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Az öreg kanász, miközben te-
relgette terelgetnivalóját, hogy, 
hogy nem, talált egy hengert. 
Vagyis nem tudta, hogy mit, de 
talált. Megpróbált ráülni, de a 
henger gyalázatosan tovahenge-
redett. Az öreg kanász meghök-
kent, aztán legyintett, mintha 
azt mondaná: ha nem, hát nem. 

A tovahenger rövidesen elnyer-
te méltó helyét a kunyhó sarká-
ban, miután az öreg kanász gy űj-
tött annyi bátorságot, hogy ezt a 
radikális intézkedést megtegye. 
Ezután már nyugodtabban ment 
a disznóihoz. Egy ideig eléggé 
felületes kapcsolatot tartott fenn 
hengerével, reggelente, ébredés 
után tisztelettel köszöntötte, de 
mivel sosem kapott választ, idő-
vel lemondott az udvariasságnak 
eme megnyilatkozásáról. Maradt 
a néma tisztelet, melybe jó adag 
elutasítás is vegyült.

Távolságtartását megérthet-
jük, megbocsáthatjuk, ha szá-
mításba vesszük, hogy nem iga-
zán tudott mit kezdeni a talált 
holmival, mert arra nem gon-
dolhatott, hogy motorizálja te-
vékenységét. A disznóőrzés nem 
volt alkalmas erre, különben 
is az öreg kanász annyira távol 
született és élt az iparosodott vi-
lágtól, hogy még eme csoda foly-
tán birtokába került henger sem 
tudta meggyőzni arról, hogy 
egyáltalán létezik eff éle világ.

A nagy ritkán arra járó 
kanász ismerősök sem tudták, 
mire vélni a hengert, nem fedez-
ték fel benne a szerencse isten-

anyjának kacsintgató kedvét. 
Tartottak tőle, mint általában 
minden ismeretlentől, ezért in-
kább elkerülték. 

Az öreg kanász a sarkat, 
amelyben a henger állt, csak a 
legnagyobb óvatossággal taka-
rította ki, hogy meg ne zavarja 
kimérten álldogáló hengerét. 
Egyik alkalommal mégis hoz-
záértek kemény, bütykös ujjai 
annak sima felületéhez. Az öreg 
meglepetten rántotta vissza a 
kezét, de mivel jólesett az érin-
tés, nemsokára megismételte. 
Aztán még egyszer. Élvezte, 
hogy tökéletesen egyenletes, sí-
kos. Ilyent korábban még nem 
tapasztalt. Tenyere csakúgy sik-
lott rajta végig. A tapintásnak 
eme új dimenziója egészen ámu-
latba ejtette. Másnap, harmad-
nap, negyednap megint csak ott 
kötött ki a sarokban, az ő sima 
csodájánál. Valósággal meg-
babonázta, rabul ejtette. Az is 
megesett, hogy később engedte 
ki a disznóit, mert reggel bele-
feledkezett a simogatásba. Kez-
detben csak ujjaival ért hozzá, 
később az ölébe vette, hogy ne 
csak a simaságát érezze, hanem 
kerekded jellegét is. 

Néhány hét múlva már csodál-
ta hengerét, és kezdett meggyő-
ződésévé válni, hogy az istenek 
küldték neki. Csak egyvalamit 
nem értett: hogyhogy olyan meg-
adóan tűri sorsát abban a sarok-
ban? Ébredés után mindig átfi r-
tatta a lakás többi zugát, hátha 
átköltözött az éj leple alatt egy 

másik helyre, s csak utána fordí-
totta tekintetét a régi sarok felé, 
s állapította meg elégedetten, 
hogy még ott van. 

Kedélye megváltozott, vidá-
mabb lett, naphosszat fütyöré-
szett. A hosszas egyedüllét során 
rárakódott mogorvaság lassan-

ként lepattogzott róla. Kanászuk 
vidámságát látva a disznók is 
jobban ettek. 

Jól mondják azonban, hogy 
az emberi boldogság törékeny, 
valami mindig útjába áll. Az 
öreg kanász boldogsága eseté-

ben sem volt ez másként. Az idő 
múlásával a hengert ugyanis 
kezdte utolérni végzete. Az öreg 
legnagyobb bánatára vastag, 
katonás szigorúságú rozsda-
réteg kezdte belepni. Levakar-
hatatlanul. Pusztítóan. Felüle-
te egyre durvábbá, érdesebbé 

vált, alkalmatlanná a gyengéd 
simogatásra. Ha az öreg hozzá-
ért, a rozsda utálatosan sercegő 
hangot adott, és még a kezét is 
fölsértette. Vége a simaságnak! 

Az öreg kanász szomorúan, 
de fölhagyott a henger dédel-

getésével. Csüggedten nézte, 
ahogy napról napra mind job-
ban megvarasodik, eltorzul is-
teni ajándéka. Szomorúsága a 
disznókra is átragadt, elveszí-
tették étvágyukat. 

Egy reggel, miután úgy gondol-
ta, hogy már eleget szenvedett az 

ő valamikori sima csodája, oda-
állt eléje, dühösen belerúgott, s 
megkérdezte:

– Mi van, meggebedtél? 
A henger nem válaszolt, erre 

az öreg lerogyott a földre, és 
hangosan sírva fakadt.
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Egyik nap bementem a köz-
ségházára megtudakolni, hogy 
van-e, vagy lehet-e hátsó kijá-
ratom a telkem végében a felső 
utcára. Ugyanis az oldalsó szom-
szédom, azt mondván, hogy joga 
van hozzá, egyszerűen lezárta a 
harminc méter széles, félhektá-
ros kertem végét egy kétméteres 
földsávval. Kicsit furcsának t űnt 
ez a lezárás már akkor, amikor 
megvettem a portámat, de mivel 
volt egy alsó kijáratom is, nem 
akartam összeveszni a szom-
szédommal. Most viszont, hogy 
a vírus miatt ennyi id őnk lett, 
gondoltam, megérdeklődöm, mi 
az igazság. A hivatalban azt a 
választ kaptam, hogy menjek a 
megyei földhivatalhoz, kérjem 
ki a rajzokat. Ezek után gyorsan 
beugrottam a hivatallal szembe-
ni boltba, s mire hazaértem, már 
az egész falu tudta, hogy milyen 
dologban érdeklődtem.

Ezt a villámgyors hírközlést 
csakis valami emberfeletti tudás 
birtokában lehet művelni, mert 
gyorsabbnak tűnt a fénysebes-
ségnél is. Ahogy hazaértem, a 
szomszédék nekem estek, hogy 
miért akarok kijáratot az utcára, 

biztosan el akarom adni a telket. 
Panaszolták, hogy ha véletlenül 
valaki „olyan” veszi meg, akkor 
ők belepusztulnak. Vigasztal-
tam őket, hogy „olyannak” nem 
adom, mert nem akarom, hogy 
belepusztuljanak. A családfő 
csak keserűen tekergette a nya-
kát, forgatta a fejét, majd hosszú 

és veretes átkot mondott, hogy 
majdnem felemelkedtem a talaj-
ról. Azt kívánta, hogy bár ne is 
lenne ez a föld. Ilyenkor nehéz 
állni a sarat, főleg, ha az embert 
egyedül kapják el a csoportosan 
megjelent és összezárt családok. 

Látva, hogy mégsem szaladok 
el, a férfi  érzelg ősre vette a fi -

gurát. Sírva fakadt, és könnyeit 
morzsolgatva tudtomra adta, 
hogy az ősei vették azt a telket 
még 1950-ben, és a szememre 
hányta, hogy én mint betolako-
dó, aki nem ismeri annak az ér-
tékét, el akarom adni.

Nem tudtam válaszolni és el-
mondani, hogy nekem nem volt 

lehetőségem örökölni, mert ne-
kem, a valamikori jómódú há-
romszéki család sarjának, sem-
mit sem adtak vissza. A saját 
pénzemből kellett vásárolnom 
szülőföldemen házat és földet. 
Tehát nem vagyok azért annyira 
idegen ezen a tájon.

Hallgattam hát, mint egy gye-
reket, a meglett férfi t, amint hol 
sír, hol kiabál, majd átkozódik, 
teljesen kétségbeesve. Csodál-
koztam, hogy egy ilyen nagytu-
dású nép, amely képes ilyen rapid 
hírközlést lebonyolítani, ennyire 
gyámoltalanná válik, ha a talajról 
van szó. Aztán rájöttem, a föld 
felénk nagy érték, megér minden 
színészi eszköztárt.

Szeretném támogatni drága 
székely testvéremet a föld őrzé-
sében, mert az maga a megtar-
tó erő. Ezért megígértem, hogy 
csúnyább jövevénynek, mint én, 
nem fogom eladni.

Cserébe csak azt kértem, 
árulja el nekem ennek a fény-
sebességgel működő távközlési 
módszernek a lényegét. Ha ezt a 
tudást az összmagyarság rendel-
kezésére bocsájtanánk, miénk 
lenne a huszonegyedik század.
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