
valóságunk

Tóth Tibor

Három látogatás

A faluban hetekig arról beszélt mindenki, hogy Bálinték a kárpótlási jegyekkel visszavál
tották a régi birtokot. Nem teljesen ugyanazt, ami régen az övék volt, de majdnem. Talán csak 
egy kicsinyke erdő maradt le az Öreghegyen, meg vagy négy holdnyi kaszáló a vízparton, 
ugyanakkor helyette nagyobb lett a szántó, ráadásul egy tagban a legjobb helyen, a Csihos dű
lőben.

Az öreg Bálint Imre a környék legjobb gazdájának számított a háború előtt, ezt mindenki 
elismerte. De azt is tudták róla, hogy őt hurcolták meg a leginkább a kitelepítések idején. Ak
kor ezért senki sem irigyelte. Most viszont a fiával, ifjabb Bálint Imrével nem kívánna senki 
cserélni.

Pedig szerették őt a faluban. Szeretik most is, bár rátarti módon azt jelentette ki, hogy 
majd ő megmutatja, hogyan kellett volna búzát meg kukoricát termeszteni a Csihosban, de a 
virtust mindig is értékelte a magyar ember. Szóval szeretik őt ma is, de nem cserélnének vele.

Hogy miért, azt nem mondták meg.
Ha kérdeztem, mindenki csak a vállát vonogatta s hümmögött. Az ok ott maradt titokként 

a lelkek mélyén még néhány pohár bor után is. Csak a szemek sejtették, hogy tudnak valamit.
Valamit, ami azóta lett, hogy a Bálint-földek visszakerültek az egykori tulajdonoshoz.

*

A Fő utca 27. gyönyörű háromablakos ház. Nem parasztház, ki is rí a többi közül. Előtte ki
csinyke virágoskert, rózsákkal. Csengő is van a kapu mellett, pedig ez nem szokás falun.

Mosolygós arcú, kedves asszony fogad, s tessékel befelé, már várt, jeleztem hogy jövök. 
Ahogy elnézem, furcsa ellentmondás van az arcán: a szája nevet, a szeme mintha sírna.
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-  Azt hittem, eltévesztettem a házszámot, hogy talán a polgármesteri hivatalba jöttem -  
kezdem tréfával.

-  Mások is mondják, hogy úri házunk van, de mi azért szeretjük. Öt éve költöztünk ide, 
amikor a régi kis házat eladtuk az Alvégen. Kipótoltuk az árát, s megvettük. Azt mondta az 
uram, megtehetjük, s meg is tettük.

Bemegyünk az előszobába, onnan a középső nagy szobába. Semmi parasztos, semmi falusi- 
as. Ülőgarnitúra dívánnyal, két fotellal, televízió, bárszekrény, könyvespolc is van.

-  Szívesen elfogadnám -  nézek körül.
-  Mink is örülünk neki.
-  Hát... akárki nem vehette volna meg.
-  Pedig nehogy azt higgye, hogy csuda gazdagok vagyunk. Az uram asztalos a városi fatele

pen, én meg nővér vagyok ugyancsak bent a városi kórházban.
-  Akkor nyertek a lottón!
Ború fut végig az arcán.
-  No még az kellett volna nekem!
Nem merem megkérdezni miért, de sejtem, hogy itt nyílik annak a titoknak a zárja, amit 

az emberek szemében is láttam.
Két fényképre nézek, melyek a könyvespolcon állnak fényes keretben.
-  A lányaink. Erzsuka, a nagyobbik már elvégezte az egyetemet, tanár Vácon, Zsuzsi még 

csak negyedéves, orvostanhallgató. Ők az én örömeim. Ők adják nekem a boldogságot.
-  Nagyon hiányoznak?
-  Nagyon.
Hallgat egy sort.
- S  a férje?
-  Imre? Későn jár haza.
Egyszerre megint szomorú lesz a szeme, s én azt hiszem, rátaláltam arra, amit keresek.
Megérzi gondolatomat.
-  Nem, nem, ne higgye, hogy van valakije. Nem olyan. Csak sokat dolgozik. Itthon, a falu

ban ő az egyetlen asztalos, és mindenfelé hívják. De hát ennek úgyis vége lesz nemsokára, mert 
nem lehet a földdel is bajlódni meg gyalulni is.

-  Bánja, hogy visszakerültek a földek?
A szoba egy pontjára néz, és szinte magának kezd beszélni. De nem a kérdésemre felel.
-  Tudja, olyan volt a mi életünk, mint a mesében. Azt más elképzelni sem tudja. Este leül

tünk egymás mellé, vagy az ágyban megfogtuk egymás kezét és mesélt. A munkájáról. Hogy mi 
volt a telepen. De még inkább arról, hogy mit csinált itthon. Pontosan tudtam, mire haladt a 
vállalt szekrénnyel, mikor lesz kész a polc, a szék, amit éppen csinál. Elmondta, hogyan kínló
dott meg egy görccsel, ami a fában volt, vagy hogy éppen milyen remek akácanyagot kapott, s 
amikor arról mesélt, milyen simára gyalulta az asztal lapját, behúnytam a szemem, és gondo
latban végigsimítottam a fát. De ezt más úgysem érti.
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Egy csöppnyi szünet után felvillan a szeme, és folytatja.
-  Cserébe én is meséltem neki a betegeimről. Névről ismerte mindegyiket. Tudta, milyen 

gyógyszert kapnak, kit látogatnak, kit nem. Volt úgy, hogy éjfélig meséltünk egymásnak a dol
gainkról.

-  Hány éves házasok?
Rám néz, érti, hogy mire célzok, és elmosolyodik.
-  A szerelem nem kopik meg. A szerelmet legfeljebb csak elveheti valami.
A mosoly eltűnik az arcáról, és látszik hogy küszködni kezd a sírással.
Vigasztalni próbálom.
-  Most majd arról fognak esténként beszélgetni, hogyan kelt a búza, vagy miként kötött a 

kukorica.
Hirtelen sóhaj tör fel belőle. Aztán rázni kezdi a sírás, de hang nélkül sír, csak belül, mely 

így még keservesebbnek látszik.
Hagyom, míg megnyugszik.
Sokára szólal meg.
-  Ne haragudjon! De senki lettem. Senki, senki, senki!

*

Harmadnap sikerült ifjabb Bálint Imrét otthon érnem. Töbször is üzentem neki, míg vala
kivel azt a hírt küldte, hogy vacsora után vár.

Kint volt a műhelyében. Amikor megláttam a tengernyi szerszámot, úgy megfogott, hogy 
arra kértem, hadd nézzem meg őket.

Esztergapad, gyalupad, fűrészgép, gyalugép, vagy félszáz fúró, húsz kézigyalu, fűrészek 
sokasága: aprófogú, nagyfogú, kisrámájú, nagyrámájú. Kalapácsok, fogók hadserege és sok
sok olyan szerszám, amiről azt sem tudtam, mire használják.

Amikor látja, hogy elbűvölt a látvány, megsimogatja a gyalupadját, és bólogatni kezd.
-  Mindenki így van vele.
Végre őt is szemügyre veszem. Az az első benyomásom, hogy nagyon öreg, hogy sokkal 

öregebb, mint a felesége.
Eszembe jut, amit az emberek mondtak, hogy majd ő megmutatja, hogyan kell gazdálkod

ni, de kételkedni kezdek benne. Ez az öreg ember nem tud már feltámasztani egy holt gazda
ságot.

Nem bírom magam visszatartani.
-  Ne haragudjon meg: egy goromba kérdéssel kezdem. Hány éves?
Nem sértődik meg, de valamilyen megmagyarázhatatlan fölénnyel kérdez vissza.
-  Mennyinek tart?
- Hetven?
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-  Nem vagyok hatvan...
Neki támaszkodik a gyalupadnak. Nézem az arcát: tele van ránccal, a színe majdnem szür

ke. A két karja úgy lóg le a teste mellett, mint aki soha sem tudja már felemelni. A háta, szem
ből is jól látszik, görbe; lehúzta, lefeszítette az élet. Nem hetvennek, száz évesnek látszik.

-  ...pedig ezer is lehetnék.
Nem értem, mire gondol. Amit mondott, összekavart bennem mindent, nem is sejtem, ho

va akar az évekkel kilyukadni, és képtelen vagyok megmagyarázni, miért mondta a felesége 
önmagáról három napja azt a szörnyű ítéletet.

-  Nincs egyetlen ép porcikám. A derekam kész, a lábam tönkrement, a kezemet néha nem 
bírom megmozdítani.

Hallgat, hogy szólok-e valamit, aztán hozzáteszi.
-  S mindezt nekik köszönhetem.
Egyszerre beszélni kezd.
-  Az apám birtoka mintabirtok volt. Az öregem úgy értett a földhöz, ahogy talán senki az 

országban. Hetedhét határban ő volt az első gazda, pedig csak harmincöt holdunk volt. De 
mert értette a dolgát, sokra vitte. Már akkor mindent géppel csinált, s az ő földjein kétszer 
annyi termett, mint a másén.

Hirtelen elhallgat, egy furcsa grimaszt csinál, mintha fütyülni akarna, de a száján nem jön 
ki hang.

Aztán rám néz élesen, és úgy folytatja.
-  És akkor egyetlen éjszaka vége lett mindennek. Éjfél után zörgettek be, hogy menjünk. 

Egy-egy hátizsákban vihettünk magunkkal holmit. Sem az apám, se az anyám nem szólt egy 
szót sem. Nem tudom, melyik volt erősebb. És a két év alatt, amíg odavoltunk, azalatt is alig 
hallottam őket beszélni. Iszonyú volt az a némaság. S ezzel szemben az örökös gúnyolódás, 
amit kaptunk. Hogy ”no, kulák, most dolgozz!" Meg: ”eddig mást dolgoztattál, most neked 
kell". És hálni szalmán a földön, enni löttyöt. Megérti, hogy minden tagom fáj?

Bólintani sem merek.
A szerszámok mértani rendje egyszerre torz háttérré alakul át mögötte, s én szánalmas fi

gurának érzem magam, mert egy furcsa titkot keresek, mely egyre jobban ködbe vész.
-  S amikor két év után hazajöttünk, semmink sem volt. Apám egy évvel élte túl a szörnyű

séget. Anyám keményebb volt. Még most is jól bírja magát, túl a nyolcvanon. Én meg elhatá
roztam, hogy nem hagyom magam a sárba taposni. Úgy dolgoztam, mint egy állat, konokul, 
mint egy öszvér, mint egy buldog. És lépésről lépésre jutottam egyre feljebb. A huszonnégy 
órából néha huszat dolgoztam. Házat vettem, előbb egy kicsit, majd ezt. Két gyermeket tanít
tattam ki. Felálltam és állva maradtam. Senki voltam és valaki lettem. És holnap még valakibb 
leszek. Valakibb, érti? Valakibb!

*
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A Bálint-háznál tett harmadik látogatásomkor csak idősebb Bálint Imrénét találtam ott
hon. Először bosszankodtam, mert szerettem volna még egyszer beszélni Bálint Imrével vagy a 
feleségével, de aztán a néni olyan kedvesen fogadott, hogy ott maradtam.

A kertben beszélgettünk egy padon, amit a fia csinált.
-  Én ott lakom hátul, kedvesem, abban a kicsinyke házban. Tudja, az én koromban már 

ennyi is elég. A menyem csak hadd vigye a nagy házat! Majd lesz ő is öreg, s ekkor megtudja. 
Vagy tán hamarább is.

-  Tán nem szereti a menyecske az anyósát? -  próbálom tréfára fogni a dolgot, de az öreg
asszony úgy látszik ravaszabb, mint gondoltam: nem megy lépre.

-  Amikor hazajöttünk a kitelepítésből ő volt a legszebb, legmutatósabb lány a faluban. S a 
legmódosabb is. Az apjáé volt a kocsma, és a kocsmárosok mindig meggazdagodnak. De hát 
hol volt az a gazdagság ahhoz, amilyen a miénk volt. Neki tíz szoknyája volt, amikor a fiam fe
leségül vette, nekem száz volt, amikor elvittek bennünket. Az ő apja kétszáz személyes lagzit 
tartott, a mi lakodalmunkon az én édes urammal, isten nyugossza, ötszázan voltak.

Elhallgat, de a szája tovább mozog. Kísérteties látvány, ahogy a fogatlan száj beszédet mí
mel, de hang nem jön ki rajta. Mint a fia a füttyel.

Szinte félelem fog el.
-  De én mindig tudtam fiam, hogy eljön még a mi időnk. Amikor szegény uram meghalt, is

ten nyugossza, megfogadtam, hogy addig nem megyek el, amíg a régi földjeink vissza nem ke
rülnek. És lám a jó Isten megsegített. Tudja, ugye, édes fiam, hogy majdnem egészében azt 
vettük vissza, ami hajdan a mienk volt?

Némán bólogatok.
-  És akkor itt van ez a kocsmároslány. Tegye a kezét a szívére! Hát hogy jön ez a senki az én 

fiamhoz? Mi?
Abbahagyom a bólogatást, és nem tudok szólni sem. Képtelen vagyok rá.
-  Mondtam is a fiamnak. Te is jól választottál! De hát most már mindegy. Mert neki is volt 

kárpótlási jegye! Hm! Öt holdra! Tudja, mennyi az, édes fiam? A harmincöt holdhoz képest? 
És szerencsére a fiam megértette, amit mondtam. Nemhiába folyik annak Bálint-vér az erei
ben, ha asztalos lett is! Megmondta a feleségének, ha neki is lenne harmincötholdas kárpótlá
sa, akkor a világot is legyűrnék. Félkézzel. Úgy ám! Ha még élne az én jó uram, isten nyugosz- 
sza, büszke lenne a fiára!

Megcsóválja a fejét.
-  Egy kocsmároslány! Az mi? Az én fiam, az igen! Az valaki volt. És valaki lesz. Úgy ám! 

Valaki!
Azzal köszönés nélkül otthagy, és bemegy a kicsinyke házba, melyben a szoba nincs na

gyobb kétszer két méternél.
*

Szédülve megyek ki az utcára.
Két szó kergeti egymást a fejemben.
De hát ki a senki és ki a valaki nálunk mostanában, mondjuk 1993-ban?
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