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– Nem gondoltam, hogy… nem számítottam ilyen befejezésre.

– Hát milyenre? Arra, hogy elveszítjük a pereket?

– Valamilyen megegyezést kellett volna csinálni a parasztokkal. Mindig 

erre kértelek.

– Ne is beszélj megegyezésről! Még ha kétes ügyek lettek volna. De így? 

Barbulovics indoklásai olyanok, hogy azokhoz a semmítőszék sem nyúlhat. 

Megegyezés! Paraszttal akarsz te egyezni? Bízd ránk őket! A bíróságra! A 

parasztjaid most a maguk Nagy-Romániájában is megkapták azt a rúgást, 

amire szükség volt, hogy a farkukat behúzzák.

*

Nyolc óra. A bíróság bécsi téglával cifrázott emeletes épülete körül sán-

con, karfákon, járdán, kútgárgyán, falak, kerítések tövén fürt, fürt, fürt. 

Csontos arcuk tüskés, szemük fáradt, a foszlásig szapult változón folt, var-

rogatások, bütykös lábukon vastag harisnya porból. Pórok! Ahogy az este 

izzadtan, szennyesen, ernyedt inakkal hazamentek a mezőről, szürcsöltek 

valamit, aztán nyakba a tarisznyát és gyerünk. Ha fél évvel hamarabb jut 

eszembe – veszi őket észre Zalán –, ezek ma nem ácsorognak, hevernek, 

horkolnak itt, hogy nyitott szájukon ki –s be sétáljanak a legyek. Mért is 

nem jöttem hamarabb!

– Diminaţe15 – köszön otthoni szomszédunk a sáncról, közel a kovács-

műhelyhez.

– Mit csinálsz itt, Pétra?

– A nyúzókhoz, süllyesztené el őket az isten, otthon nincs, ki a kévémet 

kösse.

Lám, lám – csóválom a fejem –, ez a Zalán azt sem tudja, kivel bakalódik. 

Szomszédját is nyakig úsztatta a perekbe.

– Ne vesse meg a kis juhtúrómat – invitál újból, és ahogy fogai a hagyma 

szárát harsogják, mindkettőnk gyomra követelőzni kezd: egyetek! Tömje-

tek belém valamit! Tegnap dél óta nem ettetek.

– Nincs itt egy korcsma? – nézek körül, de mielőtt választ kapnék, oda-

fönt rákezdi az óra és fuzsitusan16 kiver nyolcat.

15 ( Jó) reggelt
16 hamarjában

– Ítélethirdetés – nógatom Zalánt, de a málé fogva tartja, nem tud tőle 

elszakadni.

– Adsz egy darabkát? – kérdi Petrát.

– Akár az egészet. Már ettem.

Letör egy darabot.

– Otthon te is számíts rám. Aztán ne zsémbelj, többet miattam nem 

jöttök Gorbóra.

– Azt hiszi?

– Biztos. Ma végét vetek a pereknek.

– Bár sikerülne.

Frustukra, perre keresztet vet, aztán gyorsan összehajtja batyuját.

Utcán ne zabálj – ordít barátomra a gyerekszoba, de ő Gorbó piacán to-

vább tömi magát, és ahova nagyapjáék nyáron is kesztyűvel jártak, kezében 

egy darab máléval lép be az igazságszolgáltatás templomának kapuján.

– Né – csodálkozik a földszinten Domokos, mintha rég nem látott volna 

minket, mintha nem tegnap találkoztunk volna vele a Berekben –, te málét 

eszel?

Választ nem várva, ezüstfejes lovaglópálcájával, mint asztalt a vendéglő-

ben, megkopogtat egy ablakpárkányt.

– Pincér! – kiáltja hangosan –, hamar egy csápát17 a naccságos úrnak!

– Akarsz valamit? – vágja el Zalán nyersen.

– Tudom. Csak azért ne légy oly vadóc. Neked minden mindig sürgős, 

holott a jelszó: az ágyban se siess. Látod, én az éjjel jól kialudtam magam, s 

itt vagyok frissen. Egyébként Malvin néni küldött be a kancákkal.

– Nagy-né-ném? Miért?

– Hogy valamit megmondjak neked. Vacsora után átjött hozzánk. Már 

sötét volt, szokás szerint előtte-mögötte lámpa. Láttuk, megint összekoc-

cantatok. Ott volt Pista, később Ákos is. Megbeszéltük a pereket.

– Az én pereimet?

– Azokat. Ne félj, zöldágra visszük. Pistáék nevében is beszélek, ide fi -

gyelj! Ha Barbulovics, ami valószínű, téged ma elvág, fellebbezni kell.

– Kell?

17 hagyma
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– Ki kell emelni egyszer már Gorbóról az ügyeket. Parlamentben székekben 

bojár és gróf egymás mellett ülnek. Kéz kezet mos. Így a bíróságinál is minél 

feljebb kerül az ember, annál ritkábban botlik olyan hülyébe, akit az ítélethoza-

talnál bocskorszíjak kötnek. Járásbíróság? Törvényszék? Köpünk rá. De a táb-

lánál, a táblánál már mi is kinyitjuk a bukszát, ne félj, mi is belefekszünk teljes 

erővel. Fő, hogy ha törik, ha szakad, fellebbezz! Viseljük felét a költségeknek.

– Köszönöm – tölti barátom a száját máléval. – Szóval a parasztnak… 

mit is akartok ti a paraszttal?

– Letörjük a szarvát.

Hajadonfőtt Pétra óvakodik fel mellettünk a lépcsőn. Vállán tarisznya, 

kalapját elfogódva a kezében tartja. Nézeget, homloka tele verítékkel. Hol 

van ennek a szarva? – tűnődöm. – csak nem azt a kajla ráncot nézi Do-

mokos szarvnak, amit tüskés szemöldökéből illeték, adó, üres zsákok csa-

vartak homlokára?! Erre feni fogát Domokos? Ezektől a darab kenyérért 

küszködő emberkéktől nem fér?

– Hagyjátok békén – seper kezével a vadóc Domokos orra előtt. – Ne 

avatkozzatok a dolgomba!

– Ez nemcsak a te dolgod.

– Hát kié?

– A mienk is. A magyarságé!

– Bolond vagy? – csodálkozott Zalán. – Mi lesz, ha… ha cserbenhagy-

lak, ha cserbenhagyom a magyarságot?

– Mi-i-i? Ha te ütöd az én zsidómat, és is ütöm a te zsidódat. Először 

is repülsz a Magyar Pártból. Pardon, nem vagy tagja. Jó! Másodszor ott 

vannak a váltóid. Érted? Attól kezdve kájcs18! Nincs több prolongáció.

Megvillantotta fogát, föl egész ínyig. Pár másodpercig olyan volt, mint 

egy koncon marakodó kutya. Zalánt elöntötte a düh, rámordult.

– Azért se! Érted? Pusztulj a fenébe az ilyen ribanc magyarsággal!

Otthagyta a lépcsőn, mint egy eldobott rongyot, és szándékától eltérve 

belépett jobbkézt az első irodahelyiségbe.

– A tárgyalóterem – tájékozatta az iktató, miközben tollat, papírt adott 

– fent van az emeleten.

18 cigányul: nincs semmi baj

– Hát a bíró úr?

– Ő is.

Hágjuk a lépcsőt, barátom zsebében az iktató tintapettyes asztalán írt 

nyilatkozat. A fordulón, guruló szavakból fülembe pottyan a Péchy név. 

Odafönt rólunk beszélnek.

– Domnule Lapusán19 – hallom –, maga nem tréfál? Lehetségesnek 

tartja, hogy a bíróság az egész faluval szemben neki ad igazat?

– Sajnos lehetségesnek. Abban sértettétek meg, amin az ország nyug-

szik: a tulajdonjogban. Jog szerint annak az úrnak igaza van. Ahhoz vi-

szont, hogy valaki úgy ítéljen, ahogy a ti ősrégi igazatok követeli, nem elég 

sem az, hogy román, sem az, hogy bíró. Demokrata kell legyen.

– Micsoda?

– Demokrata. Olyan ember, aki a jogot és mindazt, ami a saját érdeke, 

alárendeli a nép érdekének.

– Nézze, Lapusán úr, ilyen ember nincs. Ilyenekről csak Kosztán beszél, 

meg azok, akik Oroszországban jártak.

Ideges szeme sűrűn pislog, gallérja eláll, ujja rövid, a háziszőttest villa 

hányta rá. Nyeszlett prókátor, keresztülhúzta Szabó számítását. Védi a pa-

rasztokat. Ez a kitartás!

– Eriggy hozzá – nógatom hátulról kézzel-lábbal barátomat –, nyújts 

kezet! Testvéred! – De az utat nyitók eltakarják előle.

Meglep a határozottság, ami ma feltűnően szabályozza barátom minden 

mozdulatát. Pillantása végigsöpri a folyosót. Mi van itt, áll meg egy pilla-

natra. Csupa felajzott íj, száz meg száz szem nyilall rá gyilkos gyűlölettel. 

Ezen a találkozáson – állapítja meg magában – túl kell esni. Péchy Zalán 

és a falu! Gyerünk hát!

Lesütött szemmel állt ott. Aztán megindult. A hosszú folyosón fagyos 

csend. Parasztok sorfala közt, mereven lába elé nézve a tárgyalóterem felé 

halad, és közben úgy érzi magát, mint azon az estén, amikor kocsival jött 

haza valahonnan, és a falu elején utolért egy csapat kaszást. A kaszások ko-

mótosan tértek ki, Gábor le kellett fogja a lovakat. És akkor egy magas fi a-

tal hang ezt kiáltotta oda a többieknek: Akasszátok nyakába a kaszátokat! 

19 Lapusán uram
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Gábor azt állította, hogy a hang Sabiné volt, de ez nem volt biztos. Most, 

itt, a járásbíróság folyosóján pedig úgy érzi, mintha  hosszú tűket szúrná-

nak testébe a parasztok. Egyedül az a különös, hogy a rajta keresztül-kasul 

járó nyársak nem okoznak fájdalmat.

– Bíró úr – tette bemutatkozás után a magas hátú székben trónoló em-

berke elé a fél ívet –, szíveskedjék ezt a nyilatkozatot a periratokhoz csa-

tolni.

A bírósági jegyző kezében megállt a toll, az ügyvéd ujjait ropogtatja a 

csendben. Az asztalon, a bíró előtt barna fakereszt fenyőfából. Ezzel félem-

lítitek ti a parasztot, hogy az „igazság” útjáról le ne térjen? Feszületekkel? 

Mért nem hozzátok ide mindjárt Mózes kőtábláit is! Nézi a bírót, dudo-

ros, széles homlokát, mely ökör homlokára emlékeztet.

– Ügyfeled – nézi végig tetőtől talpig a bíró Zalánt, és átadja az ügyvéd-

nek az írást – megvonta tőled a megbízást, egy tollvonással beszüntette a 

pereket. Pont ítélethirdetés előtt.

– Megőrült?

– Azt kérdezd meg tőle.

Szinte szárnyai nőnek, de az ügyvéd visszarántja a földre.

– Ez nem az állam nyelve! Román bíróság előtt okirat ez?

– Bíró úr – szól barátom közbe –, ha én ennek a háromszáz parasztnak 

megmondom, hogy az ügyvéd úr akaratom ellenére folytatja a pereket, kő-

kövön nem marad.

– Fordítsd románra! – dobja oda a bíró a nyilatkozatot a jegyzőnek. 

– Írasd alá vele!

Pár lépést tesz a teremben, aztán szétvetett lábbal megáll az „ügyfél” 

előtt.

– Tudja, kit, terhelnek a perköltségek?

– Természetesen.

– Mi vitte erre a lépésre?

– Nem az őrültség. Megfontoltam. Békében akarok élni.

– Akkor is így járt volna el, ha tudja, hogy a pereket megnyerte?

– Akkor is.

A tárgyalóterem ablakán szinte folyékony aranyló napsugár csorog be. 

Csend. Csak egy potrohos fekete légy ostromolja döngve az ablaküveget. 

Négyen állunk az asztal mögött, velünk szemben a padsorokban Lapusán s 

a földhözragadt védencek. Botot, kalapot a folyosón hagytak, falnak tövén, 

ahogy az öregektől tanulták. Szorongva néznek szét, attól, hogy felperes 

és ügyvédje egy sorban van a bíróval, kevés jót remélnek. Félnek, de azért 

szemükben, mélyen bent, hamu alatt megszakítás nélkül hunyorog a gyű-

lölet.

– A bíróság – koppan hivatalosan a bíró hangja a légydöngésbe – ítélet-

hirdetésre idézte be a feleket, felperes azonban, ahogy az iratokhoz csatolt 

nyilatkozat tanúsítja, a tárgyalás megnyitása előtt saját terhére és költségé-

re beszüntette a pereket. Éljetek békében vele. Elmehettek!

Tompa moraj fut végig a termen. Szenvedélyes, mély, hörgő lélegzet, ami-

hez foghatót csak tengerparton, erős hullámveréskor hall az ember. Úgy 

hat, olyanformán, mintha soha vége nem szakadna, holott az egész csak 

pár másodperc. Honnan indul ez a hosszú, mély hullám? A rövid emberi 

életből nem telik ilyesmi. Nem! Noha csontjaik évszázados jeltelen sírok-

ban porladtak, ezalatt a pár másodperc alatt a tárgyalóteremben a háborító 

ősök az unokákkal együtt lélegzettek…

Béke! Béke!

*

Sötétbe hajlik. A kilátóponkon állunk, az öreg Péchy László kedvenc 

cserfája alatt. Vállunkon a nyári est könnyű köpenye, erős kéveszag a leve-

gőben. Idegeinkben hosszú gyaloglás üteme és aratódalok. Takarodnak.

– Milyen jó –sóhajt útitársam elégedetten –, milyen jó, hogy Gorbón 

kibékültem velük.

Szárnyal a dal. A sokat perelt ösvényen libasor, hátukon kéve. Nehéz nap 

után ének.

– Jaj – csap szét a fi gyelmeztetés az ösvényen –, hagyjátok abba! A cser-

fánál van. Elhúzza a nótánk!

Zalánt késsel sem döfhették volna különbül szíven. Egy percig botjára 

támaszkodva maga elé bámult.

*

– Járhatsz utánuk mézesmadzaggal – mondtam neki –, hozhatsz értük 

áldozatot, amíg ennek a birtoknak vagy a gazdája, veled ki nem békülnek.




