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KAPECZ ZSU ZSA

Az Alamond-dûlõ
A Se lyem rét a Kecs ke hegy túl ol da lán kez dõ dik és egé szen a ki szá radt pa tak me de rig tart. Az 

idõ seb bek em lé kez nek, ami kor ki csik vol tak, még fü röd tek a Graft pa tak ban, de az tán va la hogy 
el szi vár gott a vi ze. Most már csak egy gyom nö vé nyek kel be nõtt árok, aho va ki jár nak ját sza ni a 
gye re kek és a ku tyák a fa lu ból. A pa ta kon túl hú zó dik az egy ut cás Alamond-dûlõ, amit a la kók
egy ré sze a fa lu hoz tar to zó nak vél, de má sok, pél dá ul a pos tás, vagy né me lyik gaz da, es kü szik 
ar ra, hogy az utób bi évek ben a kö ze li kis vá ros hoz csa tol ták. Va ló já ban az Alamond nem tar to-
zik se ho va, senkiföldje, de le het, hogy nem so ká ra az ör dög ka pa rint ja meg ma gá nak. A pa tak 
med rén túl mos to ha kö rül mé nyek kö zött kell bol do gul ni az em be rek nek, nincs már szenny víz csa-
tor na, kö ve zet és köz vi lá gí tás. Té len nem jár ar ra a hó kot ró, nyá ron a lo cso ló ko csi és a szó dás 
ke rü lik el a dû lõt. Sem a sze me tes, sem a pos tás, sem az új sá gosfiú nem megy ki oda. Tá vol
van a sí nek tõl, a busz meg ál ló tól, a ben zin kút tól, és a leg kö ze leb bi bol tig is jócs kán el tart az út. 
Esõ után a ke rék pár be le ra gad a sár ba, szá raz idõ ben pe dig fel ve ri a ful lasz tó fe hér port. Akik 
ott él nek, job bá ra gya lo gol nak és elem lám pát hor da nak a tás ká juk ban. Vil lany osz lo po kat ugyan 
lát ni ar ra fe lé, a leg több ház ban még is pet ró le um lám pá val vi lá gí ta nak, az ára mot ré gen ki kap csol-
ták a ki fi ze tet len szám lák bün te té se ként. A víz sem a csap ból fo lyik, ha nem a kút ból húz zák fel. 
Té len-nyá ron fát kell ap rí ta ni, hi deg idõ ben a kály hát is fû tik, nyá ron csak a tûz he lyet rak ják 
meg. Van, aki bog rács ban fõz a kert ben. A dû lõt nem je lö lik a tér ké pe ken, a jegy zõ me zõ gaz-
da sá gi te rü let ként em le ge ti. Ko ráb ban kül tel ki ta nyák lán co la ta volt, gyü möl csö sök kel és ve te-
mé nye sek kel. Né hány fa ház is épült ak ko ri ban, ki rán du lók és hor gá szok men tek oda hét vé gé re, 
amíg volt víz a pa tak ban.

Az Alamond-dûlõ la kói a múlt ban és a múlt nak él nek. Leg töb ben el ér ték már a tisz tes kort, 
fi a tal csak olyan akad kö zöt tük, aki se hogy sem jut öt rõl hat ra. Az öre gek zö me va la me lyik gyár-
ban fe jez te be a mun kát, de ré geb ben ka la uz, nép bol ti tej ki mé rõ, var ró gép sze re lõ, ha ris nya ja ví tó 
vagy es er nyõ ké szí tõ volt. Saj nál ko zás sal gon dol nak vis  sza a haj da ni évek re, szám ta lan  tör té ne-
tet me sél nek egy más nak. Büsz kén vi se lik a mac kó nad rá got, a gu mi pa pu csot, a mi ci sap kát és 
az or kán ka bá tot, õk nem dob tak ki sem mit, ami még hasz nál ha tó. A sze ren csés öre gek nek jár 
nyug díj, a töb bi ek ten gõd nek va la hogy.

A fi a ta lok nagy ré sze hi va ta lo san mun ka nél kü li. Van, aki se gélyt kap, és van, aki nek már nem 
ad nak. Mind annyi an fe ke te mun ká ból él nek. Ke rék pár ra ül nek haj nal ban, vagy be gya lo gol nak az 
elõ vá ro si zöld öve zet be. Ott min dig akad el vé gez ni va ló, kert ren de zés, ta ka rí tás, gye re kek peszt-
rá lá sa, ko csi mo sás, el rom lott gé pek sze re lé se. Az Alamond-dûlõ la kói amo lyan há zi szol gák, így 
is tart ják szá mon õket. Az alamondiak csep pet sem bán ják. Be le tö rõd tek, hogy aki a dû lõ be köl tö-
zik, an nak nincs út ja vis  sza fe lé. Örül nek, ha mun kát ad nak ne kik va la hol, meg akar nak ma rad ni 
an nak, amik: cse léd nek. Egy ide gen csa lád vi szony la gos jó in du la ta sok szor von zóbb, mint az, 
hogy nagy ké pû, ba rát ság ta lan fõ nö kök kér dez ges sék õket is me ret len mun ka he lye ken, ért he tet len 
ke ve rék nyel ven.

A dû lõ egyet len ut cá já nak há zai tég la há zak és fa há zak ve gye sen. A ré geb bi ek nya ra ló nak 
épül tek, az újak la kó ház nak, de nem lát szik a kü lönb ség. Tol do zott-fol to zott épü let va la men  nyi, 
hul lám pa la, kát rány pa pír, rozs dás csö vek, kõ tör me lék van min den fe lé, amer re a szem el lát. Az 
ön ként oda te le pült és ön ké nye sen épít ke zõ la kók a ma guk ké nye-ked vé re for mál ják a dû lõt, ar ról
úgy sem ál mod hat nak, hogy köz pén zen asz fal toz zák az utat és át já rót épí te nek a pa tak fö lé. Már 
az zal is meg elé ged né nek, ha a rét szé lén ös  sze gyûlt sze mét dom bot és a por ban he ve rõ ke rék gu mi-
kat el szál lít ják a vis kók kö ze lé bõl. A gyom nem za var ja õket, még a par lag fû és a fe ke te su lyom 
sem; aki a dû lõ be köl tö zött, és át vé szelt né hány he tet, sem mi re sem ér zé keny töb bé. Amúgy sem 
mond hat ja sen ki, hogy a pa tak túl part ján rossz a le ve gõ. Ez az egy ki jár Alamond la kó i nak: a 
tisz ta, kék ég.

Aki oda ve tõ dik, ide gen ként, a dû lõ be – akár lá to ga tó ba megy, akár el té ved –, nyo mo rú sá gos-
nak tart ja a kö rül mé nye ket. A la kók azon ban egy idõ után meg szok ták a csu pasz ker tek ben ál ló 
há zak ku sza sá gát, és más szem mel né zik az ut cát, a sa ját ut cá ju kat. Igaz, hogy té len ve ri az esõ 
a csa tor ná zat lan ka lyi bá kat, be ázik a fal, a te tõ, igaz, hogy nyá ron fel for ró sít ja a nap a szo bá kat. 
Még is elé ge det tek az zal, amit a vá ros ból ma guk kal vi het tek, ke vés ke bú tort, kony ha fel sze re lést, 
a ru há i kat, né hány sze mé lyes hol mit. A dísz tár gya kat, mint ha ös  sze be szél tek vol na, el ad ták vagy 
el aján dé koz ták, meg érez ték, hogy a dû lõ ko pár sá gá hoz nem il le nek a cse cse be csék. Egyet len 
ház bel sõ akad, ame lyik el üt a töb bi tõl, Bo lond Mar git fa há zá nak tar ka bar ka ös  sze vis  sza sá ga, 
kar ton do bo zok kal és a vá ros ban gu be rált lom mal te le zsú fol tan. A dû lõ zárt vi lá gá ban Mar gi tot 
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meg le he tõ sen tisz te lik. Amíg a vá ros ban la kott, csak gúnyt és sér tést ka pott. Alamondban Mar git 
fon tos nak tart ja ma gát, úgy is vi sel ke dik. A szom szé dok mél tá nyol ják a bo lon dé ri á it, ha nem tud-
ják mi vel el üt ni az idõt, dél után ös  sze gyûl nek Mar git nál, és ez red szer is vé gig né zik a kin cse ket 
az ágy alól elõ hú zott, sza ka do zott bõ rön dök ben.

Az öreg em ber, aki az ut ca Se lyem rét fe lõ li vé gé nél la kik, csa ló dott Alamondban. Úgy hír lik, 
hi va tal nok volt a vá ros ban, azt meg elõ zõ en pe dig kocs má ros Renkben, ab ban a kö ze li fa lu ban, 
ame lyik tel je sen el nép te le ne dett. A vis kó ut ca i ak ér tet le nül me sél nek egy más nak Renk ki üre se dé-
sé rõl, hi szen „ren des” te le pü lés volt, ká tyús, de kö ve zett utak kal, ut cai lám pa sor ral, csa tor ná val, 
ka csa úsz ta tó val, is ko lá val és busz já rat tal, még egy Ma don na-szo bor is állt a fõ té ren, a temp lom
ol da lá ban. Ép pen az zal a szo bor ral kez dõ dött a rom lás. Le he tett a Má ria-alak száz, száz öt ven 
éves, vagy ha an  nyi nem, het ven biz to san volt, az óta há bo rí tat la nul pi hent a hárs fák ár nyé ká-
ban. Az tán hir te len fel nõtt egy nem ze dék, au tók kal és arany órák kal kér ke dõ, foly ton mu la to zó 
tár sa ság. Az egyik kocs ma lá to ga tás után, már nem tud ni, ho gyan jött az öt let, az zal fe jez ték 
be az na pi szó ra ko zá su kat, hogy lég pus ká val cél ba lõt tek a Má ria-szo bor ra. Ar ca, egyik kar ja,
láb fe je oda lett. A kocs má ros nem mert szól ni. A tisz te le tes sem ment ki a fi úk hoz ké sõ éj jel, 
a kö vet ke zõ mi sén ki pré di kál ta õket, en nél töb bet nem te he tett. A vén as  szony ok bi zony gat ták, 
hogy a Ma don na el pusz tí tá sa hoz ta a bajt a fa lu ra, mert a lö völ dö zés utá ni hé ten meg je len tek az 
uzso rá sok, ho lott ad dig mes  sze el ke rül ték Renket. Ki csi ben kezd ték, ked ve zõ aján la tok kal, se gít-
ség nek ál cáz ták a szá mí tást. A leg rá szo rul tabb csa lá do kat ke res ték meg elõ ször, de ha ma ro san 
fû nek-fá nak ígér get ték a gyors pénzt. Mi re az em be rek fel ocsúd tak, alig volt va la ki a fa lu ban, aki 
nem adó so dott el. El ké pesz tõ iram ban ter jedt a sze gény ség, mint egy is me ret len, ha lá los kór, a 
nél kü lö zés a min den nap ok ve le já ró ja lett. A ha tár ban be zárt a for rás vi zet pa lac ko zó üzem, mert 
meg halt a tu laj do nos, a mun ká sok az ut cá ra ke rül tek. Le égett a kö zös sé gi ház. Nem ma radt más 
hely, ahol ös  sze gyûl het tek a fa lu si ak, csak a temp lom, an nak a tor nyá ból meg el lop ták a ha ran-
got, a pün kös di kör me net ide jén. Az is ko lá ban küsz kö dött a ta ní tó, nem volt pénz könyv re, ir ká-
ra, ce ru zá ra, még kré tá ra sem. A mun ka nél kül ma radt szü lõk ugyan úgy kín lód tak, üres has sal 
és üres tás ká val küld ték a ki csi ket ta nul ni. A ta ní tó egyszercsak azt vet te ész re, hogy né me lyik 
gye rek or mót lan fér fi ba kancs ban cso szog, má sok me zít láb jár nak, és egy ként ki ájul nak a pad ból
az éh ség tõl. Szû kös fi ze té sé bõl vá sá rolt ke nye ret, dél ben a fe le sé ge híg le vest fõ zött, azt por ci óz-
ták szét a ta nít vá nyok nak. Har minc-negy ven gye rek egyet len könyv bõl, egyet len fü zet bõl ta nult, 
a ta ní tó sa ját író sze re i vel.

Ami kor már min den ki az uzso rá sok há ló já ba ke rült, a fa lu si ak kezd tek el szök dös ni Renkrõl. 
Éj jel pa kol tak össze, s alig hogy vir radt, út nak in dul tak, más fal vak ba, vá ro sok ba, aki nek meg 
nem volt ro ko na se hol, az Alamond-dûlõbe. Egy ide gen fa lu vagy vá ros a bi zony ta lan sá got je len-
tet te, a dû lõ az is me rõs, ki szá mít ha tó sze gény sé get. A nap ról nap ra va ló élés ideg õr lõ volt, de a 
vi dé ki ten gõ dés so kak nak  adott va la mi fé le el fo gad ha tó egy han gú sá got, a vá ro si lét leg na gyobb 
ve szé lyé vel, a hon ta lan ság gal szem ben. Nem kel lett sok idõ, és Renk tel je sen el ha gya tot tá vált. 
Az enyé szet las san kezd te ki a fa lut, elõ ször csak a ta rack, az úti la pu, a je ri kói lonc tá mad ta 
meg a ker te ket, az tán vi ze sed tek, sül  lyed tek, pe né szed tek az épü le tek. Gaz dát lan ku tyák fal ká ja 
kó bo rolt a fa lu szé len, pa na szos nyá vo gás hal lat szott al ko nyat kor, sen ki sem etet te már a sze ren-
csét len ál la to kat. Szar kák és vad ga lamb ok fész kel tek be az el ha gyott pad lá sok ra, ba goly ült az 
üres tor nác ra nyí ló ka pu te te jén.

Az öreg em ber, a szó be széd sze rint, a renki kocs má ból ki men tett pén zén a vá ros ba ment, és ott 
el úszott a va gyon ká ja. Az utol só fil lé re i bõl vett a Se lyem rét szé lén egy fa há zat. Az öreg nem akar 
me sél ni a ré gi fa lu já ról. Ta lán nem is volt so ha mó dos kocs má ja, csak rá fog ták. A dû lõ ben elõbb 
a kony há já ban mér te a pá lin kát, az tán egy ivó bó dét ál lí tott fel a hát só kert ben. Ott ül dö gél nek 
sám li kon a vis kó ut cai fér fi ak, szót la nul né zik, ahogy a nap fény sá pad ké sõ dél után, és a csend 
be bo rít ja a kör nyé ket. Egy más tár sa sá gá ban is egye dül ér zik ma gu kat, a vén em ber pe dig sem mit 
sem tesz a fel vi du lá su kért. Min dig rossz ked vû en tér nek ha za az iszo ga tás ból, ah hoz nincs pén-
zük, hogy be rúg ja nak, hi telt az öreg nem ad.

A sár gá ba haj ló dé li fény ben tû nik egye dül szép nek a vis kó ut ca, a nap fény ilyen kor a le ve gõ-
ben ke ren gõ fe hér port arany ló nak lát tat ja. Azt hi he ti bár ki, ez egy fa lu, te vé keny em be rek kel, 
nagy já ból ren de zett por ták kal. Mint ha ez az élet va ló di élet len ne, mint ha az Alamond-dûlõ 
la kói szá mí ta ná nak va la hol, leg alább fel mé ré sek ben, és fon tos ada tok, szám cso por tok, ilyen-
olyan mu ta tók je lez nék õket. Az alamondi je len tés azon ban el kal lód ha tott, mert a sze gény ség 
örök  ér vé nyû nek lát szik.

Le megy a nap, a ra gyo gás nak vé ge, ful lasz tó por és az es ti fõ zõ tü zek füst je száll a ker tek
fe lett. Meg ér kez nek a vá ros ból a be já rók, gyer tyát és pet ró le um lám pát gyúj ta nak, for ró vi zet 
ön te nek a la vór ba a mo sa ko dás hoz. Ha mar el csen de se dik a vis kó ut ca. Amíg nem jön fel a hold, 
sem mit sem le het lát ni oda kint, csak az ut ca vé gé rõl a Se lyem ré ten tú li, mes  szi lám pák im boly gó 
fény pont ja it. A vis kó kat be bur kol ja az õsi, át ha tol ha tat lan sö tét ség.


