
(ÖZBEG NÉPDALOK )

Piros alma de édes, 
ezen a fán kevés lesz, 
a kedvesed, ha szereted, 
akkor magad ne kéresd.

Magas égnek fellege, 
széles mező ménese —  
vizet kérek, pálinkát ad 
az akszui menyecske.

Bulungur felé az úton 
törött ágú fűzfa van, 
szakálltalan ifjú arcán 
harapástól mély seb van.

Bulungur felé az úton 
selyem zsebkendőt leltem, 
ne higgyjétek, hogy leltem, 
egy aranypénzen vettem.

Bulungur felé az úton 
a karaván lassan halad, 
nem jössz, hiába hívtalak, 
egyre csak kéreted magad.

Ki az a legény amoda? 
hátas lova szép sárga, 
szívem megbolondította 
tizennégyéves lányka.

Hegyes Hindosztánban jártam, 
de sok hágóján áthágtam, 
átkeltem Narin vizén is, 
ülök itthon Fergánában.

Nincsen apám énnekem, 
nincsen anyám énnekem, 
árvaságom nyomorúság, 
vagyok én testvértelen.

Megszülettem, hogy meghaljak, 
nehéz földdel betakarnak,

nem tudok onnan felállni, 
bármennyire is akarjak.

Rózsa voltam, hervadtam, 
érte majdnem meghaltam, 
te, galambom, tüzes vagy, 
ilyen legényt akartam.

Sok virágom kinyíljon, 
illata hozzád szálljon, 
aki szerelemről szól, 
az csad dalolva szóljon.

Utcátokban, ha járok, 
magas fák közt megállok, 
hosszú hajával köti 
lány a legényt magához.

Víz hullámzó folyása, 
hónak fehér hullása, 
a kedvesnek két karja 
bölcső lassú ringása.

Hatvani Dániel

Büdös hús
Mami a zöldségeskertből jövet, kezében három fej salátával be

csoszogott a verandára, tekintete egy pillanatra elmélázott a vízi
pálmák és aszparáguszok sokaságán, majd kissé meggörbülve benyi
tott a konyhába, öregedő pupillái a sok évtizeden át megszokott pu
ha félhomály meghitt érzékelésére kerekedtek ki, de a szétáradó, 
túlvilágian hideg fényben megmártózva felsőteste is belerezzent a 
hunyorgástól; Andris, a veje nemrég szerelte föl a gáztűzhely fölé 
a fénycsövet.

Erzsi, a lánya fakanállal kavargatta az ételt a lábasban; apró 
gőzfoszlányok szálltak a plafon felé. Mami még mindig az ajtóban 
állt, elnyomott egy hosszú sóhajt, a méltatlankodás keserű gombó
cokban gyűlt össze a torkában, kint még magasan jár a nap, külön
ben is teljesen nyárias ez a május, felhőnek alig van nyoma, itt 
meg ég a villany, fogy a drága áram. Nem érdemes nekem már 
szólnom — gondolta. A  lánya a múltkor is legorombította, amiért 
szóvá tette a pazarlást, azt mondta, hogy már pedig nem fog va
koskodni. Szeretett volna akkor is visszavágni, hogy igen, a mai fia
taloknak már mindenhez villany kell; a szobájuk ajtajának résén 
este tizenegy körül is előszivárgott a hangulatlámpa zöldeslila fénye, 
miközben a heverő halkan és ütemesen nyeszergett... De ezt nem 
mondhatta mégsem, rögtön ráfognák, hogy hallgatózik, sőt leskelő
dik, könyékig vájkál a magánéletükben, gyerekük is ezért nem szü
lethet, pedig ő tudja, hogy Erzsi, bár előtte titkolja, harmadik éve 
szedi azokat az átkozott pirulákat.

A  fiatalasszony rövid pillantással nyugtázta a mami előkerülé
sét. Az öregasszony pár lépést tett előre, beleszimatolt a levegőbe 
és ezt mondta:

— Kolbászos tarhonya.
— Igen — bólintott amaz. — Kaptam az ábécében jó kis füs

tölt kolbászt. 
— Amennyi füstöt az látott.
A  fiatalasszony hangja élesre fenődött:
— Andrisnak és nekem ízlik.

A  mami érzékelte, amint feszültséggel telik meg a konyha átvi
lágított levegője, de fogai között ott incselkedett az ellentmondás 
szelleme.

— Mert elszoktatok az igazitól.
S várta, hogy a lánya felcsattan. De az halkan csak ennyit jegy

zett meg:
— Lehet, mami. Holnaputántól maga is igazit ehet.
A z öregasszony szeme megcsillant:
— Leszúrjátok?
— Le.
Mami tálat keresett a salátának, belerakta; megint nagy kedvet 

érzett a sopánkodáshoz, hogy micsoda felfordult élet ez, május vé
gén disznót vágni, amikor tisztességes helyen az ilyesmit december
ben csinálják, esetleg még januárban, de semmiképp sem nyáron. 
Csakhogy idejében belátta: hiábavaló ezt az egészet újra kezdeni, 
eleget marták már egymást miatta; tavaly ugye hónapról hónapra 
halogatták a malacvásárlást, kellett a pénz a drága parkettára, az
tán meg az új garnitúrára, azokra a kényes fotelekre, a ruganyos 
heverőkre, a szekrénysorra. Pedig milyen jó állapotban voltak azok 
a régi bútorok! Ezek a mostaniak harmadannyi ideig sem tartanak. 
Napokig sírdogált csöndben, titokban, amikor kirakták az udvarra, 
a tűzrevaló mellé, a nyitott szekrényajtón át bevilágított a nap, szin
te égette a jó öreg deszkákat. Aztán, amikor cseperészni kezdett az 
eső, Andris letakarta nejlonfóliával, a mami csak akkor nyugodott 
meg kissé, hogy mégsem aprítják fel tűzifának, de amikor a vő Dé
zsával, a nagyhangú cigányemberrel kezdett alkudozni, akkor kese
redett el igazán. Hát az ő régi kedves bútorai már csak a cigány
nak lesznek jók? S a lelke is belefacsarodott, amikor a hátsó konyha 
ajtajából kileste: hosszas alkudozás után Dézsa átnyújtja Andrisnak 
az egyetlen lila bankót. Bizony, jobb lett volna tényleg felaprítani.

Könnyeit szinte most is vissza kellett nyelnie, amint a bokros 
salátafejeket rendezgette a zománcos tálban. Hogy megindultságát 
levezesse, zsörtölődve csak ennyit jegyzett meg:

— Jó, hogy egyáltalán szóltok, mire készültök.
A  fiatalasszony kezében megállt a fakanál:
— De mami, nem emlékszik, hogy már a múlt héten is emle

gettük?
— Persze, persze. Andris a disznóól előtt szólt, kutyafuttában, 

akkor is sietett el itthonról, a motorhoz szerezni valami vackot, vagy 
az istentudja mit. De lányom, a disznóvágáshoz készülni kell, be
szerezni ezt-azt, sót, paprikát, borsot, rizskását, káposztát. Meg még 
belet is, ha nem akarjuk pucolgatni.
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— Megvan, ami kell. Holnap még megveszem a belet, megígér
te a hentes, hogy hozat, itt lesz idejében. Hurkát meg toros káposz
tát nem csinálunk.

— Na hiszen, szép kis disznótor! Kiket hívtok?
— Kulcsárt, a böllért.
— Mást?
— Senkit. Megcsináljuk mi magunk. Gondolom, azért maga is 

segít...
— Persze, hogy segítek, hogyne segítenék. Csak mégis furcsa...
— Mi a furcsa?
— Kaptuk a télen azt a sok kóstolót. Illene visszaadni...
Erzsi idegesen babrált a gáz csapjával. A  láng kék szirmai

hosszúra híztak, majd hirtelen tartalékra zsugorodtak megint.
— Ugyan már... Majd vágunk a télen is, akkor visszakapják. 

Duplán. Úgysem örülnek ilyenkor a nehéz ételeknek.
Az öregasszony nem folytatta. Pár perc hallgatás után csak eny

nyit kérdezett:
— Megcsinálod most ezt a salátát?
— Megcsinálom. Andris különösen kedveli.
— Apád, szegény, meg nem ette volna. Azt mondta, a kecske 

szokott ilyesmit legelni, nem az ember. Inkább egy-két pohár bort 
ivott.

— Néha bizony többet is.
A  mami leült a hokkedlire.
— Előfordult, nem mondom, hogy többet is ivott. — A  hangja 

megtelt fáradsággal. — De amíg egészséges volt, megkereste a 
rávalót.

Most meg kellene sértődnöm — tűnődött magában Erzsi. Miért, 
Andris talán nem keresi meg? Fél év óta brigádvezető a gépcso
portnál; ebben neki is van része, unszolta eleget, hogy végezze el a 
tanfolyamot. Sikerült. Ezért is hallgatott rá a férje, hogy rakassák le 
a parkettát, s vegyék meg az új garnitúrát. Nem szabad lemaradni, 
mert akkor semmibe sem veszik az embert. Három éve befizettek 
egy Ladára, ha minden jól megy, ősszel az is megjön. De megállás 
akkor sem lesz, nem is lehet; az udvar végében megcsinálják a fó
liás kertészetet, a sok drága árut kocsival hordhatják a piacra. Mind
ezt ennek az öregasszonynak, aki véletlenül az anyja, hiába magya
rázná, úgysem értené meg. Pedig annak idején ők is élére rakták a 
filléreket. Azért, hogy földet vegyenek. Micsoda őrültség! Földre 
gyűjtögetni egy jó fél életen keresztül. Aztán a téeszé lett... Manap
ság meg, ha bírná erővel az ember, annyi földet foghatna, ameny
nyit nem restell.

Mindez csak éppen átfutott az agyán, testében mintha lázas bor
zongást érzett volna, közben az ételre is figyelt, nehogy odakapja a 
láng. Anyjára lapos, közönyös pillantásokat vetett. A  ház fele részét 
az anyja a nevére íratta, de igyekezett nem gondolni arra, hogy már 
évek óta nem sok közük van egymáshoz.

A  mami hirtelen felugrott, a konyhaszekrény aljához lépett, elő
vett egy literes palack bort.

— Majd elfelejtettem, hogy vettem Andrisnak egy kis itókát. Asz
tali fehér. Biztosan jó lesz a vacsorához. Bár te nemigen kedveled...

— Ugyan, mami — bosszankodott a fiatalasszony. — Minek 
ilyesmire költeni? Andris is megvan nélküle. Különben is, ilyen bort 
már csak a cigányok isznak, annak is az alja népe.

— Jól van, akkor majd megisszák a cigányok — válaszolt az 
öregasszony dühösen, s a palack alja nagyot koppant a konyhaszek
rény fényezett lapján. — Én pedig majd koccintok velük, ha már az 
isten annyira felvitte a dolgotokat.

— Azért nem kell mindjárt megsértődni — mondta flegmán a 
lánya, az engesztelés legkisebb szándéka nélkül, mert a lelke mélyén 
igazából örült, hogy anyjának sikerült megint jól beolvasnia.

Kintről, az utcáról a motorkerékpár fölerősödő hangja hallat
szott, amely egyszerre átváltott az alapjárat lassúbb berregésébe, 
hogy azután hirtelen az is megszűnjék.

— Megjött Andris — jegyezte meg a fiatalasszony, látható öröm 
nélkül, holott örült, ha másért nem, hát azért, hogy Andris ezúttal 
is sikerrel fogja eljátszani a villámhárító szerepét. Tudja azt is, 
hogy férjét a mami különösképpen nem kedveli, ám, ellenséges érzü
letek sem fejlődtek ki benne iránta, elsősorban Andrisnak köszön
hetően, aki csodálatos érzéket fejlesztett ki magában, hogy a tor
nyosuló ellenszenvek sziklái között mindig megtalálja a viszonyla
gos nyugalom ösvényét. Erzsi őszintén becsülte férjében ezt az ele
gáns közönyt, noha azt is tudta, hogy ezzel csak elodázni lehet a 
dolgokat, megoldani nem. Az érdem így sem csekély: hosszú távon 
is jóval a kritikus határon innen lehetett tartani a feszültségzónákat.

Andris az eperfa alá állította a motorbiciklit, a bukósisakot az 
ülésre tette, fáradtan végigpillantott a kopár baromfiudvaron, majd 
belépett. Köszönésképpen kezitcsókolomot mormogott, feleségének 
odavetett egy sziát, s lehuppant az asztal túlsó oldalán levő hokked
lire, szembe anyósával. Érezte, hogy izzadtságszaga betölti a levegőt, 
elkeveredik az étel szagával, kellemetlen érzések bizseregtek végig 
a testén, legszívesebben rögtön a fürdőszobába ment volna. Megérez
te a két asszony között vibráló feszültséget, szerette volna azt egy 
hirtelen jópofasággal feloldani. De semmi nem jutott eszébe.

— Beszéltél Kulcsárral?
— Kerestem, de nem találtam otthon.
— Később elmehetnél. Biztosan otthon lesz addigra.
— Majd elmegyek, csak előbb kifújom magam. — Tekintete a 

borosüvegre esett. — Szívesen meginnék egy fröccsöt.
— Máris töltök, hiszen azért hoztam — készségeskedett az öreg

asszony, s egy nagyobbfajta poharat vett elő. — Felesben kéred?
— Elég lesz kevesebb is. Olyan harmadnyi...
Erzsi aggályoskodni kezdett:

— Így akarsz motorra ülni?
— Van bicikli is — vont vállat a férj.
— Akkor csak pedálozz! — bosszankodott a fiatalasszony. — 

Azt fogják gondolni, hogy lecsúsztál...
— K ik gondolják? — kérdezte Andris, s nagyot húzott a fröccs

ből. A  kellemesen hűvös ital felfrissítette az agyát.
— Hát az emberek... Mindenki a faluban.
— Tojok rájuk.
— Majd ők is tojnak rád.
Válasz helyett Andris kihörpintette a poharat, elnyomott egy 

csöndes káromkodást; az utóbbi időben már komolyan aggasztották 
a felesége nagyzolásai, emlékezett, hogy Erzsi nem ilyen volt a há
zasságuk kezdetén, görcsök nélkül, magabiztos vidámsággal nézett 
az élet elébe, tudott tréfálkozni és kacagni. Csak másfél év óta, 
hogy bekerült abba az átkozott irodába, az ÁFÉSZ-hez, ölt magára 
különös szokásokat; választékosan beszél, esténként az Idegen sza
vak szótárát forgatja, Andrist is megrója, ha trágár szavakat hasz
nál, divatlapokat vásárol, s egy ízben a haját is vörösre festette. 
Andris emlékezett, hogy tudatát az ellenérzés hullámai először akkor 
érték el, amikor felesége áradozva beszélt elhízott fenekű, affektáló 
kolléganőiről, s amikor a tőlük megszerzett ételrecepteket kezdte 
kipróbálgatni. Bizony, Erzsi elveszítette egyhamar a parasztlányok 
egészséges tenyeres-talpasságát, úriasszony azonban nem vált belő
le, nem is fog soha, csak érvényesülésért lihegő, szomorú asszony
korcs.

Nézte, nézte felesége fásuló arcát. A  mami eközben, csakhogy 
lefoglalja magát valamivel, az edényeket rakosgatta ide-oda. A  fia
talasszony kavargatta az ételt, közben a salátával bíbelődött, ecetet 
öntött rá, kissé megcukrozta. Néhány perc múlva jelentette, hogy 
kész a vacsora.

Andris fölkelt a helyéről, és ezt mondta:
— Nem bánnám, ha kint ennék a verandán. Jobb a levegő.
A  fiatalasszony, kissé a férj csodálkozására is, nem ellenkezett, 

inkább kapva-kapott az ötleten.
— Jó — mondta. — Akkor kint terítek.
— Belelátnák az ember szájába — vélekedett az öregasszony.
— Régen nem láttak bele? — replikázott a lánya. — Akkor is 

kint ettünk, ha jó idő volt.
— Nem láttak be az orgonabokroktól. Hogy azokat is mi a 

fészkes fenének kellett kivagdosni...
— Árnyékot vetettek a virágokra, azért — jegyezte meg szelí

den Andris.
Mert Erzsinek úri virágok kellettek, akarta mondani, de idejé

ben elharapta a szót. Meg vannak veszve a népek, már nem jók 
a régi parasztvirágok, az orgona, a muskátli; a pünkösdi rózsa nem 
felel meg, drága tövek kellenek, amelyek egész nyáron át hajtanak, 
pompáznak istentelen színekben.

A  verandán hozzáláttak a vacsorához. Leginkább Andris evett 
jó étvággyal, közben nagyokat falt a salátából. Ismerősök csattog
tak el a járdán, beköszöngettek, kedélyeskedték. A  mami inkább 
csak piszkálta az ételt, fejét lesunyta, majd azzal az ürügggyel, hogy 
a huzatban ül, fogta a tányérját és bement. A  férj és a feleség egy
másra néztek, s szó nélkül ettek tovább. Egy pillanatra szövetsé
gesnek érezték magukat.

Vacsora közben és után Andris ivott még két fröccsöt, majd el
biciklizett Kulcsárhoz. Másnap délelőtt Erzsi elment a henteshez,, 
elhozta a belet, vízbe tette puhulni. Szeretett volna mielőbb túllen
ni a disznóvágással járó egész hercehurcán, különben is csak And
ris unszolására egyezett bele a tavaly őszi malacvásárlásba. De, ha 
már így alakult, gondolta, valamennyire mégis csak meg kell adni a 
módját, ha nem is lesz igazi disznótor, a jó fajta itóka nem marad
hat el, a böllér különben is iszákos; bort hozatott az ÁFÉSZ pincé
jéből, önköltségi áron a két legjobbikból, pálinkát a szeszfőzdéből.

A  disznóvágás előtti este békességesnek ígérkezett. Megenyhült 
a nappali forróság, bár a meteorológia továbbra is száraz, napos, 
meleg idővel biztatott, pihegtek hátul az akácok lombjai, a zöldsé
geskertben felhangosodott a tücskök kórusa. Erzsi képeslapokat né
zegetett, Andris a tévéműsort tanulmányozta, a mami azonban se
hogyan sem lelte a helyét, ki-bejárkált, s toporgott hosszasan. Vég
re megszólalt:

— Most pakoljuk ki a bútorokat, vagy reggel is ráér?
— A  bútorokat? — kérdezte Erzsi megütközve, s hangja önma

ga számára is furcsán, idegenül csengett.
— A  bútorokat, persze — mondta az öregasszony, s ügyelt ar

ra, hogy hangja nyugodtan, de határozottan hasson.
Andris csak ekkor figyelt oda a párbeszédre. Megérezte, hogy a 

vita kimenetele az ő állásfoglalásától függ. Pontosan tudta, miről 
van szó: ősi szokás, hogy a disznóvágás számára a ház legnagyobb 
szobáját teszik szabaddá. Legyen elegendő hely a húsok, belsősé
gek feldolgozásához. Tekintetét a szőnyeg élénk színű mintáin jártat
ta, a szőnyeg alatt a tükrösre lakkozott parketta, köröskörül a finom, 
kényes garnitúra; Erzsi a legjobb esetben is búskomorságba esik, de 
meglehet, hogy éppenséggel hisztériázni fog, ha ebben a kérdésben 
a mami pártjára áll. A  mami pedig úgyis hozzászokott, hogy annyi 
mindennel meg kell békéln ie; eggyel több vagy kevesebb, nem szá
mít. Ezért elhatározta, hogy hallgatni fog, legföljebb a békebíró sze
repét vállalja, ha a vita netán nagyon elmérgesedik.

A  fiatalasszony a férje felé sandított, mintegy megerősítést várt 
tőle. Az azonban úgy tett, mintha az egész problémáról tudomása 
sem volna.

— A bútorokat nem hurcolászhatjuk — mondta aztán Erzsi, s 
igyekezett határozottságot erőltetni magára. — Különben is, hová 
tennénk?

15



— Nálam elférnének. Kicsit zsúfolva lennének, de azt a pár 
napot igazán kibírnák. Talán a szekrénysor maradhatna, van a kam
rában elegendő csomagolópapír, letakarhatnánk. Jutna a parkettá
ra is ...

— Egy frászt — mondta Erzsi haraggal. — Tudom jól, hogy mi
lyen a disznózsír. Átüt még a nejlonon is. Nem azért öltünk bele 
annyi pénzt, hogy most egy vacak disznóvágással tönkretegyük.

Az öregasszony megérezte, hogy az ő szempontjából az ügy vesz
tésre áll. Fájdalom fogta marokra a lelkét; újból át kell élnie egy 
ősi törvény megcsúfolását. Mint a falu hasonló korú, öregedő asz
szonyainak és férf iainak, még neki is vérébe ivódott, hogy a disz
nóvágás napján a ház ura — maga a disznó. A  helyet úgy kell 
elrendezni, hogy ezt az urat méltóképp lehessen szolgálni.

Erzsi ablakot nyitott, kellemesen langyos levegő áradt be a 
hűvöst tartó vályogfalak közé.

Amikor a mamit megcsapta a beözönlő friss levegő, a gondo
latnak egy apró torlasza mögött próbált menedéket keresni.

— Meleg az idő — mondta. — Holnap is meleg lesz.
— És akkor mi van? — kérdezett vissza a lánya durcásan, tü

relmetlenül.
— Nem tesz jót a húsnak.
— Legalább puhább lesz, és maga is meg tudja rágni.
— Értetlen beszéd ez, lányom — mondta harag nélkül az öreg

asszony, majd Andris felé sandított, de az épp a televízió gombjai
val matatott. — Különben ti tudjátok... Hol gondolnátok aztán a 
felpucolást?

— A z alsókonyhában, meg az udvaron.
Az öregasszony vállat vont és aludni ment. De éjfél is elmúlt, 

mire sikerült elszundítania. Szőke, rózsaszín husú, kövér disznót za
varászott álmában, nagy fényes mezőn trappolt keresztül az állat, 
mígnem a két oldalából folyni kezdett a forró zsír, s akkor a mező 
egyszeriben parkettasivataggá változott, egészen az ég aljáig, el
csúszott rajta a disznó, hempergett a saját zsírjában...

Éles, visító hörgésre ébredt. Fölugrott, dörzsölte a szemét, de az 
álomkép még mindig egybemosódott a valósággal, s annál inkább, 
hogy a nap már az akácfák lombja közül hunyorgott elő. Fázósan 
megrázkódott, magára kapta itthoni ócska gönceit, s ment ki az 
udvarra.

Amikor kiért, Kulcsár, a piros képű, kopasz böllér épp akkor 
gyújtotta be a gázperzselőt. Az előlövellő láng végigszaladt a fris
sen leölt állat sertéin. A  szőr émelyítő szaga úszott a kora reggeli 
levegőben.

Andris ott állt készenlétben, kezében a pálinkásbutykossal.
— Jó reggelt, mami — harsány, már-már nyerítő kedélyesség

gel köszönt a böllér, amikor észrevette az öregasszonyt. — Aztán, 
hogy aludt?

— Jól aludtam, túlságosan is jól — felelte kedvetlenül, s be
somfordált az alsókonyhába, ahol a lánya tett-vett nagy szorgosan. 
Ez némiképp megnyugtatta; Erzsiből, ha a szükség úgy hozta, elő
előtört a parasztvér, s olyankor nagyon serény tudott lenni, égett 
a keze alatt a munka. A vájdlingban ott díszelgett a disznó rózsás
habos vére, félig-meddig már alvadófélben.

— Na, jó, hogy jön —, mondta Erzsi, csöppet sem haraggal, in
kább kedvesen. — Süthetne egy kis hagymás vért, ezt maga érti 
igazán, jólesne most mindnyájunknak.

— Máris, máris — mondta a mami, s nyúlt a hagymáskosár 
után. — Azért fölébreszthettetek volna...

— Nem hajt a tatár, van idő.
Majdnem szótlanul dolgoztak, közléseik csak a legszükségesebb

re szorítkoztak: „ezt tedd ide, azt hozza elő” . Összhangot már egye

dül a munka teremtett köztük, a paraszti környezetben felnőtt fa
lusi asszonyok sokoldalú készsége, méghozzá szavak nélkül.

Mire Andrisék befejezték a perzselést, a reggeli is elkészült. Az 
alsókonyha áporodott levegőjét jótékonyan nyomta el a sült disz
nóvér zsíros, hagymás illata. Körülülték a viaszos vászonnal borított 
rozoga asztalt, Andris és a böllér az ide száműzött, százévesnél is 
idősebb kanapén foglalt helyet. A  házigazda teletöltötte Kulcsár po
harát, a magáéba inkább csak löttyintett egy keveset, kínálta az 
asszonyokat is, de azok csak szabadkoztak. Jóízűen faltak valameny
nyien; a böllér kopasz fején kipirosodott a bőr, mintha az iménti 
lángok ott is végigpásztáztak volna, élénken fénylett a szeme, a szá
ja körül paprikás zsírgyűrű csillogott.

Reggeli után bort ittak, leginkább persze Kulcsár, aki egyúttal 
hozzálátott a kések megfenéséhez, Andris pedig a padlásra ment, 
hogy lehozza a kecskelábú asztalt és a fateknőt. Az asztalt az alsó
konyha előtt állította fel, a teknőt a falhoz támasztotta.

Kezdett a nap melegebben sütni. A  böllér nézte Andris igyek
vését, szeme körül egy pillanatra összeszaladtak a ráncok.

—  Nem lesz itt egy kicsit melegünk? — kérdezte aggodalmas
kodva. — Jobb lenne ezt a munkát hűvösben csinálni.

Andris fáradtan körülhordozta tekintetét az udvaron.
— Délelőtt itt semmi nem vet árnyékot — jegyezte meg. Majd 

vidámságot erőltetve magára, ezt mondta: — Legfeljebb igyekszünk, 
hogy hamarább végezzünk.

— Lehet ezt is — hagyta jóvá Kulcsár. — Csak győzzék az 
asszonyok.

— Nem kell azokat félteni.
A  disznót az elfektetett ólajtóra fordították, az állat szája az 

agyar tájékán furcsa vigyorba dermedt, Kulcsár azonban mindezzel 
nem törődött, gyakorlott mozdulatokkal hozzálátott a feldarabolás
hoz. Az állat hátán végzett hosszanti vágás nyomán feltárult a nem 
túl vastag szalonna pereme, alatta rózsásan csillant meg a hús.

Egyre mélegebb lett, tenyérnyi felhő sem mutatkozott az égen. 
A böllér kopasz fején előgyöngyözött a verejték, s mennél több 
fröccsöt öntött magába, annál inkább. A  sertés darabjai egymás
után kerültek fel az asztalra. A húsok szinte remegtek a hőségben.

Besózták a szalonnákat, a zsírnak valót külön rakták. Erzsi pe
csenyedarabokat szabdalt a lábosba, a mami a beáztatott belekkel 
foglalatoskodott, levegőt fújt mindegyik darabba.

Kezdetét vette a feldolgozás; Andris és a böllér kolbásznak va
ló darabokat válogatott. Majd pedig darálni kezdték a húst.

Az udvar  felől zöld legyek keltek szárnyra, keringőzni kezdtek 
a húsok felett, a merészebbek le-lecsaptak dongva, zizegve, de leg
inkább alattomban. Szemtelenkedésüket Andris is észrevette, bosz
szankodva csapkodott kezével.

— Hess, a kurva anyátokat!
Kulcsár úgy tett, mintha tudomása  sem volna a legyek várat

lan megjelenéséről.
— Ezt a húst már holnap reggel füstre kéne tenni — jegyezte 

meg, amikor Erzsi megjelent az alsókonyha ajtajában.
— Nem szeretjük a füstölt húst — felelte Erzsi. — Nyáron az 

nehéz étel, megfekszi a gyomrot.
Andris megkockáztatott egy ellenvetést:
— Legfeljebb te nem szereted, de a mami meg én igen.
— Én nem bánom, de ha nem rakják füstre, baj lehet — mond

ta a böllér, és a fröccsös pohár után nyúlt.
— Jól be kell sózni és akkor nem lesz probléma — mondta a 

fiatalasszony, s miközben befordult az alsókonyhába, vetett egy san
da pillantást a férjére.
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Mire delet harangoztak, a kolbászok töltésével is készen voltak, 
a húst besózták, a teknőbe rakták, s az egészet betették az alsó
konyhába, az ócska sezlon alá, amelyen Andris szokott elheverészni 
egy-két órát, amikor napközben hazatér és nincs kedve átöltözni.

Ettek a frissen sült pecsenyéből. A  böllér szeme zavarosan for
gott ide-oda, összevissza beszélt, évődött a mamival és a fiatalasz
szonnyal, majd miután még egyszer szóba hozta a füstölést, elfogad
ta Andristól a százast, hosszas szabadkozás után a kóstolót is, ma
gához vette a szerszámait, és imbolyogva elballagott.

Ami húsra az elkövetkező napokban szükség volt, azt Erzsi a 
hűtőbe rakta. Ő is, meg a férje jóformán elfelejtkeztek a teknőről. 
Csak az tűnt fel, hogy a mami a korábbinál is szótlanabb és sápad
tabb lett, különösen, amikor az alsókonyhából jött elő.

Negyednap, amikor Andris a munkából tért haza, s a motort le
állította a veranda előtt, a mami állt meg előtte, és fojtott hangon 
szólt:

— Andris, baj van a hússal. Szaga van.
A férfi elsápadt. Matatott a slusszkulccsal, majd nagysokára ezt 

kérdezte:
— Erzsi tudja már?
— Nem... Nem mertem neki megmondani.
Andris az alsókonyha felé vette az útját. Amikor benyitott, or

rát nyomban megcsapta a romló hús édeskés, kellemetlenül csípős 
szaga. Leguggolt a sezlon sarkánál, a teknő végét előráncigálta, fel
hajtotta a terítőt. A  szag valósággal orrbacsapta, hányingerét alig 
tudta leküzdeni. Utálatos fehér nyűvek sokasága mászkált, fetren
gett, élvezkedett az oldalason. Lentebb a sonkán is...

Kitántorgott a szabad levegőre. Az öregasszony már várta az al
sókonyha előtt.

— Most mi lesz? — kérdezte szepegve.
— Mi lenne? Elásom... Vagy... vagy szólok Dézsának, hogy v i

gye el.
— Ha kell neki.
— Azért cigány, hogy kelljen neki.
Amikor a ház elé ért, gondolkodott, egyáltalán betérjen-e, szól

jon-e a  feleségének. Létezik, hogy nem szólt volna neki a mami? S 
míg ezen töprengett, hirtelen száraz lett a torka. Bement a spájzba, 
az ajtó mögött sorakoztak a demizsonok; a bornak a fele, amit a 
disznóvágásra vettek, megmaradt. Azóta alig nyúltak hozzá... Fel
emelte az egyik demizsont, jókorát húzott belőle. Aztán a másik
ból is. Kissé megnyugodott.

— Te mit csinálsz itt? — hallotta hirtelen a felesége hangját.
Megfordult, vigyorogni próbált. Az asszony összehúzott szem

öldökkel állt előtte.
— Hogy mit csináltam? Ittam arra a jó kis húsra, a sós húsra. 

— Hangját megemelte: — A te sós húsodra, az úristenit!
— Miket beszélsz? Mi bajod van?
— Nem nekem van bajom, hanem a húsnak.
— A  teknőben?
— Nem is az isten vágóhídján. Menj, nézd meg te is ,.. Gyö

nyörködj benne. Érdemes.
Újból a demizson után nyúlt. Erzsi megpróbálta kiragadni a ke

zéből, dulakodni kezdtek, a bor kilöttyent, végül is a férfi bizonyult 
erősebbnek, nagyot ivott, közben az asszony szétzilált hajjal ment 
ki, bevágva maga után az ajtót.

Andris a cigánysor felé vette az útját. A  bor átjárta tagjait, lép
teit könnyűnek érezte. Dézsát nem találta otthon. Kis kerülőt tett, 
betért a kocsmába. Dézsa a pulton könyökölt, s a csapossal diskurált.

Korsó sört rendelt magának is, a cigánynak is. Aztán még egyet- 
egyet. El akarta mondani, mi történt, de csak annyit tudott kinyög
ni, hogy Dézsa menjen el vele hozzájuk. Most, mindjárt.

Bementek az alsókonyhába, Andris elöl, Dézsa mögötte. A  
teknő még úgy állt most is, ahogy az imént hagyta. A  cigány fintor
gott, de azért odalépett a teknőhöz. Nézegette a húst, szagolgatta, 
megcsóválta a fejét, és kérdőn nézett Andrisra.

— Vidd el, Dézsa. A  tiéd — bökött a teknő felé.
A  cigány fölegyenesedett, Andris szemébe nézett.
— Már megbocsásson Andriskám, de nekünk ez nem kell... In

gyen sem. Ne tessík már gondolni, hogy még most is úgy van, mint 
régen, hogy a cigánynak minden jó.

— Ez nem döglött tyúk, Dézsa. Négy napja vágtuk...
— Csakhogy f írges...
— Fírges, hát fírges — vigyorgott Andris, akaratlanul is utá

nozva a cigány kiejtését.
Kimentek az udvarra. A  mami a veranda falához támaszkodott, 

s bámult a semmibe.
— Jaj, drága mami, legalább maga vigyázott volna arra a jó kis 

húsra — szólt oda neki a cigány.
— Vigyáztam én, Dézsa, de hiába... Tudod, hogy van ez.
— Tudom, hogyne tudnám.
A mami a cigány karóráját figyelte. Nem látott még ilyet: mu

tatók helyett apró fénypontocskákból álló számok villogtak elő, be
töltve az üveg alatti mezőt.

— Miféle óra ez, Dézsa, ami a karodon van? — kérdezte.
— Ez mami... Ezt úgy híják, hogy kavarcóra.
Andris csuklani kezdett, úgy nevetett.
— Méghogy kavarcóra... Nem úgy mondják azt, te ... Hanem — 

újból csuklott egyet — krac... na, az istenit... karc...
A  fal felé fordult, és hányni kezdett.

Agócs Sándor

Útvesztő
batyuba fogsz várost 
vagy tanyát, 
ismerősök 
cimborák hadát...

lépsz
dönget vállat gerincet, 
viszed — viseled: 
lepi arcodat

mire botra dőlsz 
(:papír is sárgul) 
szétosztod 
madárlátta szíved

dolgaikba talán 
bekarcolnak

Ének

a köszörűkőhöz
félemlíts meg ne ijesztgess 
hulllámsírba sose fektess

bűnös tiszta idejárjon 
szomjazóknak sose fájjon

ahol érlek bepiszkítlak 
bűneimmel megtisztítlak

ne ijesztgess félemlíts meg 
holnapra is élesíts meg

Trizna István

Egy bőgatyás csikóslegény 
árvalányhajas hasonlatokkal, 
kulacsból italodott kedvvel 
exkluzív ménest terel —

Kétökrös szekéren 
a bográcshoz dollárnyi lebbencsért 
vendég döcög, 
vasárnapokká vásárodott 
alkatrészek, tartozékok között.
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