Az utols6 eml6k
- J6 napot Istv6n gazda!
- J6 napot! Meleg napunk lesz ma is!
- Inkabb ilyen legyen, az 6n csontjaim nak ez az id6 aj6nd6k. De
maga, mdg fiatalember Istv6n!
"u
J6val <ics6m lehetne. igy ktjsz<intotte kedvesen egymast
a ket ctreg, akilik.ozul
nutuiuOn is, bizony
m(tr vagy 80 szifetet megdlt ezen a sz6lohegyen, itt a Soml6 hegy szokny6jrin
IstviiLn gazda m6r j6 ideje, mi6ta felesdge elment ebbol
az arnyekvil6gb6l, kinn takott a szrjl6ben. A
gyerekei bizony furcs6n 6s agg6dva n1ztek rit, mikor egy szuret ut6ni
6szi d6lut6n, nem akart
besz6llni a hazafele indul6 aut6ba, hanem bejelentette, hogy o bizony ezt az 6sn6s
a teiet is ink6bb
itt tdltend, a kcjzvetleniil a t6k6k mellett 6116 vastag falu kdh6zban, amit m6g a nagyapja kezdett
el
6piteni, a saj6t kez6vel. A h6z el6szcir bizony m6g csak h6zik6 volt, de aho=gy az"6vek mriltrival
a
pinc6t is egyre mdlyebben vdjt6k a hegy gyomr6ba, a kiker.iil6 homokko 6s tufa 6pit<ianyagnak
is
megtette, r6ad6sul helyben volt. Ahogy a mereddlyt felt6ltdtt6k, a hitz alaplitt kibovitett6k,
a
domboldalon egy sz6p t6gas udvar kerekedett, ahol sziiretkor, vagy b6rmely egydb munka
idejdn,
kdnyelmesen elflrt az eg6sz liibatlankod6 venddgsereg is. Rriad6sui igy a t6j is e-lonydre valtozolt,
a
h6z pedig az id6k el6rehaladtdval egyre takarosabb 6s poiisabb len,'a csaiad nem kis oromere
es
biiszkesd96re.

Id6kdzben a miisik clreg m6r dpp olt tartott, ahol a kanyarg6s fctldrit kaptat6ja a kapubej6r6
lebetonozott felhajt6jrival 6sszeert. igy kdnnyebb volt r6kanyarodni az irtr6l- a kis udvarra,
bdrmilyen id6ben. Bezzeg, amikor m6g lovas-szekdnel j 6rtak fel a hegyre, nem volt sz1iks6g ilyen
fri luxusra, amlel az dreg nem is 6rtett egyet, - m6g hogy a gyepb6l csak egy ndgyzetmdterl is
elvegyenek -, de a fia ragaszkodott hozz6, igy o sem ellenl<ezett tov6bb. Mig ezen .l-"r"ng"tt, u,
utols6 p6r lova jutott esz6be, ds elmosolyodott az arca. A Bogar meg a Szell6, irgy hrizt6k fel a
szekeret a sokszor siipped6s, siiros fton, mint a parancsolat, m6g tr6gyahord6skor is. Azt ak6t 1ovat
mdg 3 6ves csik6kdnt vette a kanizsai vdsarban, ds irgy ahogy voltak, szordn megiilve 6ket, kdt nap
tarlotr veliik az,it hazaig.
November kcirnydkdn, mrir mindig j6 tdmcir t6li sz6r1 kezdtek ereszteni, a kevesebb munk6t6l ds j6
abrakt6l pedig igencsak menosek lettek, m6g idosebb korukban is. Trdgyahordiiskor az oreg a
reggeli abrakol6s kozben megpucolta a lovakat, akkurdtusan felkotdtte mindkett6nek a fariat,
szdpen eligazitva a visszahajl6 sz6lakat, majd reijuk tette a gondosan kezelt, szurokfeket6re
olajozott, csillo96 l6szerszrimot, 6s a szekdrhez vezetve oket, 6pphogy rdakasz,torta a kot6l istrdngot
a h6mftikra, mar kezdtek is belefeszillni a sziigyell6be. Az 6reg alighogy feliilt a bakra, a Szello m6r
mag6t6l inditotta a fogatot, amit kis k6sedelemmel, de ugyanolyan akarattal, bog6rfekete prirj a is
kdvetett. Mikor a lovak el6rtek ahhoz a helyhez, ahonnan mar l6tszott a mostanra m6r iitalakitott
felhajt6, magukt6l, noszogatds ndlkiil megnyflva belefekiidtek a h6mba, majd r6kanyarodv6n a
fagyott kaptat6ra, szikr|z6 patk6kkal, egyetlen ostorcsap6s ndlkiil, behriztak a megrakott szekeret a
borh6z udvarrira.

Ahogy a lovak egyenes teriiletre 6rtek, j6 tapasztalatlal, azomral meg6lltak, mefi ismertdk miir az
6reg szok6szit, aki ilyenkor a gyepl6t kdrges kezeib6l az egyrk locsre tekerte, majd 6vatosan,
akkuriltusan lekiiszdl6dott a szekdrrol. A f6ket nem is kellett haszn6lnia, merl a lovak nyugodtan
6lltak, siillyed6-emelked6 horpaszokkal frijtatva nyeltdk a fagyos leveg6t. Istv6n gazda nyikorg6
csizmdjdban a borhiu feld indult, hagyva, hogy a j6szrigok p6rologtass6k mdg magukr6l egy ideig
az izzadsigot, med bizony m6g ndmely lovas ember is megfeledkezik an6l, hogy (izzadt) allatokra
mdg ne teritsink rogton takar6t, mert bizony annak megfaz6s lesz a v6ge. Ezr azonban o, m6r fiatal
Iegdnyk6nt j6l megtanulta, 6s ha nem elobb, h6t a Don melletti csontrepeszt6 fagyos 6jszakrikon,
fgyis meg kellett volna tanulnia, a ldvegvontat6 szerelv6nyekn6l.

A hdzhoz erven, az dreg elforgatta a majd' f6l kil6s pincekulcsot a borhdz zarjihan, majd a vasalt
faajt6t nagy nyikorgiissal betolta a pince eloter6be. Benn hideg f6lhom6ly volt, de ezen nem is akarl
viitoztatni, miut6n melegedni most nem volt sz6nddkiiban, meft ha lerakja tr6gy6t a szekdr6l, mdr
indul is vissza, hogy alkonyatig, annyiszor fordulhasson, ameddig az id6 engedi.

z.

Epp csak odal6pett a szdles k<jfalban k6pzett
kis mdlyeddshez, ahol vastagfali b6kebeli
cimeres
palackban a legjobb olaszrizringje
;;;.;;'ii.r:g
mdg6 rejr6zve. Hangos cuppanrissal
.orletoac;tt,
kthizta a dug6t, majd tortql. maganak .ev
;.d;;;"nra"e ,iziirguorl'u,niiiei".ou,o ron,yur
elintdzett Ezutin egy gyors citlett<1I. vezereiue
tottoti meg .gyet, majd az ablak alatt 6ll6kanna
aljzin
ldv<i' m6g nem fagyott vizzel kiciblitet," u porru.it,
es a butdliiival egyiitt visszatette a
.
falmdlyed6sbe, aztan sarkon fordurva, kcirbe se ,rei,r",
hlep"tt az ajt6nde a kriszrib6n meg meg6llt
egy pillanatra:

Mefi a lovak l|tvS''yavar eg6sz 6let6ben nem tudott betelni.
Kedvterve n6zte, ahogy ott alrhk
felk6t6tt farokkal' kissd m6g- ,1i.,61g.ir, de m6r alig -goz<'rigve,
izmos nyakuk fvdn a hosszri
sdrennyel, szemiikbe 1696 iistdktikkel, mint k6t sio6o.sze.,
sz6psdg. A lovakon nem volt
s.zeyel)e226 -. azt az dreg, nem igen szerette, meft
nem urrotta magyarosnak -, igy azok hamar

eszlevdn k6zeledt6t' vid6m horkantrissal 6s pruiszkcildssel
tidv6z<iltdk, sz6mitv6n arra, hogy kapnak
majd egy-egy abrakostarisznyrit a fej iikre, 6s igy hamarabb
tehk az o idejtik is. De az abrakoliis,

most maradt az otthoni pakol6sra. Az 6reg nem rilt vissza
a szekdrre, hanem az enyh6n f6kezett
kocsit a rfd vdg6n6r megfogva, sz6var inditotta, majd forditort"
u io;;k;;;;;"
lejt6n, a
sz6losorok k<iz6' Miutdn elhagl'ta az utols6 m6r lerakoti
csom6t is, az ostomyelet kiss6 megemelve,
megrilliisra sz6litotta a lovakat, akik nyakl6jukba feszi
ve, egy hat6rozott .id-ielrrint6ssal
negdllitottek a szekeret.

Istv6n gazda ekkor odaldpett a kocsi elej6hez, 6s az iil6lapr6l,
ami a szek6rderdkba volt illesztve,
levett kdt vastag sziirkdszrild pok6cot, ds gondosan izdthajtogatva
6s megigazitva, a mar
sziirad6fdlben ldv6 lovakra teritette, majd felmriszott a rakomdnyra,
megmarkolta a villanyelet, ds
m6r nekikezdett volna a munk6nak, amikor tekintette a rovak
far6n rijra megpihent. A j6sz6gok
megszoktilk a takar6 jelenteue 6lm6nyt, ds nyugodtan 6lltak a
nid ,".it"tt, ul'0."f meg
a,
istrdngot sem vette le r6luk,
"sak
*T
olyan kdnnyr.i egy megrako* tr6gyeis szekeret elragadni,
6s
ezek a lovak, mrir tdbb, mint lr:r.
10 6ve kipr6b6lt tarsai vot]at. Viszont a pJ<.6cok rigy
lettek riiteritve
az
hogy a szekdr magas6b6l ndzve, mindkett6n j6l l6that6an
kirajzor6dott a Magyar
'llarokra,
Kir6lyi
Honv6ds6g pecsdtje, amit mdr t6n j6 60 6wel ezel6tt nyomtattak
be16jiik. Az <ireg kez6ben
megiillt a vil1a, megtdr6lte gydngydzo homlok6t, 6s elmerengett a regmurt
nehdz eml6kein:

J6 6tven dwel ezel6tti esem6nyek j6ttek sorban eldje, ahogy falubelijdvel
ds legjobb barritj6val
Szrint6 Miskrival botladoznak naphosszat az Uriv kciniii kieGn pusztas6guun,
libakkal,
dhesen, kel6sekkel vdzna, megfriradt testrikdn, szakadt ruhaikban.
"tfrgyott poszt6
Meleget szakadozott
kabritjaikon tril, csak azok a kincst6ri pokr6cok jelentettek, amiket a
teljesl6osz ds sz6tesds el6tt
vdteleztek, a szinad hadtdpszekerdror. Ejszaka, vagy akar nappal
is, ha mar nem birlak a
vinszorgast, 6sszebrijtak a dupl6n egym6sra teritett takar6k alatt, 3s igy
ha dideregve is, de n6ha
sikeriilt elszenderednirik piir 6r6ra. Ilyenkor mir6l is 6lmodhattak volna,
mint az otthoff6 l, a hazat
t6jr6l. A ftldekr6l, ahogy 6pp hosszri 6gyat szanta\ak a kukoricavet6s ala,
mikctzben el6niik a
szomszdddk elad6sorba keriilt formiis l6nyai sz6rjrik a szemet a bar6zd,aba.
Nagy viszontagsdgok 6r6n - ami ki.ircin tdrtdnetet drdemerne -, vdgiir tavasz
kdzepdn, 3 honappar a
veresdg utiin vergodtek haza Magyarorsz gra. Miska egdszsdge
nem is birta el a
megpr6b6ltat6sokat, 6s mdg a h6borLi vdge el<itt elment an6lktl, trogy
csit< egyet is megcilelt volna a
szomszdd lanyai koziil. Nem maradt ut6na m6s, csak az az egy l6pokr6c,
u',oi ,ot srJ. az 6letliket
mentette meg. Amikor a hdborri utiin Istviin is hazatdrt falujdba, Miska 6desanyja,
fia utols6
kivdns6gakdnt, egy este 6tvitte hozzdjuk a takar6t, mikcizben Istv6n 6pp az ist6ll6
meiieiti fdszerben
kdszitette elo a szersz6.mokat a megk6sett vet6shez. Az id6s t<is tciporoaott
dregasszony, amikor
iitadla a gondosan cisszehajtogatott pokr6cot, csak egy szik6r konnyet morzsolt el
L arc6n, mefi bar
Miskan kivi.il meg 2 fi6t is elveszitette a nagy vikigdgdsben, kemdnyebb volt, mint az
ekevas, ami
most, az 6vek 6ta sz6ntalan frtldeket hantia.

.)-

lstviin gondolkozort egy darabig, mit. kezdjen a furcsa ajand6kkal,
majd nagy tan6cstaransagaban,
jobb hijrin a pajtdban 6116 szek6r rridjdra teritette. Azt6n reggel,
atrogy i.raut"tr befogni a lovakat, a
pokr6cot az iildsdeszkiira hajtogatta, majd egy sugallalra eidvette
a-sajritj6t is a szerszamosb6l,
hogyha m6r igy esett, legyen puh6bb az irl6s a bakon. igy lett irjra ritit6isa
a kdt kincst6ri pokr6c,
melyeket biz' az 6ntr-vil6gban igencsak j61 megsz6hettek, mert m6g k6sobb, 50
dv elmgt6val sem
igen koptak meg. Ny6ron az ril6sdeszk6t tett6k k6nyelmesebb6, 6s bizony n6ha el^zrak - ekkor
f,].:." illityf{ a_ kocsi rudjan szrradva eresztert6k -, k6so tjsszer 6s rdlen, meg a lovakat 6vt6k a
hrdeg szeltdl. Es brzony 50 ev alatt, igen sok 16 megfordult az 6reg szeker r,dj a mellett.
AaAn eljdtt az a nap is, amikor az utols6 p6rat, m1rr idegenek vezettek ki a hosszi isr6ll6b6l,
Isrv:in
gazda meg oda sem akart n6zni, igy m6r kordn reggel felment a sz6l6hegyre,
bar dolga aznap nem

iett volna. Vdgiil egy napon, fiai a szekeret is sz6tszedt6k, majd p6r 6v mirlva a sz6l6hegyen lett
bel6le vir6gos l6ddkat tart6 Litv6nyossrig, de Istv6n gazda ebbe is bilenyugodott. Amikor a
feles6ge
is elment, a nagy h6l6szob6b6l inkabb kik0ltdz6tt a ny6ri konyh6ba, ahol-a maga kis birodalm6ban
egyedill lehetett, ha rigy akarta, 6s egyre tdbbszdr akafia r-igy.

A nyriri konyh6ba nem f6rt be, csak egy keskenyebb dik6, de nem b6nta, mert rigysem birla mrir
nagyon az alv6st. Kemdny pdrn6ja alatt meg ott voh dsszehajtva a lovakr6l levett k6t pokr6c,

melyek saj6t eml6kei mellett, egy kicsit a viliigtcirt6nelem rdszei is voltak, bar Istv6n gazda menye
j6 szemmel, de a b6kessdg kedv66rt mrir nem haborgatta emiatt az 6reget.

nem n6zte

Amikor a vdrosi hrizb6l az 6reg kikciltoz<ltt a sz6l6hegyre, vitte mag6val a pokr6cokat is, mint 6lete
naptat{t. Itt a hegyen ismerete rneg Jiinos gazd6t, az egyik tdvolabbi szomszddot, aki itt lakott lenn,
a faluban, de napjait o is a sz6l6ben 6lte, s csak azdft nem kciltcizdtt ki, mert j6lesett neki ajar6s, ha
megmozgatta elkopott iziileteit. Ahogy osszebar ifikoztak Istvdnnal, ds 6pp katona dlmdnyeiket
mes6lt6k egymrisnak, ddbbentek 16 mindketten, hogy azokban a keserves h6napokban 6pp csak p6r
szdz m5tene voltak egymast6l hideg ldv6szrirkaik, 6s bizony J6nos gazda is megj6fta a maga
k6lv6ri6j6t mig hazatert, de a j6 Isten vagy az elvt6rsak akarat6b6l mdg visszakertilt egy kis
m6lenkij robotra, egy Lemberg kcjzeli t6borba, amit a szerencse vagy a gondviselds folyt6n, sikeriilt
tfl6lnie, 6s hazat6rv6n mdr nem is kdltcizdtt vissza sziil6falujdba, hanem gydri mLrnk6snak 6llt
Csepelen, ahonnan az 56-os fonadalom idej6n Ausztr6li6ig menekiilve meg sem iilt az ltja.
Hamarosan saj rit cdget alapitv6n, 6reg korara ottani m6rc6vel is j6m6dir embernek tarlhalta mag|t
de a szive ki tudja mi6rt, hazahuzta. Talin a kiilhoni j6ldt miatt is - ami ndmileg krirp6tolta a
kdtszeresen 6t6lt szenveddsek6fl - 6rte meg ezt a szdp kor1, hogy hazatelepiilvdn, vegyen mag6nak
egy takaros hazal itt, a Soml6 hegy aljdban, meg egy szdp pinc6t a szoloben.
A k6t <ireg- biir feleslegesen sokat nem besz6lgettek -, elvezte egymas tiirsas6g6t, mint k6t h6nyatott
sorsir koviilet, akik itt maradtak r6gi korok tantik6nt, 6pprigy mint maga a sz6l6hegy. Most is,
ahogy J6nos gazda kapaszkod otI fel az r-iton, csak megszok6sb6l kdsz6nt be, mert a beszdlgetdsnek
ddlutiin vagyon ideje, az ember, legyen b6rmilyen 6reg is, reggeli-d6leloni 6rdn a sz6l6ben nem
tdtlenkedhet. Majd estefel6, irgyis megisznak prir poh6rk6val a lemeno nap f6nydt6l, a keskeny
holdvil69ig.

Amikor J6nos gazda estefel6, egy kors6 j6fajta ezerj6val - amit egy m6sik cimbor6j6t6l kapott
aj6nddkba - ballagott lefele az [ton, Istv6n gazdirck hdzitnii nagy nyiizsg6st l6tott. Kdzelebb 6rv6n,
lrzete mttr, hogy nagy baj lehet, mert 6reg bar6tj a menye kisifi szemekkel jott ki el6je. Fdlrevonta
Jdnost,6s fel-fel t6r6 zokogds mellett adta tudt6ra, hogy Istv6n gazda estefel6 bizony elment a
feles6ge ut6n. Ugy tal6ltak rii a pince elott, a karosszdkben iilve, egy poh6r rizlinggel a kezeben,
amit mdg elmult6ban is olyan er6vel szodtott, hogy szivf6jdalom n6lkiil nem is lehetett kicsavarnr a
markdb6l.
De valamit meg6rezhetett a j6 cireg, mert ahogy holt6ban ratallltak, azonnal. €szrevett6k, hogy a kdt
kopott l6pok6c gondosan negyed6be hajtva, egymds mellett ott 16gott, a mdl csak vir6gl6da
tart6kdnt hasznih 6reg szek6r saroglyrijdn. Istviil gazda menye, fdlszegen-szdgyenlosen, odament a
szekdrhez,d sszehajtotta a kdt takar6t ds J6nos gazdakezeibe adla.

- Biztosan, ez lett volna az ut
A meghat6dott

<;regember;#-r$ffi!;!ir{x',,*,i:,t?:,t,iHj?il1.0".,

risztes r6hajt6s
utAn tov6bbindult hazafere, a kezdber
ldv6 kors6b6r j6 prir" nyeletnyri
-ig lriir"*srntva a
kapubejrir6 el6tt 6s lefel6 az uton, ahol gazdajdvala.
ri.Jg szeter oly sokszor nekirugaszkodott a
padnak' majd utoljara j6t meghrizva u .J"r.g6."
fonotr korsot, otthon a kdt pokrdcra locsolta
a
maradgk kortyokat, mikdzben az jart a fej6bei,
hogy mar nem sok rij bor k6stoliisban lesz resze
neki
sem lgy h{t az osz elmriltaval, rigy ddntott, Jissiutazik
az otthon maradt llnyirhoz Ausztriiiiha.
Eladta hrit a falusi h6zat, ds fenn-a hegyen pi""ei
a
ir,'u*it a f<ivrirosb6l idetelepolt u;gazdagok
vettek meg j6-5ron.
Mzir a repril6n iilve gondolkodott el_azon, hol
is van vajon, az rgazr hazitla?

Azt(tn felnezett a csomagtafi6ra, 6s kesernydsen
ott van a hazrtja neki is, ahor
mindazoknak, akiknek r6sze
"l*osolyodott.
y"l1 ."bbil1 htgy csak egf. uastag, rij vagy koportas, szrirkdsz<ild
pokr6c legven a saj6tjuk, ds viviikben orizz6i'a
haz,trjui,. igy t#tr tat r.eiilr..rJ'"
:"ges orosz
sztyepp6kr6l az Ausztr|l ny6rba, szdvetdbe iv6dva
"a hriborf zajiwar, remenytelens6gben
megi.6radt
emberek, ds p6ro196 lovak verejt6k6vel, meg a
riiloccsantott rizling e, .r"..;J,f*v".
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Hogy azt6n mi t6rt6nt veliik, tal:in m6r nem_ is oly' ldnyeges,
hiszen nagy var6szimisdg szerint J6nos
gaz'da az utols6k kcizcjtti 616 szemtanrija uott,
uniut a tizezrek leleklldozitft kovetel6,
csontrepesztoen fagyos tdlnek, ami oly sok drtelmetlen
hosi tettet l6tott, mely6ft kcjszcjnet nem jdrt,
ds emldke is alig maradt mar, hisz mindamak
hirdt, ami ott tdrtdnt, javar.dszt m6g azon a t6ren majd,
mind magukkal vitr6k a fagyott h6 ar6. Mert h6t i6ssuk
be, az emter rot rro.
ugy hiszi,
hogy a tcirl6nelem alakitdia, holott vdgs6 soron legttibbszrir,
csak
elszenvedcije.
Bizony
kevesebbekrek jut dr6m, ds t<ibbeknek -szenvedds,
mig az el6bbi hamar erporlad az
emldkezetben, ez ut6bbi koszikliba vdsetten rillja
ki az id<1 pr6bajit,oly m6lyen vrij t betrikkel irva,
hogy m.dg a szelre vil6g:it vesztett ember is olvashassa,
ds ercit merithessen bel6le az td6k
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vegezet6ig.

