
akiről falut neveztek el 
DT. B U R A N Y B É L A 

Mazallófalu. 
A kocsi Bogarasig visz bennünket, a kövesút végéig. Az 

„uprava" előtt ott hagyjuk. Onnan gyalog indulunk. 
Tulajdonképpen nyár van. Esős nyár. A kátyúkban, kocsi

nyomok gödreiben bársonyosan fénylik a zöld víz. Lefolyni 
nincs neki hova, be meg már nem issza a föld. 

Az „uprava" során egyenesen ballagunk Mazallófalu felé, 
lóbálva a magnót, a táskát, az átjáróknál nagyokat lépve, át 
a sáron. Néhány perc múlva úgy érzed, ragad rád minden 
ruhadarab, pedig nem is izzadsz. 

Aztán a sornak vége. Derékszögben fordul az út. Apró, 
kertes házak előtt vezet. A léc- vagy drótkerítéseken átlátni 
könnyű. A házak előtt rendezett virágos meg veteményes ker
tek, a tetők fölött antennák. Tévéantennán két vadgalamb. 
(Erre nem jártak még az olasz vadászok?) A házakban rádió 
szól, meg hangos beszéd. Vasárnap délután van. Aztán újra 
derékszögben törik az út. Két házsor közt sáros nyári út. Ké
sőbb tudtam meg, egy lánc hosszan. Az a két házsor már Ma
zallófalu. Meg azok a házak a Csantavéri út mellett, az utca 
végén, megint derékszögben jobbra meg balra. 

Csantavéri út. Foghíjas házsor a széles út egyik odlalán. A 
másik oldalon kukoricaföldek. Járda sincs, öreg eperfák mel
lett kanyarog a bicikliút. Széles, öreg nyári út. Egy-egy fa
luba vezet az ilyen. Közülük némelyik törökrombolta néhai 
falu szép nevét idézi. 

— Itt lesz valahol. 
Vajon sikerül-e? Kis G. az ősszel még beszélt vele. Igaz, 

nehezen. Beteg volt már. „Alig gyütt ki mán belüle a szó!" 
Tán még nem halt meg, no! Vajon milyen ember? Azonkívül, 



hogy öreg, meg beteges. Mikor és hogy került ide? Hogy lett, 
hogy az ő nevét hordja a falu? Sikerül-e még beszélni vele? 

— Ez lesz az, é! 
Nehezen nyílik a kiskapu. A nagykapu egymásra állított 

széles deszkákból van, mint a szállásokon szokott. Végház. 
Gangja sincs, helyette egy kicsit kijjebb van az ereszét. Az 
udvart fű lepi, gyom, a ház végénél szemétdomb, néhány tyúk, 
libák az udvaron, de az lehet a szomszédé is, hisz csak héza
gos léckerítés a határ. Ha ágyban fekvő a gazda. 

— Gyerünk be no! 
A középső szoba, ahonnan jobbra a nagy szoba, balra a má

sik szoba nyílik, üres. Nincs abban egy fia bútordarab sem. 
Beköszönünk, de senki sem szól ki. A nagy szoba ajtaját csak 
meg kell lökni egy kicsit, az is nyitva van. A belső szoba is 
üres. Csak a falak, meg a padló. 

— No, ide későn jöttünk! 
Tűnődve, nézelődve fordulunk az üres középső szobából ki

felé. A fal mellett törött székláb, lyukas kandli meg egy tarka 
cserép köcsögfödő. 

— Néd al Köcsögfödő — mondom kis G.-nak. — Van ilyen 
nektek? 

— Nem tudom. — AU tanácstalanul. — Most kitül kérjem? 
— Az öreg Mazallótul. 
— Jó. Ha tanákozok vele. 
r— Avva azé né nagyon siess — mondom rosszat sejtve. De 

hátha csak a kórházba vitték. Vagy valamelyik rokonnál 
v a n . . . 

Azért a köcsögfödőt eltesszük. Itt szemét. A múzeumnak 
meg nyilván nincs ilyen. 

Aztán kifordulunk az udvarra. 
Akkor csikordul a kiskapu. Egy ember jön. Látszik, hogy 

sietve jött. Munkából. Olyan, mint a többi parasztember erre 
mifelénk. 

— Jó napot! Keresnek valakit? 
— Ennek a háznak a gazdáját, e! Az öreg Mazallót. Nem 

lakik már itt? Hol lehetne megtalálni? 
— Hát azt nehezen. — A tréfásnak indult szó halkra, ko

molyra fordul. — A tél végin temettük e l . . . Milyen ügyben? 
— Csak beszélgetni szerettünk volna vele. 
Kissé csodálkozva forgatja a fejét, emészti a szót, aztán 

mégis áthív a szomszéd házba. Az az övé. Ott már többen van
nak. Egy öregasszony csittítja a nekivadult kutyát. Aztán egy 
nagylány, vagy menyecske, egy gyerek. A gangból lett elő
szobában egy fiatalember szerb nótákat hallgat a rádión. Ki
csit túl hangosan ahhoz, hogy szín józan lenne. 

Lassan oldódik a beszéd. Kicsit még mindig gyanús, hogy 
minden hátsó gondolat, szándék nélkül akarunk beszélgetni 
az öreg Mazallóról. így, halála után. De hát a riporterekről 
való általános ismeretek, a magnó, a sok őszinte hangú ma
gyarázó szó lassan mégis oldja a meséinivalót. 



— Milyen ember vót? . . . — ejti maga elé a szavakat az ember. — Én 
harminckét éve vagyok itten . . . 

— Akkor még nem sok lehetett a faluból, ugye? 
— Dee! Má körűbelű mind mégvót! 
— Az öreg Mazalló akkor már rég meglehetett. Mert őróla nevezték 

el a falut, ugye? 
— Még a másik végin vót néki az öccse! Két Mazalló vót. Mer három 

Mazalló is vót, tuggya. O vót a legöregebb kösztük. Még égy vót Zéntán. 
Vagy az még mindég van . . . 

— Hát mikor került ide az öreg Mazalló? 
— Mikó építettük eszt a Mazallófalut. 
Ezt már Vittus néni mondja. Apró kis lapos fejű öregasszony. A kendő 

meg a szemüveg alól élesen jön ki a hangja. Mazalló, azaz Zapletán Ká
rolynak második felesége volt. 

— Azt mondják, érdekes ember volt az öreg Mazalló — fordulok felé. 
(Ügy tűnik, ő itt a legközelebbi rokon.) 

— Az érdekés vót! Mer épp délelőtt részeg vót, még délután is. Há! 
(Keserűen, élesen nevet.) 

— Maga mikor ment hozzá férjhez? 
— Negyvennégybe. De ű má akkó hatvanon fölű vót, hajjal 
— Végig együtt voltak? 
— Nem — szalad ki a szomszéd száján. 
— %gyütt vótunk — mondja az öregasszony. 
Én az üres házra gondolok, s magamban elmosolyodom. 
— Szárazszérdán halt még, most, é! Huszonhárom vagy huszonnégybe 

építettünk ide. Mink, é, mer én a szomszédja vótam, még a Pócs Feri, az 
aki árú fölű van a! Harmadik ide! Három Mazalló is vót kint. A harma
dik vót a Matyi. Az öccsük. Az is öccse vót néki. 

A rendes nevük ezeknek Zapletán, tuggya! Mé valamikó Adánn vótak 
ezek. Zöregapjuk tá' — izé vót! szobafestő vót! Osztakkó nem tutták a 
szerbek mégmondani, hogy festő, meg mázoló, hanem „mazalló!" Oszt
akkó rajtuk maratt, hogy Mazalló. A Matyi épített először. Az öccse. Ak
kó épített a Károj, m é g . . . ja, a Pista még tán hamarább épített! Még a 
legöregebb báttya is él, az Antal bácsi. 

Hogy mijén vót? Hát mit tuggyunk magának mondani? Szeretett lopni 
is! Nem a! — A szégínyét nem bántotta. 

— Hát kiét akkor — kérdezem —, mikor erre szegény nép lakik? 
— Hát az upravájéti Én mást nem tudok, ugye, rúl la . . . Veszekénni 

szeretett, inni is, ojjajjajjaj! 
Ami csak rossz vót, az mindén vót a zöreg Mazalló! Ami a legrosszabb 

a világonn! 
— Semmit jót nem tud róla mondani? 
— Én nem nagyon tudhatok, hajjá! Mee hazudott! Aszonta, hogy a fe-

lesígibe van a hiba, osztakkó mikó összekerűtünk, akkó kiderűt, hogy ű 
a kutya! Me az első felesíge mékhalt negyvenháromba. 

. . . Hogy mit veszekedett? Hát mit veszekedett! Mind a részeg ember, 
kötöszködött. Semmi sé jó vót néki. Ahun van a fénképe ja! Az első fe-
le.sígivé... 

A képről egy nyalka, barna fiatalember néz le egy helyes arcú fiatal
asszony arca mellől. Szép ember lehetett fiatal korában. Barna haja ol
dalt választva, kerek arca kedvesen mosolygós, kicsit huncutul, de lehet, 



íiogy azt a pörge bajusz teszi. Mellén négy kitüntetés. Két kereszt meg 
két ezüst. Huszár volt. 

— Szép ember volt — kockáztatom meg. 
— Nem vót arrossz, mikó jó vót! Csakhát mikó bolon vót, bolon vót! 

Mikó jó vót, akkó még odatta vóna magárú aszt a rossz ingét is, ha kér
ték vóna! . . . 

Elgondolkozva nézem az öregasszonyt. Ö is belemerült a gondolataiba: 
— Mé engemet még a sors hajtott rá. Hogy férhö mennyek. Csalágy-

gyajim mind szétmentek . . . Ünéki nem v ó t . . . 
— Hajják, én kimegyek! — mondja a szomszéd. — Mé nékem dogom 

van. 
. . . Hogy hogy kerütünk össze? Mink? összeboronátak bennünket. Igén. 

A szomszédok. „Ilyen ember!" Még „Jó ember lesz, csak jó asszon kö 
néki!" Oszt ez, oszt amaz! Osz véktin osz mégette fene! A jó embert . . . 
Dógozni nem szeretett... Akkó mit tuggyak rúlla?! Inni szeretett, élopta 
tűllem a píszt, mékha addig élt is. Itt a menyük, é! Ez is tuggya. Menyük 
nékik. Ilonkajékná... ez Zaplétány Ilonka, ez fogott fő bennünket 
örökbü. 

— Akkor maga is ismerte az öreg Zapletánt, ugye? 
— Hát hogyne ismerte vóna! összevissza szidott, ugye benneteket! 

(Nevet.) 
. . . Hogy fiatal korába? Én nem tudom hajjá — gondolkozik el az öreg

asszony. — Merd én itt vótam szomszéccságba, de én nem ismertem úgy, 
mind asztán hogy mégismertem. Mer én mindég oda vótam dógozni. Én 
n e m . . . 

— Még ápógattam is! — meséli Ilonka. — így a katonaságrú! Arrú 
mesét sokat! Még légin korábú! Mindég az asszonyokat még lányokat me-
séte, hogy ü hogy kibánt velük, még ére-ára, még a katonaságná, hogy . . . 
(Kuncogva nevet.) 

Katonaságná vót az is! Mikó ü bérukkót, akkó égy lánnyá mékfogat-
ták, hogy égymástú nem vának é! Akkó ü bérukkót, és az a lány émént 
másikhoz férhön. Akkó mikó ű hazajött, hogy a fokságbú elengették, 
möktanáta ű asztat. És a Ián férhön vót. Aszmongya, hotyhát mentek a 
templomba osz talákosztak. Oszt asztán még az égy pár nap múva az föl
akasztotta magát. 

— Nem is pár nap vót az! — veszi át a szót az öregasszony. — Még 
akkó, hogy hazagyüttek a templombú! — Osz fölakasztotta magát, hogy 
méglátta Károj bácsit, hogy mékszabadút. Még hogy nem halt még a 
kórházba, még a fokságbú kiengették, asztán az fölakasztotta magát. 

— Ilyenéket beszét. 
— Ilyenéket mesét mindég. 
— Nemisittvótazmán!Hátamárafönt, ugye, a katonaságná! Léformá-

tus Ián vót, oszt ű nem akarta événni, osztakkó ammég nagyon ragaszkodott 
hozzája. Osztakkó mikó mégsebésüt, akkó írt a lánnak, akkó émént a Ián 
még az annya a kórházba. A zápolónő még aszonta néki, hotyhát: „Aa! 
Nincs semmije sé! Lecsapta gránát!" Még így, még amúgy! Osztakkó a 
lány osz lemondott rúlla. No, hazagyüttek a zannyává, sztakkó a Ián még 
férhö mént. Akkó ü még közbe hazagyütt szabaccságra, betegszabacs-



cságra. Me köszkatonák vótak. (Csantavérén-e? Hun-é? — Csantavérén! 
hajjá! Csantavérén vót ez!) Hát. Noosztakkó oszt összetanákosztak akkor, 
— a lánnak a barátnője is ott vót, akkor avva tinákozott először. Oszt 
a Károj, amaz még az urával, mentek a templomba. Osztakkó hát úgy. 
Nagyon mégbánta lány, h o g y . . . Mé éménlek a kérészthő, mikó legín 
még Ián vótak, éménlek a kérészthön, osztakkó fogatták hogy nem hagy-
gyák el egymást. Katona vót má akkó a Károj. „De én a bajnétomat fok-
taml", aszongya, „a izémet a!", nem a bajnétot, henem.. . mijafenének 
híjják má? Kardot! Hogy é nem haggya sose. Nem a lánra gondot ű, hogy 
é nem haggya sose! . . . (Jóizűen nevet!) 

Ilyenéket beszét mindig. (Nevet.) Nékem igy meséte. . . 

— Szoknya bolongya vót rettentő! Háború esetivé, hogy hogy bújtak 
még a hóba, még mére, még . . . Oroszba! 

— Volt fogságban is? 
— Vót, de kis ideig. 
— Aszongya, hogy a havat mennyire é köllött hánni, hogy még birjo-

nak a lovakká húzónni, még mit, osztán.. . Az ellensíg meg támatta 
űket! Ük még asztán észrevették (nem tom én, hogy hányan vótak), úgy, 
hogy csak nem birták űket kivégezni, úgy, hogy é bírtak asztán méne-
kűni. Mikó szöktek a fokságbú . . . 

— Fogságba nem vót ű, mert mikó mégfokták üköt, akkó hajtották. Az 
oroszok. Akkó mégátak égy helénn. Égy folyó vót lent az uccán. Aztán 
égy herceg fiúvá, a w á nagyon jóba vótak. Az hadnagy vót. Akkó űk 
összebeszétek, hogy hát lemennek a vízbe. Átússzék a vizet. Aszongya 
Károj: „Én nem tudok úszni!" Akkó aszonta a hadnagy, hogy maj átviszi 
a hátán. 

Akkó átúsztak a vizet, még úgy oszt űk mégszöktek. Méglóktak. Gyüt-
tek hazafelé . . . 

Fiatalasszony lép be. Ruhájáról látszik, hogy most ért haza a földről. 
— Hát űk építettek ide legelőssző. Ezek a Mazallók. Vagyis nem Mazal-

lók, hanem Zaplétánok. 
Hunnan kerűtek, nem tudom, mer laktak űk a Kis úton, ott vótak a 

szülei. Akkó korán éhalt talán az apjuk is, az anyjuk is, akkor osztán 
szétszéledt a család, ugye. A Károj bácsi sokáig katona v ó t . . . 

— Hét esztendejig! 
Asztán i z é . . . Apa is vót a háborúba. Az Zapletán István vót, a Károj 

bácsinak az öccse. Unokahúga vagyok néki. 
Szállásiak vótak a kisútrú. 
A Károj bácsirú annyit tudok, hogy nagyon érdekes ember vót, nagyon 

szeretett meséni. Mindég. . . katonaságrú, hogy mi törtínt vele katona-
ságná, mindég arrú mesét állandóján. 

Hát azokat furcsa vóna émeséni, amiket ő meséti Azé, mer ojan érde-
késseket, szóvá egészen pikáns dogokat is émesét! — Hát ojant nem me
sélek. Majd az ángyi! Magának úgyis sokat mesét! 



— Otem a padkán, ű még a zagyba fekütt, mesétt. Bukdosók.. . Éccé-
csak: „Az anyátok! Én hijjába mesélek néked, nem hallod!" „Hallom én 
azé" — mondom. . . 

Mindég a lányokrú, még a hercegnő, még gróf lányok!. . . Ilyenéket 
mindég beszét. 

. . , Mentek, aszongya, lóháton. Mer ű huszár vót. — (No, ű szokott égy 
kicsit . . . néha nagyot is mondott ű! Tett égy kicsit hozzá.) 

— Mesédd é, hogy hogy vágtad fejbe! — jön be a szomszéd újra. 
— Az nem tartozik ide! — Nevetünk. — Noosztán, aszmongya, hotyhát, 

hát ű huszár vót osz mentek, nem tudom én, nem tom, csendőrökké 
mént, valamit kerítettek. Osztakkó bötértek valahova házba, mittudomén, 
kocsmába, osztakkó ott milyen nőkre akattak osztan, nem tudom én mi
lyen vendéglő vót az, hogy olyan széles banyakeménce vót, a teteje néki 
nem ojan mind a mijenk, ojan széles! Ésakkó fönt feküttek lányok, vagy
is fiúk, lány ruhába... Az nékem valahogy érdekés vót. Aszongya, hát 
ük, mint katonák, ugye, lén feküdtek a szalmazsákon, hát! Dehát vala
hogy jó lett vóna a lányokat lécsalni onnan a kemence tetejirü. Nooszhá 
szép szóvá nem gyüttek lé, hát akkó valaműket léliúszták. Amik szérű 
vót. Aszongya: „Mékfoktuk, léhúsztuk." „Odavettük" — aszongya — „kö
zénk, hátosztán*' — aszongya — „kesztem vetkősztotni, ére-ára, éccé csak 
aszongya, hogy is mongya?" — „Ja sam klopéc!" — Hogy ű fijú! 

— Jaj, idehallgass, az nem úgy vót! — veszi át a szót az öregasszony. 
— Az ángya vót annak a fiúnak! Aki ott fönt fekütt a kemence tetejin. 
Oda bementek űk akkó. Az ángya fönt fekütt a kemencén, a fiú még lent 
fekütt. Ok még ketten égy barátjává bementek. Hát osz jó van, szeret
nének nőre szert tenni. Hát akkó amaz főmént a ményecskéhön, a Károj 
még aszongya, „majd emészt a nagyhajút!" (Fiatalabb vót!) Nohát oszt
akkó ékezdi fokdosni, hát, aszonta: „nagyobb pöcse vót néki, mint né
kem!" Aszongya a barátjának: „Hallod, hé!" — aszongya. (Tuttam a ne-
vit is, de má éfelejtettem.) — „Tél" — aszongya. — „Olyan szűz, hogy 
én nem birok vele!" Noosz leugrott amaz a kemincérű, a Károj még föl 
a ményecskéhön!... Hát mikó amaz fogdossa, „hát, az anyád hétszen-
cségit, Károj, de becsaptál!..." — aszongya. 

Borzasztó szabad szájú vót! Ilyenéket mesét, hajjá. 
— Mindég ilyen pikáns dogot... 
— Aszhajtotta szégín fiatalember, hogy „já klopéc! Klopéc!" 
Nem tudom hun is lehetett. Katonakorábú vót ez is. 

* * * 

A fejbeverés? Az itt törtínt má minálunk. Hát még akkó mink itthon 
vótxmk, lányok vótunk, osz t , . . valahogy a Károj bácsi ojan ember vót, 
hogy vót amikó aszonta, hotyhát „Kishúgom, Ilonkám," vót akkó amikó 
aszonta, hotyhát „azanyádhétszencségit!" 

A k k ó . . . így osztán.. . akkó is, ére még privát fődek vótak. 0 mindég 
kicsapta jószágokat este, réggé bejöttek. Persze kukoricába nagy kárt 
csinátak. Akkó nékünk még vót égy kislány fogadva, így aki őrzötte nű 
disznainkat (vót égy fias disznónk), akkó az, ahogy éjáccott a gyerek, 
akkó észalajtotta és belemént a kukoricába. Károj bátyám észrevette, 
hogy a kukoricába van. Akkó osz hítta ki a húgomat. Aszongya: 

— Gyere csak ki, Piri! 



— Mit akar, Károj bácsi? — aszongya. 
— Gyere csak, majd mégmutatom én, hogy ki csinál kárt a kukoricába! 

Té disznótok van benne, nem a mijenk, azanyád ére-ára! — Sz csúnyán 
szitta húgomat, nagyon. 

Az még visszaszitta néki. 
Akkó aszongya húg . . . izé, a Károj bácsi, hogy: 
— Gyere bele kukoricába! 
Aszongya Piri: 
— Hát ha bolond vónék! 
Akkó osz nagyon szitta, de csúnyán, minnyájunkat ottan, ojan szavakat 

is hasznát, amit tényleg nem illik kimondani. 
Akkó aszongya húgom: 
— Gyere — aszongya —, é verj ük a nagybátyámat! 
Mondom néki: 
— De hogy? 
Nagylányok vótunk. 
Noosztán mondom néki: 
— Hát jó van, értem, hogy éverjük, dehát té mérges vagy, én még nem! 

Hogy verekéggyek én, ha én nem harakszok? Hát . . . té még, hát jó 
van! . . . 

De ugye, a Károj bácsi még akkó fiatalabb vót, hát mink is nagylányok 
vótunk, erős ember vót, o s z . . . a Piri nem mert maga azé kikezdeni vele. 
Aszongya: 

— Gyere! 
— Hát mit vigyek? 
Foktam, vót akkó még az a görbe bot, tuggya, amivé úgy idősebb asz-

szonyok vagy öregebb embérök jártak. Akkor o s z . . . vittem a görbebotot, 
aszongya: 

— Ajjá té bé ide kerlsarokba, oszt — majd én émék ára, oszt — aszon
gya — écsaljuk ére, hogy né lássák árú a falubú. 

Hát, akkó jó van. El is mént a húgom ára, osztánd ékezdétt ű is ottan 
dumáni, akkó Károj bácsi ki, utánna! 

Akkó ú g y . . . a Piri is vitt botot, de ű elébe fogta, zén húgom. 
A Károj bácsi még ojan hirtelen utánna szalatt, hogy úgy körűnyalá-

bóta, és a bottá együtt elfokta ja Pirit, úgy, hogy az nem birt semmit. 
Aszongya akkó a húgom: 
— No — aszongya — gyere, most üsd! 
Há, de nem vagyok mérges, mos hogy üssek égy embert? 
Mondom néki: 
— Hova vágjak néki? 
Aszongya: 
— Vágj a fejire, azannya úristenit! ott az esze! 
Puff, a fejire én a görbebottá! 
Valahogy ijen hére tanátam néki, osz kirepett a bőr. Ojan nagyon fojt 

a vére, csak úgy, úgy csöpögött mind! 
Mondom néki: 
— Jézus, Marija! — mondom a Pirinek. — Mos micsinájjak? Mos hova 

vágjak? 
Me még akkó sé engette jé! 
— Hát vágj a bokájára! — aszongya. 
Puff a bokájára néki! 



Akkó elengette, osz hajcs! Elszalatt. 
Akkó mink hazagyüttünk. Bégyüttünk reggelizni. Akkó gyütt a vas

villává jám! majd agyonszurkál minket! 
Akkó osztand be ezét ide, bent vótunk a gangba, akkó nem mert bé-

gyünni, hanem csak úgy odavágott a gangajtóra, hogy étört a vasvilla 
nyele. Onnan szidott bennünket kegyetlen. 

Akkó émént égy szomszédba, osztakkó monta, hotyhát föjelént ben
nünket, merhát mink ütet agyonvertük. 0 mosmá úgyis mékhal, éfojik 
a vére, mosmá minket még föjelént! 

Aszongya néki az a Szorcsik Pista bácsi, aszongya: 
— Ugyan, mit akar, Károj bácsi? Hát azok is Mazallók, mind maga!. . . 
Aszongya: 
— Igazad van, testvér! Akkó nem jelentem fő űket — aszongya. 
Má ez így történt. 

Nagyon ezé ember vót! 
Mos, hogy fekütt a betegágyába is, hát én gondosztam. Ángyit elézéte 

hásztú, addig szitta mékcsak c nem vitte lánya, 'kkó én gondosztam. 
Egyik réggé beköszönök néki, hotyhát: 
— Jó reggét, Károj bácsi! 
— Aggyon Isten, kishúgom! 
— Mit hozzak reggelire? 
— Hát, puliszkát! — aszongya. 
Jó van, vittem néki puliszkát. 
Másik réggé mégint émék, köszönök, — akkó égy kicsit később men

tem. Mondom: 
— Jó reggét, Károj bácsi! 
Aszongya: 
— Nem nagyon jó reggét!. . . 
— Há mé? 
Aszongya: 
— Tíz órakkó gyüssz má? Zembér mékhalhat tűlled éhén. . . 
— Semmi ennivalója nem vót, Károj bácsi? Hát létezik? Mindég ho

zok annyi vacsorát, hogy abbú marad magának!... 
Mé néha éccaka is evett, azé hogy beteg vót. 
— Nincs űnéki semmi, nézzem még a kredencét! 
Mikó megnézem, hát égy tányér kocsonnya ott van! Hát mondom: 
— Károj bácsi! 't itt a kocsonnya! Egy egész tányérrá!... 
— Hun vót? 
— Hát ott van! 
— Hát ű nem tanáta séhun! — aszongya. — Hanem hozzá, kisgúgom — 

aszongya —, két kisüveg pálinkát! 
Azé pálinkát mindég köllött néki hozni a . . . zutolsó ézén . . . zutolsó 

előtti nap, mikó másnap mékhalt, még akkó is hosztam néki két deci pá
linkát . . . Akkó má nem annyira birta, de azé kívánta. Ügy, hogy téjjába 
itta. 'kkó beleöntöttem két kisüveggé néki, félitérés bögrébe téjába, akkó 
asztat még aznap mégiszogatta, másnap réggé mikó átmentem, akkó 
ezé . . . öntöm néki a téját mégin, mondom: 

— Iszik, Károj bácsi? 



Aszongya, hogy: 
— Lehet, hogy iszok. 
De akkó mán nem nagyon akart, hát . . . 
Mondom: 
— Majd fölűtetém! 
Fölűtettem. Akkó itattam vele egy-két kortyot még. többet nem birt 

mán akkó. 
Utánna mán fél kettökó akkó mékhalt. 

. . . Ahogy mégnősűtek, úgy mentek szét a Kisútrú. Ahogy hallottam . . . 
Igén. Ugye. Mer ugyé itt építettek. Hároman is itt építettek. 

Él égy Zéntán. A Matyi bácsi. Kettő mékhalt. Az én apám az egész 
korán, még harmincnégy éves korába mékhalt. Tüdőbeteg vót. 

Károj bácsi? Végeigyöngülést állapítottak még az orvosok űnála. Hat 
éve mán mindég egész télén fekütt. . . Nyáron talpon vót valahogy, úgy, 
de télén mindég fekütt. Igencsak. 

Akkó ivott. Nyáron mindég. Télénn, akkó asztán... Leginkább pálin
kát ivott. Most utólag sört azé. Mindég sört hosztam néki. Mindén nap 
égy üveg sört mégivott. Még néha-néha pálinkát is. 

82 éves vót mikó mékhalt. 

— Asz nem tudom, ángyi mikó meséte, hogy avvá hogy kerűt, avvá 
nővé, valahova be, aki szetté lé a műfogait, még a . . . 

— Ja! Hát az uccán! Hát mind a nők, u g y é . . . Az Pestén vót! 
Sétátak ük is. Oszt az a nő is. Hát sétátak, osztakkó... nagyon szépen 

ki vót csináva mejje, még fara vót csináva nék i . . . Még foga is úgy vót 
csinátatva néki. 

Hát jó van, annyira kerűtek, hogy éméntek a nőnek a lakására. 
(Károj bácsi esz nem tutta, csak aszt, hogy nagyon jó alakú a nő!) 
Osztakkó a Károj mikó léfekütt az ágyba, 'kkó ékezdétt a nő is vetni. 

Veti lé a farát is, teszi lé a mejjit is, éccé csak szedi ki a fogait is, rakja 
pohárba.. . 

— Hucc! — aszongya! — Fölugrottam az ágyrú! Kardot főköttem, föl-
őtösztem, ej! — otthattam. 

Hát ijen izéjei vótak néki. Sok. 

Mesét ű nagyon sokat, csak ugyé én nem értem rá nagyon hallgatni. 
Én fűtöttem ott a kemencébe, m é g . . . ű még beszét. Ki köUött hagyni 
nyíva az ajtót, mer a konyhába fűtöttem, hogy én hajjam. Dehát én nem 
annyira odafigyétem, hát úgy mékszoktam mán a meséjit, hogy min
d é n . . . 

Még mán tuggya, az italtú kezdett a hangszálai... Reketten beszét 
nagyon má. 



Emígy jó verekedős természetű vót. Akkó mikó legínyék vótak. A 
kocsmába. 

Arrú is beszét, mikó katonák vótak, osz kiatták űket a csendőrök mellé, 
segíccsígű, osztakkó... Nohátakkó gyütt az üzenet, hogy ebbe még ebbe 
kocsmába nagyon veszekszenek... Nohát, most akkó éppen ű vót otthon, 
mé a . . . micsoda!.. . Zörmestér, vagy mijafene ja! Főjjebbvalójuk. 

Há most micsinájjonak? Hogy merjenek kimenni. Zőrparancsnok úr 
aszongya: 

— Hogy merjünk kimenni? 
Aszongya Károj: 
— Csak gyűjjön csak — aszongya —, őrparancsnok úr! Majd éréndé-

zém én! 
Maga mind szétverte a bandát! 
Ügy feküttek a fődön, mind a birkák! 
Osztakkó aszongyák néki amazok a másik csendőrök: 
— Hát — aszongya — mé szerecc úgy veszekénni? 
— Azé — aszongya —, me éngém is sokat mégvertek a csendőrök a 

kocsmába — aszongya —, mos visszaadom a másikoknak! 
t' ijenéket beszét . . . 

ö , ha most élne, akkó maj ha emennek oda, ott aszhiszém fél napig 
nem szabadúnának még! Ügy é tutta meséni! 

Doktor urat úgy mégnevettette! Mik is vót az? A V. orvosnak a veje 
vót! Az mikó gyütt ki hozzája, hozzánk, osz még beteg vót, hát oszt an
nak még aszt meséte, hotyhát mikó katona vót, akkó a tisztéknek a fele-
sígik szerettek kimenni lovagóni. Hát akkó köllött égy káplárnak, vagy 
valamiknek menni velük. 

Hát jó van. 
Még úgy köllött — aszongya — főténni ja tekintetes, méltóságos asz-

szont a lóra. 
— Hát — aszongya —, én még főtéttem, osz belemarkótam a p . . ájába! 
Mikó még az orvosnak így émeséte! Még a F. Hószika vót még akkó 

kint itt a zápoló! Aszmongya, hogy ojan jót nevetett az orvos, hogy „el
hagyott maj húsz lépésre is, oszt ahogy nevetett, úgy szalatt!.. 

Az még csuda szerette! Ügy szeretett gyünni a Károjhó . . . 

Ojam huncut ember vót, hogy még az ügyvéd is aszonta, hotyhát 
aszongya: 

— Én ügyvéd lettemre má nagyon sokat becsaptam — aszongya —, 
engemet még nem csaptak be a ézék, akik hozzám jönnek, de a Károj 
bácsi becsapott. 

— Hát — mondom — mivé? 
Aszongya: 
— Hát hozott éccé égy tyúkot. De ojan öreg tyúkot — aszongya —, 

hogy másfé napig fősztük! 



ügy becsapta az ügyvédét is. Vitt néki tyúkot, de ojan öregét, hotyhát 
né nagyon birja megenni. 

Hát szokott űnéki ojan ügyei lenni. 

. . . Olyan ember vót, hogy a birkákat is ha őrzötte, akkó szerette 
másénn. 

Néki vótak valamikó birkájai. Saját birkájai. Akkó este kihajtott, oszt
akkó hajnalig hát őrzött. Oszt végű kilesték. Akkorosztan mikó látta, 
hogy má most nem bir éménekűni, mökfogják, akkó léfekütt a boroz-
dába, oszt úgy csinát, mind aki rosszú van. 

Hát akkó odamentek, hogy: 
— Mi van, Károj bácsi? Hát mé más búzáján legétet? Hát nincsen ahun 

legétessén? — aszongya. — Minek tart birkát akkó?! 
— A, öcsém! — aszongya. — Rosszú lettem osz éméntek a birkák — 

aszongya. 
Másoccó még hajtotta ére Csantavér felé, akkó jis a fődekénn, akkó jis 

mékfokták, akkó még aszonta, hogy: 
— A vásárra indútam, öcsém! Éppen a csantavcri vásárra hajtom a 

birkákat. El akarom anni — aszongya. — Ékkicsit méglegétetém má út
közbe . . . 

Ijen vót. Szóval, hogy ha csak birt, mindénkinn kifogott, az biztos. 

. . . Emezek a Mazallókrú? — Az én apámat (mindenki aszongya), én 
nem ismertem nagyon mer 9 éves koromba mékhalt, a.szongyák, hogy az 
nagyon jó eml?ér vót. 

— Hát az jó ember vót! — szól bele az ángyi. 
— Az nem szeretett a másébú, még égy csőv kukoricát sé évinni, 

amígy még vicces ember vót. 
így meséte zén anyám is, még élt, hogy mikó így verték a falat, még 

mindenféle, akkó így összementek mikó ezeket a házfalakat verték, így 
móváztak, ugyé, fizetni nem nagyon bírtak, akkó az egész falu, úgy ösz-
szetartottak! Akkó a — éppen az ángyinak az ura, az első ura! Az nagyon 
csendes ember vót! Oszthat, hogy séhogysé bírta mégnevettetni, akkó 
addig vert a tömőfává, hogy rávágott a nagykörmire néki. Me mezítláb 
vót. Rántott éggyet a Pista bácsi a lábán, akkó mégin. Addig, még csak 
vagy ékáronkotta magát, vagy é nem nevette magát. Addig mindég rá
vágott a körmire néki . . . Hát. 

Akkó mentek így — mesétek —, vótak valamikó ezék a selyemher
nyók! Szettek a falevelet — apáméknak is vót, akkó bátyámnak, az Antal 
bácsinak is vót —, éggyütt mentek levelet szénni. Akkó az Antal bácsi 
lent szétte, alatta, zágakrú, apa még főmént, osztakkó ott szétte. Éccé 
csak szól az Antal bácsinak, hogy: 

— Bátyám! Nézd, mijén nagyon szép ez az ág! De nem bírtam ide
húzni! . , . 



Akkó ékezdétt pisána. Osz lépisáta. 
De még annyit szót, hogy nézzen főfelé is! 
Nagyon vicces ember vót az én apám. így mongyák, hogy azé jó ember 

vót nagyon. . . 

. . . Az a Matyi bácsi, az nem ilyen vicces! Aki Zéntán lakik, az nem. 
Komoly ember az. Nagyon vaskalapos az. Az is íődműves. Csak az jó 
összeszétte magát, úgy, hogy makszimumja van. Nagyon jó áll. Há! Zén
tán él az. Ott laknak a — izén a! Én nem tom mijén uccának híjják most, 
de ahogy megyünk a Tyúkpiacra, és akkor ittend... a piachoz nem 
messzire, nyócas számú ház, ezénn a balódaion. A három ucca közű a 
középsőbe. Nyócas számú házba. Ott laknak. 

Az Antal bácsirú, arrú nem sokat tudok. A z . . . mindég tán Zéntán 
laktak. Má régén. Azok nem laktak, az Antal bácsiék itt a faluba sosé. 
Csak amaz a kettő. Errű a kettőrű neveszték é valahogy Mazalló fa
lunak. 

. . . Hogy hányan lakunk a faluba? H á . . . még sosé számótam, hajjá, 
hogy hányan lakhatunk benne. Nem sokann, — hát ha összevesszük 
amavvá faluvá, sok. Ez a sor hosszába, még köröszbe. De azé nem oan 
sok az egész. 

Azután mindég építettek ide, többen-többen. Én má itt születtem. 
Mikó én kislán vótam, körübelű.. . há majnem teljes vót má! Ugyé, án
gyi? Ennek mindég Mazalló falu vót a neve. 

— Előssző úgy vót, hogy „Csantavéri út" — mondja az öregasszony. — 
Aztán hotyhá. . . gyüttek ére, ára, végrehajtó, még kézbesítő, még tu-
domisénmi, Mazalló! hát legjobban ismerték, osz Mazallófalu létt. 

— Még oszt ezénn a véginn is Mazalló lakik, még amazonn a véginn is. 
— Még űket legjobban ismerték. 
— Még ük gyüttek ide legelsőbb. 
Én negyvenkét éves vagyok. (Zapletán Ilona.) Mikó én kisgyerek vó

tam, má ilyen vót a falu. Ez a hosszú a fiam. Az a kicsi még az unokám 
mán. Vasúton túl is van két Mazalló. A Matyi bácsi f ia i . . . Mink négyen 
lányok vótunk. Égy fia vót anyámnak, de az hat hetis korába meghalt. 

Mazalló unoka is van mán. 

Szeretett danóni. 
Még most, amikó mán beteg vót, osz t . . . kiütek, vót égy másik, a Szőke 

Péter bácsi, oan részégés ember, az mindénnap félitér, égy liter pálinkát 
bevett (mékhalt má az is!), akkor elhoszta ide a pálinkát, kiűtek ide a 
nyáron a Károj bácsival a ház elébe, osz iszogattak, még danógattak. 
Ilyen öregebb nótákat. Ojan régi nótákat. „Ki tanyája ez a nyárfás", 
m é . . . ezék vótak a nótájuk. „Mékfordítom kocsim rúggyát" . . . Mi is 
vót, ami a Károj bácsinak jobban mindég. . . ? Efelejtéttem. Amit min
dég hallottam tőle. Nem jut eszembe. „Kecskebéka fölmászott a fűzfára", 



még ilyen, „Nem messze van ide babám tanyája''... Ilyen idősebb nó
tákat, igencsak. „Amőre én járok, még a fák is sírnak!" — Lássa-é? Ez 
vót a nótája. 

. . . Hát az elejibe ugyé nem nagyon vót! Igencsak többnek több csa
ládja vót itt, úgy, hogy kettő-három, négy-öt, öt-hat, bizon elejibe na
gyon szégényéssen éltek! Még arra is emlékszem, hogy a Csikós Pista bá
csi, a Gere, még a nemistudom kicsoda. . . a Rekecki Imre bácsi no! hogy 
még elmentek koldulni is, így télnek idejin. Nagyobb vót a család, és 
akkor nem tudták őket valahogy ellátni. Tudom, a Pista bácsinak a csa
ládjai, szégínyék, kis rövid ingbe, mezítláb, úgy teletek ki. S nem nagyon 
vót nékik kényerük, sé szalonna. Apa még (az én apám), oan jószívű vót, 
— hát nékünk még valahogy vót, ésakkó aszongya anyukának, hotyhát: 
(ojan nagyhangú ember vót azé amúgy!), hogy: 

— Téca! Ereggy a padlásra! 
Aszongya: 
— Mit akarsz? 
— Vágja — aszongya — szalonnábú égy jó darabot — aszongya — még 

égy kényeret, majd éviszém! 
— Hova viszed?! 
— Eviszém a Pistájékhó — aszongya. — Szégín gyerekeket én nem 

birom látni, hogy éheznek!... 
Anyuka vákta, osz vitte nékik. 
Ügy, hogy nagyon szégénységbű emelkedett ki ez a falu. Nagyon sokat 

nélkülözött, ez biztos. Mind ojanok telepűtek ide, aki csakugyan semmi 
nem vót. Napszámbú éltek. Még béresnek mentek, még — így valahogy. 

Hónapszámos vót a Károj bácsi is. így ősszel elment hónapszámba. 
Főggye utóbb vót má, mikó felesége mékhalt, akkó vót néki két hold. 

Hát őnekik sé vót semmijük sé. Ügy köllött összedógozni. Hát! 
Nem vót. Mazallóknak a szülei tiszta szegények vótak. Semmijük nem 

vót. Ügy árendások vótak. Feleskettek, harmadoskottak... Mikó az én 
apám is mégnősűt, nem vót néki még tán ünneplő ruhája sé! Mer éppen 
ahol szógát (akkó is valahol bérös vót), oszt ott még a gazdát méggyilkó-
ták, oszt az ű ruháját is elvitték. Bén vót az ű ruhája is a szobába, a 
szekrénybe, oszt az övét is elvitték, úgy, mint a gazdáját! 

Ügy, hogy mikó mégnősűt, nem vót apámnak még ruhája sé! 
Ojan szegények vótak mind ezék a Mazallók, mikó idetelepéttek. Az

után keszték magukat így összeszedegetni. Lassan, ugyé, dolgosztak azé 
erőssen, még köllött fogni ám! . . . 

Na, a Károj bácsi kivétehvé! Az a z é . . . Istenem! Huncut vót! Huncut-
csággal tudott élni. No, amazok is, a Matyi bácsi is, az még szívós mun
kával, valóba! A gyerekeit is úgy dógosztatta, ekkora kicsi korába jé! 
Akkó nem így éltek ám! Hogy maj családi pótlék, még ez, még az, ha
nem hát égy ember, ha öt gyerek vót, ha tíz vót, égy ember keresett. És 
még ajis^előfordút, hogy nem köllött napszámba sé! Nem birt keresni, ha 
akart sé. Ázé nem vót! Nem azé, hogy azok az emberek nem tuttak vóna 
ugyé teremteni, de ha éccé nem birt! Ha mékfeszűt, akkó sé tudott hoz
zájutni! Nem ám, ésakkó kénytelenek vótak aszt a kicsi gyerekét i s . . . 



Akkó ugyé jószágot tartottak, osztakkó őrzöttük a disznókat. Ügy mén
tünk iskolába, hogy réggé nyócra az iskolába köllött lenni, akkorra még-
legétettük a jószágot itthon. Egész a Gábor iskolába! Délután négyig az 
iskolába vótunk, megettük az ebédét itthon, kihajtottunk estig, este ta-
nútunk itt az asztalná jé (Akkó a gyerek még má nagyon lát tanúni!) Mi
kó má ojan fáratt, h o g y . . . Este má alunni akartunk vóna. 

. . . Hogy ménnek-é ki érefelül is Németországba? Nem hallottam, iga
zán, hogy ménnek. Innen nem nagyon van kivándoróva... Raffainak a 
fia van kint alighanem, más tán nincs is. Dógoznak. 

Kaptunk fődet is az osztáskó. Nem mindenki kapott, ugyé, de . . . asztán 
alakút. Vettek is, hát . . . 

Nagygazda éppen ére nem vót. De a Tót Miklós nem ojan nagyon mesz-
sze vót, annak jó nagy izé, — darabja vót. Hát a többiek is. Ezék a Gá
borok is ojan 70—80 holdassak vótak. Hát azé vótak ére gazdák is, 
csak . . . Asztán ezék a Horgasiak! Vótak ére. Hát ez az „uprava" is csak 
ezeknek a fődeknek, ami innen a gazdáktú ugyé összejött, úgy lett, úgy 
jött ez össze. 

Fiatalok nagyobb része bejár dolgozni. Ledolgozzák a munkaidőt, asz
tán otthon aszt a kis főggyüket émunkájják. 

így él a falu. Éshát elég jó mégvan, nem lehet rá panaszkonni. 
Iskola van itt. Négy ellemi. Aztán vagy Tornyos, vagy Orom, vagy Föl-

sőhögy. Akkor utaznak. Orvos az hetente háromszor jön. Délután. 
Mer tuggya, úgy lett ez a falu is, hogy a Csantavéri sor nyőt előbb. 

Asztán vették még aszt az égy lánc fődet. Égy lánc fődet vettek még 
azok valahányan. Nem tom hányan. Nem tom hán ház van ott. Osztakkó 
asztán építkésztek rá. Napszámos emberek. Mind szégínyék vótunk. He-
ten-nyócan égy lánc fődet! Miafene! Oszt asztán gyüttek rá. így lett az 
a sor. 

— Anyuka meséte énnékém, hotyhát.. . De asz majd az ángyi! Hogy 
vót, ángyi? 

— Vége lett a háborúnak. Noosz há szabaccságra gyütt haza. Nooszt
akkó bént vótak tán kávéházba. Takkó látta ottan, hogy egyik gazda is . . . 
gőzölög, még a másik is. Ugyé üsmerte. "Szégín fiúk még" aszongya 
„mind oda vannak katonának, bé vagyunk rukkóva!" 

Hátakkó, — még a marván asztalt is kettőbe vákta kargyává! 
így beszéték. Hát ha ű hazudott, én is utánna. 

— Anyuka aszt is monta, hogy akkó tán béizéte a kirakatokat, oszt 
aszonta zasszonyoknak, hogy: „Gyertek, asszonyok!", aszongya. „Osz vi
gyétek, ami köll!", aszongya. „Né nélkülözzetek! Ha a gazdáknak jut — 
aszongya —, néktek is jut!" 

Oszt, aszongya, úgy hanta kifelé a cukrot, még ami vót. 
— Mikó vége lett a háborúnak, oszt akkó vót az. 
— Oszt kihánt mindént az üzletbfi, amit csak ki birt! 
— Olyan embereket is besoroztak, hogy nem látott egyik szemire, 

(mind az én első uram is), azokat is besorozták, merhát persze égy golyót 



mékfogott vóna ajis!. , . Még vót ojan, aki nagyothallott, még égy kicsit 
sánta vót, még púpos is vót, oanokat is bevittek. Má gazdák helétt no! 
Ijenéket csinátak. 

— Melyik volt a legérdekesebb esemény a falu életében? 
— Hát olyan különös talán nem is vót. 
— Milyen volt, mikor a háború elérte a falut? 
— Mikó az oroszok bégyüttek? Az mán nem éppen érdekés esemény 

vót, hanem valahogy — furcsa vót. 
Nohát, éppen mink akkor vótunk lányok. És hát, megijesztettek ben

nünket, hotyhát az orosz katonák, hogy, mint, majd micsinának, még 
mittudomén, ugyé a nőkké, hát persze, hogy mégijettünk! Ügy, hogy 
— nem is tudom hányadikán jöttek ide, akkó izé, karácsony más
napján láttam előssző orosz katonát. (Zentára október nyolcadikán 
vonultak be.) Addig úgy é tuttunk elülük izéni, hotyhát nem láttak még 
bennünket. Padláson, még pincébe, m é g . . . 

Vót égy kutyánk. Az úgy fét, ha puskát látott, az egyáltalán nem uga
tott. Ojan könnyen mégleptek bennünket akkó jis, úgy karácson más
napján. Éppen itt beszégettünk, mégebédőtünk, beszégettünk idebé, mikó 
éccé csak bejön. Égy jött előre. Utánna nyóc. Mind a hároman lányok 
bént vótunk. Még a Margit akkó kicsi vót. 

Hát mos micsinájjunk?! És mékhozzá ittassak vótak a katonák! 
Ülünk mink ott sorba a patkán, lányok, úgy még vagyunk ijedve, hogy 

borzasztó! Egy tiszt is vót kösztük. Hát a z . . . egyre monta ő oroszú, 
hotyhát né fejjünk! né fejjünk! Nem bántanak űk minket! 

Hát az hejés is vót, hogy né fejjünk, nem bántanak minket, de — éccé 
ahogy ülök ott, a bajuszos, a nagybajuszú üt, — éccé látom, hogy ott ka
csingat oda patkára. Méglököm a nővéremet, mondom: 

— Néda! 
Akkó má egyre feszeléktünk, hogy maj ménekűni köllene, de hogy?! 

Osz nem akartimk föltűnőjen kimenni a zajtónn, hogy minnyájan ki-
ménnyünk, hanem hát ülünk osz tovább. Éccé osztan, — de nagyon ézé-
lünk, még kezdünk má sétáni ére zajtó felé, akkó a tiszt is szétnéz, hogy 
nü lét bennünket? Akkó Téri mutassa, hogy az micsinál. Kacsingat rá. 

Akkó szétnézett a tiszt, osz szépen főkététte zasztaltú űket, osz gye
rünk! Ügy, hogy elmentek a hásztú. Egyetlen égy maratt itt, az nem birt 
éménni, mer ann3dra bé vót rúgva, hogy az ráborút az asztalra, elalutt, 
az nem birt éménni. 

Noésasztán, hát vót több ijen eset, — mer azé valóba vótak ijen dogok, 
akik idekűtték az oroszokat, tutták, hogy itt három lány is v a n . . . Még 
nagybátyám is, a Károj bácsi is idekűtte űket mihozzánk! 

Nagyon haragudott ránk, még lányok vótunk valahogy.. . És az is ide
kűtte. Ügy, hogy este tíz órakkó úgy ménekűtünk ki az ágybú, osztakkó 
ára bele kukoricákba! Vagy is szár vót ára. Má tovább nem mertünk 
menni, akkó ott léhasátimk a szár szélibe. Borzasztó még vótam ijedve, 
úgy, hogy a szívdobogásomtú nem hallottam semmit sé. 

Eccé mégiscsak valami neszt hallok, mintha a szárlevélbe valami lépé
sek vénának. 

Akkó méglököm a nővéremet, mondom: 



— Téri! Gyünnek utánnunk!... 
— Hogyne! — aszongya. 
— Há nem hallod?! — mondom. 
Aszongya: 
— Nem. 
Eccécsak, — de má annyira ideges vagyok, hogy nem bírtam fekünni. 

Talpraátam. Hát mikó látom, égy ijen nagy kutya! A zoroszoknak a ku
tyája. 

Itt vótak a Pap Sebestyén házáná letáborozva, osz onnan gyütt a kutya. 
De hogy . . . bisztos evvé hárommá lehetett, aki bejött hozzánk. 

Nooszt a Téri, az én nővérem, az még ojan vót, hogy mindén kutyát 
megsimogatott. Oszt nem bántották a kutyák. 

Akkó odahitta osz megsimogatta. 
Akkó bejött velünk a kutya, — hát nem másnap mégint együtt a ku

tya maga!? Mondom néki, hogy: 
— Minek simogatod? Majd asztán ide vezeti ükét!. . . 
Nagyon sokat! Mit mongyak? Nagyon sokat ménekűtünk, mire végül 

mégembérőtük magunkat, hogy mindég nem szaladhatunk! Nem lehet. — 
Más padlásán aluttunk, pockok koszt, tele vót pocokká, osztakkó ott 
mászkátak a fejünk fölött, még pincékbe békák koszt!, . . Hát az bor
zasztó vót! 

Ez igy tartott égy három hónapig, mire mertünk velük talákozni. Ak
kor is úgy valahogy, hogy — nem tom, akkor aszmonták, hogy vótak 
akkó már ojan szökött katonák az oroszok koszt, vagy én nem tudom, 
legalább is aszt áUították, hogy szökött katonák. Három bejött hozzánk. 
Azok osztán itt is vótak, úgy, hogy — nem tuttuk, hogy azokat jelenteni 
köU-é, nem-é? Nappá éméntek, este idegyüttek mindég alunni. Azok 
koszt vót égy, az nagyon réndés ember vót, és valahogy attú fogva nem 
fétünk a többitű. 

Még akkó jöttek ide zálomásra telefonisták, és akkor hotyha valami 
ijen orosz idevergődött, aki így garázdálkodott, akkó osz valaki szót né
kik, ésakkó — attú fogva nem fétünk. 

De az elég érdekés esemény vót! Legalább ránk, fiatalokra. 
Emígy nagy esemény nem fordút elő ebbe a faluba. Még eddig nem. 

Mazallófalu. 
Végül is milyen emberek lakják? Milyen ember volt, aki

nek a nevét hordja? Milyen volt körülötte a világ? MUyen 
volt régen, mikor a falura ragadt a név, milyen volt külső 
viszonyulásaiban, és milyen volt „belül"? 

Milyen volt az a morál, mely öngyilkosságba kerget egy 
lányt, mert megszegte, amit a kereszt előtt fogadott? És mi
lyen talajból nőtt az a férfimorál, mely a lánynak adott eskü 
közben — a kardjára gondolt? (Vagy nem is így volt egészen, 
csak maganjrugtatásképpen alakult így, sok idő múltán a mese, 
már a második asszonynak szóló mesélés közben?) 

Milyen világok összeütközésébe halt bele az a lány? (Csan
tavérén. ötven évvel ezelőtt.) 

Milyen ember volt ez a „Károj"? 
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„Kukacos égy vín ember vót!" — hallom a választ öreg
kora akaratosságaira gondolva. „Nattörvínyű" — mondanák 
enyhítve az arra valósi szállásiak. Vajon mit takart ez a nagy
tér vény üség, melyből közvetlen környezetének utoljára csak 
a „kukacosság" jutott, hisz azt őrzi belőle a vallatóra vett 
emlékezet? 

Azt mondják, körülötte mindig tréfa volt, játék, meg mese. 
Lehet-e játékot szeretni úgy, hogy ne legyen mögötte felhal
mozódott szeretet fedezetül? Milyen körülmények hatására 
maradt ebből környezetére csak annyi, hogy „Mikó jó vót, 
akkó még odatta vóna magárú aszt a rossz ingét is, ha kérték 
vóna!", szinte kiprovokált vallomásként, a tömeg egyéb elő
jelű mondanivalója alól: „Ami csak rossz vót, az mindén vót 
az öreg Mazalló!" 

Hogyan vált meséin keresztül mesehőssé? Hisz milyen tá
voli, milyen mesebeli az első háború messzi világa, ahol egy 
folyó van „lent az uccán", s a „Károj"-t egy „herceg fiú" szök
teti át a folyón, mert maga nem tud úszni. És tréfa a szexuá
lis katonaélmény. 

Hisz mennyire másféle, konkrét élménnyé válik ugyaneb
ben a képzetcsoportban az idegen katonától való páni asszo
nyi félelem?! Testközelből. 

Milyen ősi, mesékre fogékony talaj, és mekkora társadalmi 
földrengések kellettek, hogy ötven év alatt mesebeli távolba 
vigyék a kommünt, s a hosszú háború alatti szociális sérelmek 
utáni igazságtételét, amikor a „Károj", szinte harmadik ki
rályfiként, „még a marván asztalt is kettőbe vákta kargyává!" 
— És mennyire reális tartalmat kap ez a mesebeliség a szociá
lis öntudatban, gazdasági vonatkozású mozzanat tükrében: 
„Né nélkülözzetek! Ha a gazdagoknak jut, néktek is jut!", a 
kitörölhetetlen mélységekig gyökeredzett sérelmekért: „ . . . égy 
golyót mékfogott vóna ajis!. . ." „Má gazdák helétt no!" 

Milyen egyszerű, természetes állapot a jólét? „így él a falu. 
Éshát élég jó mégvan, nem lehet rá panaszkodni." 

Lám, ami azelőtt a szokás simító hatása alatt föl sem tűnt: 
vajon csak nekem tűnik úgy, hogy a „Mazalló falu" egy ki
csit csúfnév is? (Furcsa, de most érzem csak, hogy nem mesz-
sze tőle a „Bóhafalu" is az.) Ujja a gazdátlan, „Hét krajcár"-
beli viszonyok a viszonjrulások felé mutat. 

És milyen ösztönök küldik mégis egy ilyen egyformán sze
gény, egészen kis faluban a lányt kereső orosz katonát egy 
ismerős, szomszédos lányos házhoz? A magáé féltése, más 
kárára? Vajon tényleg a harag? Vagy az esetleges rendhagyó 
szexuális esemény suttogóra fojtott izgalma? 

És miért tette ezt a „Károj bácsi" is, unokahúgaival? Hi
hető-e, hogy haragból? 

Milyen ember volt hát egészében? 



Az írás hiányos képet festhet csak az élethez viszonyítva. 
De mit sem ér, ha nem fedi azt. — Nem felelet tehát. Meg
sokasodott kérdés. Nem égbolt, nem is látóhatár. Nem teljes 
kép, csak mikor a pásztázó reflektor egy ponton megáll. Igy 
éltünk mégis Dél-Pannóniában, mikor az emberek az egyik 
időszámítás szerint ezerkiláncszáz és hetvenkettőt írtak. 


