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Minden jog fenntartva!

További impresszum adatok.

 

A világ olyan amilyen, de Erdőbénye gyönyörűségéhez semmi
kétség nem fér.

 

A vízparton
 

A folyó vize remegett, mert a szellő megfodrozta felületét, alig
érezhetően érintette tükrének simaságát, ami összeborzolva lágy
hullámokat keltve, a színe is megváltozott.

Egy nagy madár csapott le a vízre villám gyorsan, megszerezve
a zsákmányt rögtön a levegőbe emelkedve tartja ellenőrzése alatt,
a további zsákmány reményébe.

A parton a magas fű és a sás burjánzik, a lelógó ágaikkal benőtt
fűzfa hatalmas lombja alatt, ahol a kismadarak élik csodálatosan
szép életüket. A nádi rigó mama boldogan csivitel egy vastag nád
levelén, jelezve a társának, aki keres és kutat használható nádszál,
száraz ág után.

Az a nyugalom terül rá a tájra, ahol érintetlen minden, Isten



csodálatos keze nyomán. A sás mindent eltakar ezen a parton, csak
itt-ott ritkul meg, ahonnan gyönyörű kilátást enged, rálátva a vízre.

Itt jó lesz gondoltam, miután megvizsgáltam a helyett horgász
szemszögből.

Itt  nyitva  van  a  terület  a  bot  bedobásához.  Nem  vagyok
gyakorlott horgász, inkább csak természetbarát, bár a horgászat
nagyon  kedves  elfoglaltság  számomra  is,  ha  van  rá  időm.
Leheveredtem a  parton  a  dús  selymes  fűben  és  hanyatt  fekve
néztem a kicsiny fehér felhőket a csodás, kék egén. Csend volt, az
a fajta csend, ami a vízparton természetes, ezt a csendet mégis
megtölti egy-egy madárdal, vagy a szél suhogása a sűrű nád között,
de ettől még csend van. Így maradtam egy kis ideig, a szabad ég
alatt  az  ember  lelke  rögtön  kitágul  és  magával  ragadja  a
messzeség varázsa, a táj hangulata. A természet gazdagsága, az
érintetlen harmónia, ami magával ránt, mert egy csoda tárul elénk.

 

Milyen rend van a színek elrendezésében, hogy a néző nem tud
betelni az egységben megfestett képpel. Felemel ez a látvány, mert
a  napsütés,  amint  előbukkan  a  felhő  mögül,  még  húz  egy
ecsetvonást, ami bearanyozza az egész látnivalót. Nagyot csobbant
a víz, hatalmas hal emelkedett ki, majd zuhant vissza a zavaros
folyó vizébe.

Aztán újra csend lesz, a víz felszíne beszédesen hullámzik, a
hullámok  egymást  gerjesztve  fodrozódnak,  újabb  és  újabb
kőrgyűrű lebeg egyre nagyobb kiterjedésben. A hajnal csendjében
halk  ez  az  üzenet  a  parton  lévőnek,  de  illik  is  ezen  a  békés
reggelen halknak lenni.

Felszerelem a kölcsön botot, azzal a belső izgalommal, ami a
reménye  ennek  a  kezdésnek,  hogy  ma  halat  fogok.  Ma
megküzdünk egymással, én és a ponty, a vizek hatalmassága, aki



csendes jelenlétével éhesen falánk kíváncsiskodásával a horgomra
akad.

Ha rá akad?

Mert okos a hal és kerüli  az ember által készített furfangos
csalikat, amivel az ő vizes, de annál kellemesebb életére törnek.
Bár nem tudom, hogy kik találják ki, hogy mi a jó egy pontynak, de
a próbálkozásuk néha-néha sikerrel jár, mert a találékonysággal
mégis csak fog halat, az ember fia. Vagyis a horgász, aki csendes
havas,  téli  estéken álmodozva meséli  tündérszemű unokáinak a
nyári élményt, megtoldva néhány kilóval a hal nagyságát.

Nem egyedül jöttem, velem van új barátom is, aki, nagy örömöt
szerzett, amikor elhozott, a nagyon régen látott jó öreg Bodrog
partjára.  Majd  én  segítek,  mondta  őszinte  egyszerűséggel,
miközben látja gyakorlatlanságom. Nagy hozzáértéssel fűzi fel a
sárga konzerv-kukorica szemeket a tűre, majd készségesen be is
dobja  a  horgot.  Repül  az  ólommal  felszerelt  damil,  nagyot
csobbanva ér a vízbe, majd kis időt várva, amíg leér a nehezék a
folyó  aljára,  megfeszítve  a  zsinórt.  Valóban hozzáértéséről  tesz
bizonyságot, miközben előkerül egy vasból készített ágas is, amire
rákerül a bot. Így - állapítja meg a horgász - nagy szakértelemmel,
most már csak a halnak kell jönnie. A magunkkal hozott székre
ülök és megpróbálok úgy elhelyezkedni, hogy jó legyen, mert a
vizet is, a bot végét is akarom látni, de úgy hogy ha kapásom lenne,
akkor  kézre  is  essen.  Közben  fiatal  barátom a  maga  botját  is
igyekszik gyorsan felszerelni, mert a reménye a jó fogásnak őt is
izgalommal tölti  el.  A bedobás után,  elhelyezkedik a széken és
magába roskadva nézi a vizet. Nyíltszívű őszinte embernek látom,
aki birkózik a minden napok bajaival, de ezt magába fojtva teszi,
vigyázva hogy más ki ne fürkéssze a szíve bánatát. Mert a zárt falu
lakói  kíváncsian  fürkészik  a  titkot,  nem  hagyva  semmit  a
magánügyből,  amihez  mindenkinek  joga  lenne.  Mindenkiről,
mindent  tudnia  kell  a  kíváncsiskodóknak,  mert  a  mindennapok



egyhangúsága izgalomra vágyik, vagy némi változásra.

Nagy  csend  van  körülöttünk,  senki  sem  szól,  így  még
mélyebbnek  érzem  a  hallgatással  járó  csendet.

Közben nézem a távolban elkanyarodó gyönyörű Bodrogot, amit
lágy öleléssel szorítja keretbe, az összefüggő változatos facsoport,
a  partján  sűrűn  benőve.  Árnyékos  színekben  pompázik,  az
aranysárga napsütés itt-ott megcsillantja a folyó habjait, miközben
öreges méltósággal hullámzik tovább. Lassú haladással, komótosan
megfontoltan  közeledik  a  nagy  Tisza  felé,  Tokajnál,  ahol  majd
összeér a két folyó bölcsessége, hogy eggyé forrva hömpölyögjön
tovább, megkétszereződve ereje teljében.

A csend kitartóan tartja magát, közben rápillantok a barátomra,
aki mereven nézi a vizet, reménykedve, hogy hátha megrándul a
bot vége. De lehet, hogy más is vegyül a reményei közzé, viszont
erről  nem  beszél,  konokul  hallgat,  az  arcán  látom  a  néma
feszültséget,  amit  csak  a  szomorú  szeme  árul  el.

Csendben ülünk és nézzük a vizet, pedig mind a ketten tudjuk,
hogy valamit mondani kellene. Az ismeretségünk teljesen új keletű
- szinte kérdőjelek vagyunk még egymásnak - ez a változás, amit az
én  idejövetelem  okoz,  reménnyel  tölt  el,  egy  új  barátság
reményével. De Őt is, mint mindenki mást a faluban, ahogy már
ilyenkor szokott megesni, amikor embereket sodor egymás mellé
az  élet.  A  hazalátogató  itt  akar  letelepedni  nálunk  -  mondták
egymásnak izgatott érthetetlenséggel - miközben nézték az épülő
házat. Az én barátom nem volt tolakodó, de úgy hozta a napok
történése,  hogy  betévedt  hozzám,  amikor  már  kész  lett  az
otthonunk.  A  rövid  bemutatkozás  néhány  téma  beszélgetésével
kezdődött  Gyuri  bácsi  végleg  haza  jön?  -  kérdezte  őszinte
érdeklődesse,  igen,  válaszoltam  -  ami  számára  hihetetlennek
tűnhetett,  mert  látszott  a  szemén  a  helyzet  furcsasága.  A
szégyenlős, s félénk cimbora kezdet egy kicsit felengedni. Mert jó



levenni  a  szemünket  a  világról,  mondtam,  amibe  olyan  nagy
vágyakozással vetettük bele magunkat fiatalon. Mert van az úgy,
hogy az ember lelkébe beszorul néha minden szomorúság, az idő
múlásával,  és  megsokallja  a  nagyvárosi  életet.  Az  én  barátom
nézett rám és még sok kérdés látszott felfényleni a szemében, de
csendben  maradt,  amit  hallott  kissé  elgondolkodtatta.  Aznap
többet  már  nem  beszélt,  én  sem  mondtam  többet,  a  régmúlt
eseményekről,  amit,  mi tagadás széles jókedvemben töltöttem a
barátaimmal,  itthon a  gyermekkorom helyszínén.  Nem szóltunk
semmit, ültünk és néztük a hömpölygő folyót, mert a beszéd úgy
látszik, ma az én barátomnak nagyon nehezére esik.

Hiszen látszott rajta az első percben, hogy nem a beszéd az az
érték, ami nála szembetűnő volna. Csendes egyszerű megjelenése
is ezt sugallta. Egy faluban felnőtt ember nagyon sok értékkel bír,
de azt már nem szeretik, ha szerepelni is kell, hiányzik belőlük az
alakoskodás,  a  magamutogatás minden formája.  Az én barátom
még ennél is visszahúzódóbb volt, mert a kötelező társalgást sem
vette komolyan. A gátlása nem akart felengedni, pedig a levegőben
volt a feszültség. Ezer kérdése lett volna, megismerni jobban, ki
tudni ennek az ismeretlennek a véleményét, jelenét, és múltját. Na,
nem kíváncsiságból, nem, mint inkább az ismerkedés miatt, de úgy
hogy minél kevesebb beszéddel.

Talán  ő  is  érzett  ebből  konok  hallgatásból  valamit,  hogy  a
beszélgetéshez,  a  vélemény  cseréhez  szólni  kell  szép  magyar
szóval. Mert most rám nézett, nem szólt, csak nézett és várt, mint
aki már feltett egy kérdést, amit lehet, hogy fel is tett, de ki már
nem mondott.

Én törtem meg ezt a folyóparthoz illő szótlan hangulatot. Hogy
érzed magad? - Kérdeztem egyszerűen, amire gondolkodás nélkül
válaszolt.

Jó!



Ebben  a  rövid,  de  velős  jóba  minden  benne  volt,  sőt  ezzel
mintha le is tudta volna az aznapi beszélgetést, mert innen újra a
botra szegezte a szemét.

Jól van ez így - mondtam magamban, nem baj az, ha valaki,
szótlan ember.

Nem baj  az,  ha  valaki  bölcsen időt  ad  a  barátságnak,  nem
tolakodik, és nem akar minden áron megnyilatkozni.

Csupán hallgatag és egy kicsit keserű - gondoltam tovább és
igazam volt. Mert olyan értékes, értelmes embert ismertem meg
benne az ismeretségünk óta, aki bebizonyította, hogy szavak nélkül
is, a fontoskodás, és az okoskodás híjával is jelen tud lenni, és
értékes  barátként  tud  barát  lenni,  fecsegés  nélkül  is.  A  rövid
vélemény, ami néhány szóba van sűrítve olyan tömörséget mutatott,
mint egy érc darab. A kezdeti szótlan ismeretségünk elfogadottá
tette  a  barátságunkat  és  azt,  hogy  kevés  beszédű  ember,  de
roppant értelmes, nemes lelket takar. Itt van egy újabb egyéniség
az ismerőseim táborában, aki azóta is kitüntetett helyet foglal el a
barátaim sorában.

Felálltam, mert egy keveset sétálni  szerettem volna a régen
nem látott  Bodrog  partján.  A  folyó  fás  ligete  mögött  hatalmas
legelő terült el, tele egy mező minden szépségével, értékével.

A  sétám  a  kanyargós  úton  ha ladt ,  ami  ú jra  csak
visszakanyarodott  a  folyó partjára.  A madárvilág,  ami ott  a  víz
mellett fészkel olyan gazdag és sokszínű, hogy komoly tanulmányt
érdemelne. De nem csak a madárvilág, a növények s a virágok
változatossága is elbűvölő volt.

Szép ez a hely, minden zuga, lágyan ívelő hajlata pompás ennek
a páratlan tájnak. Jóleső érzéssel néztem szét, milyen gazdag ez a
vidék  -  milyen  fenséges,  nyugalmat  s  békét  áraszt  -  az
idelátogatónak. A hazatérőnek, a távolra sodort embernek, akinek



messzire, nagyon messzire kellett elmenni ahhoz, hogy hazatérve
felfedezze az otthonát.


