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A Gonosz 

Szinte bedőlt már bal felől a vályogház oldala. Egy 
nagyobbacska szél kellett volna csak, hogy a tetőről is 
szanaszét hordja a cserepeket. 

De ugyan kit érdekelt volna a bibircsókos özvegy 
Palkóné holtában, mikor életében sem szerette senki. 

 
Özvegy Palkóné, született Macskási Terézia, bizony 

már gyermekkorában is megérte a pénzét. A játszótár-
sai a háta mögött egyszerűen csak „Durca Tecának” 
csúfolták. S hogy miből eredt ez a név? Hát az akara-
tosságából, meg abból, hogy még a játékban is folyton 
vezéregyéniség akart lenni. Ha a többiek nem enge-
delmeskedtek neki, mindjárt felhúzta az orrát és bevág-
ta a sértődöttet. 

Később talált még egy módját annak, hogy hogyan 
hívja fel magára a figyelmet, s ez nem volt más, mint a 
förtelmes szája! 

Felnőtt korában is, nemhogy elhagyott volna a rossz 
szokásaiból, inkább bővítette azok sorát. Szinte szóra-
kozásává vált a gonoszkodás. 

Gonoszsága idővel az ábrázatára is kiült, mert ugye 
az örök rosszindulat utat tör az arcon, egészen a szívig. 
Már akinek ugyan van szíve, mert bizony Palkónéból 
azt a Teremtő igencsak kihagyta, vagy ő maga hagyta el 
menet közben, ki tudja már. 

Tény, hogy senkit sem állt meg szó nélkül, akár a 
vadászkutya, örökösen az áldozatát kereste. 
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Akik nem ismerték, azok eleinte kedvesen leálltak 
vele társalogni, mert egy jó kis pletyka mindenki napjá-
ra pezsdítően hatott, ám amikor visszahallottak ezt-azt 
magukról, az már egyiküknek sem tetszett. 

Fokozatosan gyűlt is a haragosainak a tábora. 
 
Özvegy Palkóné ura suszter volt, csöndes, jóravaló 

ember, épp az ellentéte az asszonyának. Kis műhelyébe 
bejáratos volt mindenféle nép. Szerették, mert nemcsak 
szépen, de olcsón is dolgozott, csak ne botlottak volna 
folyton a párjába! 

Mert igaz, ami igaz, Palkóné, ha elvégzett a ház kö-
rül, mindjárt beült a férje mellé a műhelybe. – Ott cso-
szogott szűk papucsában dagadt lábaival, ha kellett, ha 
nem, és minden betérő kuncsaftot szóval tartott. 

Palkó bácsi meg görnyedten hajolt a kaptafa fölé, 
vastag ősz bajsza alatt néha morgolódott ugyan, de 
hangosan igazából nem mert. Félt, tartott az asszonyá-
tól, aki termetre is nagyobb volt nála – Bizony ennek a 
kebeles, széles csípőjű, nagy ülepű fehérnépnek nem is 
volt tanácsos ellentmondani! 

 
Egyszer még ifjú férjként megesett vele, hogy túllép-

te fél órával a megengedett kocsmai kiruccanását, no 
akkor szegény fejének módja is volt találkozni asszonya 
híres nyújtófájával. Napokig sapkában dolgozott, úgy 
szégyellte a fején éktelenkedő hatalmas púpot. 

Meg is fogadta akkor, hogy többé nem haragítja ma-
gára. Ha csak tehette ott ült, – mit ült, lapult, a gyér 
megvilágítású műhelyébe és dolgozott napestig. 

Egyetlen lányuk a Boris is hamar elkerült otthonról. 
Két faluval odébb ment férjhez tizennyolc éves korá-
ban. Nem a szerelem vitte azt se, inkább a menekülési 
vágy. 
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Menekült az anyja elől. 
Csakhogy Palkónétól nem lehetett igazán messze 

menni. 
Hiába nem volt a lánya közelébe, Boriska akkor is 

úgy érezte, hogy valahol ott lebeg körülötte, mint va-
lami elűzhetetlen, rossz szellem. 

A gyermekkora sem volt valami vidám szegénynek. 
Az anyja befogta minden házimunkába, ugráltatta 
egész nap, s mikor nagylány lett és egy-egy fiú kísérget-
te, ő már a kertkapuban várta őket. 

Ugyan melyik legénynek lett volna maradása egy 
ilyen masszív, anyós jelölt láttán? 

Boriska sokat pityergett is miatta a kerti WC-be búj-
va. 

 
Ám nemcsak ő és az apja tartottak tőle, hanem a fa-

lubeliek közül is sokan, mert ami igaz, az igaz, sok 
embernek keltette pusztán mulatságból a rossz hírét! 

Egyszer egy helybeli cigányasszony fiát vette a nyel-
vére, aki aztán rettenetesen megátkozta ezért. Palkóné-
ról leperegtek a kicsi, vézna asszony szavai, pedig nem 
ártott volna komolyan vennie. Köztudott volt ugyanis, 
hogy akit a rossz sovány Rozi megátkoz, azt többé 
senki sem védheti meg a bajtól. 

– Emlékezz a szavamra Terka, az átkom nem száll le 
rólad, keservesen megfizetsz a szádért! 

– Még, hogy én! – Vakard le inkább az enyvet a fiad 
kezéről! – vágott vissza csípősen, majd szokásához 
híven nyeglén megrántotta a vállát, irtózatosat károm-
kodott, és becsapta maga mögött az ajtót. 

Odabenn az urának nevetve mesélte el a történteket. 
Palkó Gáspár rosszallóan ingatta a fejét. 

– Mit kell teneked folyton másokkal piszkálódnod? 
Miért nem csillapodsz már le? 
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Palkóné elhúzta a száját és egy barackot nyomott a 
fejére. 

– Jaj, te mamlasz vénember, olyan vagy, mint a ku-
ka, csak hallgatsz, bárki bármit is csinál. 

– Igen, én nem ártom magam fölöslegesen a mások 
dolgaiba, van én nekem dolgom éppen elég. Foltozom, 
sarkalom a cipőket, amíg te…,– de nem is folytatta 
tovább, csak legyintett egyet, majd feltolta az orráról 
lecsúszott szemüveget és ismét a munkája fölé hajolt. 

– Mert mulya vagy, akár az apád! – mondta, majd 
sarkon fordult és bement a konyhába. 

Amint zárult mögötte az ajtó, az öreg suszter fellé-
legzett. 

Bizony nem egyszer érezte úgy, ha a felesége a mű-
helyben van, még a levegő is fogyni kezd. 

 
Alighogy Palkóné eltemette az urát, hamarosan még 

egy temetést meg kellett rendeznie. 
A lányáét. 
Valami különös betegség támadta meg. Felszökött a 

láza, félrebeszélt, aztán eszméletlenül, falfehéren, 
gyöngyöző halántékkal feküdt másfél héten át a kór-
házban. 

Az orvosok nem tudták kideríteni mi törhetett rá, és 
megmenteniük sem sikerült szegényt. 

Az úr magához szólította. 
 
Özvegy Palkónét valósággal földhöz vágta a bánat. – 

Nem is sejtette, hogy van ilyen. Akkor eszmélt rá, hogy 
senkije sem maradt. 

 
Később híre ment, hogy a faluba új pap érkezik. 
Fiatal volt és nagyon lelkes, akkor került ki a papne-

veldéből. A hívők és a kíváncsiskodók minden vasár-


