
IPACS JбZSEF :  

Vásár után  
(Elbeszélés) 

Az estet meleg, üvegszín ű  pára bélelte ki. Még nem volt sötét. Szür-
kéllett. Valahol fenn a kékségben ezüst szálak úsztak. Őszbe hajlott 
az idő . 

Boris nagyon boldog volt. Lecsorgatta a köcsögökr ől a vizet és 
ahogy szokta, ráborítgatta őket a készítés feny ő léceire. Milyen szép is .: . 
sóhajtott, hogy bebámulta kerítés fölött .a szöll ősbe. Tekintete megpi-
hent a dús fürtökön. Igazi jó termés. Áldott id ő  ... Bs most maga sem 
tudta, de valahogy önmaga jutott eszébe. Picit elpirult, mert mintha 
boldog kis mozgolódást érzett volna a szíve alatt. Várandói volt... Más-
fél hónap — talán kett ő '... Milyen boldog is lesz János! .. . 

Gondolatai az urára terel ődtek. Sokat dolgozik. Most is kint van 
a kasznár fógyit túrja. Köll a píz. Itta gyerek ... a nádat is cserélni köll 
a tetőn, de nem is ez a baj. Erre számótak. Hanem .a tennapi, az elég baj. 
Füstös beadta a számlát. Kimult szögény ... Volt már vagy 19 esztend ős. 
Lejárta a magáét. Most aztán, fölt őzhetik a malacot... pedig szép volt ott 
az almárium tetején. Egy pár garas abban is van. János majd hozzá 
csapja a többihez, de még akkó is k őcsбnt kő  fölvennyi. Majd csak vesz-
nek valami jó félét, valami szürkét. Jánosa szürkét szereti. Beszélt is 
már az egyik kupeccal ... Ez nem tetszett Borisnak, nem szerette eze-
ket az embereket. Hamisak, betyár üzérked ők ... Ebből élnek. Valami 
szorongás félét érzett mindig a közelükben. Mégis nem mert szóld Já-
nosnak. Még leheregné. Ez nagyon fájna. Eddig még nem kaptak össze .. 

Gondolataiból a kocsi zörgése rázta fel. Kaput! Kiáltotta János. Mi-
vel Boris mozgása kissé elnehezedett az utóbbi hetekben, hát késett egy 
kissé. 

Kaput, a mini еnségit! Kiáltott újra, érz ődött hangján, hogy ingerült. 
Hagy kitárult a kapu, ráhúzott a lovakra és becsördített .. . 

Tán a füleden ülsz, Borcsa? — vetette oda félvállról... Borisnak 
a szívébe nyilallott. János még nem nevezte így. Mennyisre idegen a 
hangja. Milyen feldult. A szeme csupa láng .. . 

Közben János már a kifogással bajlódott .... Segíteni köll neki, lát-
szik, hogy fáradt. Szépen köll most Jánossal bánni .:. Boris szó nélkül 
hozzá fogott. Máskor is csinálta már ezt. 

Elmégy innen! hördült rá János, hogy -észre vette. De János! ... Hall-
gass! Erigy a dolgodra. Mit kuntárkodsz, tán bajt akarsz! Az utolsó sza-
vakat már ordította. Err ől egy kicsit meghökkent és valamivel csende-
sebben hozzá tette: nem látod, hogy a fakó, az istenségit, amit a šogortú 
kértem kőcsőn, egész nap kötődött, elszaggatta a hámot, rudat tört, hogy 
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az ördög vinné el... Még rúgott is... El is láttam a baját esküszöm! 
Dühödt pillantást vetett a fakó hasa ajjára. Duzzadt csíkok szántották 
keresztül-kasul, itt-ott vér követte nyoдát. Кyomatékul még egyet ser-
cintett...  

Boris most már értette, hogyne értette volna... 

Vasárnap még sötétesen kocsira ültek. A városba hajtottak az ő szi 
vásárra. Az úton János, a gondolatait szövögette. Volt mit sz őnie, mert 
nem is olyan egyszerű  dolog lovat venni. Különösen nem egy három hol-
dasnak, földtúrónak ott aTörley-ek tövében. János 3 holdja oda rugott 
ki az uradalom földj éhez a laposban. A gondolatok malom mádj ára rnor-
zsolgatták. 1ЧΡIéregdrágák lettek a lovak az utolsó esztend őkben. Valamire 
való ló nemigen akad szegény embernek. A legjavát elviszi az állam ka-
tonának, a többit megveszik az uraságok. Tovább már nemigen akart 
gondolni. Minek? Ez már régi nóta. Azért megcsillant egy kis remény. 
Hátha? .. Itt ül melletti Gerg ő  Pali .a kupec, ismeri ez jó a vásárokat, 
de a lovakat is. Azt is mondta tud egyet... kancát ... csak az a baj ne-
hezen adja fejit eladásra a gazdája. Sokat kér. Majd alkudnak... Azt a 
kis cenzár pízt meg ne sajnájja az ember a kupect ű , mer úgy forog a ke-
rék, ha kenik... 

Boris nem így gondolkodott. Ott ült a kocsi derékban, majd kirázta 
lelkét. Azért kitartott. Igy csinálta ezt még a nagyanyja is, még az utolsó 
héten is kin vótt a f ődön ... Egy ideig míg sötét volta csillagokat fi-
gyelte, aztán mikor megvilágosodott, a kupec hátáról le nem tudta venni 
a szemét. 

-- Furcsa kis ember — év ődött magában. A sok menést ől: meggör-
bült. — A kalap szinte vállaiba nyomta ravasz kis fejét. — Ez a görcs 
emberke akar nekünk lovat venni? János azt mondja ügyes, csavaríntos 
az esze járása. Majd kiviláglik. Rögvest beleszól, ha rossz lovat akar .rá-
lőcsölni Jánosra. Boris lelkét ezek a gondolatok hánytorgatták, testéh a 
kocsi rázta. Mire beértek a városba, nagyon ingerlékeny lett. Nem is 
ment ki a vásárba.' Ott maradt Verká°knál, ahova bekötöttek. Igaz, nem 
is volt szándékában; m ,ég megnyomhatnák a sokaságban .. . 

Délután öt óra felé jöttek vissza az emberek, pityókosan. A lova-
kat hah verte ki. Szánalmas állapбtban voltak. Borisban láttwkra felfor-
dult a világ. Milyen lovat vehetett egy részeg ember? Mire szedhette rá 
az a sunyi Gerg ő  Pali?... hasított belé az aggodalom. rJgy érezte, ha 
megszólal, mindjárt elsírja' magát. Könnybe lábadó szemmel vizsgálgatta 
a piszkos habban fürd ő  kis szürkét, az új lovukat. Ez volna az?... Az 
a piszkos kis jászág? Ebbe ölték minden egészségüket? Egész biztos kö-
tđdik is... most persze húz, minta güzü. Hogyne húzna, lehet, rogy a 
kupec titokban be is rugatta, már ezt így szekták eladáskora köt ődős 
lovakkal, hogy könnyebben gazdát cseréljenek ... Töprengéseib бl János 
hangja verte fel: 

Teccik édes Borcsám!? iJs részeg ésetlenségében nagyot húzott a 
szürke lucskos farára. Boris, mintha csak erre várt volna, kiszabadult be-
lőle a szb. Igy becsülted meg magad! Részegeskedsz, ahelyett, hogy meg-
nézted volna jobban, hogy rnihöz kötöd .a szerencsedet! ... János nem 
állhatta, rá kontrázott. Boris sem maradt el, kegyetlenül összezördültek... 
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Utána a férfiak újra lemelegedtek a bor mellett. Este lett az jndu-
lásból. 

Sűrű  lompos felhők takarták el az ,eget. Vaksötét volt. Boris meg- 
gyujtotta a viharost, de nem ült János mellé. Pokolian sistergett benne 
az indulat. O bizony nem ül mellé, inkább gyalog megy. Hát. csak vitte 
a lámpást a kocsi 'el ő tt. Rettent ő  hаragjában elfeledkezett, el őre haladott 
állapotáról is. Egy darabig lépésben poroszkáltak. Dehogy a negyedik ki-
lóméter után sem akart kocsira ülni. Jánosból kirobbant a szitkozódás, a 
lovak füle közé csörrentett és elviharzott az é- szakában .. 

Borisra rászakadta súlyos, fekete egyedüllét. A lámpa imbolygó 
fénye, az utat két oldalt közzéfogá kukorica tarlók széleit nyaldosta. A 
csend siketen ülepedett mindenre. Borisra is ráterpeszkedett. A nagy in-
dulat, ami majd szét feszítette, most, hogy egyedül maradt, furcsa szoron-
gás-félÉben oldódott fel. Nem félt, nemigen szokott felni ...Azért érezte, 
hogy mégsem mindegy. 

Az es ő  is szemerkélni kezdett. Szitált. Hamar síkossá lett a keskeny 
gyalogút. Kicsit megszaporázta lépteit. Jó volna beérni Jánost. Hátha 
mégis leáll ;  és bevárja? Itt-ott most már meg is csúszott, de nem tör ő-
dött vele. Az esővel keletkezett kis hát szél még segítette is. Kimelege-
dett. A hajlathoz közeledett, remélte, hogy itt bevárja János. Nem várta 
be. Alig kapaszkodott ki a hajlatból, megdermedt. Mintha a szél elmo-
sódott, rekedt, kísérteties hangot hozott volna utána. Miután másodszor 
is felhangzott, tisztán kivehette: V-á-r-j-o-n! Nem várlak én, ugrott fel 
a félelem Borisban. Mit tudom én, ki vagy? Körül világított és neki 
engedte lépteit. Jól meg szaporázta, mégis alig haladt. Fenemód 
csúszott. Egyszer el is bukott. Felállt. Nekilendült, • de megdermedtek a 
lábai. ,Mintha közelebbr б l hallotta volna, v-á -r-j-o-n! S mindjárt rá is 
dupla zott, az_ ismeretlen, sokkal követel őbben, wá-á-r-j -on! ... Az elejét 
jól meghúzta. Jaj édes Jánosom! Nyögött fel Boris. Merrei vagy? Az 'éj-
szaka komoran nyelte el a hangját. János nem volt sehol .. . 

Boris egy picit czusszantott, felemelte a lompást, körül világított, 
most nem látott semmit. A sötétség félelmesen ásított körülötte. Újra 
neki iramodott. Hol a meleg, hol a hideg fogta meg. Tagjait zsibbadó 
reszketés járta át. Képzel ődött. Furcsa torzon-borz alakot sejtett maga 
mögött. Eszébe jutottak a kislány korában mesélt úton-állék ... Ez is 
i .iyen lehet ... Jaj, uram teremt őm! Csak most segíts! Izzó hevülettel  
imádkozott. Összehadart mindent. Az es ő  ruháját, testét a verejték áz -
tatta. Sokszor úgy érezte, hogy egy helyben topog és nehéz ólmok c~ ün -
genek a lábain.  

Mié is félek gén? — dacolt fel benne hirtelen egészségér, forró vére?  

Azért se! Atkos szitkokba csapott és leállt. Bátran vissza fordult. Vadul  

káromkodni kezdett. Vegig emlegette a szinteket, majd rátért .a föl -
diekre, még Jánosra. is, végezetük a kupecot, Gerg ő  Palit sem hagya ki, 
Ismét szusszantott. Nemsokára újra hörgött a háta mögött: V-á-r-j-o-n! 
Úgy tűnt, mintha hordóból jött volna. M.ár a: laposban lehet -- gondolta 
Boris han.g után. 

Iszonyú félelem szállta meg. Utoléri! Biztos utoléri! Megragadja --
Becepeli a kupak közé — Leteperi ... Jaj édes, aranyos Jánosom! — Sírt 
fel kínos fájdalmában. Lábai úgy odaszeg ődtek a talajhoz, hogy mozdí-
tani sem bírta őket. Pedig most menni kellene, szaladni, repülni... még-
sem lehet, a félelem er ősebb ... Azután egy darabig szinte úgy érezte, 
hogy most már megy jókora lépésekkel, pedig csak helyben taposta a sa- 



rat. Percekig tartott míg métereket elkecmergett. Mivel egy ideig szü-
netelt az ismeretlen hangja, valamennyire összeszedte magát. Így várta, 
hogy újra megszólaljon. 

'Ehelyett azonban a háta mögött mindjobban er ősödő  lódobogásra lett 
figyeLmes. A felismerésre, hogy lovon jön és el sem futhat — ájulás kör-
nyékezte. Teljesedjék, aminek teljesednie kell! — gondolta elveszve és 
bénultan megállt. Fogait összever ődtek, telt karja reszketett a lámpással, 
ahogy felemelte. Bele akart nézni, támadója szemébe. Emberi önérzeté-
nek utolsó nyilatkozata volt ez. 

Várt. A, puha feketeségból, sötét lovas vált ki. Mivel a - tóti a fénytő l 
egy picit megtorpant, megbiztatta: Vá-á-ándor! — S megbökte sarkával 
a 16 vékonyát .. . 

Borisból mély sóhaj szakadt feli Hát ez.volt az? .. . 
A kései vásárjáró rá se hederített, elnyelte lovával együtt az éj-

szaka .. . 

János mégis csak megvárta hajnal felé a falu el őtt. Szó nélkül me-
legen összehúzódtak az ülésen. észre sem vették, hogy a szürkület rájuk 
nevetett. 

Sáfrány Imre: 7 аnИlmányfej  
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