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Két huszár 
 
 

Ma nem mentem iskolába. 
Nem mintha mihaszna gyerek volnék. Mindig én érkezem elsőként, ilyenkor, té-

len is, pedig a mi házunk van a legmesszebb az iskolától, az út pedig rossz. Nehéz 
rajta járni, mert vastagon borítja a hó. Csizmás lábam bokáig süpped bele, ahogy az 
ábécéskönyvet magamhoz szorítva botorkálok a félhomályban. Hiába a reggel, de- 
cemberben rest a nap, amíg teheti, aluszik. 

Számtanból első vagyok az osztályban, a betűvetés sem fog ki rajtam. Ezt a taní-
tó úr mondta a szüleimnek, mikor nálunk járt. Édesapám hellyel kínálta az aszta-
lunknál, a legjobbik borunkkal traktálta. Mikor a nagytemplom harangja elütötte a 
hatot, a tanító úr megköszönte a szíveslátást, bundájába bújt, báránybőr kucsmáját 
homlokába húzta. Maga elé állított, kezét a vállamra tette, és így szólt: 

– Fiam, viseld jól magad ezután is, tanulj becsülettel! Fogd, ezt neked hoztam! 
Zsebébe nyúlt, előhúzott egy papirossal bevont kis csomagot, és felém nyújtotta. 

Bár égtem a vágytól, hogy megtudjam, mi rejtőzik benne, nem mertem érte nyúlni. 
Egyik lábamról a másikra álltam, gyűrögettem ingem szélét. Zavaromat látva a taní-
tó úr elmosolyodott, megfogta a kezem, és tenyerembe helyezte a különös formájú 
ajándékot. Édesapámra néztem, szabad-e kibontanom, ő pedig bólintott. 

Megilletődötten hajtottam szét a papiros négy sarkát. 
Egy mézeskalács huszárt rejtett, nagyobb volt, mint édesapám keze. Délcegen 

ült mandulaszemű paripáján, dolmányát fehér cukormáz díszítette, csákóját pirossal 
rajzolták körül. Kardja is volt, oldalára csatolva viselte. Mézes-szegfűszeges kará-
csonyillatot árasztott, amikor beszippantottam, összefutott számban a nyál. 

Ilyen szépet még sosem láttam. Nézegettem, forgattam, mintha drága kincset 
tartanék. 

A tanító úr, látva, hogy csak bámulom a mézesbábot, felnevetett. 
– Edd meg, no! Mire vársz? A tiéd. 
– Igenis – feleltem, és szófogadóan beleharaptam a ló egyik lábába. A huszárt a 

világ minden kincséért sem bántottam volna. 
A tanító úr nyugodalmas jó éjszakát kívánt, és hazaindult. 
Apám az asztalnál ülve lehajtott fejjel hallgatott, édesanyám lopva letörölt arcá-

ról egy könnycseppet. 
Ez volt a legszebb és legízesebb dolog, amit valaha kaptam, és miután elfogyott, 

úgy éreztem, vége a világnak. Mert mégis csak megettem. Bámultam a morzsákat az 
ölemben, és arra gondoltam, nem lehet az, hogy nekem többet ne legyen mézeska-
lács huszárom. 
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Erre gondoltam ma reggel, amikor kapunkon kilépve megtorpantam, s lopva körül-
néztem, lát-e valaki. Mint egy gonosztevő, előre kifundáltam, hogy jóval korábban 
kelek fel, csendben felöltözöm, és kilopakodom a házból. Ilyentájt még kevesen 
járnak az utcán, a szomszédok saját portájukat rendezgetik, seprik a havat, etetik az 
állatokat. 

Jól számítottam. Üres volt a környék, nem figyelhette ki senki, amint szorosan a 
házfalak mellé lapulva nem az iskola felé indulok, hanem az ellenkező irányba. 

A vásárba. 
Hét órát harangoznak, mikor a piactérre érek. Ott már nagy a forgatag. A kofák 

egymás szavába vágva kínálják a tejet, vajat, hagymát, tojást. A gazdák mérgesen 
alkudoznak igáslóra, néhány mérő búzára. A csizmadia asztalán fényesre suvickolt 
lábbelik sorakoznak, enyv szaga árad belőlük. 

De nem érdekelnek most sem az állatok, sem a fényes csizmák, még a tejfeles 
lábas sem, amiből egyébként nyalakodni szoktam, ha a kofa nem látja. 

A mézesbábos asztalát keresem. 
Bizony, eljött hozzánk a városból a mézeskalács készítő, s magával hozta min-

den csuda portékáját! Jöveteléről a komaasszonyunk beszélt anyámnak tegnap, én 
pedig elhatároztam, hogy ma reggel megnézem magamnak. 

Számtanóra helyett itt vagyok hát a forgatagban, s babonázva nézem a tengernyi 
mézeskalácsot. A pult telis-tele van tükrös szívekkel, illatos tészta csizmácskákkal, 
madárfigurákkal. 

Főhelyen, az asztal legfelső részén pedig rátartin strázsál egy ékes, fényes huszár, 
éppen olyan, amilyen nekem is volt. 

Nem merek közel húzódni, csak a csizmadia asztala mellől nézem sóváran a vitézt. 
Bárcsak az enyém lehetne! Nem falnám fel, nem én! Nagy becsben tartanám. Ka- 

tonásdit játszanék vele, döntő csatákat, az én hősöm vinné századát győzelemre. 
Ám az, nem tudva nagyszerű terveimről, pökhendien feszít, s szinte hallom, ahogy 

gúnyolódva így szól hozzám: 
– Ugyan, mit bámulsz, te rongyos? Egyszer jutott neked mézes huszár, csak egyszer! 
És kacag, kacag rajtam. 
Dühbe gurulok. Még sírva is fakadok. Hát illik ez, kicsúfolni szegény ember gye-

rekét?! Orra alá dörgölni nyomorúságát?! 
Számomra az Isten szűken méri a jót, de érek annyit, mint az úrfiak, kisasszo- 

nyok. Nekem is jár a mézeskalács huszár! 
Eldöntöttem, hát azért is az enyém lesz. Ha nem pénzért, hát máshogyan. 
Kabátom ujjával megtörlöm könnyektől maszatos arcomat, és a tömeg közepén 

négykézlábra ereszkedem. A lábakat kerülgetve, sárban, hóban araszolva elszántan 
indulok a mézesbábos asztala felé. Majdnem rám tapos egy lókupec, más azonban 
nem vesz észre. 

A tükrös szívekre és a madárkákra figyelnek, alkudoznak. 
Mire eljutok az asztalig, kezem, arcom csupa sár, de a legnagyobb baj mégis az, 

hogy egyetlen nadrágom térde kihasad. Nézem a szakadást, és elfacsarodik a szívem, 
mert édesanyám jut eszembe. Milyen szomorú lesz! Másikat nem varrhat, hisz egy 
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garasunk sincs a ládafiában, hitelre pedig nem ad vásznat a szabó. Toldott-foldott 
ruhában kell járatnia gyermekét. 

De azért mégis csak mászom előre, rendíthetetlenül, nem törődöm nadrággal, 
piszokkal, anyám könnyeivel. 

Az asztalt földig érő terítő takarja, ez alá bújok be. Azt eszelem ki, hogy fedezé-
kemből felnyúlok, lekapom a gőgös vitézt a helyéről, aztán messzire iszkolok vele. 

Meglapulok kissé az asztal alatt, és a terítő alját felhajtva kilesem, nem figyel-e a 
mézesbábos. Ha észreveszi, hogy lopni készülök, mindenki szeme láttára kirángat az 
asztal alól, perlekedve, kiabálva elhord mindennek, végül tán a bíróhoz cipel, mint 
az alávaló tolvajokat szokás, hogy a megye üljön törvényt fölöttem. Az iskolából 
biztosan kicsapnának, édes szüleim pedig belehalnának a szégyenbe. 

Rettenetes gondolataim kis híján megfutamítanak, de makacs dühöm elveszi az 
eszemet, elfeledteti velem a becsületet, apám tanítását. 

Nem érdekel egyéb, mint hogy megbüntessem a mézeskalács huszárt, mert ke-
vélysége az üzente, szegény gyereknek nem jár több. 

Egy pillanat műve csupán, hogy kinyúljak a figurákkal megrakott asztal alól, és a 
bábos háta mögül lekapjam a vitézt. 

Berántom az asztal alá, aztán csak bámulok bambán. 
Hát megtettem. Tolvaj vagyok, falu szégyene. Most már nem lehet visszacsinálni. 
A huszárt keblembe rejtem, négykézlábra tornázom magam, és az asztal túlsó 

vége felé araszolok. Amikor odaérek, kiugrom alóla, és rohanok, ahogy csak a lábam 
bírja. 

A közeli bükkösben akarok elrejtőzni, de erőm hamarabb cserben hagy. A faluszé-
li Mária-oltárig jutok, beugrom mögé, s a földre rogyva zihálok, levegőért kapkodok. 
Lehunyt szemmel pihegek a szobornak dőlve, hideg talapzatán hűtöm tüzelő hom-
lokomat. 

Egyszer csak megfagy bennem a vér, úgy rémlik, lépteket hallok. Uram atyám, 
hát megláttak! Visznek a bíróhoz, kicsapnak, elkergetnek! 

Lélegzetemet visszafojtva hallgatózom. Minden csendesnek tűnik, összeszedem 
hát a bátorságomat, és kilesek a szobor mögül. 

Az út üres. Ameddig a szem ellát, sehol egy lélek. 
A hóban pedig nincs más lábnyom, egyedül az enyém. 
Csak képzelődtem. Nem követett senki emberfia. 
Magam vagyok a mézeskalács huszárral. 
Előveszem a kabátom alól, két kezembe fogom. Nézem, hogyan feszít mandula-

szemű paripáján, oldalán hivalkodó kardjával, és hirtelenjében úgy érzem, nem ér-
demel irgalmat. 

Magasba emelem a kezem, és teljes erőből földhöz vágom. 
A fagyos rögökön a kemény mézes tészta darabokra törik. A paripa lábai szét-

morzsolódnak, a huszár kardja megreped, eltűnik arcáról a gőgös mosoly, amely 
végül vesztét okozta. 
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Nézem a pusztítást, és felsírok. Ott, a hóban ülve, átnedvesedett ruhában elsí-
rom mind a hét évemet, apám és anyám suttogását, hogy meg ne halljam, nincs mit 
ennünk, és sírtam, mert nem énnekem feszített paripáján a mézeskalács huszár. 

Nem is kell soha többé. 
Különös, de ez a gondolat megnyugvást hoz. Nem vágyom semmi egyébre, mint 

hogy anyám ölébe vessem magam, és sírva-nevetve elmondjam neki, ne hullajtson 
könnyet azért, mert csak a tanító úr hozhat mézest, nem való az énnekem. 

Felpattanok, és hátra sem nézve futásnak eredek. 
A huszár morzsáit ott hagyom a Mária-szobor mögött, hadd csipegessék fel a 

varjak. 
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