Részletek egy naplóból

Bevezetésül
Nem fontos, hogy ki vagyok. A történet szempontjából csak annyi érdekes, hogy
eddig kényelmeskedô városi ficsúrként tengettem mindennapjaimat, meglehetôsen
kényeztetô körülmények között, jól fizetô és viszonylagos népszerûséggel járó állással, magas belmagasságú albérlettel a belváros közepén, két percnyi járásra a polgármesteri hivataltól — hálás köszönet ezért a gondtalanságért mindenkinek, aki így
hagyott élni, egészen huszonhét éves koromig, egy furcsa életfordulóig, a megújulást
hozó hetedik év ciklusáig, mikor testünk, bôrünk, s talán lelkünk is újjászületik, de
legalábbis megváltozik.
Most, ahogy elnézem a kapa törte kezem repedéseit, apadó pocakomat, kócos virágporos hajamat, egyáltalán nem emlékeztetek arra a fiúcskára, akit korábbi munkahelyén annyian néztek a tv-ben. Ez a fiúcska most sokkal kisebb, sokkal
törékenyebb, és talán egy kicsivel tisztább a lelke, mint korábban. De nagyon fontos: fejlôdni mindig van hova. A történet középpontjában tehát álljon csak egy elhatározás: huszonhét év városi lét után ki a tanyára a városból, vissza a természetbe,
a gyökerekhez, nemcsak a népi vagy családi eredethez, hanem oda, ahol az Élet ered,
ahol semmi nem olyan könnyû és kényelmes, mint a civilizált nagyvárosban, ahol
a betonrengetegben a falak között olykor még a szomszédok sem tudják egymásról,
hogy egymás mellett élnek.
Hogy miért nyúlok mégis billentyûzethez, hogy a kedves olvasókat a tanyasi
életem élményeivel traktáljam? Nos, legyen annyi elég, hogy ez épp olyan belsô sugallatra történik, mint amilyen belsô sugallatra egy kényelmes és életével elégedetlen fiú elindult egy olyan helyre szolgálni, ahova korábban soha nem gondolta volna
magát, ahol korábban soha nem élt, ahova nem vihette magával eddigi élete eredményeit és tapasztalatait, ahol sok minden újra kezdôdött, vagy legalábbis másképp
alakult, ám, mindezek ellenére mégiscsak talált valamit. Hogy mit? Azt már mindenki fedezze fel magának — mert ahogy a természetben nincs két azonos forma, úgy
a tapasztalásban sem létezik általános szabály. Szóval legyenek ezek a megfigyelések
kedvcsinálók csak, hogy az, aki esetleg kimenne egy kicsit kecskék, tehenek, akácfák és szántóföldek, gyomok és haszonnövények közé megismerkedni a világ eme
szeletével, ne érezze úgy, hogy a modern kori civilizáció ostoba kamikáze pilótája,
csak azért, mert nem a teszkóba jár ennivalóért, hanem csak ki a kertbe.
Levi
Ház a tanyán
A régi öregek, ahogyan ôket a szomszéd néni nevezi, aki valószínûleg az új öregek népes csoportját gazdagítja, ha szarból nem is, de sárból képesek voltak házat
építeni. A Szabolcs megyében egyedülálló településszerkezetek, a bokortanyák az
összetartó közösség adta számtalan lehetôséget és az életet gondozó parasztember
ideálját mentették át az internet-generáció idejébe. Mivel a régi öregek nem ismerték a különbözô tervezôprogramokat, melyek néhány egérkattintással létrehozták a
lakhelyet a virtuális térben, kénytelenek voltak az anyaföld adományaira, nevezetesen sárra, szalmára, vízre, megfelelô tájolásra és a Jó Isten áldására támaszkodni.
Persze jól tették. A történetünk középpontjában álló ház építését is elôször a kút fú33
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rása elôzte meg, hogy legyen víz a vert fal vagy a vályogtéglák elôállításához, hogy a
föld formálható legyen. A kút kávájába jó esetben feljegyezték az építkezés dátumát
is, aktuális helyszínünkön, ezen a szabolcsi bokortanyán olyan, még lakható épületekkel is találkozni, melyek 1897-ben épültek, és nincs rá jobb kifejezés: szilárdan
állnak, mint a parancsolat. A vályogtéglák vetésére akkoriban komoly szakértelemért a cigány lakossághoz lehetett fordulni, a morék (cigányul: emberek) akkoriban
ugyanis nem dobálóztak a sárral, hanem vályogformázójuk és szalma segítségével
építôelemeket készítettek belôle, melyek télen melegen, nyáron pedig hûsen tartották az ember otthonát. A vályogtéglás megoldás mellett a vert fal is elterjedt volt,
ahol a különbözô rétegek úgy rakódtak egymásra, mint a karamellás-kekszes csokiban a csoki a keksz és a karamella. Amikor az ember elfogadta magát a természet részeként, s nem emelte fölé magát, akkor elfogadta azt is, hogy háza a földbôl nô ki,
hisz évtizedek múlva a lakó és a lakhely is oda tér majd vissza. Az általunk lakott ház
3 és fél részbôl áll. Tisztaszoba, ahol az épülés idején még nem volt ismeretes sem a
szingliség fogalma, meg a karrierizmus sem, hisz egy-egy ilyen szobában olykor öthat gyerek és két szülô hajtotta éjszaka álomra a fejét. A konyhában ugyanúgy sütöttek-fôztek, s egy egész házat fûtöttek, innen nyílik ugyanis az a kemence, ami jól
begyújtva a hatvan-nyolcvan centiméter vastag falak közremûködésével kellemes
meleget biztosított fürdéshez, fôzéshez, élethez még akkor is, ha kint arcra és bajuszra fagyott a mosoly télvíz idején. A harmadik helyiség a tanyai közösség igen
fontos szereplôinek nyújtott otthont, itt élt ugyanis a jószág, ló, tehén vagy kecske,
kinek mi jutott az Isten állatkertjébôl.
Ha egy ilyen házban él az ember, nemcsak azt tapasztalhatja meg, hogy milyen otthont eredményezhet az, amikor a lakó saját maga tevékenyen vesz részt otthona felhúzásában, azaz két kezével tapasztja, építi otthonát és ezzel saját magát is, hanem
azt is, hogy háza, önmaga és családja otthona, Élô Hely is egyben.

Állatok közt
Kezdetben csak néztem a kutyát. Azt gondoltam, majd én tudom, hogy jó neki,
majd rám hallgat, majd én megtanítom erre-arra, majd én, majd én, és szüntelenül
ez a pöffeszkedô Én. A kiskutyát Öcsikének hívták, apró volt, de hatalmasakat ugrott, sérült lábbal még a legkeményebb terepen is lépést tartott az agarakkal, akik nagyobbra nôttek nála.
Meghalt, részben az én gondatlanságomból. Csak nem mentem ki puszta lustaságból, mikor kellett volna. Megtépte egy kaukázusi juhász, úgy, hogy vérzett a
gyomra kifelé, hiába kentem vérrehulló fecskefûvel, egyszer csak fújt egy véres buborékot, és kilehelte a lelkét a Nap felé. Akkor már nem voltam olyan vagány gyerek, hogy lenézzem a kutyát. Csak ültem döbbenten és megmeredve a kis holtteste
mellett. Hát ilyen is van, hát ez elôfordul az ultra-szuperbiztos világunkban, hogy
egy kiskutya, aki korábban még mellettünk csaholt, mellettünk járt, azt ette, amit
adtunk neki, csak úgy kimúlik egyik pillanatról a másikra? Aztán, mikor a gyász és
a döbbenet enyhült, a kis jószág tanítása egyre feljebb kúszott a szívemben. Ezzel
persze nem azt akarom mondani, hogy már mindent tudok róluk, az egyik tapasztalat ugyanis éppen az volt, hogy még nagyon sok tanulnivaló van az életrôl. És a figyelemrôl. És a kutyáról. Meg a természetrôl, amiben benne élni egyet jelent annak
elfogadásával, hogy az erôs megmarad, a gyenge pedig elvész, és aztán újrakezdi,
míg csak meg nem erôsödik. Mert ott, kint egy tanyán, a Természet és a Jó Isten
csendes szolgájaként ha nem figyelsz másokra, az sokszor pont azok életébe kerül34
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het, akiket azért szeretsz, mert a jószág és a jóság között csak az ábécében van különbség. Szóval történik egy ilyen, és máris megtanulod, hogy a jószág okít téged
jóságra gyönyörû könnyûséggel, természetesen és szeretettel, te pedig legfeljebb
megköszönheted neki, hogy melletted van még akkor is, ha idióta vagy. Isten Veled
Öcsike.
Kilenc magyar kutyafajtánk él a világon. Kilenc, mesebeli szám, nem véletlen, kilenc mesebeli szerzet, melyek külön-külön is többet érnek az aranynál, ám, ha az
ember végigtekint rajtuk, és alkalma nyílik megtapasztalni egyik vagy másik fajta sajátságait, akkor rájön, hogy nemzeti kutyáink olyan ütôképes seregnek számítanak
az állatvilágban, mint Attila hunjai a történelemben. Nekem leginkább a jelzôkutyaként szolgáló pumit, a villámgyors vadász magyar agarat, és a szívós kuvaszt volt
alkalmam eddig közelebbrôl érezni, tapasztaltam azonban azt is, hogy a puli más
hangon jelez, ha ismerôs érkezik, és más hangon, ha ismeretlen, láttam milyen összhangban, szilárd közösségben mûködnek együtt az erdélyi kopók, láttam, hogyan sétáltatja gazdáját egy közel kilencven kilós rendíthetetlen komondor, éreztem, miféle
barátsággal fordul a vizsla az ember felé, és milyen határozott házôrzô tud lenni a
mudi. Ezeknek a fajtáknak egyébként több évszázados múltjuk van, és annak ellenére szilárdan tartják helyüket a világban (Amerikában például a kuvasz és a komondor is komoly érdeklôdésre tart számot), hogy egyes fajtákat, fôleg a
vadászkutyák közül, majdnem a kihalás szélére sodort az ember. Az agarat például
a második világháború után már-már kihalt fajtának hitték, mivel az agarászat ebben
a korszakban már tiltott tevékenységnek számított. Pedig a vadászat ezen formáját
szívesen ûzte Mátyás király és Szent István is. Aztán a hetvenes évek elején Magyarország keleti részén, Nagyecseden a Bujtor István fôszereplésével készült Sándor Mátyás címû Verne-adaptációhoz sikerült felfedezni jó pár egyedet. Itt esett meg
azonban az a szomorú eset is, hogy gátlástalan üzérkedôk jó pár agarat vásároltak
össze állítólagos tenyésztési céllal, aztán a gazdák szomorúan értesültek, hogy a továbbörökítésre átadott becses egyedeiket egyszerûen levágták, hogy húsukat szarvashúsként értékesítsék elôkelônek mondott éttermekben. Emellett az erdélyi kopót
is komoly szándékkal irtották egyesek, mondván, hogy a kutya dúvad. Pusztításukkal elérték azt, hogy mára alig 1000-1500 példány maradt fent belôle, ami tenyésztését is jelentôsen nehezíti. Pedig a fajta erényeit mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy még medvevadászatra is alkalmasak voltak.
Napjainkban, mikor egyre több külföldi fajta népesíti be a kertes házak és lakások
világát, talán érdemes elgondolkodni azon, hogy miért is volna jó, ha a labradorok,
kaukázusi juhászkutyák vagy a németjuhászok mellett egyre több figyelmet fordítanánk a magyar fajták megtartására és népszerûsítésére is. Szívós, rendíthetetlen,
kitartó, figyelmes, szeretetteljes, barátságos, félelemnélküli jószágok ezek, mondják
a tenyésztôk és a rajongók az egyes egyedekrôl. S ha megnézzük ezt a palettát, talán
rájöhetünk arra is, hogy, ha ilyen jószágok szolgálták ôseinket és szolgálnak minket
is, akkor talán annyira mégsem vagyunk jelentéktelen nép, s talán annyira mégsem
vagyunk elveszett ország ebben a multikulturális, túlhajszolt, fenemód egoista, de
mégis gyönyörû világban.
A siker titka: a kecske
Merô mekegés az egész világ, ha a kecskéket elválasztjuk egymástól. Igénylik egymás társaságát, nincs is mese: ha nincs látótávolság, oda a nyugalom, meg a természet lágy ölének csendessége! A kecskék ugyanis egy-egy pillanat alatt az angyali
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derûsség érzetét mekegik be a lelkünkbe, ha nézzük ôket, ahogyan az ember számára ismeretlen nyugalommal legelésznek, hátsó lábukkal vakaróznak, lassan rágva
a zöldet a gyom közepén, fejüket csak éppen zajra kapkodják, lábukat meg csak
akkor, ha Tisza, a zsemleszínû magyar agár laza, gyors szlalomban végigégeti elôttük a földet.
Elôször két lány, vagy gida került hozzánk: Julis, fekete, hasán fehér mintázat,
hosszú szakállába olykor beleragad a bogáncs, a szomszéd néni kifejezésével élve ô
a „Contessa”, a kecskeól szigorú tekintetû, rangidôs nagyasszonya, aki szabad idejében az azóta családtaggá vált bak, Hattyú beilleszkedését is egyengette meglehetôsen kegyetlen módon. A hófehér színû csengettyûs legény kócos frizuráját elsôre
nem díjazta ugyanis a nagyasszony. Megérkezését követôen a fiúcska már élhetett
volna az elsô éjszaka jogával, ha hagyják, ám — és ez talán nem csak a kecskéknél van
így — Juliska olyan keményen megdolgozta szarvával a kis jövevényt, hogy még éjszaka a házban is lehetett hallani a pajta oldalának csapódó bakot, és elkeseredett
mekegését. Ám, ahogy a piramisok vagy a magyar nyelv, Hattyú is állta a megpróbáltatásokat, beavatása lezajlott, mára elválaszthatatlan kedves barátnôitôl, Julis már
a háta mögé is beengedi olykor. Mi akkor leszünk igazán izgatottak, ha majd magára
is fogja, akkor ugyanis kecsketejben-vajban leszünk fürösztve tán míg világ a világ.
(A társam azt mondja — nem szó szerint — hogy a kis bak gerjedelme talán nem áll
meg csak Juliskánál, ha minden jól megy, Borit is elcsípi majd egy pajzán fordulóra,
úgyhogy ól helyett hamarosan hárem lesz a pajta jobb hátsó, meleg szeglete). Juliska
amúgy két éves, a szarva hosszú, és a társam szerint mikor elôször vezettük át ôket,
féltem azoktól a szarvaktól, de ez nem így van, csak barátnôje, a szürke és egy évvel
fiatalabb Bori neve hallatán akkor és ott szívem egy leheletnyivel erôsebben dobbant, ezért kaptam a lánca után, de ez egy másik történet. Borinak még nincs szarva,
most nô, ô barátkozósabb, talán rajta még nem fogtak azok a nôi intelmek, amivel
idôsebb társa, Juliska ellátja ôt, a megjelenést, a bakokat, vagy az embereket illetôen.
Bori van, jámborsága a világon csak javító szándékú lehet. Egyébként jó velük, ha
meghallják a gazda hangját, mekegnek örömükben, kezedet ugyan a sós verejték
miatt nyalják, de ettôl még jólesik. Mert lehet, hogy igénytelen, meg mondják bambának is, ám a kecske mégiscsak kedves, ábrándos, derûs jószág, aki megint csak oly
sok adománnyal járul az emberi élet teljességéhez, hogy nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Például tejét még a kisgyermekeknek is lehet adni, ha az édesanya teje esetleg elapad, emellett tisztán tartja a kertet, nyírja a füvet, írtja a gyomot, segítségével
megoldható napjaink nagy allergiaparanoiája, a „gonosz” parlagfüvet ugyanis gyorsan elpusztítja az allergiások megmentôje, a kecske, mert ízlik neki. És itt most megint vissza kell térni ahhoz a tételhez, hogy nem hagyják el egymást. Egymás nélkül
nincs élet, egymást nem veszíthetik szem elôl. Volt alkalom, hogy egyikük leszabadult láncáról és ahelyett, hogy elmászkált volna az akkor még kerítés nélküli kertben, egy kidôlt fán várta nyugodtan a gazdáit, de úgy, hogy a tôle távolabbra maradt
társa is láthassa. Szóval a kecske hûséges állat, ez például egy olyan erénye, amit
mostanában az ember is elsajátíthatna tôle.
Állítólag azok a kecskék, melyek velünk élnek, évente nyolcszáz liter tejet is képesek leadni. Ez a gazdasági világválságtól nem menti meg az embert, az éhenhalástól viszont igen, úgyhogy ki-ki válasszon, mibe fektet. „És fejitek?” — kapjuk
sokszor a kérdést váratlanul, s mondjuk, hogy csak amikor már kiskecske is van,
no, fejni csak akkor lehet. Reggel és este. Már szokjuk az emlôt, naponta egy kis si36
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mogatás, hogy, ha majd odaülünk mellé a kis tejért, akkor már ismerje a tapintást.
De ilyen intim részletek helyett inkább az egyéb elônyök. A kecske segíti az ember
fizikai erônlétét, két közel száz kilós jószágot ugyanis láncon helyére vezetni még
akkor is jó gyakorlat, ha kettesünk volt tesibôl. És még, Isten látja lelkem, a kecske
jó társaság is, kedves barát, tisztán tartani kis helyüket meg olykor felér egy meditációval is. És mikor a tanyára tévedt látogató a földön elpottyantott apró golyócskákra mutat, hogy „ez mi a szar?”, akkor marad az egyetértô bólogatás, meg az
információáramlás, hogy hamarosan kecsketrágya. Szóval a kecske mindent visz. És
ha egyszer valamelyik kormány szeretné tudni, mi a siker titka, akkor meg kell nekik
mutatni Julit, Borit és Hattyút, és aztán, ha jut lánc a kormány kedves tagjainak,
akkor akár ki is köthetjük ôket picit melléjük, hogy lássák a tulajdon két szemükkel, hogy a „szegények tehene” csak akkor beszél, amikor feltétlenül muszáj.

Egyedül nem megy
Hogy egyedül belevágtam volna-e ebbe az egészbe, arra határozottan azt tudom
mondani, hogy nem. De honnan is jött ez az egész? Hogy miért a tanya a sok állattal meg növénnyel, mikor régebben még csak macskát sem lehetett tartani azokon
a helyeken, ahol laktam? Nos, erre az a válasz, hogy úgy kezdôdött, hogy valaki mesélt róla. Vagyis ennél azért többet tett. Hogy ki ô? Aki elôször beszélt a tanya kínálta
lehetôségrôl, most ott él kint. Ô a társam, ezt merem jelenteni, mert egyszer már hívott így. Szóval mesélt sokat egy helyrôl, ahol az ember szabad, ahol a gondviselés
nemcsak földi, hanem egyszerre égi is, s nincs úgy lenyomva az emberfia, mint a
városban.
Hogy tudtam-e mire vállalkozom? Egyáltalán nem, csak ábrándjaim voltak arról,
mi lehet kint, kapom is azóta a meglepetéseket. Szóval én jöttem vele szívesen, mert
addig még nem gondoltam, de egyszerre csak ott élni egy tanyán, ez nekem is jó felkészülésnek tûnt, s lett. Hogy mire szeretnék felkészülni? Hogy férfi legyen belôlem. S miért épp az ô segítségével? Mert amit mond, azt teszi is. Ilyen ember az elôzô
munkahelyeim környékén kevés volt… Mert akit csak lát, szereti is; mert férfi, mert
nekem erôsnek, megállíthatatlannak és nyugodtnak tûnik, hosszú haja, fültágítója,
a bal karján lévô óriási sárgás-vöröses tetoválása külsôleg nekem egy ôsi kôsziklához
teszi hasonlatossá, amit megedzett s nem rombolt az idô s az élet. S olykor, mikor
bal szemét lehunyva figyeli a világot a korai napsütésben, akkor az szokott eszembe
jutni, hogy mindent tud, pedig ennek ellenkezôjét állítja magáról. Én pedig próbálok szorgosan azért tenni, hogy ne legyen ideál, mert ezt senkitôl nem lehet elvárni.
Ô ismeri a világnak azt a szeletét, ahol az emberek fával, festékkel, homokkal, üveggel dolgoznak, s eközben megszületik az, ahol a mondás szerint a legjobb, az otthon. Vagy egy madárfészek, mert a figyelem nemcsak a „kétlábúaknak” jár. Szóval
segít nekünk, embert és házat épít egyszerre.
Mikor a tévénél dolgoztam, már ismertük egymást, hamar mertem barátnak nevezni, mert figyelmes ember. Szívesen mutattam neki dolgokat az életembôl, élvezettel hallgattam azokat a történeteket, amiket a családjáról, a munkáiról mesélt.
Szívesen hiszek neki, mikor azt mondja, mindent meg lehet valósítani, mert példákkal támasztja alá, így még annak a flancos pedagógiai szellemnek sem lehet baja
vele. Persze barátkozni könnyebb, mint egy fedél alá költözni, s a közös tervet megvalósítani. Eddig soha nem mondtam ki, de magamban gyakran kérem, hogy a lehetô legszigorúbban járjon el velem, hogy a tudással, ami megadathatik, hasznára
legyek a világnak s családnak, embernek s jószágnak. És ô így is tesz. Ez néha fáj, de
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kegyetlenül. Mert ugyan ki szeret szembesülni gyengeségeivel? De, gondolom ez a
fájdalom is az önfontosság számlájára írható, mert ugye, amikor csattan az ostor nekünk akár szóban, akár csapóval, akkor azért kikérjük magunknak, mert hát így beszélni az emberrel?! S nekem úgy tûnik, mégis erre van szükségem ahhoz, hogy
megtanuljam mindazt, amit eddig se az iskola, sem a munkahely nem adott, mert
talán a valóságban úgy van, hogy nem a keret készül el elôször, hanem az alkotás
maga. A szigor a rend miatt szükséges, tartja ô, s vitatkozni ezzel nem tudok, mert
úgy tapasztaltam, valódi tekintélyt csak az teremt maga és környezete köré, akire
számítani lehet, s akinek nem kutyaszaros a küszöb a háza elôtt. Arról nem is beszélve, hogy ott legbelül magában mindenkit örömmel tölt el, ha figyelmeztetik dolgokra, mert figyelmesek vele, s mikor az a buta „kikérem magamnak” elpárolog,
akkor mégiscsak tiszta érzés költözik a helyére. S ilyenkor lehet köpni egy jó nagyot, hadd menjen messzire a méreg.
A közös napjaink egyébként emlékezetesen telnek. Olykor munka van, még a legkeményebb részeknél is tudja azt mondani, hogy mindez semmi ahhoz képest, ami
lehetne. Olykor átmegyünk a szomszéd nénihez. Mintha unokáit látná, úgy örül nekünk, állítólag mióta ott lakunk, többet alszik két órával. Olykor, mivel vécénk még
nincs, guggolva találkozunk össze a harmatos fû fölött fejedelmi hangulatban, s megállapítjuk, hogy életünk legjobb döntése volt kijönni a tanyára.
Hogy mit tanított eddig? Mondjuk az bevésôdött, hogy a jószágnak mindig friss
vizet kell adni reggel-este, s lehetôleg olyan helyre tenni a vödröt, ahol nem éri a
nap; hogy a kecskeólat nemcsak azért kell kitakarítani, mert úgy szép, hanem azért
is, mert mi is abból a tejbôl fogyasztunk majd, amit adnak a jányok, s ha mindez
tiszta helyrôl jön, akkor…, s emellett mutatja a helyes farakás módját, a helyes begyújtás módját, s minden tapasztalatot, amit atyai örökségként is kapott, hiszen egy
hatgyermekes család sarjaként sajátította el a rendet egy hasonló házban, mint ahol
mi is lakunk. Aztán néha eltûnik, hogy jószágokkal térjen vissza, akiket ki tudja,
honnan bízott szárnyaira a gondviselés. Engem pedig bíztat, hogy önmagam legyek,
ne csak árnyéka valakinek, akire felnézek vélt vagy valós érdemei miatt.
Egyedül nem megy. Azaz mehetne is, de igazából egyedül, csak magunknak,
minek? Mert ahol az ember él, ott sok megosztásra váró dolog van, s a munka gyümölcse is akkor élvezetes és ízletes igazán, ha meg lehet osztani másokkal. De, remélem, ezzel nem mondtam újat. Mert kint, egy tanyán az ember sem más, mint a
természet egy parányi alkotóeleme. Se több, se kevesebb az udvarban hajladozó fáknál, a fûben ciripelô tücsöknél, a tornác elôtt nyíló kardvirágnál. Mi mellettük, ôk
mellettünk. Így adta a Jó Isten. Legyen így.

Ilonka néni
Hajnal van a tanyán. Az idô ködös, a zöld fûszálak hajladoznak a leszálló harmat
súlya alatt, a tájat mintha finom, nedves lepel borítaná, s a pirkadat jöttét csak egyegy kutyaugatás vagy kakaskukorékolás kíséri. Ilyenkor, hajnali négy-öt óra tájban
már ébredezik az egész közösség, hisz itt jól tudják: aki korán kel, aranyat lel, illetve más mondás szerint többet is él. Ebben a hajnalban kél új erôre minden nap
Ilonka néni is.
A szomszédban lakik, már tizenkét éve egyedül, no, persze nem magányosan,
hisz’ a gyermekei és az unokái is körülötte vannak, a család nagy, Ilonka néni pedig
boldogan teszi benne dolgát, gondoskodik, nevel, segít, s nem nézi, hogy a simogatásra váró két- vagy négylábú. Csak ad, amíg neki is „ad az a nagyon Jó Isten”. Nya38
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ranta olykor napokon át több emberre fôz, így segíti gyermekei gazdálkodását, hogy
a földön dolgozóknak erôt ad fôztjével, ami jóságos és finom, s miközben mindenki
falatozik és beszél, ô csak ül szerényen oldalt, kezét az ölében pihenteti, s nézelôdik,
figyel, mosolyog alázatosan és csendben, s talán az olykor harsány napszámosok
talán nem is mindig tudják, hogy neki köszönhetik az aznapi éltetô erôt.
Ilonka néni korán kel. Szerintem elsôként a világon, bár amióta odaköltöztünk,
állítása szerint két órával többet alszik, most, hogy lett két ilyen szép, derék szomszédja. Szóval ébred, hajtja a hajnalt, megimádkozik, kendôjét megköti, a pirkadat
jötténél sétál át kicsiny konyhájába, ahol meggyújtja a gázt, megmelengeti a kávét,
bekapcsolja a rádiót, aztán felmérgelôdik azon, hogy a portáján kívül, a civilizáltnak
nevezett huszonegyedik században sokan lopnak, csalnak, hazudnak, és megússzák,
miközben egyesek meg „rettentô sokat dolgoznak”, aztán mikor a kávé végére ér,
már csak legyint, mondván , hogy „mit tud ezekrôl egy ilyen buta parasztasszony!”,
mert így is hívja magát derûs szerénységgel. És utána már nincs más, csak a tennivalók. Ilonka néni soha nem járt konditerembe, az energiaitalt talán csak a reklámokban látta, nem szed semmilyen doppingszert, és mégis folyamatosan pörög,
persze csak amíg nincs istentisztelet, vagy Walker, a texasi kopó, mert akkor ô is
megpihen. Ilonka néni nagy háztartást visz, kertjében jól megfér egymás mellett a
zamatos szôlô, az egészséges sárgarépa, vagy a nyáron hûs árnyékot adó trombitavirág.
Udvarában csirkék és tyúkok szaladgálnak, míg el nem hangzik a „hiss-hiss-hiss
befelé”, mert akkor a szárnyasoknak is záróra. Ilonka néni portáját két méltóságteljes fehér kuvasz ôrzi. Mikor odaköltöztünk, egyikôjük láncon volt, mondván, ha leengedi, elszökik. Nem gyôztük kérni, hogy ugyan csak egyszer engedje le, mire
Ilonka néni eleget tett kérésünknek. Az eredmény az lett, hogy a kutya gond nélkül
ugrott meg egy közel százhetven centis kerítést, átvágtatott hozzánk, ahol rövid kitérô után átugrott a kapun, elindult portyázni, majd leült Ilonka néni lábaihoz, akinek arca szinte virágzott a büszkeségtôl, ahogyan simogatta a kutyát, aki lábainál
ülve majdnem olyan magas volt, mint maga Ilonka néni. „Jaj Fickó, de szépen felneveltelek”- hallgattuk döbbenten az eset után, mert azért azt mi sem gondoltuk,
hogy egy kedves öreg nagymama kertjében cseperedik a tömegpusztító fegyver. No,
persze, mikor Ilonka néni közel másfél óra eredménytelen kopácsolásom után átjött és megmutatta, hogyan kell valójában kerítést szegezni, mi több, közel húsz perc
alatt összerakta azt, akkor rá lehetett döbbenni, hogy az erô nem kedv kérdése.
Ilonka néni pirospozsgás arcú, keze erôs és gyengéd, szava halk, kacagása fiatal,
süteménye mennyei. Minket is unokáivá fogadott, egyszer meg is ünnepeltük ezt
nála, ô hozta a tojást szalonnával, mi a házi pálinkát, s lett olyan családias hangulatú
„vecserkálás”, azaz esti terefere, ami alatt olyan volt, mintha mindig is ott éltünk
volna a közvetlen szomszédjában csecsszopó korunk óta. Engem úrifiúnak hív, a
társamat olykor mesternek, ha szépítészeti építészetrôl van szó, magát szívesen nevezi könnyfakasztó kacaj közben parancsnoknak, aki eligazít holmi városiakat arról,
hogy mitôl döglik a légy a paraszti szérûn. Ilonka néni létére, személyére egyáltalán
nem számítottunk, mikor kiköltöztünk. Arra meg már most nem merünk gondolni,
hogy mi lett volna velünk, ha nincs Ilonka néni, ha nem segít meg minket általa a
Jó Isten. Megtanított minket sort húzni a szántóföldbe, megmutatta, hogy töltjük a
krumplit, ha nem figyelünk, egy óvatlan pillanatban megeteti helyettünk a kutyát,
s ha úgy adódik, felkötjük nála a lila akácot, lefûrészeljük a fáiról a balesetveszélyessé vált ágakat, elintézzük a bevásárlását s olyan szeretettel és meglepetéssel me39
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sélünk róla otthon a családnak vagy a barátoknak, mintha Ilonka néni maga volna
a „rock’n’roll”, bár ez talán hülye hasonlat, mégis valami miatt folyamatosan ez jut
róla eszembe.
Ott kezdtem, hogy hajnal van. Nekem nagyon nehéz olykor kibújni a takaróm
alól, a korai kelés örömeit mostanában fedezem fel ismét, a korábbi önzôségem már
nem mindig ragasztja vissza a szemeimet, és ebben nagy szerepe van annak a pohár
kávénak, amit hajnalonként Ilonka nénitôl kapok. S ugye azt már mondanom sem
kell, hogy nem a koffein miatt.
Szeretem hallgatni Ilonka nénit. Lehet vele beszélni a tetoválásokról, lányokról,
jószágokról s nagyon sok mindenrôl, s bár nem mindig vagyok elég figyelmes, hogy
fogjam az adást, megtisztelô, ahogyan átadja nekünk azt a tudást, ami talán az Életet
magát jelenti majd számunkra.
Szóval Ilonka néni reggelente korán kel, sokat él, nem zsörtölôdik, panaszkodik,
kesereg, köszöni az Istennek, hogy ad erôt neki, s ha valamely jószág kissé felboszszantja, a gyanútlan arra járó hallhatja Ilonka néni legkeményebb káromkodását,
ami így szól: „a csuda a seggít!”
Hajnal van. Ilonka néni korán kel és sokat él. És jobb így az egész világnak. Kezít
csókolom.

Kincs a hóban
2009 második hetén szolgálatot teljesítettem a tanyán. A társam a karácsonyiszilveszteri idôszakot bevállalta, így nekem bôven jutott lehetôségem arra, hogy a
hideg téli napokat kellemes, kényelmes fûtött városi környezetben töltsem, ahol más
dolog nem akadt a fûtéssel, csak az, hogy feljebb tekerjem a radiátort, ha esetleg fáztam volna. Aztán egy hideg januári napon elindultam haza, stoppal, mint mindig, s
azzal a mondattal, amit a társam mondott a télrôl, hogy „embert próbáló lesz”. Akkor
még nem tudta egyikünk sem, hogy a meteorológia fennállása óta mért leghidegebb
hét vár rám, s némileg enyhébb lecsengése hétvégén rájuk is.
Kifele menet lázas izgalom lappangott bennem, miközben a tennivalókat sorjáztam magamban, melyek közül a legfontosabb a fûtés volt. Egy spór, egy kemence,
bükk és nyárfa, deszkák gyújtósnak, s sok kartonpapír, ami jobban használható a
tûzhöz, mint bármelyik pletykalap. Hazaérve megnyugodva tapasztaltam, hogy a
szoba, ahova a kemence tiritarka virágos mintáival méltóságteljesen benyúlik, kellemes meleget áraszt, ám jóval a fagypont alatt bujkáló hideg és a fagyot hordó szél
szükségessé tették a fûtést. (Volt olyan alkalom nemrég, mikor a hidegben való stoppolás után kissé elcsigázottan úgy léptem be a szobába, hogy a kemence kürtôje
tûzforró volt, benne még parázslott a finom akác, s oly meleggé tette az otthont társam, hogy a szobában állva felmelegedett arcomról patakokban folytak a könnyek,
mert télen az ember odakint olykor még az ételtôl is jobban vágyja meleget, s ahol
ez fogadja, ott minden jó, s szükség nincsen). Szóval kimentem a bakhoz, kihúztam
a rönköket, bükköt és nyárfát, s vágtam, fûrészeltem, s készültem a tûzre. Közben
kint egyre hidegebb lett. S elôször a nyárfát hasítottam, s miközben bevittem, láttam, hogy nyers és aznap este bármennyit is melegítettem a spór felett, s bár égett
egy idô után, a kemencében mégsem lett tôle olyan tûz, amely mellett jól átmelegszik az emberfia, fôleg akkor, ha közben kint még mínusz tíz alatt kúszik a hômérséklet. Aznap este a sikertelenségtôl kissé elcsigázva feküdtem le, s dideregtem két
takaró alatt is, s didergett mellettem Tisza, a magyar agár vékony, izmos teste is. És
reggelre kint még hidegebb lett. S mikor hideg van, s hidegre ébred az ember egye40
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dül egy szobában, akkor tapasztalhat magán valamilyen rejtélyes keserûséget, csöndes mélabút, bágyadt elhagyatottságot. S akkor megérti, hogy mitôl embert próbáló
a tél. Mert a fûtetlen házban mínusz tíz-húsz fok környékén másfél-két nap alatt
halálra lehet fagyni. Mert a hideg nemcsak a tûzifát szárítja ki, hanem a testet és a
lelket is, mert a hideg mindenhol ott van, kint is, és ha nem csináljuk Rendben,
akkor bent is, és elbújni elôle nem lehet, nem lehet kicselezni, nyakon csípni, átverni, hátat fordítani neki, mert az a hideg Isten hidege, s azért nyújtja az embernek,
hogy megtanulja becsülni a Rendet, Tisztaságot, Meleget, Otthont, Barátot, Szerelmet, Jószágot, s esetünkben a pénznél is jobban becsülje a Fát és a Tüzet, mert a hideget nem lehet lefizetni, megvenni, de meg lehet állítani a küszöbön, meg lehet
neki köszönni, hogy nevel, aztán be lehet zárni az ajtót és lehet ülni, olvasni és szeretni a jó meleg spór vagy kemence mellé.
A kemence egyébként titokzatos szerzet. Nálunk egy kis helyiségben áll vékony
deszkaajtóval elzárva. Kicsi ajtaja van, bent sötét, ha nem ég a tûz, ha ég és fellobog,
akkor megvilágítja a belsô falát s olyan mintha barlangrajzokat látna az ember,
mintha valami súlyos, de fontos titok volna a falán, ami látványnak sem utolsó, s ha
látod a belsejét, az jó, mert akkor ég a tûz és meleg van vagy lesz. Begyújtani is többféleképp lehet, rakhatsz kis tüzet, ha csak sütni kell, mert a kemencében azt is prímán lehet, s olyan embert még nem hallottam, aki ne nyalta volna meg a száját a
kemencében készült ételek hallatán, én krumplit és tököt sütöttem benne, és csudafinom volt mindkettô, még akkor is, ha jobban átsülhetett volna, no de majd a
következô. És lehet nagy tüzet is rakni, talán akkor raktam a legnagyobbat, mikor
a legutóbb valamiféle szerelmet éreztem egy lányka iránt, aki úgy járt az eszemben
akkor, hogy érte (is) gyújtom azt a tüzet, hogy bárhol legyen is, melegítse meg a lábát
és a nyomát is. Mert ettôl többet férfi talán nem is adhat nônek. És amikor már ég
benne a tûz, akkor a földbôl húzott kemence valóban finom illatot áraszt, derûset és
édeset, és az olyan illat, amit én még városban soha nem éreztem. És ugye a fa, amibôl jó a bükk, és nagyon jó az akác is, mert ha megrakod az alapot és az leég, akkor
izzó parázs marad nyomában, ami adja a hôt, s azon ha jól van begyújtva, még a nedvesebb akácfahasábok is begyúlnak, persze a nedves fával csínján a kemencében,
mert bármennyire jól is ég, a kicsapódó vízpára erôteljesen roncsolhatja a ház meleg
szívét (lehet, hogy paraszti logika, de ugye a kemence földbôl lesz s a föld a víztôl elmállik).
Az elején ugye avval kezdtem, hogy a leghidegebb hete a télnek, s tényleg így is
volt, s a tévében bemondták, hogy a kufárkodók elzárták a gázt, a szomszéd néni
Zsófi kutyája elvitte a hó alá az egyik gumicsizmámat, s egyik nap betegeskedett a
kecske is, s közben elfogyott a száraz fa, s aztán lett megint, s közben azért már meleg
lett a házban, pontosabban melegebb, mint elsô este, s az utolsó éjjel, amit azon a
héten a tanyán töltöttem, már úgy éreztem, hogy jól befûtöttem, s az volt a leghidegebb este, hajnalra kint jégvirágok voltak mindenütt, mert a hideg úgy járta körbe
a házat, mint egy hatalmas, se eleje se vége hófehér, jégcsapfogú szörnyeteg, s én kimentem és akkor kicsit büszke voltam magamra, hogy sikerült kint tartanom.
A mosoly csak akkor fagyott le az arcomról, amikor a fürdôszobában meg akartam mosni az arcom, de nem tudtam, mert lefagyott a csap.
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