
VALÓ VILÁG
LÁSZLÓ GYULA:

Azok a napok
Még aprócska, a világra épp csak rácsodálkozó emberke voltam, mégis kitöröl-
hetetlenül él bennem azoknak a napoknak az emléke. Talán azért is, mert apá-
mat, aki rágalmazói szerint is galambepéjű ember hírében állt, akkor láttam
először igazán indulatba jönni.

— Hol az a nőszemély? — harsogta kapunk előtt a villámgyorsan szép-
számúra duzzadt csőcselék, értve a ,,nőszemélyen" a falu párttitkárát, aki éppen
nálunk volt, apámmal beszélte meg: mi a teendő? De a munkát mindig nagy-
ívben kerülő, a nehéz napokban azonban önmagukat egycsapásra „forradal-
márnak" minősítő „urak" kifigyelték hová tart a párttitkárnő. Követték. Az
utcán, nyíltan azonban nem mertek szembenézni vele, mert kemény asszony
volt a javából. Ráadásul sokukon segített korábban, ha a szükség úgy kívánta.
Ezért aztán egyenként, külön-külön szemlesütés nélkül nemigen tudtak vagy
nem mertek volna szembenézni vele.

Akkoriban én ebből még csak annyit érzékeltem, hogy gyűlés gyűlés há-
tán; éjszakába nyúló suttogó beszélgetések otthon; anyám rebbenő szeme;
apám sűrűn ismétlődő ,,. . . de mindezért nem az ügy a hibás . . ." kifakadásai,
és a sokat tapasztalt, szókimondó öreganyám múlhatatlan bölcsessége: ,,Ha
ennyit hangoskodtok, mi lesz a dologgal? Mert vetni kell!" S ez a sokféleség
mindennapos „házi átok" volt akkoriban.

Az iskolában pedig sokáig ott függött „apánk" mosolygós képe, amelynek
láttán talán valóban azt gondoltuk akkoriban, hogy tényleg itt van a Kánaán.
De a várt éden helyett feszültség volt, gyanakvás, s a kimondott szó több-
szöri előzetes átgondolása, mert a fő „elv", az éberség ezt követelte. Gyerek-
nek, felnőttnek nem jutott sokkal több, mint jelszavak — s ma már tudom —,
a romboló demagógiád

Elég az hozzá, hogy mikor elhangzott házunk kicsi ablaka alatt a már idé-
zett épületes kiáltás, az öregem, mert így hívtuk családfőnket emberemlékezet
óta, olyan indulatossá vált, hogy kezében morzsává aprózódott az általa mindig
szentnek tekintett kenyér, és öreganyám még vénebb görbebotját felkapva ki-
robogott a házból.

— Mit akartok? Ha valakinek van valami jogos elszámolni valója, az mond-
ja a szemembe!
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— Nem akarunk mi magától semmit, Jani bátyám, csak attól a „veres
asszonytól...! — süvöltötte a falu egyik legkétesebb „hazafija", aki soha nem
volt korábban ilyen élénk, főleg ha a közért kellett volna tenni.

— Majd adok én nektek veres asszonyt! — kelt ki magából az öreg. —
Bezzeg most kinyílt a csipátok, de amikor magunkért, a faluért kellett össze-
fognunk, sehol se voltatok . ..! — És jól vigyázzatok, ha a fritzek eszén túljár-
tam, tőletek se rezelek be. Ez a bot lesz a tanúm, mi történik, ha nem takarod-
tok iziben! Volna a pofátokon bőr, oktalanul meghurcolni egy olyan asszonyt,
aki végig becsülettel tette a dolgát, és nem rajta múlt, ami történt...?

— Te is a vereseket pártolod — recsegte egy borízű hang —, vagy velünk
vagy? Mondd meg világosan!

— Én az embert pártolom, nem a pillanatnyi elvakultságot — kiáltotta
vissza apám, majd annak rendje-módja szerint megpökte tenyerét, mint ahány-
szor ásót fogott, és kétkezébe kapta a görbebotot...

Mi a kerítés mögött szepegtünk. Féltünk is, meg apám erejében is bíz-
tunk, öreganyámra pillantottam, aki kemény asszony hírében állt, az első
háború után hét gyereket nevelt fel egyedül, szántott, aratott, mint a férfiak.
S a mami most mégis sírdogált, ö is félt, ahogyan mi. Olyan csend volt, hogy
a lélegzet is harsogott.

— És a téeszcséből is visszük a mienket — ugrott elő váratlanul a falu
legkisebb figurája, a neve is találó volt, Kis Pista. De ez a Pista a munkában
is kicsi volt, annyi baja, kifogása senki másnak nem akadt, mint neki, ha dol-
gozni kellett.

Apám homlokán ekkor hullámzott át a másik, eddig még nem látott felhő.
— Viszed ám a keresztanyádét.. . csak azt, amiért megdolgoztál, de a föld
az közös marad! — mondta szinte már üvöltve. És mi ekkor ijedtünk meg
igazán, mert az öreg legutóbb akkor kiáltott ilyen hangon, amikor nem akarták
egyből kimérni annakidején a földet azoknak, akiket az illetett.

Mi lesz ebből, legalább húszan egy ellen! És a gyűrű lassan kezdett bezá-
rulni, öreganyámon láttam, hogy már indult volna a szenteltvízért, ha mer.
De nem moccant. A papa mindenre elszántan nézett egyenesen a „bátrak" sze-
mébe. Azóta tudom, hogy a nyílt, egyenes tekintetnek hatalma van, mert egy-
szerre csak semmivé lett a már-már vészterhesnek tűnő feszültség, elernyedtek
a fenyegető karok, s az emberek eloldalogtak. A sarokról még az egyikük visz-
szakiáltott: „Még találkozunk, öreg, mert nem felejtünk!..." — Én sem, abban
biztosak lehettek! — mondta csendesen, inkább csak magának, apám.

Még egy emlékkép él bennem ezekből a napokból, amikor az egyik ködös,
zúzmarás november elejei hajnalon arra ébredtem, hogy a konyhánkban, ahol
a környék szinte egyetlen világvevőjének számító rádió állott, ezen a szokatlan
órán ott toporgott a fél utca felnőttje, és pisszenés nélküli csendben hallgatták
a Szolnokról felhangzó adást: „Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek
garázdálkodásának! Ütött a cselekvés órája!..." És apám szép csendesen elő-
vette a féltve őrzött maradék pálinkáját.
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