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DOBOSI BEA

A föld
Nagyanyám háza vályogból épült. Gyerekkoromban úgy mondtuk: sárház. Nagyanyám a 

levegőbe emelte mutatóujját: csak a belső szoba és a konyha! A fürdőt, előszobát és külső szo-
bát a hatvanas években építették hozzá téglából. Nagyanyám nem fésülte össze haját, miután 
vasárnap reggel kiszedte csavaróit. Tincsei között világított sápadt fejbőre.

Nagyszüleim négy elemit végeztek. Nagyapám két műszakban dolgozott a gyárban, ha éj-
szakás volt, délelőtt lábujjhegyen jártunk. Nagyanyám reggel és este megmászta az olajfinomí-
tó tartályait, öregkorára a visszerek feketére színezték lábszárát. Disznót meg tyúkot tartottak, 
és a rendszerváltozás után nagyapám kárpótlási jegyén földet vettünk a határban: keskeny 
parcellát két földút között.

A háború előtt jegyezték el egymást. Nagyapámat elvitték a frontra, a hadifogságban állító-
lag megtanult oroszul. Nagyanyám harmincévesen szülte első gyerekét. Aztán szült még egyet, 
akit egy évre rá eltemetett. Az idősebb gyerek nagyapám nevét kapta, apámat meg ugyanarra a 
névre keresztelték, mint halott bátyját.

Étkezéskor nagyapám ült az asztalfőn. Csámcsogva rágott, a lámpa nem világította meg 
tányérját. Orvosi utasításra csak napi két zsemlét evett. Hullámos haját zöld, horgolt pánttal 
fogta hátra, amikor kivitte a két vödör moslékot a disznóknak. Ahogy a vályúba öntötte, rá-
fröccsent nadrágja szárára. Nagyanyám belerakós kávét készített a gyerekeknek. Az ujjnyi 
kávét felöntötte tejjel, és egynapos kiflit tördelt bele. Aztán kiment összeszedni a tojást.

Hárman voltunk lányunokák. Nagyanyám arcára kiült a világfájdalom, ha arról esett szó, 
hogy nincs, ki továbbvigye a nevet. Apámmal és Zsigával úgy beszéltek rólunk a fülünk halla-
tára, mintha nem volnánk ott. Hálás lehettem, amiért anyám halála után apám nem adott állami 
gondozásba.

Nagyanyám a biciklije csomagtartóján hordott iskolába. Ragaszkodott hozzá, hogy nyúj-
tott térddel kitartsam a lábam. Úgy ülsz ott, mint majom a köszörűkövön, röhögött Zsiga. Ha 
kiszórtuk a homokot a traktorgumiból, benyomtuk a baromfiudvar dróthálóját, vagy letörtük 
a porcelánnyúl fülét, nagyanyám száján kiszaladt egy-egy káromkodás. Hogy arra fakasztasz, 
tette mindig hozzá.

Nagyapám nem érte meg a földvásárlást. Amikor hetvenévesen elvitte a második szívro-
ham, helyét Zsiga foglalta el az asztalfőn. Szétvetett lábbal ült le, kerek hasát combja közé 
eresztette, nadrágja megfeszült ágyékán. Megfontoltan evett, mint aki attól fél, hogy megmér-
gezik. Haja parókaszerű, tömör és súlyos, bajsza széles csík szája fölött.

Nagyanyám nem ült velünk egy asztalhoz. A mosogató előtt állva kanalazta be a gyerekek 
tányérjából összekotort maradékot. Ülj le, anya, mondta neki apám vagy Zsiga. Sári kis kupa-
cokba rendezte az ételt, és letette az evőeszközt, amíg rágott. Kiálló metszőfogával és kerek, 
fekete szemével úgy nézett ki, mint egy egér. Zsiga kezében a szódásszifon patronja apró 
torpedóra hasonlított.

Zsiga mozdonyszerelőként dolgozott egy olajos kerítés mögött, ahonnan nem mentek to-
vább a sínek. Ha étkezéskor felemelte mutatóujját, Sárival kiszaladtunk a kertbe. A rádióban 
szólt a Ki nyer ma?, nagyanyám meg sipítva próbált visszaparancsolni minket az asztalhoz. Az 
istállóját, hogy arra fakasztotok, kiáltotta. A szántóföldön túl két főváros között jártak a vona-
tok. Sárival kórusban számoltuk a vagonokat. Télen a hóból kiálló fekete buckákra leszálltak 
a varjak.

Ebéd után nagyanyám ivott egy pohár fröccsöt. A kék műanyag borítású demizsont több-
ször megigazította, miután visszaállította a sarokba. Féloldalasan ledőlt a cserépkályha mö-
götti gyerekágyra, lábát a konyhakövön, vállát a feltornyozott pokrócokon nyugtatta. Kemény 
csípőjére hajtottam fejemet. Az ágynak földszaga volt, mint a pincében tárolt krumplinak. Ösz-
szerezzentünk, amikor madár repült az ablaknak.

Az utolsó disznót nagyapám halála után öt évvel öltük le. Nagyanyám megjósolta a hava-
zást a vöröslő égaljából, Zsiga meg deszkát fektetett a kút kávájára, és nejlonzacskóba bugyo-
lálta a kerti csapot. Nincs erősebb befőttes gumi, kérdezte. Nagyanyám körülményesen csukta 
be maga után a spájzajtót. Zsiga kidugta nyelvét, és ügyetlen ujjakkal szedegette fel a színes 
gumikat a konyhaasztalról. Tavasszal a határban felverte a földet a gaz.

A statice volt apám nagy üzleti ötlete. Nagyanyám jobb meggyőződése ellenére előkotorta 
spórolt pénzét az alsóneműs fiókból. A bugyik és melltartók között tíz kiló kristálycukrot tar-
tott, a vitrinben sosem használt étkészletet, szánkózó fiút, letört fülű nyulat és más porcelán 
csecsebecsét. Bibliájának lapjai között régi kártyanaptárak lapultak, a végébe feljegyezte a 
születési, házasságkötési és halálozási dátumokat.

Mivel folyton elfelejtette a növény nevét, elkezdtük sóvirágnak hívni. Apám megcsóválta 
fejét, és haragosan nézett. A konyhaasztalt ellepték a szakkönyvek, nagyanyám meg dohogott, 
mert nem tudta hol nyújtani a rétest. Esténként a nagy hangon vitázó férfiak úgy néztek ki a 
keskeny konyhaablak üvegében, mintha víz alatt ülnének. Testük formátlan, arcuknak nem 
volt körvonala.

Palántázásnál a sorhúzó ritkábbik felével jelölték ki a tövek helyét. Lement a nap, mire 
elértek az egyik földúttól a másikig. A palánták harmada a kölcsönkért utánfutón kókadozott. 
Nem harminc centire ültettük, hadarta Zsiga, mintha gyorsan a végére akarna érni. Nagyanyám 
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dúlva-fúlva hazagyalogolt a határból. Puffogva kanalazta Kinga sűrű bablevesét, és lábát szét-
vetve, csukott szemmel ivott. A határban apám és Zsiga vaksötétben ültetett két növény közé 
még egyet.

Túl sűrű lesz, mondta nagyanyám. Pár percig mozdulatlanul állt, feje remegett, mintha fáz-
na. A nejlonotthonka karnyílásában látni lehetett ősz hónaljszőrét és melltartóját. Aztán hangos 
csattanással bevágta a Zsiguli hátsó ajtaját, és konokul maga elé nézett. Zsiga kitapintotta 
zsebében a pénzérmét. Római, mondta, és engedte, hogy játsszam vele.

Zsiga gyakran fordított ki régi pénzérmét a földből. Egy fémdobozban gyűjtötte a satupad-
ban a csavarokkal és szögekkel teli befőttesüvegek mögött. Később, amikor már sokat ivott, itt 
rejtegette a pálinkát félliteres műanyag flaskában. Az olajos rongyoktól ragacsos lett a flako-
nok nyaka, hasukról lehámlott a koszos címke.

Nagyanyám többet nem volt hajlandó kimenni a határba. Zsiga hasztalan kullogott utána 
napokig bűntudatos képpel. A kerítésen át figyelte, ahogy nagyanyám támadóállásban elkapja 
a tyúkot, lábát összeköti, és fejjel lefelé a dróthálóra akasztja. Miután elvágta torkát, együtt 
várták, hogy kicsorogjon belőle a vér. Ne csináld már, anya, kérlelte Zsiga olyan arckifejezés-
sel, amelyet soha senkinek sem lett volna szabad látnia.

Nyáron nagyanyám felakasztotta a folyton tárva-nyitva álló bejárati ajtóba a színes sza-
lagfüggönyt. Amikor beszaladtunk, a szalagok izzadt karunkra tekeredtek. Ha leszakítottunk 
egyet-egyet, nagyanyám fejhangon káromkodott. Nem tette hozzá: „hogy arra fakasztasz”. A 
vakáció végére olyan foghíjas lett a függöny, mint egy öregember szája.

Júniusban úgy vonultunk ki a határba, akár egy hódító hadsereg. Sorfalat álltunk Zsigának, 
amíg kinyújtott karral kiosztotta a sorokat. A kapa nyele vízhólyagot gyűrt ujjunk tövébe, a 
ruha vonaláig leégett vállunk. Kinga robotszerűen mozgott, húsos fülcimpáját cseppalakúra 
nyújtotta a hatalmas fülbevaló. Minden második szava az volt, hogy „tulajdonképpen”, és csak 
addig mosolygott, amíg az emberre nézett. Két kapavágás között összehajolt és sugdolózott 
lányaival a virágok felett.

A határban messzire el lehetett látni. A felhők úgy tornyosultak a horizonton, mint egy 
távoli lánchegység. Ha esett, csíkos volt alattuk a levegő. Az autó ablakán felfelé csorogtak a 
reszkető cseppek, és a föld egy árnyalattal sötétebb lett. A műút szélén olyan volt az aszfalt, 
akár nagyanyám piskótatekercsének vége. Befutottunk a vaskapun, és lökdösődve betódultunk 
az előszobába.

A csapadék nélküli hetekben apám lajtoskocsit rendelt. Markában gyűrögette az orosz szó-
táram közepéből kitépett lapot, amikor átment a szomszédba telefonálni. Előző este leültették 
Kingát a konyhaasztalhoz, és lediktálták neki a kérdéseket. Kinga gömbölyű betűket rajzolt 
a papírra, apám és Zsiga többször összeveszett. Nagyanyám sipítva káromkodott, amikor a 
tűzhelyen kifutott a tej.

Végül Kinga újabb lapot tépett ki szótáramból, hogy letisztázza jegyzeteit. Az oldalak közül 
kiesett a zöld cédula, amelyre a zászlóaljunkat meglátogató Farkas Bertalan ráírta, hogy „Ber-
ci”. Lassan szállingózott a kockás konyhakő felé, mint ősszel a falevelek. Nem tudtam elég 
gyorsan felkapni, apám és Zsiga könnybe lábadt szemmel nevetett.

A lajtoskocsi késett. Apám hátra tett kézzel strázsált a földút közepén, Zsiga a rögöket rug-
dosta. Apám megvádolta a sofőrt, hogy ivott, mire a pókhasú, trikós férfi felbőgette a motort, 
mielőtt elindult. A nagy, rozsdás csapnak apám és Zsiga együtt feszült neki. Egész nap kerül-
gettük cső körül a tócsákat.

A határban őszre harminccentisre nőttek a növények. A férfiak hintázó mozdulatokkal leka-
szálták, a nők és gyerekek a kölcsönkért utánfutóra dobálták a bokrokat. Az apró fehér virágok 
úgy hulltak hajunkra, mintha havazna. A nagyanyám garázsában embermagasságban álló hal-
mok köré felállítottuk a kamrából előhozott háromlábú székeket.

Hatalmas tűvel erős madzagra fűztük és kampóra akasztottuk a növényeket. Zsiga felhúzta 
a padlásra és takaros sorokban a gerendákra aggatta a bálákat. Lentről csak kinyújtott karja 
látszott, ahogy ütemesen szedi a kötelet. A Zsiguli rendszámtábláján rajta felejtették a kasza-
követ.

Estére Kinga mézes krémest sütött, lányai két tenyerük között görgették a zsíros kókusz-
golyókat. Nagyanyám rántott csirkét, petrezselymes krumplit és csemegeuborkát tett az asz-
talra. Kezét cserélgette, hol ballal, hol jobbal markolta a befőttesüveget. Amikor ránéztem, 
úgy fordult el, mint aki addig engem figyelt. A kés nyelével megkocogtatta a fedelet. A penge 
ijesztően meghajlott, amikor szisszenésig feszítette.

Zsiga inget és kék kötött mellényt húzott. Beszéd közben széles gesztusokat tett, karját feje 
fölé lendítette, mintha mutatna valamit. Amikor a kéz süllyedni kezdett, a hüvelykujj meg-
vakarta a homlokot a jobb szemöldök fölött. Másik keze meg-megrándult a poháron. Nem 
látszott a foga.

Teljesen biztosra vette, hogy meggazdagszunk. Ünnepélyesen bejelentette, kiváltja az ipart. 
Nagyanyám úgy köhögött, mint akinek megakadt torkán a falat. Amikor az asztalra csapott, 
hullámozni kezdett poharamban a szörp. Zsiga rágyújtott a lugas alatt álló vasasztalnál, a fél-
szemű cirmos macska lábához telepedett.

Családi ünnepeken férfiaknak pálinka, nőknek konyak dukált. Nagyanyám a pohárra tette 
széles tenyerét, és fejét rázta. Kinga fintorgott, miután felhajtotta. Ha Zsiga sokat ivott, Petőfi-
versekből leckéztetett. Száját néztem, amíg A puszta, télent szavalta.

Télen Sárival felszöktünk a betonlépcsőn a meleg padlásra. Futkostunk a gerendákról lógó 
bálák édeskés szénaszagában. A kiszáradt virágok ellenségesen megszúrták bőrünket, piros csí-
kokat karistoltak felkarunkra. Amikor nagyanyám ujja fájdalmasan húsomba vájt, felérúgtam. 
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Az istállóját, kiáltotta, és úgy nézett végig rajtam, mint aki fel akarja becsülni, mennyit érek. 
Apám este megpofozott.

Egy bizonyos határérték alatt nem adom, mondta Zsiga apámnak nagyanyám konyhájá-
ban. A lámpa nem világította meg arcát. Határérték, horkantott fel apám, mint aki még sosem 
hallott ekkora őrültséget. Igaza van, mondta nagyanyám, és hangos puffanással a megpör-
kölődött gyékényalátétre vágta a lábost. Fejezd be, szólt rám, amikor fanyalogva turkáltam 
a krumplifőzeléket.

Zsiga szerint apámnak már betakarításkor le kellett volna szerződnie a virágosokkal, hogy 
tavasszal átvegyék az árut. Márciusra telítődött a piac, és a bálákból hatalmas máglyát rak-
tunk. Keserű füst szállt, és az ereszcsatornáig nyújtóztak a lángok. Leégetitek a házat, sápí-
tozott nagyanyám.

Zsiga azon a tavaszon kezdett inni. Szemére mintha hártya borult volna. Reggel felöntött a 
garatra, kiment a határba, és este lett, mire előkerült. Kezdetben nagyanyám kizárta a házból. 
Zsiga a garázsban aludt a betonon vagy a góréban a kukoricacsöveken. Egyszer a kézi morzso-
ló szabályos farkasfogmintát nyomott arcába.

Máskor elterült a cserépkályha mögötti gyerekágyon. Ilyenkor megkopasztott, döglött tyúk-
ra emlékeztetett: feje félrebillent, behajlított, vékony karja magatehetetlen szárny, szeme két 
kráter. Olyan hangon horkolt, mintha összeverekedett volna egy kutyafalka. Néha annyira mé-
lyen aludt, hogy megégette a kályha. Karjára két hosszú hurkában vadhús nőtt.

Elkapták ittas vezetésért, és elvették jogosítványát. Egy ideig vezetett anélkül, aztán már 
csak Kinga és a lányok. Egyszer láttam a vasútállomás előtt gyalogolni. Dühösen beszélt ma-
gában. Amíg piros volt a lámpa, tátott szájjal állt. A buszvezető mögött ültem, és a sötétség 
olyan volt, akár egy fal, amelynek mindjárt nekimegyünk.

Amikor Kinga el akarta hagyni, nagyanyám naphosszat próbált a lelkére beszélni. A mi csa-
ládunkban nem válnak el, mi nem olyan emberek vagyunk, hajtogatta. Közben úgy bámult rá, 
mint aki különös élvezetet lel a másik szenvedésében. Senki sem tudta, mivel sikerült Kingát 
jobb belátásra bírnia.

Miután szétszéledtünk, nagyanyám tartotta össze a családot, mindenkiről mindent tudott. 
Amikor megvénült, többször rajtakaptam apámat, hogy újra elmosogatja utána az edényeket. 
A szekrényből kivett poharat bűntudatos képpel a konyharuhába törölte, mielőtt ivott.

Amikor nagyanyám már nem tudott gondoskodni magáról, és mindig azzal értett egyet, 
akitől enni kapott, apám illetéktelen behatolásnak érezte, ha saját kulcsával ment be a házba. 
Szemlesütve baktatott el a lóca mellett, amelyen nagyanyám régen a libát tömte, mint akinek 
súlyos bűn nyomja a lelkét.

Nagyanyám a sárházban halt meg kilencvenhárom évesen. Úgy ültünk a fehér bársonnyal 
bélelt koporsó mellett, mint az idegenek, akik ugyanarra a vonatra váltottak jegyet. A toron 
előkerült a konyak meg a pálinka. A föld a határban a hagyaték felosztásakor jutott eszünkbe 
újra. Zsiga apámnak ajándékozta részét, azt sem akarta, hogy kivásárolja.

Mire apám túladott rajta, a kétpetéjű ikrek szeme sarkába már egyforma mintázatot rajzol-
tak a szarkalábak. Sári még mindig képtelen volt beismerni a nők iránti vonzalmát, nővére 
pedig nemzeti érzületből gyerekeit ősmagyar névre keresztelte. Zsiga szentül hitte, hogy apám 
elherdálta a földet. Halála napjáig haragudott rá érte.
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