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XIII.
 

A délebéd nagy harangzúgással kondult a falura. A két templom 
kertje gyorsan megtisztult, a vasárnapi étel szaga födél alá takarítot-
ta az ácsorgókat.

Bass Menyhért a kapubálványt támogatta, úgy nézte megállt 
szemmel a tulnansó, üres Dombi portát. Azok ott a szőlőben laktak 
kint szüretig. Most üres volt a ház.

Az utcán egy csapat lány fordult be viháncolva. Begyeskedtek, 
lökdösődtek. Táncolt rajtuk a százrétű, ráncos szoknya. Egyiket-
másikat elkapta a ráleső legény. Vinnyogtatta. Teli szájjal kacagott, 
bomlott az élet faluhosszat.

Az ember megfordult, beballagott az udvarra. Kölletlenül 
sörcintette oldalt a szájába fanyarodott éti-nyálat. Lajos a szekeret 
leste az udvaron. Odaszólt neki:

– Ehetném.
A fiú betolta a kereket, rátette a lőcsöt, becsavarta a kupakot. Meg-

fordult, a konyhába ment. Lomotolt az edények közt, esetlenkedett.
Közel egy hete tartott már így ez a betyárkonyhán legénykedő, 

cábér élet. Anyó a derekát fájlalta, bevette magát a dunnavárba. Az-
óta nem volt, aki főzzön. Lajos és a hetes: napestig dologba, Meny-
hért csak úgy lígett-lógott otthon, lődörgött, mint tótban a fájás. 
Kéztől evett, ami akadt, mikor éppen nagyon rájött az ehetném.

De most vasárnap volt, az egész éhkoppos hét egyszerre kordult 
az ember gyomrába. Türelmetlenül várta a fiát.

Lajos megkerült kisvártatva. Lebbencslevest hozott, jó karaj ke-
nyérrel, avas szalonnával. Sót szerencsétlenkedett elő, meg vörös-
hagymát. Aztán kikotorta a zsebből a bicskát. A szomszédból ízes, 
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fűszeres ételszagot vert át a szél. Panni nagy hanggal volt, csöröm-
pölt, dalolt.

A kettő mogorván rágcsált, hideg méregkortyokat nyelve utána. 
Menyhért hamar betelt, felibe tolta el maga elül a falatot. Dühítette 
ez az örökös szalonna. Még hozzá vasárnap…!

Odamordult a fiára:
– Bort hoztál?
– Fenének van arra érkezése – csapta be a kését is.
Az ember epéjéből kifröccsent a keserű.
– Apád ellen dolgozni bezzeg ráérkezel, az Isten rogyassza rád az 

eget!
– Mi az már megint…! – csóválta fejét a fiatal. – Majd meggondol-

kozva tette hozzá: – Kendért dolgozok én, nem ellene.
– Az! – legyintett Menyhért, és a szeméből fojtott lánggal csapott 

ki a harag. – Tán végettem törted a nyakad a városon is? Mi? Azt hi-
szed, nem tudom, honnét jött a pénz a bitangoknak? Tudom, ne félj! 
Kifizették, amivel munkába tartoztak, most ott állunk felibe. Szán-
tatlan-vetetlen…! Te is nekem veted a gáncsot?

Lajos zsebre tette a kést, szétfente kis mokány bajuszát. Zsíros fé-
nyű, teli húsos száját megtörülte az inge ujjával, csak aztán felelt, 
igen nyugodtan:

– Éppen, hogy kend miatt tettem, amit tettem. Essék már egyszer 
valami jó is ettől a háztul!

– Hogy-fene egyen meg! – lobbant fel az ember. – Az én bőrömre 
játszod itt a nagyot? Tán te is bíró akarsz lenni, hé?

– Miért ne, ha úgy fordul. De addig se mondhassák, hogy maga 
kezire dolgozott a fajtám.

Menyhért gyűlölködve mérte végig ezt a saját testéből kihullatott 
Dombit.

Ráruccant:
– Ugyan, hát ki örököl énutánam, hallod! Rád marad itt minden, 

mit csaholsz akkor! Ha megszerzem a pecsenyét, nem rághatom a 
sírban.

– Nem köll, nekem a kend pecsenyéje – komolyodott el amaz. – 
Megvagyok én anélkül is, ha másképp egész ember a nevem.
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Kemény szó volt, tudta. Mégse bánta meg, hogy kiszalasztotta. Fi-
atal csontja-húsa utánafájt ennek a nagydarab, csupa-erő embernek, 
aki életté indította, tagba szakasztotta, hogy aztán maga külön-útra, 
fölriasztott faja elé keresztbezökkenjen, mint valami végzet szeke-
réről lecsúszott koporsó. Szerette volna testéhez-lelkéhez újra közel 
tépni ezt a teljes virágú nagy életet, melyről a fajtája átka verte le a 
hímport.

Bass Menyhért sötéten nézett a fiára. Dühén keresztüldobbant a 
sejtelem, megállította nekibuggyanását.

Vajon ugyan mit akar tőle ez a kölyök…? Ez a mindég csendes, 
nagy dolgú fiú, aki hallgatva járt-kelt a legcsörömpölőbb perpatvar 
idején is? Akinek pedig ember létére, mégis van beleszólása a dol-
gokba, mert hisz az ő fia, nevének örököse!

Komor kíváncsisággal nézett Lajos szemébe, mintha a maga életé-
nek horoszkópjába nézne.

Szárazon kérdezte:
– Hát osztán mi nagy bajod van velem, ugye! Midet félted tőlem? 

Senki voltam. Az jobb volt? Azt akartad tőlem örökölni?
Lajos homloka elborult. Csöndesen mondta:
– Letőtt. Lekopott volna. Ki köllött volna várni.
– Nem cibere folyik bennem, te! – ütött a térdére Menyhért. – Les-

sen, aki bűnös! Az apámért én fussam a szégyenvesszőt?
– Ha kend nem: én se.
Koppanva hullt ki a szó, mint sebből a golyó.
A fájdalom forrósága ott volt még rajta.
Az ember elnehezült. Valami különös, súlyos rosszérzés nyugtala-

nította újabb kérdésre.
– Ugyan, mi szégyellnivalód van neked rajtam? Hogy valakivé 

vertem magam a két öklömmel? Egész világ ellen? Akit, ha akar, ha 
nem: ijedtében is megsüvegel mindenki? Amiért több eszem volt, 
mint másnak? Azt szégyelled? Osztán mit gondolsz te? Hogy ez a 
mai világ, kápsáló barát? Szemétdombon nem lehet prédikálni!

– Hát azt nem. De megélni se apám. Mert igaz, kendre rámaradt 
a jégverés, hanem maradt felibe becsületes név is, aminek aláhúzód-
hatott. A tisztességgel nem volt hiba. Kend pedig énrám a szemét-
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dombot akarja testálni. Mit ér nekem, ha körül is rakja skófiummal, 
mint a csillagos eget! Nem vagyok én ganajtúró bogár!

Menyhért válaszolni akart, azonban a hang félútban fordult visz-
sza a torkán. Elnézett a fia feje fölött. A palánkból koppanva hullt 
ki egy fadugó. Utána bámult. A támadt lyukon fehér tavában úsz-
va, egy villogó szem kandikált rá. Összerántotta a szemöldökét, 
arrébb vetette a pillantását. Körül a bitanggá lett portán. Keserűen 
intett.

– Azt ne nékem mondd! Anyádnak mondjad! Ő a hibás benne. 
Nem én küldtem, maga ment el. Ő hagyta itt üresen a nyoszolyáját!

– Kend mocskolta el azt a nyoszolyát elébb!
– Mit játszott velem? – sisteredett ki most már teli sugárral a dac 

amabból. – Az én fejemen a kalap, nem az övén. A szó az enyém!
Lajos rábiccentett.
– Akkor szorítsa kend két marokra! De ne a tisztessége árán! Mert 

az nem csupán a kendé. Hanem az övé is, meg az enyém is! Hát ez 
az én bajom kenddel apám. Azt testálja majd rám, amit maga is meg-
kapott. Minden egyébbel elbánok én aztán!

Menyhért nekilélegzett. A szilajság gőze csapott ki belőle, mint a 
kitörni készülő kráterből.

– Engem tanítasz te? Becsületre? Csipás! Tán zsiványtanya az én 
portám, vagy mi?

Felszökött, odarázta két karját a fia elé.
Az ökle csomóba rándult, mintha nyomban le is akarna vele ütni.
Lajos rávillant, fölállt. A kapu megcsikorodott mögöttük. Maga-

bízottan, kényesen, mint a páva, az amerikás menyecske pipisz-
kedett be az összelobbantak közé. Lajosnak csak a vállát vetette, ha-
nem az embernek odanyihogott.

– Átgyüttem mán, átal! Ne hányják a kend tányérjára, ha szét-
szalad a porta! Nem ért ahhoz, aki ember! Asszonykéz köll ide. Hát 
mondok: most volna egy kis ráérő időm…

Begyeskedett, tipegett tovább, mint aki otthon van. Suhogó száz-
ráncú szoknyái szelet vertek, amerre lépett.

A két férfi utánahökkent.
Lajosból kicsordult a megbotránkozás.
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– Zsiványtanya? Nem! Bordély lett ez a ház! Már ez a rongy is 
rálel a kapura! Te! – Ordított a riszálódó után. – Mész amerről jöt-
tél?

Az asszony megfordult, mint akit megpenderítettek. Elkészült 
mérkőző kedvvel toppant a fiú elé, aki keresztbeállt a számításain. 
Acsarkodva kiáltott rá:

– Engem rongyolsz itt? Te vacak! Kend meg tűri?!
Menyhért csak állt egy helyben. Elnehezült szemmel nézte a ma-

rakodókat.
Panni elé hadonászott.
– Ki vagyok én a maga rongy kölykének? A maga nyüves fiának? 

Lába kapcája? Nem tud neki szólni? Tanítja móresre?
Az ember megmozdult. Kemény rágó álla egyszerre fölcsapódott, 

arcát homlokig rozsdás vörheny pettyezte foltosra. Nagy lökéssel 
vetette magától egyik karját, elkapta a faluzó somfabotot. Aztán 
egész erővel roppant az asszony derekára..

– Itt a móres, dajna!
A két acélmarok ráfeszült a hajladozó fehér nyakra, mint a póc-

egeret vitte, rázta Bass Menyhért a kapuig a visító némbert. Ott le-
csöppentette. Megemelte csizmás lábát, kirúgott vele, hogy a kites-
sékelt orrával érkezett az utcára.

Az ember bevágta a kaput, szembefordult a fiával. Melle hintált, 
mint a meglódított mázsás-mérleg hídja. Rekedten bődült a hüle-
dezőre:

– Fogd be kutya azt a szekeret! De azt mondom, tégy rá három ko-
porsót is! Egyet nekem, egyet magadnak, egyet az anyádnak! Mert 
legyilkolom, kipusztítom én ma ezt az egész cudar fajtát!

Bedübörgött az istállóba, ököllel verte ki a két megriadt lovat az 
udvar közepére. A szekéren akkorát lökött, hogy a kisefa belefutott 
a rudas csüdjébe. Majd robogva, mint valami végzetre fűtött vonat, 
csörtetett a tornácra. Letépte a szegről a duplapuskát, keresztülve-
tette a saraglyán.

– Vágd ki azt a kaput, hé!
Lajos széttárta a két nyikorgó szárnyat, vissza be is csukta. Moz-

gása nyugodt volt és tempós. Zsebéből bőrszivart vett elő, leharapta. 
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Kis mosolygás futott meg a bajsza alatt. Biztos lépéssel kapott föl a 
nekiiramodott szekérre.

Aztán az apját nézte.
Hogy dagadnak, lohadnak nyakán az erek… Milyen erő az a 

nyak! Hogy áll meg kezében az ostor. Hogy fogja aztán vasmarokkal 
lassabbra a nekibolondult lovakat…! Micsoda kezek azok! Mennyi 
élet…!

A falu végén már csak kocogtak.
Akkor a fiú csöndesen a két térde közé emelintette a puskát.
A botot a csihadó ember keze ügyébe zökkentette.
A pihent lovak prüszkölve fogyasztották az utat.


