
Elfeledett hangok
Vallomások a szülőföldről

A nemzet nagy fiainak szülőhelyei fáklyalobogásu pontok a haza térképén. Vér-
zivataros történelmünk e beszédes jelképei azonban többnyire olyan szunnya-
dozó falvak és városok szorító ölelésében világlanak, amelyek korunkban csu-
pán egy pislákoló gyertyaláng fényével adnak jelet magukról, vagy még annyi-
val sem. Egykori versíróink, festőecset mellett tűnődő Kolumbuszaink ugyan-
is nem fedezték fel tájaik szemérmes szépségét, utcáik szonett-könnyedségű
hangulatát, múltat őrző házaikat, mert fájdalom, de hullócsillag-villanásnyi
életükben nem vezérelte erre őket hányatott sorsuk. így hát a jelöletlen pátri-
ákról szólni a hétköznapok emberének kell, akinek örökzöld ágként akkor is
szíve köré fonódik a honi föld e zsebkendőnyi területe, ha éppenséggel utca-
köveit, iskolapadjait nem koptatták szellemóriások! és ha nevét — Kiskőrössel,
Nagyszalontával, Érmindszenttel ellentétben — a múzsák nem röpítették Heli-
kon kies ormára...

A Nyírség számos tenyérben kuporgó falva bizonyára nem okoz fejtörést a
színes képeslapok, turistacsalogató kiadványok megálmodóinak, mert az apró,
földszintes települések látszatra nélkülöznek mindenféle szemet bizsergető kü-
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lönlegességet. Ha alaposan belegondolunk, talán igazuk is van. A nyíri dombok
árnyékában meghúzódó Nyíracsádon, szülőhelyemen, valóban nem adtak talál-
kát egymásnak rekettyéssel szegélyezett folyók, de még megejtő patakok sem
suhannak sebesen a kertek alján, nem beszélve az utcákról, udvarokról, ame-
lyeket az itt élők legnagyobb igyekezete ellenére sem ékesíti Szemirámisz füg-
gőkertjének pompázatos mása. Mégis, kényszerű bolyongásaim után egy tékozló
fiú aggályoktól terhes örömével térek meg a szülőföld szirénhangjának csábí-
tására, hogy húsz év után újraéljem zsengekorom seregnyi csodával birokra
kelő napjait. (Ám valótlant állítanék, ha azt mondanám, hogy a hosszú pány-
vára eresztett vágy sas képébe bújva ezenközben nem bukkant elő jót marni a
leláncolt Prométheusz májából. A szüntelen megújulásra képes titán, az el nem
hurcolható anyaföld azonban mindig megadó engedelmességgel tűrte a kifa-
kult lélek mohó étvágyát, és a világért sem lökött volna el magától durván.)

Érkezésemkor lángra gyúlnak, kiszíneződnek az emlékek, eloldozott kép-
zeletem az üveghegyen túlról előcsalogatja a gyermekkor könnyed sóhajtású
nyarait, a zománcos ragyogású perzselő napokat.

A falu főterén bandukolva úgy tűnik, csirizbe ragadt az idő: az évszázadok
óta jámborán álldogáló református templomot most is mint kotlóst a csibéi
guggolják körül a csendes fohászokat mormoló házak. Némelyik mintha köze-
lebb hajolt volna feloldozásért... A térnek abban a sarkában, ahová vihar után
a koszos esővíz gyüíemlett, búvik meg a hajdan örökös félhomályba burkolózó
cipészműhely. Ma már nem lehel ragasztószagot, s magasba nyúló lépcsőjén
sem botorkál többé a pápaszemes suszter.

Arrább, a kaptató tetején kihívóan tör az ég felé a görögkatolikusok temp-
lomtornya. Gyér világítású szentélyének boltozatán mintegy kétszáz esztendeje
csüggnek festett ábrázattal a mennyből megidézett, megfagyott mozdulatú szen-
tek — repedésektől hálózottan. Kórusban velük dörren rám a múltból egy ösz-
szevont szemöldökű, szigorú arc: „Hogyhogy nem akarsz templomba menni?!
A kecske se menne a vásárba..." A vasárnapi istentiszteleteket ugyanis mód-
felett igyekeztem böjtre fogni, de természetesen nem eltökélt meggyőződésből,
hanem inkább valamiféle konok dac motoszkált bennem egy folyton ismétlődő
kötelezettséggel szemben.

Komótosan lépkedve indulok el az utcánkon, ám csikómód fickándozó
gyermeklelkem tüstént erőteljes nadrágcibálással adja értésemre, hogy enged-
jem végre magam elé; neki túlontúl csigalassúságú a kimért gyaloglás. Vesszőt
a kézbe, de ízibe!, különben ki zavarja meg az udvarokon elhasaló kutyák bá-
vatag nyugalmát? Á hajlékony husáng mindenkor kellő zajjal koppant a kerí-
tésléceken — acsarkodásra ingerelve még a jobb létre szenderült kutyákat is.
(Azt persze kiváltképp nyilvántartottam magamban, hogy a tébolyodott ebek
a korhadt deszkák rozzantságát megneszelve vagy a homokba kapart „alaguta-
kon" hol tudnak egy szemvillanás alatt láb előtt teremni. Olyankor aztán fegyel-
mezetten odébálltam, de a következőnél már folytattam gonosz incselkedé-
sem...)

Most hirtelen szembeötlik, hogy a valamikor langaléta árnyékot rajzoló
kerítések már nem takarják el előlem a Napot; nem kell sűrűn pislognom az
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arcomat bordázó, villódzó fények miatt. A szénásszekereket és a hazafelé bak-
tató csordát feneketlen falánksággal elnyelő utca is mintha sikátorrá karcsúso-
dott volna. Imitt-amott végleg elsüppedtek a csúf sebekkel éktelenkedő, meg-
roppant derekú házak — magukkal cipelvén az enyészetbe századunk villám-
lásait. A régiek közül egynémelyikkel ismerősöknek kijáró tisztelettel üdvözöl-
jük egymást. Mennyire megszelídültek vonásaik! Pedig annak idején ugyan-
csak vicsorgott rám Mari néném veranda ablaka, de a folyvást szitkozódó Jul-
csa néném féltéglával bezúzott üvegei előtt is jobbnak láttam felvenni a nyúl-
cipőt. A részeges Pista (akit meglett kora ellenére csak úgy pistáztam) háza
messziről elárulta, ki fia borja lakik benne. Dülledt hasát akácmankók támogat-
ták, nehogy elterüljön, ablakai pedig olyan kancsalul és homályosan meredtek
az elhanyagolt szőlőlugasra, hogy bizony rápirítottak Pista komám két kancsó
bort követő tekintetére.

A Grünnwaid domb, amely a köz ajkán nemzedékek óta „Grimbó hegy"
néven élt, s utcánk egyik oldalának vetett gátat, szánalmas homokbuckává
töpörödött; mellette térdre ereszkedett a többi lomha domb is. Minden ember-
léptékűvé zsugorodott...

Már csupán lelkem rejtekeiben izzik elevenen vakítóan fehérre meszelt,
tornácos házunk is — hunyorgó ablakaival, megbicsaklott ajtójával, a rekkenő
hőségben is hűs, döngölt földű szobájával. Harmattal cimboráló reggeleken ab-
lakaira pára csapódott hívatlan, s az üveget bevonalkázva kövér cseppekben
gördült a rozsdás bádogpárkányra. Sokszor elsiratta így magát a roskatag haj-
lék, hisz' érezte közelgő végzetét. Haláltusáját már nem láthattam, de mondták,
kemény munkához szokott kezek napszálltára földre teperték.

Lepedőnyi udvarunk szegletében — az akkortájt felállított villanykarókkal
versenyre kelve — büszkén húzta ki magát a gémeskút termetes ágasa; mint
egy földből kinőtt óriási felkiáltójel strázsálta a rejtelmes mélységben zsongó
vizet, mely hamisítatlan árnyalatokban oldotta fel az ég végtelen palástjának
színeváltozásait, s akként vont glóriát a bele bámészkodó arc köré. Nyárvége-
ken lékeletlen görögdinnyék és az én pirospöttyös labdám osztozott víztükrén
— kiérdemelve emiatt nagyanyám fenyegető rosszallását: „Te! Ha még egy-
szer beledobod azt a laptát..." Nyúlfarknyi idő múltán kavicsra tértem át, ab-
ból akadt bőven. A záporozó kődarabokat hosszan elnyújtott magánhangzók
kísérték a mélybe, hogy feleselésre bírják a kút hallgatag csendjét. A káva
fölé szökő visszhangot egyszer azután sürgő-forgó lapátok örökre túlvilági né-
maságra kárhoztatták. Most hiába szólítanám kövekkel ölelkező játszótársam,
úgysem nyelvelne velem...

A ház utca felőli fala fókuszként gyűjtötte össze a napfényt a csöppnyi
virágoskert nógatására. Ormótlan levelek társaságában bújt meg bódító illatá-
val a Boldogasszony-fű. Belőle ólomszárnyú hétköznapokon, amikor a vadga-
lamb csak úgy egyszerűen azt turbékolta, hogy „u-bor-ka", szakasztani nem
illett, „va-sár-nap" azonban már lehetett; kezünkben szorongathattuk templom-
bamenetelkor, s orrunk elé emelve hallgathattuk az ájtatosságot. A vasárnap
délelőttök ködlepte hangulatából voltaképp a Boldogasszony-fű és az erre az
alkalomra felöltött ünneplő ruhák friss szaga maradt meg.
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A sütőházban (ezen a vidéken minden portán honos volt) gubbasztott a
búbos kemence. A benne pirult, kocsikerék nagyságú kenyér íze szertefoszlott
már, csakúgy, mint a dagasztóteknő fenekén összegyűlt maradéké, a „vakaróé".
A kemence szájából kikapott ropogós darabbal — nehogy meg kelljen osztanom
valakivel — úgy megiramodtam a dombok irányába, hogy az utánam vetett
„Megállj, te! Ne edd olyan forrón!" kiáltás erőtlenül veszett bele a lábam nyo-
mán kavargó, mellesleg egy portyázó kuruccsapatot is megszégyenítő porfel-
hőbe.

Gyermeki jókedvem a tél hamvas pillantásai alatt majdhogynem sorvadás-
nak indult; a szobába parancsolt nyargalászó lélek nyűggel viselte az anyai
féltés béklyóit. A nyár álmokból szőtt varázsait mindhiába vizslatták az ablak-
üvegre tapadt szemek: hóval telt fellegek takarták. A boldogság felhajtóereje
akkor emelte meg igazán zsibbadt tagjaim, amikor az ereszről lógó jégsípok el-
hagyták egyhangú dudolászásainkat, s kertünk hófoltjai fel a magasba, egyenest
a felhők közé húzódtak.

A falu is hangosan fellélegzett, kivirultak házai; az ablakokban kókadozó
muskátlik megint kívülről állták útját a Nap bágyadt sugarainak. Az utcákon,
a kerteken mint vízfesték a nedves akvarellpapíron hömpölygőit végig a har-
sogó zöldár. Széltében-hosszában haragoszöld, lapályos zöld, éretlen zöld falta
a fák, bokrok pőre ágait. A csábosán kacér nyár teremtőkezű leánya ezúttal is
kínosan ügyelt minden részletre: kifinomult ízléssel rendezte be időleges szál-
láshelyét.

A dombok is — elunván a heverészést a zúzmarás nótákat furulyázó szél
hangjai mellett — fürgén tápászkodtak fel, hogy mihamarabb harsány ruhába
öltöztessék a hátukon sorjázó gyümölcsfákat, és hellyel kínálják a gabonatáb-
lákat. Zsaráton ülő napokon ide, a kanyargós ösvényekkel szabdalt kalászok
közé már visszafojtottan szivárgott el a szellők sörényébe fogódzkodó harang-
szó — delet sejdítve.

— Nagymama! Harangoznak!

— Nem hallom, kisfiam.

— Hát tedd fel a szemüvegedet! — vágta rá a nyiladozó értelem — két-
ségkívül eltúlozva az okuláré jelentőségét.

Azóta megfordulván itt-ott az országban, más harangokhoz idomult a fül.
De újra hallva a régi kondulást: bim, irdatlan messzeségből dereng elfeledett
párja: bam, s vele együtt valahol mélyen legbelül megnyílik a felhőtlen gyer-
mekkorról magamban hordozott impresszionista képek tárlata.

Véget nem érő barangolásaim során odüsszeuszi kíváncsisággal fürkésztem
a nyírségi táj e hártyavékony szeletét. Mindannak, ami megmozgatta képzele-
tem, idejekorán utánajártam vagy engedtem fantáziám szabad csapongásainak.
A Napot például kezdettől fogva misztikus gyanakvással figyeltem; vágytam
megismerni ezt a számomra rejtélyesen tündöklő gömböt, melynek álmos su-
garai esténként gyengéden egymásba fonták elnehezült pilláim, s melynek ál-
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dása azokon a mélyen zengő, lüktető napokon is a júliusi mezők zöldjeiben, ég-
színkék búzavirágaiban, lángot vető pipacsaiban öltött egynyári testet.

Késő délután volt, úgy zápor után. A faluvégi árkokban árválkodó, kötésig
érő száraz gazok szabályosan belefulladtak a vízbe. Amikor a csorda befordult
az utcánkba, a háztetőket súroló fellegek fátyolként hasadtak széjjel, s mögülük
kivillant a Nap korongja. Meredeken beeső sugarai mesebeli óriássá nyújtóz-
tatták a kert végére száműzött jegenye árnyát. Hunyorogva pillogtam a szem-
látomást lejjebb-lejjeb araszoló tűzlabdába, mely a lankák fölött lebegve vég-
zetesen megbabonázott. Igézetten keltem útra, hogy közelebbről is megbámul-
jam e tüneményes égi csodát, a láncot alkotó dombok azonban üstökön ragad-
ták s kézről kézre adogatták egymásnak. Mire felkapaszkodtam az utolsó tete-
jére, az előttem zúgó, áthatolhatatlan erdő végképp megpecsételte zarándok-
utam. Rámszakadt az alkony. A lángoló vörös már szétfolyt a szemhatáron,
csupán szűrt fény nyalábok imbolyogtak a teltlombú fák csúcsain. Az égbolt
mint egy agyonhasznált indigó feszült a fejem fölött, rajta — a kopottság kéz-
zelfogható jeleként — sok-sok világító lyukkal — megannyi remegő fényű csil-
laggal pöttyözötten. A sötétség szurokszerű cseppekben csordult meg, bemázol-
va a fák hegyét, a bokrokat, az arcom. Öreg este lett. Magamra maradtam, s
félelemmel elegyes csalódottságot éreztem...

Vigasztalanul csiklandozó teleíc után boldogemlékezetű nyarak jöttek-men-
tek, lábujjhegyen suhantak el éveim. Kihunyt az utolsó szikrázó nyár is, s én
a sajátomnak érzett lankák között többet nem kergettem a felhőket. Iskolás
korúvá cseperedtem, amolyan ..nagyfiú" lettem, sok mindent felfogtam a kö-
rülöttem zajló eseményekből: már tudtam azt is, hová oson a Nap tücsökdalos
estéken, mégis a hír, hogy elköltözünk Nyíracsádról, váratlanul ért. Ezerszálú
kötődésem akkor kezdett vékonyodva szakadozni, amikor egy napon ponyvá-
val letakart szekérre pakoltunk, és permetező esőben elindultunk a dombok
közül. Az örök körforgásban akkor megint a ledér ősz fogott szilaj rapszódiába:
napról napra meglopta a rétek üde zöldjét, a napszítta faleveleket júdáscsókkal
veszejtette el, s vad táncára a földeken behódoltak a széltépett kukoricaszárak,
fejüket búsan hajtották le, mint Rodin calais-i polgárai. Szomorú volt így a
búcsúzás azoktól a rögöktől, amelyek a legelső, vérbugyborékos sírásomat néma
tanúként hallgatták végig.

A szülőföldbe kapaszkodó tengernyi szál mára pusztán egyetlen egyre fo-
gyatkozott. De telente, a pusmogó kályha mellől lelkem gyakorta hazaszökik e
magányos szál mentén, hogy tikkasztó nyarakon az emlékfakasztó harangok
halk zúgásátóí szárnyra kapva még egyszer felverje szendergésülfből a lusta
kutyákat, hogy árkon-bokron át eliszkoljon a kemence tüzes ajándékával, a
..vakaróval", és hogy újra felkerekedjék megkeresni a Napot, amellyel oly
könnyedén labdáztak a nyíri dombok...
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