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I.
Töl gye si Mi hály hon véd köz le gény, amint ezt évek kel ké sőbb el- 

me sél te ne kem, 1945 fá zós ele jén a szov jet fel sza ba dí tó had se reg
nyo má ban vo nult be Bu da pest re.

Előt te nem sok kal ő is szov jet fog ság ba esett, neki is azt bi zony- 
gat ták, hogy fel sza ba dí tot ták, de ami kor egy re ke le tibb irány ba te rel- 
ték a ma gyar ha di fog lyo kat, gya nút fo gott, és egy szép na pon még
ma gyar te rü le ten meg szö kött ket tes ben ve jem mel, a Kis Kő mű ves- 
sel együtt. Két el len ke ző irány ba in dul tak, ne hogy ül dö ző be ve gye
őket az egyéb ként cse kély lét szá mú őr ség, az oro szok utá nuk lőt tek
ugyan, de a két apró ter me tű szent ta má si em ber ak kor már lő tá vol- 
sá gon kí vül volt. A Kis Kő mű ves eszet le nül túl ko rán ha za jött Szent- 
ta más ra, az it te ni fel sza ba dí tók, a szerb par ti zá nok majd nem fel kon- 
col ták, a vé let len, vagy ta lán nem egé szen vé let len sze ren csé nek
kö szön het te élet ben ma ra dá sát, és azt hi szem, hogy mér he tet le nül
iri gyel te leg jobb ba rát ját, Töl gye si Mi hályt, aki Bu da pest felé tar tott,
és nem si e tett túl sá go san.

Ka nyar gó san és igen óva to san me ne telt a szov jet had se reg nyo- 
má ban, hon véd ru há ját út köz ben le cse rél te ci vil nad rág ra, ka bát ra,
egy sza kadt su bá ra és egy bir ka bőr kucs má ra, de még ilyen öl tö zet- 
ben sem akart össze ta lál koz ni az orosz ka to nák kal, mert ko ráb ban
lát ta, hogy ezek nem csak hon vé de ket, ha nem pol gá ri ru hás fér fi a kat
is te rel get nek ke let felé. Meg vár ta hát, amíg el hall gat nak az ágyúk,
és csak ak kor lép te át a vá ros ha tá rát. Egyen ru há já ból csu pán a bor- 
jú ját tar tot ta meg, azt út köz ben meg pa kol ta csö ves ku ko ri cá val és
egy hosszú kony ha kést ra kott még a ku ko ri ca csö vek közé, ame lyet
csá kó já ért cse rélt el va la me lyik ta nyán, Da bas kör nyé kén.

Az előtt soha nem járt Bu da pes ten, sőt egyet len iga zi nagy vá ros- 
ban sem, de bí zott sa ját le le mé nyes sé gé ben, biz tos volt ben ne,
hogy a ma gas há zak kö zött is gyor san fel ta lál ja ma gát. A ro mos há- 
zak meg ri aszt hat ták vol na, de ad dig ra már kel lő kép pen meg edző dött
a há bo rú ban, hoz zá szo kott a ro mos épü le tek hez, és bár óva to san,
de fé le lem nél kül igye ke zett ar ra fe lé, ahol va la mi fé le éle tet sej tett.



Alap já ban véve sze ren csés em ber nek tar tot ta ma gát, sok ne héz
hely zet ből ki ke ve re dett már, és ez út tal is sze ren csé je volt. Egy lo vat
ta lált a le om lott fa lak kö zött. A ló két ke re kű kor dé ba fog va, egy mély
bom ba töl csér fölé ló gat ta a fe jét és olyan so vány volt, mint ha a ma- 
gyar nép me sék ből lé pett vol na elő, hogy ké sőbb tál tos le gyen be lő le.
Töl gye si Mi hály kö rül né zett, a kö zel ben nem ész lelt moz gást, nem
lá tott em be re ket, meg ra gad ta a ló zab lá ját, és így lép ke dett to vább,
a gir hes ló en ge del me sen kö vet te, húz ta a kor dét maga után, és Töl- 
gye si Mi hály nak ak kor ál lí tó lag Tö rök Ádám és én ju tot tam eszé be,
vissza em lé ke zett arra, hogy 1941 ta va szán a ma gyar hon véd ség
szent ta má si be vo nu lá sa után igás lo vak há tán ki men tünk a ha tár ba,
és Tö rök Ádám meg sar col ta a te he tő sebb szerb gaz dá kat. Le het,
hogy eszé be ju tot tunk, le het, hogy nem, Töl gye si Mi hály so ha sem
szá mí tott meg bíz ha tó an igaz mon dó em ber nek, az ő kü lön tör té ne tét
is csak fenn tar tás sal adom to vább, főbb vo na la i ban bi zo nyá ra va ló- 
sak, a rész le tek azon ban eset leg szí ne zet tek.

Szó val bal la gott to vább a ló val és a kor dé val a szo mo rú vá ros ban,
és elő ször egy csa pat vi sel tes öl tö ze tű gye rek kel, ka masz fi úk kal ta- 
lál ko zott. Gya na kod va mé re get ték, kö vet ték a kor dét, majd nem fe- 
nye ge tő en vi sel ked tek. Az egyik ka masz, aki na gyon tisz ta, kék sze- 
mek kel né zett rá, és aki nyil ván va ló an a ban da ve zé re volt, a lóra
mu ta tott.

– Ez a Csó ka. A Sze me tes bá csi lova.
– Meg vet tem tőle – mond ta Töl gye si Mi hály, és von szol ta to vább a

lo vat.
– A Sze me tes bá csi há rom nap pal ez előtt fel rob bant egy ak nán –

mond ta a tisz ta sze mű fiú. – Ép pen ak kor, ami kor dög lött ku tyá kat
szál lí tott a sze mét te lep re.

– Fél órá val előt te vet tem meg a lo vát és a ko csi ját – mond ta Töl- 
gye si Mi hály. – Té ged hogy hív nak, kis fi am?

– Ne kis fi a moz zon en gem, maga bü dös pa raszt! – hör dült föl a fiú.
Töl gye si Mi hály meg állt, váll tás ká já ból elő vet te a ku ko ri ca csö vek

kö zül a hosszú kony ha kést, meg tö röl te su bá já val és em be ribb han- 
gon azt kér dez te:

– Vol tál le ven te?
– Igen is – mond ta a fiú és majd nem vi gyázz ba vág ta ma gát.



– Ne ved?
– Lékó Zol tán!
– Így már sok kal jobb – mond ta Töl gye si Mi hály. – Ren des gye rek

vagy. Én a Sze me tes bá csi há zát is meg vet tem. Meg mu tat ná tok,
hogy hol van?

– A há zát szét csap ta egy bom ba – mond ta a tisz ta sze mű ban da- 
ve zér. – Csak az is tál ló ma radt meg.

– Egy ide ig el le szek az is tál ló ban ez zel a sze gény jó szág gal. Az- 
tán majd szép, új há zat szer zek. Mer re van az az is tál ló?

– Ne künk most nincs időnk a mu to ga tás ra – mond ta a fiú. – Élel- 
met kell ke res nünk. Na pok óta alig et tünk va la mit.

Töl gye si Mi hály meg szem lél te a kö ze li ro mos há za kat, le ült egy fé- 
lig szét ron cso ló dott fa ge ren dá ra, és azt mond ta:

– Me ge tet lek ben ne te ket ku ko ri cá val.
A fiúk fel há bo rod tak:
– Disz nók nak néz ben nün ket?! Bü dös pa raszt!
Töl gye si Mi hály fel emel te a kony ha kést.
– Nyu ga lom! A főtt ku ko ri ca na gyon táp lá ló ele del. Meg erő söd tök

tőle. Hoz za tok va la mi fé le tűz re va lót, gyújt sa tok tü zet, az tán ke rít se- 
tek fa ze kat vagy in kább kon dért, tölt sé tek meg víz zel, akasszá tok a
tűz fölé, hogy fel forr jon a víz. A ku ko ri cát én adom.

A fiúk ha tan vol tak, el ké ped ve és még min dig gya na kod va hall gat- 
ták Töl gye si Mi hályt, az u tán még is szét szé led tek, ra kás ba rak tak
egy ha lom lé cet és desz kát, tü zet gyúj tot tak, Lékó Zol tán a ro mok
kö zött kon dért is ta lált, a kö zel ben állt még egy ép ség ben ma radt ár- 
té zi kút, meg töl töt te víz zel a kon dért és a tűz fölé akasz tot ta.

Töl gye si Mi hály zsák já ból elő sze dett nyolc cső ku ko ri cát, kony ha- 
ké sé vel mind egyi ket gon do san meg ka par gat ta, hogy meg re pe dez- 
ze nek, vagy le pe reg je nek a vé kony hé jak a ku ko ri ca sze mek ről, mert
jól tud ta még Szent ta más ról, hogy az érett, ke mény ku ko ri cát csak
így le het da gadt ra és pu há ra főz ni. A ku ko ri ca csö ve ket be rak ta a
me le ge dő víz be, a fiúk meg a ke zü ket me len get ték a tűz kö rül. Egyi- 
kük meg kér dez te:

– Maga hon nan jön?
– Szent ta más ról – mond ta Töl gye si Mi hály szán dé ko san el túl zott

ön ér zet tel.



– Az meg hol a fe né ben van?
– Messze dél re in nen. Egy ha józ ha tó csa tor na és egy szép kis ka- 

nyar gós fo lyó mel lett. La pos, nagy falu, élet re va ló em be rek lak ják.
Ed dig min den bajt túl él tek. Aszályt, zi man kót, sás ka já rást és há bo rú- 
kat. Ha el gyön gül tek, főtt ku ko ri cát et tek, hogy meg erő söd je nek, és
az u tán már bír tak em be ribb táp lá lé kot is sze rez ni. Bi zo nyá ra most is
ezt te szik, és mi is ezt fog juk ten ni.

A fiúk tü rel met le nül dör zsöl get ték ke ze i ket a tűz mel lett, Csó ka, a
gir hes ló kis sé tá vo labb bá na to san ló gat ta a fe jét, a föl det néz te
vagy ta lán aludt.

Elég sok idő el telt, mire meg főtt a ku ko ri ca, Töl gye si Mi hály a
hosszú kony ha kés sel egyen ként ki emel te a ku ko ri ca csö ve ket, min- 
den fi ú nak adott egyet, ma gá nak is ki emelt egyet. A fiúk szi szeg ve
for gat ták a csö ve ket, Töl gye si Mi hály tü re lem re in tet te őket, su bá ja
alól egy zacs kó sót hú zott elő. A sót ál lí tó lag há rom ké zi grá ná tért
sze rez te. A ké zi grá ná to kat ál lí tó lag egy tö meg sír mel lett ta lál ta, mi- 
köz ben a fel sza ba dí tók nyo má ban gya lo golt. Azon az éj sza kán va la- 
me lyik falu szé lén be ké redz ke dett egy ház ba. Ke ser ve sen sír do gá ló
kö zép ko rú vagy in kább idő sö dő asszony nyi tott neki aj tót, ele in te ri a- 
do zott, vé gül még is be en ged te a ház ba, el pa na szol ta, hogy na pok- 
kal ko ráb ban orosz ka to nák ron tot tak be hoz zá, és meg erő sza kol ták,
nem is tud ja, hogy há nyan vol tak, és ko mo lyan fon tol gat ja, hogy ön- 
gyil kos lesz a meg aláz ta tás mi att. Töl gye si Mi hály vi gasz tal gat ta,
meg em lí tet te, hogy van nála há rom ké zi grá nát. Az asszony meg kér- 
te, mu tas sa meg, ho gyan kell bán ni a ké zi grá ná tok kal. Meg mu tat ta,
és ez u tán némi al ku do zás kez dő dött, majd arra az egyez ség re ju tot- 
tak, hogy Töl gye si Mi hály fél kiló só ért át ad ja a ké zi grá ná to kat. Az
idő sö dő asszony már nem sír do gált, ki je len tet te, hogy nem lesz ön- 
gyil kos, el len ben, ha is mét orosz ka to nák jön nek a háza kö ze lé be,
ké zi grá ná to kat vág kö zé jük. Töl gye si Mi hály azon az éj sza kán vég re
ágy ban alud ha tott. A tör té net ta lán igaz is le het.

A lé nyeg az, hogy a bu da pes ti be vo nu lás kor volt nála fél ki lo- 
gramm só, meg sóz ta a főtt ku ko ri ca csö ve ket, ame lyek köz ben ehe- 
tő vé lan gyo sod tak, a fiúk meg kós tol ták, rög tön érez ték, hogy ehe tő,
sőt jó ízű, har sog va fal ták, tény leg na gyon éhe sek vol tak. El is me rő en
néz tek Töl gye si Mi hály ra, ő meg evés köz ben okí tot ta őket.



– Je gyez zé tek meg... Nagy ba jok el jö ve te le kor rög tön sót kell tá- 
rol ni... Ez há bo rú ban töb bet ér, mint az arany. Per sze az ara nyat is
fon tos meg őriz ni, már aki nek van ara nya. Leg fon to sabb azon ban a
só, ezt kö ve ti a liszt és a cu kor. Iga zán nagy ín ség ide jé ben pe dig jö- 
het a ku ko ri ca.

Töl gye si Mi hály a nyol ca dik ku ko ri ca csö vet is ki emel te a kon dér- 
ból, meg sóz ta, ket té tör te, fe lét Lékó Zol tán nak adta, má sik fe lét ő
ette meg, a sós zacs kót vissza tet te su bá ja alá. Min den ki szom jas
lett, az ár té zi kút hoz men tek, te le szív ták ma gu kat víz zel. Lékó Zol tán
el is me rő en azt mond ta:

– So kat ta nul tunk ma gá tól. A pa rasz tok tól is le het ta nul ni.
Töl gye si Mi hály min dig haj la mos volt a nagy ké pűs kö dés re, és ki- 

vá ló an tu dott blöf föl ni. Szent ta má son amo lyan kocs mai kár tyás ként
tar tot ták szá mon, hét vé gi es té ken rend sze re sen kár tyá zott a kocs- 
mák ban, meg győ ző en blöf fölt, időn ként csalt is, így az tán ál ta lá ban
nyert, és emi att több ször ve re ke dés be ke ve re dett.

Most et től nem kel lett tar ta nia, ve szély te le nül nagy ké pűs köd he tett.
– Ezen túl szá za dos úr nak szó lít sa tok – mond ta. – A ru há za tom

ne té vesszen meg ben ne te ket. Szá za dos va gyok és tit kos kül de tést
tel je sí tek.

– Mi fé le tit kos kül de tést – kér dez ték a fiúk.
– Szi go rú an tit kos. Te hát nem mond ha tom meg. Ti most men je tek

és ke res se tek ma ga tok nak va la mi lyen em be ri ételt hol nap ra, va la ki
azon ban ve zes sen el en gem a Sze me tes bá csi is tál ló já hoz.

Lékó Zol tán a leg ki sebb fiút je löl te ki út ve ze tő nek, akit Vi rág Ele- 
mér nek hív tak, de min den ki csak Le mi nek szó lí tot ta, Töl gye si Mi hály
el bú csú zott a fi úk tól és el in dult Lemi után, a Csó ka nevű lo vat is von- 
szol ta ma gá val. Jó há rom ne gyed órá ig gya lo gol tak, las san ha lad tak,
út köz ben már fel nőt tek kel is ta lál ko zott, fér fi ak kal, nők kel, egy re töb- 
bel, ro mo kat ta ka rí tot tak, vagy csak ku ta kod tak, vagy men tek a dol- 
guk után, né há nyan cso dál koz va meg bá mul ták Csó kát, ezek nyil ván
tud ták, hogy az a Sze me tes bá csi lova.

Meg ér kez tek a szét csa pó dott ház hoz, és az épen ma radt is tál ló- 
hoz.

– Hol va gyunk tu laj don kép pen? – kér dez te Töl gye si Mi hály. – Nem
va gyok na gyon já ra tos Bu da pes ten, kül de té sem mi att azon ban gyor- 



san kell tá jé ko zód nom.
– Ez itt Ki spest, Kő bá nya és Jó zsef vá ros ha tá ra – mond ta Lemi. –

Ke mény em be rek lak nak er re fe lé. Vi gyáz zon ma gá ra.
Lemi ez u tán el ment, Töl gye si Mi hály pe dig kö rül né zett meg szer- 

zett tu laj do ná ban. Az is tál ló szent ta má si szem mel néz ve leg fel jebb
ki sebb faj ta kaj la csűr nek szá mí tott. Bent azon ban rend volt. Ele gen- 
dő szal ma a föl dön, szé na a já szol fe lett, sőt még za bot is ta lált az
egyik sa rok ba. Ki fog ta Csó kát a kor dé ból, a já szol hoz kö töt te, szé nát
ra kott elé je, be ágyaz ta ma gát a szal má ba a gir hes ló mel lé, na gyon
fá radt és ál mos volt a sok gya log lás után, mé lyen el aludt.

Vi lá gos nap pal volt még, ami kor el aludt, és vi lá gos nap pal volt ak- 
kor is, ami kor fel éb redt. Egy fi a tal nő állt mel let te, és igen el len sé ge- 
sen né zett az ar cá ba. Töl gye si Mi hály ki bújt a szal má ból, va la- 
mennyi re le tisz to gat ta su bá ját és kucs má ját.

– Maga a Sze me tes bá csi ro ko na? – kér dez te az el len sé ges te kin- 
te tű fi a tal nő.

– Mi lyen nap van ma? – kér dez te Töl gye si Mi hály. – És hány óra
van?

– Kedd van és reg gel nyolc óra.
– Te hát leg alább 15 órát alud tam egy foly tá ban – só haj tot ta Töl gye- 

si Mi hály. – So kat gya lo gol tam az utób bi idő ben. Rám fért a hosszú
al vás. Mit kér de zett?

– Tud tom mal Sze me tes bá csi nak nin cse nek hoz zá tar to zói. Maga
ki cso da?

Töl gye si Mi hály ala po san meg néz te a szi go rú an fag ga tó dzó fi a tal
nőt.

Bor zal mas öl tö zék ben állt mel let te, vas tag kord bár sony szok nyá- 
ban, vas tag, ko pott fel ső ka bát ban, a fe jén pi ros sváj ci sap ka volt,
per sze mind ezek alatt még szép is le he tett.

– Nem va gyok ro kon és hoz zá tar to zó – mond ta. – A lo vat, a ko- 
csit, a há zat és az is tál lót meg vet tem Sze me tes bá csi tól. Ezek után
ő ak ná ra lé pett és szét rob bant. Adás vé tel kor ga lá dul el hall gat ta,
hogy háza már rom ba dőlt. De nem ne hez te lek rá. Pénz re volt szük- 
sé ge. Az a baj, hogy a pénz is szét rob bant. Csó ka meg én sze ren- 
csé re tá vo labb áll tunk, nem sé rül tünk meg, bár így is elég rossz ál la- 
pot ban va gyunk.



A fi a tal nő te kin te te va la me lyest meg eny hült, és ba rát sá go sabb
han gon szin te ma gya ráz kod ni kez dett.

– Tud ja, én a szem köz ti ház ban la kom, és gya nús sá vált, hogy
egy ide gen em ber ve ze ti haza a Csó kát. Ezért jöt tem ide...

Töl gye si Mi hály rá ér zett az el bi zony ta la no dás ra és azon nal rá csa- 
pott.

Szo mor kás ra fog ta a be szé det.
– Tud ja, én elő ször já rok Pes ten. Ed di gi utam so rán mind vé gig

csú nya dol gok kal ta lál koz tam. Téb lá bo ló ka ma szok kal, ro mok kö zött
bot la do zó gye re kek kel, nők kel, fér fi ak kal, szét ron cso ló dott ge ren- 
dák kal. Mos ta ni éb re dé sem kor ta lál koz tam elő ször va la mi szép pel.
Ma gá val. Kö szö nöm, hogy el jött le el len őriz ni. Meg val lom, el ha gya- 
tott nak ér zem ma gam. Ho gyan szó lít ha tom, ked ve sem?

– Nem va gyok a ked ve se – mond ta némi mű fel há bo ro dás sal a nő
–, Ka ri kó Já nos né a ne vem.

– Hol van a fér je?
– Az oro szok mun ká ra vit ték. Azt mond ták, hogy egy hét múl va

vissza jön. De már két hó nap ja nem jött vissza.
– Öt év – mond ta Töl gye si Mi hály.
– Mi az, hogy öt év? – ri a do zott az asszony.
– Ma már az orosz or szá gi sík sá go kon gya lo gol, eset leg vo na ton

uta zik, ak kor már vi szont Szi bé ri á ban van. Szá mí tá som sze rint jó
eset ben öt év múl va tér haza.

Én tu dom, en gem is ar ra fe lé te rel get tek, csak hogy én ide jé ben
vissza for dul tam.

– De hát azt mond ták, hogy egy hét múl va...
– Van nak em be rek, akik nek nem sza bad hin ni. Ez meg ér zés kér- 

dé se. Én eb ben min dig na gyon jó vol tam. Ezért va gyok most itt,
ezért be szél get he tek egy szép fi a tal asszonnyal, mi köz ben má sok
Szi bé ria felé me ne tel nek.

– Nem lé te zik, hogy öt év...
– Jó eset ben – mond ta Töl gye si Mi hály ko mo lyan.
A fi a tal asszony a pi ros sváj ci sap ka alatt majd nem el sír ta ma gát.
– Mit kezd jek én az éle tem mel? Ha maga iga zat mond...
– Iga zat mon dok.



– Már most is alig van en ni va lóm. Alig egy kiló len csém ma radt.
Más sem mi.

– Sója van?
– Nincs.
– Ez nagy baj. Zűr za va ros idők ben az okos em be rek min de nek

előtt sót tá rol nak. Sze ren csé re én okos em ber va gyok. Va la mennyi
sót ad ha tok ma gá nak a len csé hez.

– Na gyon, na gyon meg kö szön ném – mond ta a ri a do zó fi a tal- 
asszony.

– Szí ve sen adom – biz to sí tot ta Töl gye si Mi hály. – Én min den ki nek
se gí tet tem ed di gi éle tem ben. Vagy is majd nem min den ki nek. Ho gyan
szó lít ha tom, ked ve sem?

– Az asszony né hány pil la na tig gon dol ko dott, hogy meg en ged jen-
e ennyi bi zal mas ko dást, az tán meg en ged te.

– Or so lyá nak. Or so lya a ne vem.
– Gyö nyö rű név – ál la pí tot ta meg Töl gye si Mi hály. – Ak kor hát,

ked ves Or so lya, el osszuk a sót, meg íze sít he ti vele a len csét. Ezen- 
kí vül ma radt a zsá kom ban még négy ku ko ri ca cső, azo kat is meg- 
oszt hat juk. Ha jól be osz tunk min dent, két napi ele de lünk lesz.

– Zsen ge, fi a tal főtt ku ko ri cát sok szor et tem már, de nem hi szem,
hogy a kő ke mény érett ku ko ri ca is al kal mas em be ri fo gyasz tás ra.

– Al kal mas – mond ta Töl gye si Mi hály. – Amennyi ben szak sze rű en
el ké szí tik. És per sze só is kell hoz zá. Ide fe lé jö vet teg nap jól la kat tam
ti zen öt éhe ző su han cot.

Na gyon íz lett ne kik a ku ko ri ca. Sok vi zet it tak rá és mind járt ki pen- 
dül tek, vagy is meg ele ve ned tek. Er ről jut eszem be... Van itt víz a kö- 
zel ben? Meg tisz tál kod nék va la me lyest. Tud ja, ki csit el ko szo lód tam a
há bo rú ban. Meg az tán Csó kát is meg kel le ne itat ni. Olyan sza kadt
sze gény, hogy még a kó bor ku tyák is han go san rö hög nek raj ta, ha
meg lát ják.

– Hogy hogy sza kadt?
– Tel je sen be hor padt a hasa. Vagy is gir hes. Szó val gebe. Ha meg- 

ita tom, ki göm bö lyö dik egy ki csit. Én pe dig meg mos da nék, sőt meg is
bo rot vál koz nék. A há bo rú ban, már mint mos ta ná ban a há bo rú vége
felé min dent le cse rél tem ma gam ról, a kö pe nye met, a tisz ti egyen ru- 
há mat, a fegy ve re i met... A bo rot vámat azon ban meg tar tot tam.



– Maga ka to na tiszt?
– Az vol tam, de ezt mos ta ná ban ne han goz tas suk. A szov je tek

igen ke gyet le nül bán nak a ka to na tisz tek kel. A bo rot vál ko zás hoz
azon ban ra gasz ko dom, ran gom meg kö ve te li, hogy sima kép pel jár- 
jak az em be rek kö zött.

A fi a tal asszony hir te len is mét el szo mo ro dott.
– Sze gény fér jem nem vit te el a bo rot vá ját. Hi szen azt mond ták

neki, hogy csak rö vid idő re ma rad tá vol itt hon ról.
– A fér jé nek az óta már hosszú sza kál la nőtt, de ez, aho gyan hal- 

lot tam, egy ál ta lán nem fel tű nő a nagy orosz sík sá gon. Én vi szont
Pes ten va gyok, és nem aka rok sza kál lat nö vesz te ni. Mer re van a
leg kö ze leb bi kút?

Or so lya most va la mi vel hossza sab ban el töp ren gett.
– Kút nincs a kö zel ben... – mond ta té to ván. – A mi la ká sunk a

szem köz ti bér ház ban van... Elég kis la kás, de van ben ne zu ha nyo- 
zó. Igaz, hogy me leg víz már rég óta nincs...

– Sem mi baj – mond ta lel ke sen Töl gye si Mi hály. – Tisz tál kod tam
én már je ges hó ban is. A hi deg vi zes zu hany szá mom ra lan gyos
gyógy für dő.

Fel pat tant, a ma ra dék szal ma szá la kat le sö pör te ma gá ról, fel kap ta
bor jú ját a ku ko ri ca csö vek kel, ta lált egy vöd röt is az is tál ló ban, kéz be
fog ta és át ment a szem köz ti bér ház hoz Or so lyá val. Ron da U ala kú
két eme le tes bér ház volt, Or so lyá ék az első eme le ten lak tak egy szo- 
ba-kony hás la kás ban, ami hez zu hany zó is tar to zott.

Töl gye si Mi hály a be lé pő ben le do bál ta ma gá ról fel ső ru há za tát,
be vo nult a zu ha nyo zó ba, és bő fél órá ig állt a hi deg víz su ga rak alatt,
az u tán meg bo rot vál ko zott, és igen csak fel fris sül ten öl tö zött fel. A
vöd röt meg töl töt te víz zel.

– Me gyek, meg ita tom a Csó kát – mond ta. – A há bo rú kez de te óta
nem tisz tál kod tam ilyen ala pos ság gal. Kö szö nöm a ked ves sé gét,
Or so lya.

Or so lya a kony há ban tüs tén ke dett, pi ros sváj ci sap ká ját le vet te a
fe jé ről, dús bar na haja így majd nem a vál lá ig ért, és vi sel ke dé sé ben
is fel ol dó dott.

– Be áz tat tam az összes ma ra dék len csét – mond ta. – Az egé szet
meg fő zöm. Ket tőnk nek is elég lesz ebéd re. Ha át jön...



Töl gye si Mi hály már az is tál ló ban a kez de ti tár sal gás köz ben is
tar tós kap cso lat te rem tés re spe ku lált, ter mé sze te sen el fo gad ta a
meg hí vást.

– Át jö vök! – mond ta gyor san. – A ku ko ri cát itt ha gyom, meg az
összes sót is. Jobb he lyen van itt, mint ná lam, maga biz to san job ban
be tud ja osz ta ni, mint én.

Az tán a vö dör víz zel vissza ment az utca túl ol da lá ra, meg itat ta a
gir hes lo vat, majd kö rül né zett a kör nyé ken. Se rény em be rek ta ka rí- 
tot ták a ro mo kat, de elég sok ép ség ben ma radt épü le tet is lá tott,
ezek kö rül is nagy volt a nyüzs gés, szó val ér ző dött az élet, egy re for- 
má tus ima há zat és egy füs tös ka to li kus temp lo mot is meg jegy zett
ma gá nak to váb bi tá jé ko zó dás cél já ból.

Dél kö rül meg ebé delt Or so lyá val, a len cse fő ze lék jó ízű re si ke rült,
mert volt hoz zá só. Ebéd után meg ka par gat ta a ku ko ri ca csö ve ket,
el ma gya ráz ta az asszony nak, hogy mi ként és med dig kell főz ni a ku- 
ko ri cát, az u tán to vább tá jé ko zó dott az ut cá kon. Az ima há zon és a
temp lo mon túl el ju tott a pá lya ud va rig, ahol so ká ig fi gyel te a vo na tok
já rá sát.

Va cso rá ra egy-egy cső meg só zott ku ko ri cát fo gyasz tot tak el Or so- 
lyá val és sok vi zet it tak rá, és Töl gye si Mi hály ter mé sze té nél fog va
bi za ko dó ma radt.

– Hol nap ra itt van még két cső ku ko ri cánk – mond ta jól la kot tan. –
Csak hogy gon dol nunk kell a jö vő re is. Kút ász kod nunk kell a ro mok
kö zött.

– Úgy hal lot tam, hogy a ro mok el ta ka rí tá sá ért élel met osz ta nak –
mond ta Or so lya. – Én gyön ge va gyok eh hez. A ker té szet ben dol goz- 
tam az előtt, vi rá go kat ül tet tem, de mos tan ság erre nin csen igény.

– Én vi szont nem va gyok gyön ge – mond ta Töl gye si Mi hály. – Hol
kell je lent kez ni ta ka rí tás ra?

– A re for má tus ima ház ban. Kör ze tünk ben egy Püs pö ki Sán dor
nevű em ber irá nyít ja a rom ta ka rí tást. Nála kell je lent kez ni.

Töl gye si Mi hály nak el akadt a lé leg ze te.
– Hogy néz ki az az em ber?
– Ma gas, szi kár fér fi és na gyon szi go rú an irá nyít ja a mun kát. Azt

me sé lik, hogy sza kasz ve ze tő volt a had se reg ben.
Töl gye si Mi hály hi tet len ked ve ráz ta a fe jét.


