 

A bárány hatalma

„Veszett, mint akit vasvillával vettek ki az anyjából.” Ez a mondás
járta a párttitkárról, aki a nagy beszolgáltatások idején került a fa-
luba. Küldetéstudata volt. Felvilágosító munkát gyerekek körében
is végzett. Gyakran benntartotta a nebulókat az iskolában a tanórák
után, és dicshimnuszokat zengett a kommunistákról, a szovjet út-
törőkről, valamint a dolgozók édesapjáról, Sztálinról.

Az egyik nagynéném éppen alsó tagozatos volt. Egy véget nem
érő ideológiai okításon egyszer csak felállt és közölte a pártember-
rel, neki haza kell mennie, mert megígérte az édesanyjának, hogy
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vigyázni fog a kislibákra. A titkár elvörösödött, mint akit leöntöttek
paprikával.

— Anyádnak nem tartozol többel — sziszegte —, csak amennyi
tejet szoptál belőle.

A nagy tanító szerette volna, ha községünk az elsők között hoz
létre szovjet mintájú szövetkezetet a megyében. De a parasztok nem
akarták hagyni, hogy elvegyék tőlük a földet, csendesen ellenáll-
tak. A titkár falugyűléseket szervezett, hogy meggyőzze, megfe-
nyegesse a népet. Egy ilyen összejövetelen nagyanyám is jelen volt.
A pártember a fényes jövőről szónokolt.

— Ha önként beadják a földet a közösbe — harsogta —, hama-
rosan olyan módja lesz mindenkinek, mint a főuraknak.

A parasztok ógtak-mógtak, nem hittek az ígéretekben.
— Maga nem akar úgy élni, mint a grófné? — mutatott rá a tit-

kár nagyanyámra.
— Először fogjuk meg a verebet, utána kopasszuk — válaszolta

nagymama talányosan.
Erősen ráijesztett a családomra a pártvezető az egyik nagy-

szombaton. Úgy kezdődött, hogy valaki feljelentette az enyéimet.
Egy apró lázadás történt ugyanis. Apám megelégelte a savanyú sze-
génységet, hogy nincs hús, amikor van. Fogta a nagykést és elvágta
egy bárány torkát. Tisztában volt vele, a világi törvények szerint fő-
benjáró bűnt követett el, hiszen a jószágot be kellett volna szolgál-
tatni az államnak. Csak hát nemzedékeken át az volt a szokás a csa-
ládban, hogy Krisztus feltámadásának tiszteletére nagyszombaton
feláldoznak egy bárányt. A húsából vittek a templomba húsvétva-
sárnap, hogy megszentelje a pap.

Vágáskor, frissiben, mindig megkóstolták a bárányt. Nagyanyám
éppen vagdalta a sütni való húst, amikor megjelent a párttitkár.

— Folytassák! — mondta szenvtelenül az addig titokban se-
rénykedő családnak. Kizárólag a jóindulatán múlott, hogy most le-
csuknak valakit, vagy megússzuk kemény pénzbüntetéssel. S míg
a rajtakapottak mind megdermedtek, a nem kívánt vendég hide-
gen vizslatva körbejárt.

— Miért van ez ennyire szem előtt? — bökött a pravoszláv keresztre,
a családi ereklyénkre, amelyet előkelő helyen tartottunk a kredencben.

— Mert így sokszor ránézünk — tért magához elsőként nagya-
nyám —, és valahányszor ránézünk, megemlékezünk Krisztus
urunk hatalmáról.

A titkár megvetően elhúzta a száját.
— Jézus nemde az Isten báránya, és maguk szeretik a bárányt —

gúnyolódott, majd kéretlenül leült a karos ládára, és rágyújtott.
— Mondom, hogy folytassák! — biztatta a famíliát.
Nagymama ismét munkához látott a vagdaló késsel, de ideges-

ségében mélyen belevágott az ujjába. Erősen összevérezte a bá-
rányhúst, de zavarában nem mosta le, hanem gépiesen, ahogy volt,
beledobta a lábasba. Hamar kisült.
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A pártember visszautasította a kényszeredett kínálást, jó étvá-
gyat kívánt mindenkinek, ő maga tovább cigarettázott. Amikor az
enyéim lenyelték az első falatokat, elnyomta a csikket, és így szólt:

— Tudja maga, mi az a kannibalizmus? — kérdezte nagyanyámtól.
— Nem tudom.
— Amikor az egyik ember eszik a másik testéből. Ahogy a maga

családja most evett a maga véréből. Mindnyájukat elvitethetném.
Kannibalizmus lenne a vád. Maga meg pisloghatna a keresztjére,
milyen kicsi annak a hatalma az enyémhez képest.

Fénygömböc

Amikor villám csapott a házunkba, maga a Szűzanya oltalmazott
bennünket. Nagyanyám legalábbis így tartotta.

A történet egy réges-régi búcsúban kezdődött Máriapócson, ahol
ő fiatalasszonyként járt, és választott egy Fájdalmas Mária-képet a
kegytárgyárus sátrában. Egy nyomdai sokszorosításban készült
munkát vett meg, amelyet beüvegeztek, és vastag fakerettel láttak
el. A képen a Szűzanya mutat tőrökkel átdöfött szívére.

Nagy becsben tartotta nagymama a képet, a port sem állhatta
rajta. Azt különösen rossz szemmel nézte, ha apám rátette a tévé-
antenna zsinórját. Valahányszor vihar kerekedett ugyanis, apám
áramtalanított és kihúzta a tévékészülékből a tetőantennához csat-
lakozó vezetéket, amelyet aztán, hogy ne lógjon összevissza, ráa-
kasztott a falon függő Mária-képre.

1964-et írtunk. Arra a napra, amikor beütött az istennyila, a párt-
titkár is bejelentkezett hozzánk. Korábban járt néhányszor apám
munkahelyén, rá akarta bírni, lépjen be a pártba. De apám sehogy
sem akart kötélnek állni.

— Maga raktáros, jól fizető munkája van — érvelt az agitátor —,
maga már tévét tudott venni. Az ilyesmi szemet szúr. Van is jelent-
kező a helyére. Persze ha belépne hozzánk, biztonságban érezhetné
magát.

Már nagyon sürgette a titkár a végleges választ, megüzente: eljön
a házunkhoz estefelé, és pontot tesz az ügy végére. Ám az isten-
nyila hamarabb érkezett meg, mint ő.

Fenyegető felhő, hatalmas fekete tömlő kúszott az égre, és a falu
felett kihasadt. Annyi eső lezúdult, hogy kiöntöttek a pottyantós
budik gödrei. Annyi villámot látott akkor a nép, mint szikrát a ko-
vácskalapács.

Behúzódott a család a nagyszobába. Egyszer csak borzalmas
hangrobbanás rázta meg az utcát. Látta a szembe szomszéd, hogy
a tetőantennánk leszívja a villámot. Az enyéim felkiáltottak félel-
mükben, amikor bebújt a szobába egy világító gömb az antenna-
zsinór mentén. Nem volt nagyobb egy mázsás disznó kisgömböcé-
nél, és olyan fényt adott, amilyet azelőtt nem tapasztaltak — később
a neonhoz hasonlították.
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A fénygömböc arra ment, amerre az antennazsinór vezette. Las-
san haladt, komótosan. A Mária-képhez érve megállt, tisztelettelje-
sen elidőzött. Pedig folytatódott a vezeték, a vége a kép túlsó felén
himbált. Ezután a fényesség elindult visszafelé, sietség nélkül,
ugyanazon az úton, amelyen bejött. Semmit meg nem perzselt,
semmit meg nem rongált. Eltűnt.

Nagyanyám azonnal hálaimát rebegett. Meggyújtotta a két legna-
gyobb gyertyát a kép előtt, ami által házi oltárt avatott a szobában.
Ahogy engedett az idő, házaikból előbújtak az emberek, és botor-
kálva megindultak felénk a szélrózsa minden irányából. Csudájára
jártak, hogy villámcsapás után minden épen maradt, és hogy a Szűz-
anya megálljt parancsolt a tűzgolyónak. Az asszonyok hányták a ke-
resztet a házi oltár előtt, akár a máriapócsi könnyező kegykép előtt.

A párttitkár valahogy úgy lépett be, hogy rögtön nagymamába
botlott.

— Hallottam, mi történt — mondta.
— Ránk a Szűzanya visel gondot — szólt nyomatékkal nagymama.
A titkár téblábolt egy keveset a félhomályban — az ítéletidő miatt

nem volt villany —, aztán elindult anélkül hazafelé, hogy felhozta
volna apámnak a párttagságot. Soha többé nem zaklatta ezzel.

Nagyanyámnak különleges szeme volt. Megesküdött volna rá,
hogy látta, mielőtt a pártvezető kihúzta a lábát a szobából, szemét
a képre függesztette, és lopva keresztet vetett.

Annyi szent, a titkár nem olyan ember volt, aki szeretett a fel-
sőbbséggel ujjat húzni.

Baltalopás

Ahogy kezdett nekünk jobban menni, egyre inkább megszerették
házunkat a kéregető cigányok. Különösen Róza néni, aki a falubeli
romák ősanyjának számított. Nagymama nemcsak megavasodott
zsírt adott neki, hanem mellé finom tepertőmoszatot is, nem csak le-
foszlott ruhát tett elébe, de régről maradt patyolatvásznat is, nem
csak elhullott jószágot nyomott a kezébe, de ünnepeken egy-egy
egészséges tyúkot, vagy négy-öt friss tojást is. Tulajdonképpen ba-
rátnők voltak. Tisztában voltak vele, hogy a másiknak is nagy tu-
dása van a világról. Ez kizárta a mihaszna tereferét közöttük, és
majdnem feleslegessé tette a beszélgetést is. Nagyanyám leült Róza
néni mellé a nyári konyha küszöbére, váltottak néhány szót, de leg-
főképpen kicserélték csendjeiket.

Róza néni pereputtyához tartozott az az idős férfi, akit az uno-
kabátyámmal falhoz állítottunk. Mindketten kamaszok voltunk, és
éppen egy csehszlovák légpuskával nagyfiúskodtunk. Mámorosan
verebésztünk a szomszéd utcában egészen addig, amíg a vénem-
ber fel nem bukkant.

— Te, nem a ti kisbaltátok van az öregnél? — lökött oldalba az
unokabátyám.
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Nyargaltunk haza, megnézni, megvan-e a balta? A nyári konyha
ajtajánál kellett volna lennie, mindig ott volt. Csontos húst vágtunk,
gyújtósnak való fát aprítottunk vele. De most sehol sem találtuk.
Senkinek sem szóltunk, elporoltunk az öreg után. Világos volt, hogy
mi történt: bement kéregetni, és egy óvatlan pillanatban elcsente az
éles szerszámot.

A harmadik utcában, egy utcafrontra épült ház előtt kaptuk el.
— Megállni! — kiáltott rá az unokatestvérem, és bár még cérna-

vékony hangja volt, az erély mutálósan mélyített rajta.
— Tedd le a baltát! — parancsolt a fiú, és csípőből az öregre fogta

a puskát.
A tolvaj azonban nem engedelmeskedett, hanem hosszan far-

kasszemet nézett vele. Vagy hatvan évvel idősebb lehetett nálunk.
Széles vállú ember volt, ha lecsavart volna egy-egy pofont, biztosan
megszédülünk.

— Nem érted, hogy tedd le?! — erősködött a társam, de rá kel-
lett döbbennünk, hogy nem tudunk mit kezdeni a konok ellensze-
gülővel. Kínos másodpercek teltek el. Az unokatestvérem mind
görcsösebben szorította a fegyvert, már nehéz is volt neki. Csak-
hogy van abban valami ördögi, ha az ember a puska oldalán áll.

— Kurva anyád! — ordított fel hisztérikusan a bátyám. — Azt
hiszed, szórakozunk veled?

Vállához kapta a fegyvert, és a férfi szeme közé célzott. Az öreg
megértette, most tényleg baj van. Az ajka megrándult, makogott
valamit, és a falig hátrált. De a baltát nem engedte el.

Én ekkor tapasztaltam meg, hogy az életben adódhat pillanat,
amikor olyan billenékeny a világ, mint a kezdő kötéltáncos. Ilyen-
kor valami felfoghatatlanon múlik, hogy e pillanaton miként lé-
pünk túl. Nekünk úgy sikerült, hogy nagymama kiáltott egyet az
utca végéről. Ám olyan áthatóan kiáltott, hogy sikolyként hatott.
Mozdulatlanságba dermesztő hang volt ez. Nagymama hozzánk
szaladt, lekevert egy-egy nyaklevest az unokabátyámnak és nekem,
elvette tőlünk a verebésző puskát, a tolvajtól a baltát.

Később kevés szóval megbeszélte az esetet Róza nénivel. He-
gyeztem a fülem, hátha kiderül, honnan tudta, hogy neki léleksza-
kadva rohannia kell a harmadik utcára, hiszen a balta eltűnését a
felnőttek nem vették észre… De ez a kérdés a két öregasszony szá-
mára nem volt kérdés.

Nótabaj

Miután kinőttem a feles hegedűt, a háromnegyedesre nagyanyám
adott pénzt. Éppen próbálgattam az új hangszert, amikor betoppan-
tak hozzánk négyen: a nagybátyám feleségestül, fiastul, lányostul.

— Add csak ide! — szólt rám a nagybátyám, és vidámkodva az
álla alá kapta a cincogó fát. Kezdetben csak fülsértő macskazenét
hallottunk, amit kínjában ad ki magából a zeneszerszám, ha ava-
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tatlan kéz gyötri. Már ettől is megrökönyödtünk, mert önmagáért
való mórikálás, helytelen csúfondárosság érződött ki belőle. Hanem
aztán elszabadult valami. A nagybátyám úgy rángatta a vonót a
négy húron, hogy mindenki megborzongott. Szakadoztak a vonó-
szőrök, de ő nem állt meg, húzta veszettül. Mintha kicserélt ember
lett volna, mintha ő is, meg a hegedű is csak használva lett volna va-
lamihez. Öntudatlan játéka a hangszerrel egyre inkább démoni nye-
kegéssé, kopogássá, zörgéssé változott.

— Hagyd abba, az istenedet! — kiáltott rá a felesége, és ezzel egy
időben elpattant egy húr. Nagybátyám szempillantás alatt magához
tért, megszégyenülten nyújtotta nekem a hegedűt, aztán leült borozni.

Nagymama sokat adott a jelekre. Arcából kiszaladt a vér. Kiment
a nyári konyhába, lerogyott az egyik sarokban. Vénségére mindig
feketében járt. Mint egy szűkölő puli, úgy ült ott a félelmével. 

Nem telt bele egy hét, közúti balesetben meghalt a nagybátyám
felesége.

— Most ért véget a nóta — mondta nagymama gyászba révülten.

A pokol zsírja

Ismerek egy kiváló férfit, aki egy angyalcsináló kapzsiságának kö-
szönheti az életét. Az anyja Budapest ostromakor került vele áldott
állapotba. Az apját elhurcolták az oroszok, miután elfoglalták a vég-
sőkig kiéhezett várost.

Szaladt az anya a hozzáértő asszonyhoz, hogy hajtsa el a mag-
zatot, hiszen van már neki két gyereke, ilyen körülmények között
nem hiányzik a harmadik. Az angyalcsináló, cserébe a munkájáért,
egy kiló zsírt kért előre fizetéssel.

Szegről-végről rokonságban álltunk az abortuszra készülő
asszonnyal, aki nem tudott máshova tekeredni, csak hozzánk, a vi-
déki atyafisághoz. Elutazott nagymamámhoz, és elmondta búját-
baját.

Nagymama szánta szegény párát, ezért feltarisznyázta egy nagy
kerek kenyérrel és egy üveg borral. A nő azonban megérezte: ha na-
gyon összekaparnánk, talán összejönne egy kiló zsír a bödön aljá-
ról, ezért könyörögni kezdett, hogy inkább zsírt szeretne.

— Nem adok — keményedett meg nagyanyám —, mert a zsírral
a pokol tüzét szítanád. —És még hozzátette: — Együtt pörkölőd-
nénk rajta.

Göncölszekér

Nagymama negyven évig, negyven karácsonyon át várta a fiát,
mert sosem hitte el, hogy meghalt. Miért is hitte volna, hiszen nem
álmodta, nem érezte meg.

A fiú, az én anyai nagybátyám parasztgyerek volt. Két cakkos
szélű, megsárgult fénykép maradt utána, meg egy katonaláda,
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amelyből kamasz koromban galambdúcot fabrikáltam. Talán sosem
engedte volna meg nagyanyám, hogy szétverjem azt a ládát, ha az
én arcvonásaim nem hasonlítanának annyira a fiáéhoz.

Az egyik megmaradt fotográfián egy szakasz katona között talá-
lom a nagybátyámat. Hegyivadászok, valahol fenn a Kárpá tok ban,
előttük sílécek. A másik fénykép közel hozza őt, egy jókötésű, dús fe-
kete hajú fiatalember néz rám büszkén: jobbról, balról egy-egy szép
csikónak fogja a kantárszárát a házunk udvarán. Körülbelül akkor
zabrálták el az oroszok a két lovat, amikor őt utoljára látták a Szov-
jetunióban egy fogolyszállító vonaton, halálos betegen.

Erős volt, mint a vasék a nagybátyám. Egyszer fogadott a többi
legénnyel, hogy meg bír emelni egy szekeret. Alábújt, és a hátával
megemelte — de sérvet kapott. Ezért az első sorozásnál kimustrál-
ták. Bánatában otthon ráborult az asztalra, és sírt, sírt, hulltak a
könnyei, mint a záporeső. Nagy szégyen volt a faluban, ha valaki
kimaradt a katonaságból. Később persze ő is angyalbőrbe bújha-
tott, vakmerő harcos lett a háborúban.

Amikor kiment a frontra, azzal búcsúzott:
— Bármeddig leszek távol, egyszer, egy szép karácsonyon be-

toppanok a szülői házba.
Aztán eltelt vagy húsz karácsony. Talán éppen a huszadikon

nagyanyám azt vette a fejébe, hogy a fia Oroszországban családos
ember, csak valamiért nem engedik vissza a hazájába. Jézus szüle-
tésének ünnepén mindig kezébe vette a családi ereklyénket, a pra-
voszláv keresztet, azzal imádkozott a Megváltóhoz, hogy segítse
haza a nagybátyámat.

Nagymama számára az utolsó karácsony, a negyvenedik, 1983-
ban következett el. Akkor így szólt:

— Lehet, már csak a másvilágon találkozom a fiammal. Nem baj,
őrá ott is vigyázni kell, még nekiáll emelgetni a Göncölszekeret.

Égi súly

Sok esztendővel ezelőtt, húsvétvasárnap reggelén közöltem a csa-
láddal, nem megyek ételszentelésre. Különösebb okom nem volt rá,
hogy kihúzzam magam a közös templomlátogatás kötelme alól,
egyszerűen bal lábbal keltem fel. Özvegy édesanyám joggal vetette
a szememre, ha már meglátogattam őt a családommal a Feltámadás
ünnepén, ugyan miért nem tartok velük az Isten házába? De hajt-
hatatlannak bizonyultam. Végül anyám dohogva megfogta a szen-
telő kosarat, és nyomában a famíliával elindult misére.

Pizsamában kísértem ki az ünneplőbe öltözött családtagjaimat a
házból. Ott azonban földbe gyökerezett a lábunk. A felsepert udvar
közepén egy termetes patkány feküdt. Döglött volt. A kutya végzett
vele.

A vén kuvasz még ismerte nagyanyámat, legtöbbször tőle kapott
enni. Amikor nagymama végsőkig legyengülten a halálos ágyán fe-
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küdt, a kutya hátborzongatóan vonyított. Van olyan házőrző, ame-
lyik jóval a gazdája halála után sem hagyja abba az elviselhetetlen
üvöltést. A mi kuvaszunk ilyennek ígérkezett. Íratlan törvény, hogy
a megszállott állatoknak a szomszédok hurkot vetnek, vagy meg-
mérgezik azokat. Öreganyám ezt nem akarta. Szinte utolsó erejé-
vel kitámolygott az udvarra, és suttogott valamit a kutyának. Az
állat megnyugodott, soha többé nem vonyított.

Mifelénk a patkányt a pokol jószágának tartják.
— Ahonnan kiszorul az Isten, oda beoson az ördög — idézte

anyám nagymama mondását, és jelentőségteljesen rám nézett, az
ünneprontó engedetlenre.

Patkány nem maradhat az udvaron. Lapáttal alányúltam, és le-
vittem a kertbe, hogy mihamarabb eltüntessem. Jószerével mindenki
templomban volt, az egész falu részesült a Feltámadás örömében. Én
meg csak ástam. Gödröt ástam, hogy beletemessem a patkányt…

És akkor valami próba ért ott engem. Hogy miféle, az közelebb-
ről meghatározhatatlan. Ám hogy súlya volt, miként a rossz lelki-
ismeretnek, az biztos. Alázatig rogyasztó teherként nehezedett rám
öreganyám egéből.

Nos, a nagymamával kapcsolatos történetekből ennyit tudtam beírni a fiam
számítógépébe estig. Alig vettem le a kezem a billentyűzetről, már csapó-
dott is a bejárati ajtó. Gyorsan elhagytam a gyerekszobát, bár annyi időm
még volt, hogy üzenetet hagyjak egy cetlin: Keresd a Nagymama rejtel-
mei fájlt!

Még aznap elolvasta a fiam a kilenc történetet. Vártam, hogy bejön hoz-
zám, elbeszélgetünk a családról, az ereklyéről, a kézzelfoghatónál tágabb
világról. De nem jött.

Éjjel azon törtem a fejem, vajon mi lehet az igazi oka a szigorú távol-
ságtartásának? Talán olyan megbocsáthatatlanul lélekrendítő volt a pofon,
amit a kereszt áruba bocsátásáért adtam neki, hogy egy lépést sem tud
tenni felém? Vagy nem is a pofonért haragszik rám, hanem mert eddig tu-
datlanságban hagytam arról, mit jelent nekünk a kereszt? Esetleg nem ér-
dekli, mi történt harminc-ötven-száz évvel ezelőtt azokkal az emberekkel,
akiktől a bőrhibáit, az agykapacitását, a lábméretét örökölte? Hókuszpó-
kusznak tekinti nagyanyám szentjeit, szellemeit, megérzéseit, álmait?
Engem is megmosolyog, amiért úgy fogom fel mindezt mint értéket?

Nagyvárosban, Budapesten nőtt fel a fiam. A gépek, komputerek, digi-
tális holmik bűvöletében él. Lehetséges, hogy semmit sem érzékel a világ
láthatatlan részéből?

Pár évvel ezelőtt meglátogattuk anyámat a szülőfalumban, egy tavaszi
napon. Anyám panasszal fogadott:

— Fagy volt — bosszankodott —, megvakultak a szemek az ágon.
Lefordítottam a fiamnak: ez azt jelenti, hogy a gyümölcsfák rügyei meg-

fagytak, elszürkültek a hidegben. A gyerek visszaszaladt a kocsihoz, vélet-
lenül volt a kesztyűtartóban egy fagyasztóspray, magához vette, levágta-
tott a kertbe, és befújta az épen maradt rügyeket. Látni akarta, hogyan
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