
ÚJHOLD, ÚJ KIRÁLY

élő történelem

A mai Szentáldatt nap, ennek 
feljövése után, az újulóhold kö-
zepének ideiében folytatom kö-
szöntésem: „Újhold, új király, 
neked újság, nekem egészség!” 
S a tegnapi nap megtisztulására 
gondolok, amikor az Újhold mint 
Isten fáklyája elégette a föld kö-
rül kerülve az itt lévő bűnöket.

Majd a forrófalvi határban 
lévő mezőre menve igazítom na-
pom ideit. Kapálom a gazt taka-
rítva a szőlőt, hogy így Isten vére 
jobbon keveredjék az ördög ha-
mujával, mely így megteremtve 
Isten szenvedésének vérét, majd 
boszorkányságra készen állva 
kimossa lelkemet.

Kell ez a munka nekem, hogy 
megnyugtasson, csak éppen a go-
nosz is járkál ott, ahol Isten van. 
Leselkedik, lám, merre értem az 

élet folyamán, és mit értem el az 
érlelés erejével, mennyére érett 
bennem az érni való, így hát meg-
esmérve jobbon belém tud kötni. 
Sejtem, hogy körben forog, de 
szokás szerint nem akarom látni. 

A kis unokám játszik a bok-
rok közt, asszonyom és lányom 
kötözik a korpin (venyige) szá-
lakat. A harmadik mezsgyén 
túl munkálkodik egy másik 
pár, akik suttogva társalognak 
az elvándorolt gyerekeikről. 
Néha szót is váltunk egymással 
erről-arról, eléggé hangoson, 
hogy az egész völgy beteljék 
szózatunkkal, úgy, hogy csak a 
lényeg hallatszodjék.

– Milyen szépen mondja az 
unokája, hogy „Mámóka”, s mi-
lyen szép magyar szavakat tud 
– szólal meg a szomszédasszony, 

miközben a férje hallgat a paréji-
ban (burjánban, gyomban). 

– Kétnyelvű! – mondom én, 
azért, hogy csak legyen válasz. 
Aztán folytatja. 

– Nem gondoltam, hogy a mai 
Szentádat nap egy kis gyerek fog-
ja hangoztatni a magyar szót. Bi-
zony az én unokáim vagy angolul, 
vagy spanyolul, vagy itáliánul be-
szélnek, műk es dolgoztunk ma-
gyarba, mindent értünk, de nem 
nagyon írunk és olvasunk magya-
rul. – Megfordul a bokrok közt, le-
metsz egy-két szál korpint, aztán 
hangoson mondja gondolatait. – 
Nemhogy magyarul nem tudnak, 
hanem még románul se. 

– Pedig nem es olyan nehéz 
olvasni magyarul annak, aki be-
széli a mi nyelvünket – felelek 
én, és aztán nagy beszélgetésbe 
megyünk át.

Már a mezőn csak a mi két szá-
junk hallik, és közbe-közbe a kis 
Sándoré, néha ő is közbeszól az 
ő kis gyerekségével magyarul. 
Időnként ezután megszólal a fe-
hérnép férje, szintén ízletes ká-
kovai (Forrófalva másik neve) 
magyar szóval.

A nap eléget minden bűnt, 
miközben a kapa szorgalmason 
sikitja (a szőlő metszés utáni 
sekély kapálása) a bokrokat. Po-
litizálunk, beszélgetünk, és kide-
rül, hogy a végén el kell szavaljam 
Petrás Incze János verselését az 
Édesapja keresztjéről, mely a for-

rófalvi Szent Márton-kápolnában 
olvasható: „Itt az úrnak Szent ne-
vében Petrás Ferenc meg pihen”.

Kiderült, hogy a nagypataki 
asszony sohase olvasta fel a ke-
reszten lévő írást. Habár Gyer-
gyine pátert ismerte, bizony 
Petrás Incze Jánosról semmit 
se tudatt.

Aztán a messzeségünk na-
gyobb lesz (távolodnak egymás-
tól), mivel két irányba halad a 
munka, az egész völgy elcsen-
desedik. Ezután négy órán belül 
egyetlen emberi hangot se vesz 
ki (nem hallani), csak madarak 
és kapaverés hallatszik, mintha 
valamilyen süket csengő szólal-
na meg a Jóisten lelkébe.

Elvégre az erdő mellett, a 
völgy patakja szélén megszólal 
egy nagyon rekedett (rekedt) ká-
romkodó hang.

– Hissz (balra, állatterelő 
szó), Buzsór! Mocskos nyavalya 
élet! Mit kényszerítsz engem 
arra, hogy levágjalak? – Aztán 
ahogy befogja a tehenet a sze-
kérbe, megint rákiabál. – Hej! 
Hissz, ide menyünk e pokolba. 

Mi megmosolyogjuk magun-
kat, és lassan elsétálva felülünk 
az ördögszekérbe (viccesen: au-
tóba). A kisunokám rám néz, és 
megszólal: – E pokolba? 

Megint megmosolygom ma-
gom, és megígérek neki egy me-
sét, amely János szolgálatáról 
szól a pokolban. A leányom is 
ránéz, és megpróbálja gyorsítani 
a helyzetet.

– Iadul. Nu ai auzit de iad? (Po-
kol. Nem hallottál a pokolról?)

– Még angyal! – szólal meg a 
feleségem. – Honnon tudna Ő a 
pokolról?

Erre a két kis szem még inkább 
kívánja a mesét, amelyet én annyi-
ra cifrázak, hogy az autóban levő 
felnőttek is mosolyagnak, a mese 
végén pedig a leányom kiegészít.

– Itt a vége, fuss el véle!
Hát igen, gondolom magomba, 

egy szentnek a szavai és egy an-
gyal még az ördögöt is meggon-
dolkoztatják, így hát Isten meg-
ismerteti önmagát.

A kisklézsei szőlősbe, 
2020. április 3.Piknik
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VISSZAEMLÉKEZÉS, SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM

E lapszámunkban két, a visszaemlékezés műfajába tartozó írást 
közlünk. Célunk az, hogy arra buzdítsuk olvasóinkat, írják meg 
azokat az eseményeket, amelyeket fontosnak tartanak életük-
ben. Írásaikat az offi ce@eloretolthelyorseg.ro címre várjuk.

Duma-István András

KIKERICSTŐL KIKERICSIG Borbé Levente
Kisfi úként, amikor kezdtem el-
raktározni mai emlékeimet, a 
Dél-Hargita egyetlen hegyi üdü-
lőtelepén laktunk, amelynek 
nagy része most Csíkszentim-
réhez tartozik. Nos, mi nem ép-
pen üdülés céljából időztünk jó 
néhány esztendőt e festői hava-
sok lélegzetelállító vadonjában. 
Nem. Apám ott volt bányász, és 
Anyám szintén ott tüsténkedett.

Büdösfürdőn az ideiglenesen 
felhúzott, bányászoknak szánt 
tákolmányokban laktunk. Volt is 
egy szobánk! Ez igen! A kerti poty-
tyantó, az természetesen kint volt, 
ahol lennie kellett. Apró lehettem, 
mikor Fenyőszegről odaköltöz-
tünk, arra a „hadműveletre” nem 
emlékszem, csak a kiköltözésre, 
vissza Fenyőszegre. 

Ahogy a hatvanas évekbeli bá-
nya kezdett lassan, de biztosan 
bedögleni, úgy az emberek is 
elhúzódtak onnan. Emlékszem, 
apám még néhány alkalommal 
visszajárt Büdösfürdőre, de az-
tán a csíkszentkirályi bányában 
folytatta görbe pályáját. 1973 
őszére véget ért az ottani „híres” 
higanybányászat. Pedig kezdett 
kialakulni róla egyfajta szoci-
alista elképzelés. Ugye bányát 
rittyentettek, volt hozza ott üz-
let, iskola, kocsma, s minden, 

ami kell. Két bátyámot ott avat-
ták fel pionírnak (úttörőnek). 
Azért egyszerre, mert kevés volt 
az iskolás, s ne kelljen kétszer ki-
kambacsolni (elkószálni, elteke-
regni), ezért egy ütemben elin-
tézték. Az „avatóezred” a zsögödi 
iskolától érkezett. Ej, be szép es 
volt! Dalolás, éneklés, ámítás és 
nyakkendő.

Hogy mi történt a bányával? 
Apám sokat regélt róla, időnként 
megmódosítva történetét. Be-
omlott, bent rekedtek a bányá-
szok. Alig volt levegő. Nyuvadoz-
tak bent rendesen. Szerencsére 
észrevették a felszíni nyílást, s 
megcsillant bennük a remény, 
hogy kikecmeregjenek a bajból. 
Nekiveselkedtek. A bányászok 
élharcosokként egymást s saját 
magukat mentették ki, külső se-
gítség nélkül. Persze apám volt 
a legnagyobb hős! Úgy harcolt 
ott a megmentési vonalon, hogy 
csuda, jobban, mint a saját éle-
téért. Addig időzött ott lenn a 
mélyben, míg a bánya beomlott, 
és őt alig tudták onnan kiszed-
ni. Vörösben úszott a táj előtte, 
ájulásáig csak amúgy lebegett 
a környék, míg köddé nem vált 
minden. Rosszul lett, és jóval ké-
sőbb, talán egy fél nap után tért 
magához. Pár napig kegyetlenül 

hallucinált. Aztán lassan és óva-
tosan helyrekottyant.

Ebből a sok rémes dologból 
szinte semmit sem láttam. Is-
mertem a karbit szagát, meg 
a feltúrt földrészeket. Nagyon 
szerettem a bányászoknak fel-
szerelt, benti kádban fürödni, a 
meleg vízben, s körülbelül ennyi.

*

Követni kezdtem az évszakok vál-
takozását. Arrafelé nem létezett 
a gagyázás (itt – a lazaság). A tél 
több mint fél esztendőt tartott. 
Sűrű fenyves vette körül a fürd ő-
telepet, ez annyiban volt jó, hogy 
a nagy félesztendeji fehérségbe az 
örökzöld lucfenyők színt vittek. 
A tarkaságot a fenyvesek között 
megbúvó nyaralók adták.

Néha bemerészkedtem az er-
dőbe. Nem volt kérdés, úgy érez-
tem, valakik vigyáznak rám. 
Meg voltam győződve, hogy er-
dei csodalények fi gyeltek a fák 
mögül, és óvtak minden vesze-
delemtől. Így kellett lennie, hi-
szen a sűrűjében rendesen járt 
a medve, a farkas és más raga-
dozó meg jámborabb vadállat. 
A kék égből nemcsak az aranyos 
kismadárkák, hanem a sasok is 
kémleltek.

Ahogy kitavaszodott vala-
mikor március derekán vagy 
április elején, elsőnek a zöldel-
lő füvecskék között előbújó ki-
kerics köszöntött engem. Eme 
virág szirmainak lilaságával, 
csalafi ntaságával teljesen meg-
babonázott. Főleg amikor hun-
cutul némelyik példány átváltott 
rózsaszínesbe, vagy patyolatfe-
hérben díszelgett, utánozva a ro-
hamosan olvadó hófoltokat. Volt 
bennük valami boszorkányos, 
ami akarva-akaratlanul az el-
múlás hangulatát, az id ő telését 
idézte meg. Aztán lassan herva-
dozásnak indultak, először a déli 
napsütötte, majd az északi olda-
lakon. Őket követve a környék 
más virágokba borult. 

Mikor már annyira melegedett 
az idő, legjobban a bárányfelh ő-
ket szerettem bámulni, ahogy kü-
lönböző élőlényformákat vettek 
fel, eltakarták a napot, egymás-
nak ütköztek, vagy éppen szerte-
foszlottak. A kambacsolás egyik 
csúcspontja volt a madarakkal 
való találka. Kimondottan sze-
rettem a vállamon megpihen ő 
kis égi vándorokat. Olyankor na-
gyon csendben maradtam, mert 
ha beszéltem hozzuk, akkor fel-
röppentek. Meghallgattak a kí-
gyók, békák s a lombok között 

szemérmesen megbújó őzikék, a 
lompos farkú rókák, a füvek, fák 
és virágok egyaránt. Mondjuk, a 
vaddisznókkal nem tudtam any-
nyira közlékeny lenni, mert azok 
együgyűen röfögtek csoportba 
verődve, majd a szélrózsa vala-
melyik irányában eltűntek. 

A zöldellő, napsugaras időszak 
ereje az idő előrehaladtával las-
san csendesedni kezdett, úgy 
tetszett, mintha öregedne... El ő-
bújtak a földből újból a kikeri-
csek, de ezek mintha nagyobbak 
lettek volna kikeleti el ődjeiknél. 
Megéreztem a befejezést, tud-
tam, hogy nincs sok a télig. Ki-
kericstől kikericsig történtek az 
események. Tavasszal örültem 
nekik, ősszel elméláztam, bó-
nyászódtam (elmerengve sétál-
tam) a csetenyes (sűrű bokros)  
között. Ő diktálta az idő múlá-
sát. Akik látták, miként bámu-
lom őket, óva intettek tőle. Nem 
engedték, hogy leszedjem. Ezért 
köztük kellett legyek, hogy leg-
alább helyben lássam. Amikor 
leheveredtem, igyekeztem kike-
rülni minden egyes virágot. Bez-
zeg a tehenek, azok nem. Lazán 
le is fosták... Pedig nem is kellett 
nekik, ha tehették, nagy ívben 
kikerülték. Nem vala nekik fo-
guk ínyére ez az elmúlás dolog.
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