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Illusztráció: Szabó Enikő 
 

Köszöntlek, kedves szép március! Ibolyaszagú, langyos leheletedet ér-

zem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-
ott még fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult télkirálynak el-
hagyatott rongyai, de a napot már te emeled az égre, s a földön már a te lá-
bad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya. 

Kedves hónapom vagy te nékem. Te vagy az egyetlen, akit hívunk, és akit 
epedve vár mindenki. Felőled álmodoztam én is a télen a kályha mellett, és a 
tűzbe mélázva tűnődtem: hol vannak virágaid? Hol vannak madaraid? Mit csi-
nál most a fecskénk? És mit csinál most a gólyánk? 

A virágok akkor a föld mélyén aludtak, és álmodtak a tavaszi napsugár-
ról. A gólyánk a Nílus partján állott, és hazagondolt. A fecskénk pedig ott ült 
az arabus-fákon, és szintén hazagondolt. 

Mert a gólyának is, fecskének is ez a hazája. Csak itt rak fészket mind a 
kettő: a gólya a Fodorék házán, a fecske meg szanaszét a jól megválasztott 
ereszek alatt. 
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Azóta már úton is vannak. Valahol a tenger fölött száll felénk egy nagy 
fehér felhő. Azok a gólyáink. És száll egy nagy fekete felhő. Azok a fecskéink. 

A napnak már nemcsak világossága van, hanem melege is. A muzsikus ci-
gányaink délben már mind künn heverésznek az udvaron. Gyékényeken heve-
résznek. Sütkéreznek. A nap felé az arcukat fordítják, mert azon lehet leg-
jobban érezni, hogy meleg van. És beszélgetnek: 

– Te Marci – mondja a ragyás bőgős a prímásnak –, ha egyszer a püspök-
nek eszébe jutna, hogy cigányebédet főzetne… 

És elmondják, miket ebédelnének a püspöknél. 
A Keresztes gyerek tegnap délután már mezítláb jött az iskolába. Az 

ablakból néztem. A nagy szürke vászontarisznya ide-oda lötyögött rajta, 
amint végignyargalt a falun. Az arca piros volt. A szeme ragyogott. Az iskola 
előtt sima, agyagos föld van. Itt felugrott kétszer a levegőbe, és nyerített, 
mint a kiscsikó. 

 

Ma délután valamennyi gyerek mind mezítláb jött az iskolába. Az arcukon 
valami ünnepies derültség. Csak az uraság fia, a szöszke fejű Dezső, az volt 
egymaga szomorú. Szelíd irigységgel nézte a meztelen lábakat. Szegény De-
zső, neki nem szabad mezítláb járnia sohasem. 
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A szentek írása siralomvölgynek mondja a Földet. Nem ismerem azt a vi-
déket, ahol az írószentek éltek, s nem tudom, van-e ott március. A mi földün-
kön is van olykor siralom, de több az örömünk. Nincsen se pénzünk, se posz-
tónk; náddal födjük a házunkat, és cseréptányér van az asztalunkon, de 
azért, amint végigmegyek a falun, látom, hogy mindenki vidám. 

Nem az a vidámság pedig ez, amelynek nevetése van. Csak afféle csön-
des, békés vidámság, mint az erdő vidámsága, mikor a nap rásüt. Az embere-
ink komolyak és mélázók, mint az erdő fái. Az erdő fáinak egyik oldala árnyé-
kos marad a fényben is, de azért a másik érzi a napsugár gyönyörűségét. 

De mintha nemcsak az emberek volnának derültebbek, vidám minden. A 
téli hótól átnedvesedett háztetőknek és sövényeknek mintha öröm volna a 
napon való szárítkozás. A kutyák játszanak. A récék, ludak, tyúkok a gyepen 
hangosabbak. Még a plébánosnak nagy „kokén-kakasa" is vidámabban 
kukorikol, amint látom. Az udvaron heverő kerékre ugrik, kettőt csap a szár-
nyával, és kukorikolása közben rákacsint egy kendermagos, bóbitás jércére. 

Kisétálok a házsorból: a mezőre. A fiatalemberek ott vannak most sza-
naszét a dűlőkön. Minden táblán egy ember, két ember. Szántanak és vetnek. 

Szeretem nézni a szántóvető embert a munkájában. Az ősembert látom 
benne, aki még anyjának érzi a földet. 
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A táj csöndes. A földek fölött kék ég. A nap fényt és meleget áraszt alá. 
A levegőben csönd és béke van. Burucz András szánt amott a Pogány-dűlőn. 
Két fehér ökre lassú ballagással vonja a barázda barna vonalát. András keze 
az ekeszarván. És a barázdák egymást követik, mint az én írásom a papiroson. 
Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most Burucz András. 
Ezt írja: Add meg a mi kenyerünket… 

És az Úr olvassa az írást a magasból. 
Amott a másik földön Keviéket látom, amint vetnek. Kevi Pálnak lepedő 

van a nyakába kötve; kötény az most. Mag van benne. Egyet-egyet lép, és a 
kezének kerek széles lejtéseivel veti a magot a friss, fekete földbe. 

Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. An-
nak a mozdulataiban van valami, ami a teremtést cselekvő ősszellemet juttat-
ja az eszünkbe. Így vethette Ő a végtelenség fekete mezején egyet-egyet 
lépve a csillagokat. 

Kevi Pál csak csekélyke kis árnyékképe persze a nagy Magvetőnek, de a 
mozdulataiban van valami méltóság, fenség és erő. Minden marok búza, amit a 
kötényéből szétdob, egy marok áldozat és egy kéve reménység a mai napon – 
és egyheti élet a jövendőben. 



 

5

Az öreg Kevi a zsákon ül, és elmélázva, nézi a fiait. Pipázik. Ő már haj-
lott, őszfehér ember. Ő már az ifjúságát is rég belevetette a földbe, s az idő 
békés öregséget hozott neki. Az a szálas, barna ember, aki vet, az az öre-
gebbik fia, a Pál. Az a másik, fiatal legény pedig, aki boronál, az az unokája: 
az Imre. 

A kettő munkában; az öreg csöndes szemlélődésben. A levegőt a földnek 
illata hatja át. A kéklő magasságban pacsirta csicsereg. 

A barázda végén rászól Imre az ökrökre: – Csali hó! 


