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Tömörkény István 
 

Szirtesek a partok 
Illusztrációk: Szabó Enikő 

 
A templom nevenapján nem volt hideg, pedig Miklós napjára 

esik a templom nevenapja. Más esztendőben már ilyenkor szigorú 
hidegek szoktak lenni, a hajók a vízről mind eltakarodnak, és nagy 
jégtáblák zajlanak. Lehet ugyan, hogy még majd idővel összefagynak 
a vízből a nagy jegek, de ez nem bizonyos. Tavaly kemény tél volt, 
hát kétszer egymás után talán csak nem lesz. Nem is szokott, bármit 
beszéljen a kalendárium s mindazon egyéb tudósok, akik jöven-
dölésekkel foglalkoznak. Nem sokat lehet az ilyesmire adni, mert a 
táltosok ideje letelt, s egyre ritkábban születnek olyan emberek, 
akiknek két sor foguk van alul. (Olyan, akinek felül is két sor foga 
nőtt volna, sohasem is volt, mert minek volna az ilyen ember.) A 
vadliba még éjszakánkint igen csak röpdös a magasban a víz fölött, s 
ha a város fölé ér, oktalan módon kiáltoz. Napfény is van, s a sün-
disznó sem ment még el aludni, mert homokásás közben még nem 
található. Tegnapelőtt szivárvány volt, a légy némely része is föltá-
madt e csudálatos téli időben, sőt olykor mintha hallani lehetne a 
szúnyog szárnyának halk zizzenését. Bár csak az esti órákban. To-
vábbá – látnivaló – a kutya szőre sem vastagodik, s a holdnak olykor, 
különösen fölszállat idején, olyan piros fényességei vannak, mint Pé-
ter Pálkor. 

– Ez jó világ – véli Szűcs Pál –, mert most éppen olyan meleg 
van odakint, mint idebent. 

Ez ritkán fordul elő, mert rendszerint hol kint van hidegebb, hol 
bent van hűvösebb. A hajózatra ennélfogva most igen alkalmatos idő 
van. Talán abba sem kell hagyni az egész télen. 

– Ugyan – mondja Kopasz József kormányos – huszonnégy 
vagy negyvennyolc, aztán itt a hideg. 

Baráczius Ferenc, öreg vízi ember, így a parton állván, néz. Néz 
maga elé, néz a vízre. Azután a fűzfákra a töltés alatt, azután arra a 
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mindenféle paréjra, amelyeknek a magvait a messzi hegyek közül 
még a Maros sebes vize sodorja idáig a meleges iszapba, hol is ezen 
csekély értetlenek fölöttünk élő és egyedül hatalmas Isten úri ke-
gyelméből létre fakadnak. Baráczius ezeket is nézi, hervadottságukat 
vagy életrekeltüket mérlegeli. Az égre is fölnéz, amely borús és fölle-
ges, amit hiszen mindennap nézni szokott, mert minden hajnalban 
kelő ember, amint az ajtóból az udvarra kilép, tekintetét elsősorban 
az égre veti. Nem tagadható, hogy a szelek járása is tanulmányozást 
igényel, valamint a hold hosszabb időn át, éjjelenkint észlelendő. To-
vábbá vannak dolgok, amiket nem tud senki megmondani, hogy mi-
ért és hogyan vannak, de az bizonyos, hogy vannak. Vannak esetek, 
hogy a hajó oldalán a víz fölfelé folyik, s vannak esetek, hogy a hajó-
ról a tyúk minden ok nélkül a vízbe ugrik, úszni sem tudván. A hajói 
tyúk más, mint a parti tyúk, mert amannak homokban való fürdés-
hez módja nem lévén, természetében és lelkében másformává alakul. 
Egészen hasonló állat a hajói kutya, amely a gőzhajókkal tart állandó 
háborúságot, s leginkább házasság nélkül való életre kárhoztatva lé-
vén, életét a komolyabb fajtájú elmélkedések között tölti. Ki gondol-
ná, pedig valóságos dolog, hogy az olaj, amely a hajó csárdájában a 
Mária-kép előtt kis edényben ég, bár egyazon üvegből öntötték, néha 
szépen világol, néha serceg, míg olykor füstöl, a szentképből fekete 
Máriát ily módon készítvén. A pók is különös, a nagypók különösen, 
amidőn születendő fiait még a tulajdon testén viseli: ez az állat ilyen-
kor különösen mélyreható gondolkodásokba látszik keveredve lenni. 

Baráczius Ferenc hallgat, a többiek is hallgatnak, illő tisztelettel. 
Gondolkozásokat zavarni nem alkalmas, nem is célszerű. Ferenc 
egyszer csak azt mondja: 

– Hideg lössz… 
– Ugye mondtam? – fakad ki diadalmasan Nagy Feczó Gergely. 
– De – mondja Baráczius Ferenc. 
– De… – mondják az emberek. 
– De – mondja Baráczius Ferenc öreg hajós – olyan hideg a télön 

nem lössz, hogy hajózat ne lögyön. Aki akar, möhet. 
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A mondott dolgoknak aszerint van különböző értelme, hogy a 
mondott dolgokat ki mondja. A kimondott mondás Barácziusnál 
másként magyarázandó, mintha Nagy Feczó Gergely mondta volna. 
Tehát: hideg lössz. 

No jó. Ennyit úgyis tudunk, tél elején állván. De: – olyan hideg 
nem lössz, hogy hajózat ne lögyön. Értsd meg, embertárs, jó barát és 
testi vér. A hajózat más, mint a többi utazás. Ha hideg van, úgy meg-
fagy a vizes kötél, hogy az semmire sem szolgál alkalmatosan. A ha-
jós a subát csak arra használhatja, hogy alvásban belefekszik. Nappal 
nem mozoghat benne, mert dolgaihoz, tevés-vevéseihez fürgeségek 
kívántatnak. Másként baj történik. Nehéz ruhákban elcsúszik, s le-
esik a hajóról a vízbe. És a nehéz ruhák vízzel hirtelen teleszívódván, 
elmerül végképp, hiába csáklyáznak utána. 

A hidegségnek másik baja pedig a jég. Ha nagy tömegekben 
úszik lefelé, nem lehet ellene haladni. Szörnyű hatalmukkal mindent 
elsodornak és oldalt vetnek. Ha nem volna igaz, talán el sem lehetne 
hinni, hogy ezek az úszó jegek, amik csak megfagyott vízdarabok, 
nagy, nehéz vasláncokat és drótból fonott vastag hajóköteleket úgy 
tépnek széjjel, mint gyermek a szalmaszálat. 

Azonban, ha Baráczius mondja, hogy lehet hajózni, akkor csak 
előre. Télen át úgyis sok a munkátlanság, keresni nem lehet, de azért 
a kis házakban lakó kis családok akkor is csakúgy megkívánják a ke-
nyeret, mint nyáron. S aki élelmet meg tüzelőfát nem tud télire adni a 
kis családjának, annak a sorsa szívszaggató. A pénzt keresni alkalma-
tos mindig – azonban ehhez Baráczius jóslata nem elég. Rácok kelle-
nek ide, akik lovaikkal a hajót fölfelé vontassák odáig, ahonnan a 
homokot szállítani lehet. A túlsó partra szoktak a lovaikkal kidöcög-
ni ezek a rácok de ezúttal egy sincsen ott. Legalább nem látszanak. 

Most kezdődik aztán a verseny. Lesni, hogy mikor mutatkozik 
a Stévó, a Péró vagy a Pájó. Ha mind a három jön, nagyon jó. De ha 
csak egy jön, akkor csak egy hajó indulhat. Amiből megint az követ-
kezik, hogy csak egy hajó legénysége kereshet. S az emberek, akik 
egyébként jó barátok, a kenyérharcban versenytársakká válnak. A 
hajók az innenső oldalon vannak. A rác a lovaival csak túlsón jelent-
kezik. Hát lesni kell. Lesik a parton vagy a parti korcsmában. Szalad 
be egyszer a korcsmába a Balog Pista: 
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– Ladikba, embörök, gyün a rác. 
A hajók legénysége ladikba ugrál. Aki előbb ér át a kötéllel, 

amelyen majd a hajót áthúzzák, az egyezkedik a ráccal. A verseny 
veszedelmes, mert némelyiknek a korcsmai várakozásában már 
megártott az ital, s ahogy a partról az ingatag csónakba ugrik, majd 
kibillen belőle a vízbe. 

A Balog Pistáék legelőbb érnek át: ott van a három ló, de a Péró 
rácnak csak a fia van ott, valami tizenkét éves gyerek. 

– Hát az apád? 
– Otthon – mondja a gyerek. 
– Az ördög vigye el. Hát miért nem maga van itt? 
– Beteg, fekszik – mondja megint szomorúan a gyerek. 
– Hát aztán te mit akarsz itt a lovakkal? 
– Fuvart keresek. 
Fuvart. Egy tizenkét éves gyerek. Nevetséges volna, ha olyan 

szomorú nem volna, hogy a Péró fekszik, s ez az apró gyerek kényte-
len a beteg apjára keresni. Elég hidegecske van, a gyerek reszket ron-
gyaiban, s félve néz a felnőttekre, hogy kap-e tőlük fuvart, nem ker-
getik-e el. 

– A fene egye meg ezt a világot – mondja elkeseredve Felföldi 
János öreg hajóslegény. – Én is dolgoztam az apámmal tizenkét esz-
tendős koromban, de így már csak mégse eresztött volna el három 
lóval ilyen időben. 

Balog Pista ránt egyet a vállán: 
– Az ő dolguk – mondja. – De hát föl bírja-e ez a gyerök húzatni 

a hajót a második fövenyig, mert az első víz alatt van? 
A gyermek reménykedve, félve szól: 
– Fel, fel. Voltam már. Apámmal. Voltam, tudok otan járás. 

Apámmal tudok otan járás én. 
A hajósok összenéznek. A gyerek szemében megcsillan a 

könny. 
– Apám nagyon beteg – szepegi. – Anyám küldte engem keres-

ni fuvar. Nem van pénz házba. 
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– Az ördög bújjon belétök – gondolja Felföldi János –, minek 
házasodtok ilyen világba. (Ő maga ugyanis agglegény lévén.) 

– Hát induljunk, no – véli Savanya Pál. – De ha ezt a gyerököt 
leüti a partról a kötél, ki felel érte? 

– Oh – repesi a gyermek örömmel –, engem nem leüt kötél. Én 
tudom járás otan. 

No jó. A hajót áthúzzák, a lovakat a kötél elé kötik, Balog Pista a 
kormányhoz áll, a többi ember, ahol csekély a víz, csáklyával tolja a 
hajót, segítvén így a húzásban a gyerek lovainak. A gyerek megy 
rendesen. A kötelet átveti ott, ahol kell, a lovakat szólongatja, halad-
nak is. 

– No nézd – mondja Balog Pista, kedvtelve nézvén a kormány 
mellől a partra –, miből lesz a tollas egér? 

– Jó, jó – mormogja Felföldi –, akivel oldottál, avval köss. Nem 
tudom, avval kötünk-e ma ki, akivel eloldottuk a partról az edényt. 

Azonban rendben megy minden. A gyerek ügyeskedik. Az 
egyik Haó!-ra rendesen megáll, a másik Haó!-ra rendesen megindul. 
Az út ugyan nem jó. A vizecskének kicsit erős a sebje. A szél is 
szemközt jár. S következnek a szirtes partok. A jó reggelit néki – 
gondolja Felföldi –, akivel oldottál, avval köss, vigyázz… 

A felső kabátot leveti. 
– Kendnek melege van? – kérdezi Savanya. – Tán pálinkával fű-

tötte be kend a kályhát? 
– Hallgass – mondja Felföldi, s néz a partra. 
Nézhet. Az ember meg a ló eszes állat. A hajóhúzó ló tudja, 

hogy mi az a szirt. Az ember is tudja, s egyik a másik is beljebb hú-
zódik haladás közben. De a gyerek még nem ember, az ezt nem tud-
ja. Pedig épp itt a kötelet is emelgetni kell. A gyerek szalad, fut, 
igyekszik, hogyne, mikor a májkója azért küldte, hogy pénzt vigyen 
haza. Egészen a homokszirt szélén fut. 

– Ahun a! – kiáltja Felföldi. – Az apád teremtésit! 
Csak egy kétségbeesett sikoltás hallatszik, s ahogy mindenek 

odatekintenének, láthatják, hogy a fiú alatt a szirt széle leszakadt, s 
esik a fiú a magasból bele a vízbe, az ostorral a kezében. A szirtes 
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part alatt örvény van, forgatag, úgy hívják azt, hogy limány. Hát ab-
ból ugyan elevenen nem kerülne elő a gyermek, ha a hosszú csáklyá-
val Felföldi a vízbe nem ugrik. Nézhetik a hajóból, hogy mit csinál, 
mert a lovak okosak, a lovak tudják, hogy valami baj történt: a lovak 
a parton megálltak. A csáklya bolond eszköz. Annak a kampójával el 
lehet találni a víz alatt vergődő ember ruháját, hogy beleakad, de he-
gyével ugyanakkor keresztül is lehet szúrni a halállal ott lent viasko-
dót, hogy hamarább érjen a másvilágra. De a csáklyakezelés egysze-
rű és mérges tudósa nem szúrja vele keresztül a gyereket, hanem a 
ruháját találja el a kampóval, s a halak országából magához húzza, 
vállára emeli, s lábalja vele a vizet a hajóig. A gyerek hamar fölesz-
mél, mert nem sok ideig volt oda alá. 

– Az enyim lovak? – kérdezi, ahogy kinyitja a szemeit. 
Savanya a vasmacskát veti ki, hogy a lovakat szintén ne rántsa a 

szirtről a vízbe a hajó, s azt mondja: 
– Ördög bújjon a lovadba, mit törődsz velük? 
Balog Pista kihozza a hajó-gulibából a subáját. Ócska ugyan, de 

jó lesz azért a gyereket beletakarni. 
Azt mondja Felföldi: 
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– Adjátok rá az én felöltőmet, aztán fektessétök le a gulibába. A 
subát adjátok ide neköm, majd hajtom a lovakat. 

A többi értetlenül néz rá: 
– Kend? A lovakat? 
Mert ez hihetetlen. Hajós létire? Kocsisság? 
– Hát – mondja sötéten Felföldi –, hát csak nem mögyünk szé-

gyönszömre haza? 
Már menne is kifelé a partra, azután az eszibe jut valami, s el-

neveti magát: 
– Az ördög bújjon a kölkibe! Hát még most is a kéziben van az 

ustor. 
 
 


