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Könyvemet édesanyám emlékének ajánlom. 
Az ő feledhetetlen tekintetében láttam meg 
először azt a sokszínű, szépséges szivár
ványt, mit csak a könnycseppen áttörő- 
mosoly sugara tud elővarázsolni.



A Fecske
Gábor bátyáin egyik leghíresebb agara volt. A leg

szebb, a legnyulánkabb s a leghíresebb vadász az öt 
fekete agár közül. A kedvenc.

öten voltak s egészen benépesítették a nagy istálló 
jászlainak alját. Ott laktak. Ott heverésztek egész nap, 
de ha Gábor bátyám jellegzetes füttyentése kisivított az 
udvarra, mint a förgeteg, úgy rohantak elő, rohanásuk
kal rémületbe ejtvén előbb az istálló felhorkanó lovait, 
a csendesen kérődző teheneket, borjakat, majd könnye
dén és szinte tudatosan, szinte kéjes élvezettel ugrottak 
oda, hol a legsűrűbben állt a baromfiudvar bárgyú népe 
s a rémülten szerterebbenő, rikácsoló tyúkok, csapkodó 
szárnyú, földre hemperedő, ügyetlen kacsákon keresztül
rohanva megcsendesedett alázattal álltak meg a gazda 
előtt.

Élükön a Fecske, a vezéragár, a kezdeményező, a 
mester. . .  a kedvenc.

A történeti hűség kedvéért meg kell említenem azon
ban, hogy Fecske csupán a házigazda kedvence volt. 
Mert az istálló és baromfiudvar előbb említett, megret
tentett népén kívül volt a Fecskének még egy. . .  egy 
halálos ellensége is: a háziasszony!

Clementin néném és Gábor bátyám kedvtelései kö
zött olyan kirívó volt a különbség, mint a neveik között.
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Az ember mesterségére ügyvéd volt, foglalkozására 
nézve kisgazda, híres széptevő, hires ivó, a végtelenségig 
vendégszerető, hangos modorú, szabados beszédű, de arar 
nyois kedélyű s ezért mindent megbocsájtottak neki. Azok 
közül a régi megyei potentátok közül való, kiket sokszor 
féltek, de kiket mégis mindenki szeretett.

Az asszony finom modorú, hires szépasszony, ki 
lelke mélyéből fakadó undorral borzadt meg minden da
rabosság, minden drasztikum láttára s bizony Gábor bá
tyám mellett volt »borzongani való« elég!

Mivel Fecske és társai semmiféle közösséget nem 
tartottak Clementin néném finomkodó passzióival, csak 
természetes, hogy a háziasszony leplezhetetlen undorral 
emlékezett meg azokról az »utálatos« agarakról.

Gábor bátyám a jog és igazság álláspontjára he
lyezkedett e vitás ügyben s már »csak azért sem« 
hagyta az ő hires vadászagarait! Sőt, ha szerét ejthette, 
épen a háziasszony jelenlétében tüntette ki válogatott 
becézgetésekkel Fecskét s igy történt, hogy ha a házi
gazda ludas volt valamiben, a másnapi családi vélemény- 
csere egyik következményeként Fecske a konyha környé
kén bizonyosan seprűnyelet kapott valamiért a szolgáló
tól, ki a gazdasszony pártján állt, viszont Gábor bátyám
mal az ilyen vitás napok délutánján Fecske »csak azért 
is« vadászatra ment, mi viszont Fecskének a hetedik 
menyországot jelentette.

Ez a kutya minden kutyáknál nagyobb szenvedély- 
lyel vadászott a szárnyasokra. Ha tollat látott, már 
ugrásra készen állt s ha egy csibét, kacsát megcibálha- 
tott, utána maga alá húzott farokkal sompolygott vissza 
az istállóba. Hosszú szája szélén tollak és . . .  vigyorgás.
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Legalább is Clemi néném határozottan állitotta, 
hogy a Fecske ilyenkor »direkt szemtelenül vigyorog!«

A farsangi időben történt, vagy huszonöt évvel ez
előtt.

Valami úribál volt készülőben, mert Clemi néném 
nagy bevásárlásokat eszközölt.

Éppen megérkezett a postán az attrakció: a drága, 
structollas, »plörözös« kalap!

Már napok óta várta Clemi néném s alig, hogy ki
bontotta a hatalmas toliakkal diszitett alkotmányt, óva
tosan, csak két ujjával érintve a kettős ágyra helyezte, 
(azután sietett át a szomszédba Frank doktorékhoz a 
hirrel, hogy — megjött! — és hogy — csodaremek!

A nagy sietségben hogy, hogy nem, nyitva maradt 
a széles folyosó ajtaja, mi a szemfüles Fecskének ked
vező alkalom volt arra, hogy a lakás belsejében terep
szemlét tartson.

Nesztelen lépésekkel osont Fecske a szobákon ke
resztül, jobbra, balra szimatolva s igy ért a hálószobáig 
zavartalanul.

Ott horkanva megállt. . .
Földbegyökerező lábakkal, de az izgalomtól remegve 

tekintett fel a kettős ágy közepére, hol a structollas 
»csodaremek« pihent.

A félig nyitott ajtón keresztül beáramló szellő meg
borzolta a feketén fényes tollakat. . .

Fecske előrenyúlt nyakkal figyelt. Véghetetlen iz
galmában mélyen, idegesen megmordult.

Egy erősebb fuvallat megmozdította a vékony cso
magolópapirost is . . .  halk csörrenés . . .  a structoll még 
erősebben lengett. . .
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Fecske nem birta tovább! Rekedt vakkantással 
vágta fel magát a kettős közepére, fogait belevágta a 
toll sűrejébe s vágtatva száguldott a »csodaremek«-kel 
ki az udvarra.

Letette maga elé a kút melletti sárba s merően bá
multa. De a következő pillanatban újra megragadta, mert 
az istállóból rohanvást jött elő a négy tanitvány, hogy 
résztvegyen a ritka mulatságban. A legmerészebbik oda 
is ugrott s a »csodaremek« felét szerencsésen ki is sza
kította Fecske szájából.

Rögtön két táborra oszlott az agársereg s a harci 
küzdelem (színhelyét a nagykapu alá helyezték, ott vias
kodtak a röpködő drága plöröz maradványain, a mind 
kisebbre foszló tollmaradványokon, miket alázatos som- 
polygással csak akkor hagytak ott, mikor a nagykapu 
kitárult s Clemi néném udvarias kedvességgel tessékelte 
be Frank nénit, ki a »csodaremek« önzetlen megbámu- 
lására lett áthiva.

— Parancsolj, édesem! Tudod, csodare. . .  Jesszu- 
som!

Erre a »jesszusom«-ra Fecske megugrott. Szájában 
Afrika csodás madarának megcsúfolt farktolla. . .  és a 
szája, most mintha tényleg vigyorgott volna.

— A kalap!... Jaj! Az én drága kalapom!
Frank néni, a bizalmas barátnő, őszinte felháboro

dással támogatta ájuldozó nénémet s felháborodott han
gon mondta neki:

— Engedj meg édesem, mindennek van határa, de 
amit az urad ezekkel az agarakkal mivel, az már több 
a soknál! Én . . .  én — ismételte — ezt már nem tűrném!

A barátnői felháborodás csak olaj volt Clemi né
ném lelkében dúló tűzvészre s megtörtént az a csoda,
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ami soha nem, hogy felvágta az ügyvédi iroda ajtaját 
s az izgalomtól reszketve rontott be oda.

Gábor bátyám ott ült az iroda közepén s Balázs 
bácsi, a már reszkető kezű háziborbély ép a nyaka kö- 

tüI manövrirozott a beretvával. ők nem tudták, mi tör
tént, de Frank néni iszavait a gazda hallotta és . . .  az 
agarak már fel lettek mentve szerető gazdájuk lelkében 
előre a vád és annak következményei alól, bármit kö
vettek légyen is el.

Az irodába feldúlt arccal belépő feleségre egy cso
dálkozó pülantást vetett s azután szó nélkül hallgatta, 
amint az asszony izgatott sírás kiséretében előadta a 
történteket.

 — _De most már elég. . .  És jegyezd meg, hogy
türelmemnek vége. . .  vagy elmegyek a háztól, vagy a 
Fecske pusztuljon innen!

Gábor bátyám nem válaszolt, de nem is szólhatott, 
mert Balázs bácsi, mint jólnevelt udvari borbélyhoz illik, 
a világért sem hagyta volna abba a borotválást. Lassú, 
piszmogó pepecseléssel vakarta tovább a gazda nyakát.

Talán jobb is volt igy. A csend, mely a szobára ült, 
végtelen hosszúnak tetszett.

Clemi néném törte meg izgatott hangon:
— Határozz, vagy én . . .  vagy az agár!
Balázs bácsi végre leemelte a borotvát.
Gábor bátyám kétszer megtörölte arcát a nyakában 

lógó törülközőben, alig észrevehetően elmosolyodott s 
aztán alig hallhatóan csak annyit mondott:

— A Fecske. . .  az marad!
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Meggyónt a Kerekes Gábor
A fehérre meszelt plébánia-irodában ketten ültek  ̂

Kerekes Gáspár plébános és a vendége, Gábor, a bátyja.
Már jóval vacsora után voltak. A szoba közepére 

állitott asztal fehér viaszkos vászonnal volt leteritve. Az 
asztal közepén fehérkalapos, régifajta petróleumlámpa 
hintette szét barátságos fényét és bearanyozta a nagy 
asztalt. Csillogó arannyá vált meleg sugarától a tavalyi 
rizling is a nagy üvegkancsóban.

A fehér banyakemence úgy ontotta magából csendes 
melegét, mint a gyermekeire mosolygó anya szeme: csen
desen, nem perzselőn, de mindig érezhetően és mindig: 
jólesően.

A lámpa magasságában kékes füstfelhő úszott. Gá
bor bácsi hátradőlt a széken. Izmos, paraszti jobbkezé
ben ezüstkupakos tajtékpipáját szorongatta. Ott pihent 
a nagy ököl a nagy pipával az asztalon és a vékony 
füstcsík lassan, arányosan hizlalta a füstfelhőt a fejük 
felett. Csendesen szipákolt. Hallgatott.

A plébános kövérkés keze hol az asztalon dobogott,, 
hol végigszántott sűrű, ezüstbejátszó üstökén. Előre
hajolva, nekipirult arccal magyarázott.

— Csodálkozol rajtam, bátyó? Hogy öregszem?' 
Fáradt vagyok!... Sokszor nagyon, nagyon fáradt és;
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kedvetlen. Ne mosolyogj, mert én ezt nagyon komolyan 
mondom. Nem a test öregedett el, mert idenézz! . . .

Azzal hirtelen mozdulattal felgyűrte karján a re
verenda újját, mely alól egy ökölszoritásra kidagadtak 
a nagy, erőt sugárzó izmok. Odatartotta karját a báty
jának a lámpa elé.

— Kerekes-izom ez még, bátyó! Nagy, erős, paraszti 
izom!

Aztán leejtette a hangját.
Gábor kivette a pipát a szájából s a pohár után 

nyúlt.
— No, azé, ameddig ilyen borod akad, csak am- 

mondó vagyok én, hogy urak a papok! Nem kő meg- 
ijenni!

Hangosan felnevetett, aztán egy hajtásra kiitta a 
poharát. Utána még a nyelvével is csettintett.

Amaz is ivott vele, aztán még közelebb hajolt hozzá 
és igy folytatta:

— Tudod te, mi a pap élete? Egy ilyen tanyai plé
bániához ragadt, mindenkitől elfelejtett öreg pap élete?

Fájó tompasággal hullottak ki az utolsó szavak a 
pap száján. Karja nagy lendülettel hullott le az asztalra, 
mint a röptében lelőtt madár a szántásra. A tompa zu
hanás után nagy csend következett, csak az égő lámpa 
zizegő lélekzete hallatszott.

A bátyó félszemmel az öccsére pillantott s mivel 
hirtelenjében okosabbat nem szólhatott, hát csak any- 
nyit mondott:

— Nono, megengedem.
Aztán ivott egyet.
— Nem az anyagi gondok miatt, hiszen ezeket ér

zed te is, más is, de ez a mai korszellem, ez az üres
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világ, amely körülvesz itt! Kivel tudok én itt szót vál
tani? Hát kim van itt nekem? Egy fiatal tanitó. Gye
rek még hozzám. Két tanitókisasszony. Más senki. Ér
ted? Senki! Nagyritkán borozó vendég a városból. Mert 
borom, az van. Sokszor félek, hogy csak az van már!

A bátyó töltött és koccintott öccsével.
— A hiveim? Közel a város! Érzem a hiveimen. 

Küzdenem kell azzal az átkois szellemmel, melyet ide 
sugároz! Hol vannak azok a régi jó paraszti népek, a 
templomosak, a szelídek, akik bizalommal, szeretettel 
viszonozták a papjuk buzgalmát? Akik gyóntak, áldoz
tak, mint a mi apánk is! Hol vannak? Mert a mi apánk, 
az buzgó ember volt! Igaz-e, bátyó?

A bátyó nagyon el volt már érzékenyülve. Különben 
sem igen állja ki az ilyen vérmesebb természetű ember, 
hogy más beszédjét ily sokáig hallgassa! Kivált, hogy 
az öreg Kerekest emlegette. Még majd ríva fakad!

Mert ami igaz, módfelett szerették az apjukat mind 
a ketten! Hogy hát ez az elérzékenyülés ne hatalma
sodjék el rajta, nagyot köhhentett és a pohár után 
nyúlt. Kövér arca már tűzben égett.

— No, az éktelen buzgó vót, azt meg kő hanni! 
Azé is hatta, hogy papnak menj. Pedig köllötté vóna 
otthun! De ott vótam én. Most is ott vagyok, ahun dó- 
gozni köll!

— Nagyon jól van, bátyó! Csak olyan légy, mint 
boldogult apánk volt, akkor lesz becsületed!

— Becsület? Van is! A fődnek sincs hijja. Templom- 
Tcépvisellő is vónék. Templomba is nagyobbrészt elnézek.

— Nagyobbrészt?
— Nono! Hát hun hogy. Mikó lehet. Mer azt meg
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kő hanni, hogy a papunkat nem szívelem. Nem én, az 
anyja kirelajzumát!

Hörpentett egyet a pohárból, aztán folytatta.
— Mer én igazságos ember vagyok. Oszt miúta az: 

alsó papszállást béröltem tűle, hát eccer csúnyán össze- 
gyüttünk, oszt azúta igen rideg a tudatom vele szem
be! Hát szabad egy valamirevaló papnak aszondani egy 
templomképvisellőnek, nekem: Kerekes Gábornak, hogy 
kitetet a templomképvisellőségbű, merhogy nem vagyok 
vallásos! Mi?

Kerekes Gábor agyara közé szorította a pipát és 
felszabadult jobbjával akkorát csapott az asztalra, hogy 
csak úgy táncolt a békességhez szokott öreg lámpa.

— Hát nem vagyok én vallásos? Azt a betyár hét
szerelmit ennek a nyovojás világnak! Hogy én nem va
gyok vallásos! A nyiszlett! . . .  A kis nyovoja!... De 
amikó választottuk, akkó jó vótam!

A plébános nyugtalanul mozdult meg a székén. A po
harához nyúlt.

— Csak békesség és nyugalom, bátyó! Megállj csak!: 
Hát hol is kezdjem. . .  Templomba jártok ?

— No, hogy azt se kék mondani! Hát mé vertem 
vóna ki a kanász ápfogát a télen, ha nem azé, hogy le- 
maratt a nagymisérű? Az anyja szerelmes szerelmit a 
nyovojássának! Aki az én portámon zabáli a kinyeret, az: 
pakójjon templomba is, mer kihajitom!

— Már igazán régen voltam nálatok. Milyen a házi 
szokás? Imádkozgattok?

— Hát hogy a nehíssígbe ne imádkoznánk? Még a. 
legkisebb gyerek is tudja az asztali áldást! Este meg:; 
Atyának. . .  oszt dögőjj! Nem úgy mén az!

— Hát igen. . .  És gyóntok-e ?
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— Mi? Hogy gyovonunk-e? Az asszony mindenna
pos áldozó, a Maris meg Mária-lány. No de a legínysíg 
is szoritva van! Oszt ha a gyovoócédulát nem tudja vala- 
mellik előanni, kivált Húsvét táján, hát akkó ha még 
láttá rivilinciót! Hajh, nem úgy van az énnálam! Ami 
törvíny, az törvíny!

— És t e . . .?
— Mit?
— És te . . .  gyóntál. . .  ?
A bátyó dacos mozdulattal kapta le a pipát és 

nagy buzgalommal tömködte benne a kialvó parazsat. 
Szipákolt egynéhányat, kiitta a poharát és csak aztán 
mondta csendesen, zavartan:

— Gyovontam hát.
A pap felállt és közelebb jött. Az öreg nem nézett 

fel rá.
— Bátyó. . .  ez nem biztos!
— Biztos az!
— Mikor?
Most már a bátyó is felállt.
— Mikó ? . . .  Hát akkó! No néccsak, hogy szurtyon- 

gati az öregebbet!
— Tavaly? Tavalyelőtt?
— Tudja a nyovoja!
— No, ugye, hogy nem gyóntál?!
— Én? Má mé? Hogy én nem gyovontam? No 

megájj! Hát ki esküttetett engem? Nem te? Hát ki gyo- 
vont akkó a megboldogút öreg papná? Nem én? Mi?

A pap csak hüledezett. Gábor bácsi hörpentett egyet 
a pohárból. Nyeregben érezte magát. A bor is dolgozott 
erősen benne. Pedig bírta az italt, de ma este sok el
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fogyott, sokat hajtottak fel a testvéri beszélgetés során. 
Nem hagyta öccsét szóhoz jutni.

— No meg aztán! Esztendő múttán gyüttek a je- 
zsoviták. Ki gyovont? Tán nem én?

— No és aztán?
— Aztán kivettem bérbe annak a girhesnek a főgy- 

gyit, az alsó papszállást. . .  oszt azúta nem gyovontam. 
Meg nem is akarok. Nekem se köll ő, ha én nem köllöt- 
tem neki!

A pap szörnyűlködve tárta szét kezeit.
— De Gábor, az Isten szerelmére. . .  hiszen te ak

kor . . .  harminc esztendeje! . . .  T e . . .  Te, én nem tudok 
szóhoz jutni! Hát te is ? . . .  Hát. . .  te csak ennyi em
ber vagy?! Szegény apánk megfordul a sirjában . . .  Te 
Gábor. . .  hát te csakugyan ilyen vallástalan vagy ?!

A bátyó fenyegető daccal vágta fel a fejét.
— Mit mondasz? Ha igy beszész, akar rögtön el

mehetek . . .
A pap frontot változtatott. Nyugalmat erőltetett a 

hangjára és átkarolta a bátyót. Visszahúzta az asztal
hoz. Koccintottak.

— Nem úgy, bátyó! Emlékezzünk!... Mikor még 
hajdani boldog gyermekkorunkat éltük, úgye szerettük 
•egymást? Emlékszel? Együtt játszottunk, együtt birkóz
tunk, de együtt áldoztunk is. Ott, a mi kis templomunk
ban. Hogy sirt szegény anyánk! Emlékszel? És az öreg 
Kerekes is ott áldozott velünk. Milyen boldog, müyen 
büszke volt! Emlékszel?

A bátyó elérzékenyülve bólogatott és hozzádör- 
mögte:

— Hatost is kaptunk, mi?
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— Úgy van és elfeleztük a mákoscukrot. Te, meg 
én. De mi most is szeretjük egymást. Egymás kedvéért 
mindent megtennénk, igaz-e? Ha kérnék valamit tőled, 
ideadnád, megtennéd, úgye?

— Mán hogy a nehíssígbe ne annám oda! — kiál
totta fel a bátyó, meleg szeretettel nézve öccsére. Szip
pantott kettőt az orrán, ami az elérzékenyülés legmaga
sabb fokát jelentette. — Köll a csikóm? Láttam, hogy 
igen megtetszett! Köll? Odaadom!

— Bátyó. . .  kezet rá, hogy megteszed a kérésemet!
Meleg tűzzel csaptak össze a tenyerek. Ittak is rá.
— Hát édes bátyám, az én egyetlen testvéri kéré

sem az lenne, hogy gyónj meg!
A bátyó felugrott.
— No, azt mán nem montam!
— Kezet adtál rá! És ha nem leszel ura a szavad

nak, én, az öcséd, a te egyetlen édes testvéred, én fogom 
megimi a papotoknak, hogy én is igazolom. . .  az én bá
tyám nemcsak vallástalan, de szószegő is egyúttal! Meg
teszem, meg én!

Párperces, kemény csend következett.
— Mán pedig én anná nem gyovonok, oszt le van!
— Hát kinél akarsz?
Gábor bátyánk kettőt lépett a banyakemencéig. 

Nekitámaszkodott. Kigombolt három pitykét a mellé
nyén. Vissza is gombolta, csak aztán szólt:

— Hát. . .  ha valami jezsovita akanna megest. . .  
nem mondom. . .

A pap kétségbeesetten nézett rá.
— De hát pap, pap! Honnan kerítsek én neked most 

jezsuitát?
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— Mán pedig én akarmellikné is szívesebben, nekem 
mindegy. . .  de anná nem. . .  oszt le van!

A pap felállt, ő  is odaállt a kemence mellé. Csen
desen szólalt meg.

Bátyó!. . .  Hát itt lennék én is!
Az öreg elugrott a kemencétől. Megbotránkozva né

zett öccsére.
— T e ? .. .  No, hogy azt se kék mondani! Hát az 

öcsémnek gyovonjak?
— Miért ne? Hiszen testvérem vagy, ismerlek. Ha 

bajod, panaszod van, úgyis elmondanád. Ismerem a hi
báidat is. Hát lehet neked olyan bűnöd, amit én, a 
testvéred ne tudhatnék meg? Bátyó . . .  !

— Nekem. . .  ? Ha nagyon keressük, nem tóm akad 
e áttajjába bűnöm! Csak épp, hogy sokat iszok, meg épp 
hogy káromkodok, meg hummiegymás. . .

— No, hát akkor? Bátyó. . .  ! De nagy örömet sze
reznél vele! Nekem is!

— Hát még az anyjukom, hogy örülne othun! Tán 
el se hinné. . .  !

— Meg akkor bár megírnám a papotoknak, hogy 
igenis, az én bátyám újból vallásos, mert az én templo
momban is meggyónt e! No . . .  bátyó?

A bátyó előbb hörpentett egyet, mintha attól az 
aranyló bortól kért volna tanácsot ebben a nehéz hely
zetben. Aztán . . .  széles lendülettel kezet adott.

Több szó nem esett köztük. Lefeküdtek. De egyik 
sem tudott elaludni sokáig.

*

Másnap reggel meg is gyónt Kerekes Gábor annak 
rendje és módja szerint, aztán hazakocsizott ismét a 
falujába.
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Búzás sógor volt a koccintás cimbora, vele esett szó 
legelőször a gyovonásról. A sarkon, a kis kocsma piros- 
teritős asztala mellett.

Nem a sógor kezdte. Honnan is tudhatta volna ő 
a nagy eseményt?!

A bátyó kezdte egy oldaltámadással.
— Sógor! Mikó gyovontá te utojjára?
Búzás sógor nagyott nézett a szokatlan kérdésre, 

de még a sipkát is levette fejéről, amikor a folytatást 
hallotta.

— No, ugye! Magad se tudod, mi? No oszt mit ér 
a2 ijen képlag való vallásoskodás, he? Hát való az ijen 
sárázás, he?

Búzás sógor hebegve vágta vissza:
— Hát te?
— Hogy én e ?! Igenis, hogy gyovontam! A saját 

öcsémné! Igenis! No, mit bambűtá el? Má mé ne? Pap, 
pap! Nem igaz? Még ez... az izé... a mi papunk is pap. A * 
gyovonás enné is csak gyovonás. Csak hát ha az ember
nek módja van a tulajdon testvériné gyovonni, akkó ott 
gyovonik. Nem igaz? Az én öcsém meg különösen szép- 
szavú!

Búzás sógor újra hüledezve, de kíváncsian kérde
zősködött:

— Oszt leattá neki mindent?
— Leattam én! Pap, pap! Nem igaz?
— Oszt nem szót semmit?
Nem a nehíssiget! Monta az feszt!
— Oszt te?
— É n.. ? Hát mikó ő monta, akkó én hallgattam. 

Má mé ne hallgattam vóna? Jó monta! Csak eccé ...
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Itt Kerekes Gábor közelebb hajolt Búzás sógorhoz 
és csak a baujsza hegyén lehetett észrevenni, hogy mo
solyog, amikor mondja súgva:

— Csak eccé szótam közbe. Mer aszongya — Te 
Gábor! Te sokat részegeskecc, oszt ettű van a többi, az 
égisz! Kerűdd az ojan heleket, ahun nagy alkalom adó
dik az ivásra! Sokat iszol. Mikó vótá utojjára italos?

Még ilyet kérdez! No awá én is közelebb hajútam 
hozzá oszt csak annyit szótam csendesen:

— M ikó?...?  Tennap este ... az öcsémné!
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Én is hazakerültem ..
Kezdhetném ott is, mikor az ötszázadik maláriás ha

lottat kisértük a tábor kapujáig. Hogy könnyeztek az 
öreg rongyosok, hogy bámultak elfásult arccal a gya- 
lulatlan koporsóra a sirai már nem tudó legöregebbek 
s hogy zokogtunk mi huszonegyévesek! Magunkat sirat
tuk. Aztán. . .  aztán elvitték az öreg népfelkelőt s mikor 
már a koporsó eltűnt a fasorban, kivettem a zsebemből 
a kincset, a fogolyremjeket, a hordóabrincsból készített 
kiskést, melyet az öreg rám hagyott, fényesre dörgöltem 
pengéjét a homokban, aztán leültem és megírtam a leve
let abba a bánáti kis faluba, hol az öreg népfelkelőt egy 
kis család várta. . .

Kezdhetném azzal a rémes karácsonyestével is, mi
kor a karácsonyi szelíd énekek nem tudtak vigaszta
lást adni, csak még jobban felkavarták, felszították a 
lelkek mélyén szunnyadó kétségbeesést, elannyira, hogy 
hárman öngyükosok lettek a szeretet éjszakáján.

^Kezdhetném avval a kimondhatatlanul fájdalmas 
nappal is, mikor utolsó vagyonom: a csizmám vételára 
fejében kapott tizenkét kenyérből a tizenkettediknek 
utolsó falata csúszott le örökké éhes számon.

De hát nem olyan a vüág, amilyen, hanem amilyen
nek látjuk!

Az én szemem pedig — hála a Magasságbelinek —
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a könnyek fátyolán keresztül is tudott és tud nevetni! 
Én biz ott kezdem, fogolykarriérem ama fontos kiinduló 
pontjánál, mikor a kis pufók arcú talián káplár a dühtől 
nekiveresedő arccal valami tizedszer ordította a glédába 
állított fogolycsapatnak:

Nagi Dzsuzeppe! Nagüi!-----
Rémülten pislantott egyikünk a másikára, mert a 

furcsa nevű cimbora csak nem akart jelentkezni.
Akkor nekem mentő ötletem támadt! Előléptem s 

a káplár névsorába tekintve eloivastam a furcsa nevet 
így: Nagy József.

Nagy József szegény, igaz, hogy kapott egy pofont 
a káplártól, én azonban elindultam karriérem magasan 
ivelő útján.

Csak természetes, hogy attól a naptól kezdve én 
olvastam a névsort, ismerőse lettem a káplárnak, általa 
a kapitánynak s pár nap múlva a betegszobában teljesí
tettem szolgálatot. Én osztottam ki az aszpirint, a rici
nussal telt, nagy demizsonból még a bakancsomnak is 
jutott, utolérhetetlen szakismerettel készítettem a tej- 
konzervekből a tejet a súlyos betegeknek s nyaltam ki a 
konzervek alján maradt csodásízű szirupot. Mert mindig 
maradt az alján valami. Én Olaszországban jól nem lak
tam soha, de mégis meghíztam. A maradék tejkon- 
zervtől.

Közben igyekeztem magam hasznosítani. Kiismer
tem az öreg orvoskapitány gyengéit és tőlem telhetőleg 
gondoskodtam szórakoztatásáról is.

Az éhes napok egyikén történt. Délidő volt, mi már 
túl voltunk az ebéden, most ettek az őrök. Mi levest, ők 
húst és főzeléket. Az egyik fürge járású, kis talián, ahogy 
a mi drótkerítésünk előtt elhaladt, kiloccsantott tetejez
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ve megrakott sajkájából egy félmarékra való főzelé
ket s egy kis darabka húst. A drót körül állandóan 
ácsorgó foglyok közül tizen is ugrottak már, hogy has- 
rafekve behúzzák a drót mögé a kincset. Persze egyiknek 
sem sikerült. Az én öreg orvoskapitányom épen ott állt 
a betegbarak ajtajában, szemtanúja volt a jelenetnek. 
Rámmordult

— Csinálj egy vödör tejet!
Aztán, ahogy a taliánok szokták, kezét elfelé len

dítve, odaintett a foglyoknak komoly arccal:
— Hűi! Veni qua!
A fogoly, aki a kiáltásra figyelmes lett, a beszédből 

ugyan egy szót sem értett, de a kézmozdulatot magya
rul értelmezte s mi sem természetesebb, mint hogy erre, 
a nálunk épen ellenkezőjét jelentő mozdulatra tovább 
állt. Kapitányom most emelkedettebb hangon szólt oda, 
megismételvén a kézmozdulatot. A vége az lett, hogy a 
többiek is elsiettek, fin közben elkészitettem a tejet s ott 
álltam mellette már a vödörrel. Kapitányom már dühös 
lett. Valósággal orditva rohant oda a drótkerítéshez, 
mely mellől sietve és ijedten húzódtak vissza a foglyok.

Dühösen integetve kiabált rájuk:
— Hűi! Porco d i. . .  Perche non veni questa bestia? 

(Miért nem jön ez a vadállat?)
Ekkor jöttem én. De épen idejében, mert az ordítozó 

kapitány elől futva menekült az is« ki a drótnál sem volt 
eredetileg.

Nagyot kiáltottam
— Héj!
Aztán intettem nekik a magunk erkölcse szerint. Az 

egyik öreg népfelkelő, kinek már nem volt ideje elbújni 
a dühös orvos elől, a második intésre kényszeredetten
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odajött. Kapott egy csésze tejet. A kapitány bámulva 
néz rám. Megmagyarázom neki, hogy nálunk a talián 
»jöjj« az »menj« és forditva.

— Interessante! — mondja, aztán utánoz engem. 
A kukucskáló foglyok közül a szemfülesebb odasiet. Te
jet kap. A kapitány nevetve élvezi a különös szituációt. 
Újra int. Már ketten-hárman ugranak.

Mit szaporítsam a szót? Aznap a kapitány öt vö
dör tejet játszott el igy a maga s a tábor tisztjeinek ne
mes szórakoztatásaként. Hogy a minden huncutságba 
hamar beletanuló foglyok jól statisztáltak, azt felesle
ges mondanom.

De hasznosítottam én magam máskép is!
Az egyik olasz őrmesternek kelevény támadt a ke

zén. Sóhajtozva járt kelt napokon keresztül a táborban. 
Még dühösebb volt, mint máskor. A foglyok félve hú
zódtak félre közeledtére. Megszólítottam. Széles, drámai 
gesztusokkal panaszolta el baját. Annyit azonban lát
tam, hogy a talián orvostól fél. Felajánlottam, hogy a 
táborban lévő magyar orvost megkérem, operálja meg 
a kezét. Egyszerű felvágásról volt ugyan szó, de én a 
hatásosabb operáció szót választottam, örömmel egye
zett bele.

Másnap bejött a betegszobába, mikor a talián ka
pitány nem volt ott. Két pöttöm katonája támogatta. 
Irgalmatlan nagyokat sóhajtott s minden második sza
va az ég felé szállt.

— Madonna, oh Madonna, ajjuva! Ajjuva oh mise- 
ricordioso Dió! A legájtatosabb barát is megirigyelhette 
volna istenes, kenetes sóhajtásait.

Leroskadt a székbe s hallatlan hörgések, vonaglá- 
sok közepette kivágták a kelést.
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Mielőtt a műtét megkezdődött volna, majd, hogy ke
zet nem csókolt az orvosnak, leimádkozta az eget, de mi
re a kelést kivágta az ügyeskezű doktor, mire a fájda
lom megszűnt, megszűnt a nagy becsület is úgy az ég, 
mint a doktor iránt. A doktornak megveregette a vál
lát, aztán hetykén káromkodott egyet s kilibbent a be
tegszobából.

De a káromkodásnál egy pillanatra álljunk meg! 
Az a veszett hire van a mi népünknek, szerbnek, ma
gyarnak egyaránt, hogy a vén Európában mi tudunk 
legcifrábban káromkodni. Tagadom! Voltam honvédkáp
lár, voltam pesadijszki nárednik is, sajnos, bizonyos tö
kélyre vittem e nemes művészetben, de állíthatom, oly 
gyáván, oly piszkosan káromkodni, mint a talián, nem 
tud egy náció sem. Mi a Madonnát még véletlenül sem 
szidnók!

Tipikus talián káromkodást láttam egyszer. Mert 
azt látni is kell! Egy kis sziciliai káplár követte el. Le
emelte sapkáját, felnézett az égre s aztán elkezdte: Oh, 
santo Pietro, Santo Paulo. . .  s folytatta végig a minden
szentnek litániáját pergő gyorsasággal. . .  minden szent 
nevének emlitésénél olyan mozdulatot téve, mintha a 
nevezettet belerakta volna valósággal piszkos katona
sapkájába . . .  de szent Antal nevénél hirtelen megállt....

— Eh, sant Antonio, veni qua, tu sei italiano! 
(Szent Antal, te jöjj ki, te talián vagy!) Azzal a földhöz 
csapta a rongyos sapkát, hiszen talián egy sem maradt 
benne!

•Sí-

Múltak a napok. A béke is kiütött már, de hazame
netelünkről semmi hír. Három fogolytábort jártam vé
gig közben, mindenünnen magammal vittem egy irást,
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hogy engem erre-arra használni is lehet. Jártas vagyok 
a betegápolásban is, tolmács is tudok lenni stb.

1919 januárjában lehetett, mikor az apulai fennsí
kon lévő Casale di Altamura-i fogolytáborba egy rende
let érkezett, mely szerint sürgősen össze kell írni a pa
pokat, papjelölteket, orvosokat, orvosnövendékeket, ál
talában mindazokat, kik a Vörös Kereszt szolgálatában 
álltak, mert a hazamenetelben azok kerülnek sorra leg
először.

Aranyos úrigyerek volt Settini főhadnagy, a mi 
irodánk parancsnoka s mikor megmutatta a rendeletet 
nekünk, észrevette, hogy könnybelábbad a szemem.

Az én törzslapomon foglalkozásom be volt írva: 
»Studente di Pedagogium« — (pedagogiumi hallgató). 
Ahogy aztán a rendelet értelmében átnézte a törzsla
pokat, ezt a bejegyzést nagy mérgesen áthúzta s beírta 
»studente di universita« — (egyetemi hallgató). Aztán 
rám nézett s jelentős hangsúllyal megkérdezte

— Ugye te orvostanhallgató vagy?
Én csillogó arccal mondtam rá igent s nagyobb bi

zonyság kedvéért elő is vettem a másik fogolytáborból 
való igazolványomat, mely szerint én az orvosi tudo
mányt ápolói minőségben kultiváltam eddig. No, ami 
azt illeti, nincs az az orvosprofesszor, aki a tejkonzerv 
keverésében oly jártasságra tett volna szert, mint én!

Elment az irás, mely szerint én is orvostanhallgató 
nagyok.

Másnap új írás jött. A kórház ezredorvosa citált 
raportra. Lecsirkefogózott, legazemberezett s kijelen

tette, miszerint meglátszik, hogy barbár népség szülötte 
vagyok, mert annyi jóérzés sincs bennem, hogy jelent
keztem volna szolgálattételre a kórházban, pedig tud
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hatom, hány hontársammal kínlódik itt ő alig néhányad- 
magával. Hallgattam. Megkérdezte a nemzetiségemelt, 
azzal a kötözőbe vitt, hol vagy ötven-hatvan sebesült fo
goly várt kötözésre.

Rámorditott, hogy a magyar sebesülteket hívjam 
oda. Megtettem. — Most adjon friss kötést mindnek! — 
szólt és otthagyott.

Harcsabajuszu öreg káplár lépett először elém. fin 
ijedten meredtem a csipeszek, kések halmazára s még 
ijedtebben szegény csúnya kézsebére.

— Hálá Istennek önkíntes úr — mondta — hogy 
egyszer már fajtánkbeli elé kerülünk, tán helregyün a 
kezem is, mer nézze csak-e! . . .

Azzal mély sebéből sziszegő óvatossággal kezdte ki
húzni a véres vattacsomót.

Szégyen ide, szégyen oda, én sem azelőtt, sem ak
kor, sem azóta nem bírtam a vért látni, most se láthat
tam sokáig, mert elsötétült előttem minden s ha az öreg 
káplár a másik kezével el nem kap, lezuhantam volna a 
padlóra.

Az ezredes kidobott. Megismételte, hogy végeredmé
nyesen barbár vagyok s vésztjóslóan kijelentette, hogy 
jobb, ha más pályára lépek, mert itt nincs jövőm.

Mégis eljött a nap, amikor az orvosnövendékek el
indultak. Tíz virtikli orvosnövendék és Settini főhadnagy 
szeretetéből és kinevezése alapján két vadorvos: én és 
egy bácskai cimborám. Az utolsó percben ujabb parancs 
jött: akinek igazolványa nincs, az Comoban vizsgát 
tesz egy bizottság előtt, mert kissé sok orvos jelentke
zett. Gyanús az eset!

Orvos nem voltam, de mint tanárjelöltnek a földrajz 
szaktárgyam volt s jól tudtam, hogy Como a svájci ha
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tár szélén fekszik. Egy-két kilométer a határ. . .  a vo
nat este ér oda. . .  Diktum-faktum, mi Fojt vadorvos 
cimborámmal elhatároztuk, hogy megszökünk.

Többnapos utunk Délolaszországból Comoig az él
mények egész sorozata volt. Tekintettel azonban arra, 
hogy mindennek, még egy fogsági elbeszélésnek is van 
határa, ezeket fájó sziwel nem emlitem.

Egyszerűen ott folytatom, hogy Comoban a szökés 
nem sikerült. Udvariasan, de határozottan betessékeltek 
szuronyos őreink este kilenc óra tájban a comoi kór
házba, melynek parancsnoka majd megölt bennünket, 
mikor lejelentkeztünk.

Az éjjel indul a vonat, hogy mertünk most jönni 7 
Hát mit gondolunk mi? Hogy itt mindent lehet? Hogy 
itt is barbárok laknak! Vannak-e írásaink? Nincsenek? 
No, akkor meg egyáltalán nem mehetünk, mert éjjel a 
vizsgáztató bizottság a mi kedvünkért össze nem ül! 
Különben is pakoljunk innen rögtön, elég a maga baja 
most és menjünk, ahova akarunk, majd reggel jelent
kezhetünk újból.

Reszketve támolyogtunk ki.
A folyosón egy önkéntes áll szóba velem.
— Fon vó zind zi — mondja hamisítatlan magyar

sággal.
— Én is Árkádiában születtem, testvér — mondom 

neki magyarul.
— Orvostanhallgató kolléga szintén?
— Szintén. . .  zenész!
— Van írásod?
— Nincs.
— Ne félj, nekem sem volt! Egyszerű, naiv kérdé
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seket adtak. Tőlem a szem anatómiáját kérdezték. Ugye 
egyszerű?

— Nagyon. . .  — feleltem.
A következő percben a káplárunk karon ragadott.

— ő  társaival visszajön a városba — mondta — mi 
legjobb, ha kimegyünk az állomásra s megalszunk az 
egyik vagonban, majd az állomás őrei vigyáznak ránk. 
Ráhagytam. Már alig vonszoltam magam. Félhalott vol
tam a gyengeségtől, idegességtől.

Nagy, széles Pullmann-kocsiba másztunk fel a sötét 
pályaudvaron. Benn a kocsiban nincs ülőhely. Ágyak! 
Vöröskeresztes kocsi. Hová kerültünk? Mindegy. Aludj 
pajtás!

Éjféltájban nagy zajra ébredek. Lármázva, kiabálva 
tódulnak be a kivilágított kocsiba az utasok. Felülök az 
ágyban. Csupa tiszt. Fekete parolinos orvosok, regimenc- 
páterek. önkéntest sehol nem látok. A cimborám sincs 
sehol. Ijedten nézek körül. Rám se hederit senki.

— Szerelmes gondviselő Istenem... csak nem???
A cimborám, úgylátszik, megszökött. Mit csináljak?

Maradjak ?
Maradok.
Keményvágású hadnagy áll meg mellettem. Az 

előbb mintha magyarul szólt volna valakihez. Helyet 
kínálok neki:

— Tessék.
— Csak maradj. Mi vagy te?
— Orvostanhallgató.
— Én református pap.
Azzal tovább megy.
Az erek majd szét pattantak már a fejemben. Mi 

ez? Kik ezek? Hova mennek? Jó Istenem... hátha?
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Behúzódtam az ágy sarkába s úgy tettem, mintha 
aludnék. A szivem a nyakamban kalapált. . .  Lesz, ami 
lesz. . . !

Olasz tisztek lépnek be. Iratokat néznekr csomago
kat vizsgálnak. Meg sem mozdulok, pedig érzem, nem
sokáig bírom. Megbök ujjával az egyik, fin úgy teszek, 
mintha mélyen aludnék. A hadnagy odaszól az olasz, 
tisztnek.

— Ammalato! (Beteg.)
A talián undorral fordul el tőlem. Tovább megy.
Kínosan vánszorgó percek. Aztán egyszer mintha 

megmozdult volna a vonat. . .  vagy csak az ágyat lökte 
meg valaki?. . .  Nem, a vonat indult meg. Irgalmas Iste
nem, merre indul, északnak-e, vagy vissza délre ? . . .

A megőrülés határán vagyok már. . .  szemem kidül
ledve néz a sötét éjszakába, hogy megállapítsam, merre 
indulunk. . .  Az egyik vülanylámpa a városban mintha 
délre távolodna!... Felülök az ágyban... a hadnagy 
megszólal mellettem. . .

— Hát megyünk haza, pajtás?
Sírva feleltem:
— Megyünk tiszteletes uram!
— Tiszteletes a körösztapád! Az apám se volt pap, 

se református. Csak, tudod, a reformata papi szakmára 
nem akadt vizsgálóbizottság, azért választottam ezt a, 
szép mesterséget. Most, amióta elindultunk, megint csak 
az lettem, ami voltam: tanitó!

— Szerbusz édes kollégám — vágtam rá én is és 
csak úgy hullt a könnyünk, ahogy összeölelkeztünk.

Mire letöröltük szemünkről a könnyet, már svájci
őrség szállt a kocsinkba.

S azután. . .  én is hazakerültem!. . .
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Mári néni meg a Márika 
az Úr koporsójánál

Fúrúék kiskapuján nagy viháncolással ugrott ki Má* 
rika. Utána a Szülike lépett ki. Bezárta a kaput és a 
kulcsot felakasztotta az alacsony kapu belső felén lévő 
szögre.

Alacsony a kapu, alacsony a kerítés itt is, ott is, 
végig az egész uccán. Benézhet, akinek kedve tartja. Nem 
lát semmi különöset, ha csak azt nem, hogy majd min- 
denik udvarban kukoricát pattogatnak. Ha meg már ki
pattogatták volna, hát azt roogtatja, majszolja, tömi, 
rágja valahány. Kiki a maga módja és kora szerint. Még 
talán a finom »zsíros kinyérkének« sincs akkora becsü
lete ma, mint a nagyszemű fehérre, vagy piros domósra 
pattogatott kukoricának.

De hova is beszélek »zsíros kinyérkéről«, mikor tud
nivaló, hogy Nagypéntek van márna! Amit a pattogatott 
kukoricán kivül igazol a sok templomba igyekvő is.

Nem is rendes, aki ezen a napon bár egy Miatyánk
kal be nem köszönt a szent sírhoz. A Krisztus koporsó
jához. Hiszen az olyan szép! Az a temérdek virág, az 
a sok csodaszép ének, meg imádság!

Ilyenkor előkerülnek azok a gyönyörűséges, régi 
imádságok, énekek, amiket nem lehet megtalálni egy új-
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módis könyvben sem. Talán azért is olyan szépek. Nagy, 
öreg betűiket talán száz esztendővel ennekelőtte írták. 
Papirosa már széthullóban, de összefogja még az elron- 
gyosodó papirszeletkéket a kegyeleten kivül az a talán 
ötödizigleni zsiradék is, melyet az ájtatos kezek simogat
tak rája.

Mondom, gyönyörűség ezeknek az énekeknek a 
puszta hallgatása is. Hát még az elmondásuk! Mert 
ugye nem nagy felfogás kell ahhoz, hogy megértse az 
ember, miszerint mégis, mégis nagyobb boldogság az, 
ha az ember megríkat, mintha őt ríkatják meg! Mégis 
csak nagyobb öröm, ha az ember tulajdon ájtatossága 
után igazodik a többi!

Van is vetélkedés ilyenkor az előéneklésért. Szeren
csés, aki sort kap! Mert teszem azt, mise után, vagy este
felé nem igen kerül sorra más, csak a mindennapos tem
plomi éneklők.

Fehér Mári néni nagyon jól tudhatta ezt. Azért 
ballag déli kereplés táján a templom felé.

A nap gyászához illő fekete kendő van a fején. Ke
zében olvasó, imakönyv. Másik kezébe Márika akaszko- 
dik, az unokája. Annak piros, kerek fésű fogja át ken
derhaját. Arca, ruhája, de még a keze is elviselhetetle
nül tiszta állapotban. Lábán a bátyja papucsa, ami az
ért is jó, mert lassabban esik benne a járás. Hiszen, 
ha mesztélláb lenne, nem bimá szüléje lassú járásra 
fogni biztosan! Négyesztendős féktelenségére jó kötőfék 
az a nagy papucs! így hol a papucsra néz, hol a kezé
ben lévő, összehajtogatott zsebkendőre, hol a szülikére, 
hol azokra a gyerekekre, akik odaszólnak:

— Tán a templomba mentek, Márika?
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Márika nem felel. Köténye zsebében megtapogatja 
az odarejtett pattogatott kukoricaszemeket és hallgat. 
Mint a szüle. És mosolyog. Mint a szüle.

Hogy a Márika mosolyog, hogy néha ugrik is egyet, 
annak ezer oka van! Ugrana o nagy, gyermeki boldog
ságában ezerannyit is, de nem engedi a nagy papucs! Pe
dig máskülönben olyan szépen slattyog igy ugrás közben 
a sarka,, hogy öröm hallgatni!

De miért is sírna? Hiszen ami könnye volt, mind el
sírta már mosdatás közben. Most csak örül a templom- 
bamenés sok szenzációval kecsegtető tényének.

De, hogy a szülike mosolyog, az már valami nagyon 
különös okot sejtet!

Ugyan min tud mosolyogni özvegy Fúrú Ferencné 
született Fehér Mária? ő, akit nagyobbrészt csak sírni 
láttak! ő, aki már harminc esztendeje siratja az özvegy
ségét. Annyi könnyel, hogy jut belőle még más koporsó
ba kerülő istenteremtésének is. Mert nincs temetés, ame
lyikre ő el nem menne, ahol meg ne siratná az elsiratot- 
tat is, a siratókat is, no meg nem kis és nem utolsó mér
tékben önmaga bús sorsát is.

Nem lehet pedig mondani, de nem is mondja ő sem, 
hogy valami különösebb oka lenne a panaszra, hiszen, 
hogy jó órában legyen mondva: fia is, menye is megbe
csülik, de hiába! Mégis úgy van az, ahogy az a szépsé
ges ének mondja:

óh, mert az özvegynél nincsen nagyobb árva, 
Még a kenyeret is könnyével áztatja.
Ott is sír az özvegy, hol mások vigadnak, 
ők az öröm helyett sírásra fakadnak! —

És bizony, mi tagadás, jól is esik neki a sírás! Ha 
különösebb ok nincs rá, csak le kell ülnie a kis székre a
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kerti barackfa alá, vagy a szobában a padkára és úgy 
magányosan, halkan, csendben csak bele kell kezdenie 
az özvegyek szomorú énekébe. Bajos azt kiállni sírás nél
kül! Csorog a könnye, mint a patak és lelkében valóság
gal megdicsőül Fúrú Ferenc emléke. Pedig, ha belegon
dolunk, illetve ha Mári néni jobban belegondolna: sok 
ütleg, kevés cirógatás, sok »azanyád« és kevés »édes 
hékám« lenne az emlékek végösszege. Talán bele is gon
dol, talán tudja is, talán azt is siratja. . .  ? Mindeneset
re érzi, hogy könnyebb a lelke, frissebb még a keze moz
gása is egy ilyen jó, kis sírás után.

De most mosolyog. . .  Arcának siralomhoz igazodott 
ráncai szokatlan rajzokat írnak fonnyadt bőrére.

A mosolygás oka ott lapul meg a kapcsos énekes
könyvben... Igaz, öt dinárba került, de megéri! Még 
ha vesszük, olcsón is jutott hozzá!

A tekiai búcsún történt, hogy a pihenés órájában 
Szeles Panna néni fontoskodva félrehivta és hogy senki 
meg ne hallja« a fülébe súgta:

— Márim, a tömörinyiek közt van egy asszony, de 
valami retent szép éneket tud! Olyan szívhez szóló, hogy 
nem áhati ki az ember rívás nékű. Meg kék tüle szerezni!

Mári néni kapott a szón. Odamentek. Meghallgatta 
ő is az éneket s miután megállapította, hogy az ének csak
nem »retent szép«, hanem egyenesen »elég szép«, meg
egyeztek a tömörinyivel. Nyolc dinárban egyeztek ki. 
öt dinár jutott Mári nénire, három Panna nénire, de vi
szont az ének is Mári néni atreccára küldödik és igy az 
első használat joga is őt ületi.

És most megjött az ének! Pedig már Panna elát
kozta a tömörinyieket. És most mégis megjött. Éppen
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a kádencióra, mert tegnap hozta a postás és ma meg 
Nagypéntek van.

Panna néni még nem is tudja, hogy megjött. Még 
senki sem tudja. De jobb is igy. Hadd hallják meg ott 
a szent sirnál legelőször! Hadd sírjanak rajta először 
ott, ott fájduljon meg a szivük az ének hallatára s az
tán a templomból kijövet hadd kérdezgessék:

— Hun szerezte ked Mári néni ezt a retent szép 
éneket?

Hát nem öröm ez, ha az ember belegondol? Hát 
ezért mosolygott!

Mire a templom elé értek, éppen abbahagyták a ke- 
repelést a toronyban. Mielőtt beléptek, mégegyszer meg
nézte, meg van-e az ének? Meg volt. Ott lapult a tömö- 
rinyi asszony éneke a hozzávaló »elég szép« imádsággal 
együtt. Márikát is rendbe hozta. Megadta neki az utolsó 
fejbevágást is. Nem azért, mintha különösebb oka lett 
volna rá, de nem árt az soha! Ne kényesedjen el a gye
rek. Ez meg amúgy is ördögfajzat!

A templomban, a szent sír körül alig lehettek har
mincán. Emberek, asszonyok, gyerekek. Az öreg Van- 
tísik vitte a szót. ő  mondta az imát, ő volt az előéne- 
kes, de már látszott rajta, hogy fáradt. Csendes fejbó- 
lintással adta tudtára a belépő Mári néninek, hogy épp 
jókor jött, mert ő már menne.

Mári néni és Márika előbb letérdeltek a sír elé.
A szüle meghajolt és fonnyadt ajkával csókot lehelt 

a hideg padozatra. Olyan jól esett neki ez a hűvös hi
degség! Aztán hirtelen az jutott eszébe, hogy a fájdal
mas Mária is fia meghidegült testét csókolgatta. Az a 
;szép, az a jó, az a nagyfájdalmú, szent asszony, aki
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Józsefe után most Jézusát temette. És özvegy volt Má
ria is! . . .

Feltartózhatatlanul bugyogtak elő könnyei és azo
kon keresztül nézett a virágok közt fekvő Krisztus-szo- 
borra. És sírt. Mária szomorú sorsát siratta, no meg. . .  
Isten ne vegye bűnül, ezzel egyidejűleg a magáét is.

Márika ijedten nézett a szülére, ő  is ott térdelt 
mellette. Meg sem mozdult, pedig az egyik papucs tér
delés közben lemaradt a lábáról. De hogy a szülike sí
rása csak nem akart szűnni, hát odébb tekintett. A sír
ra. Nézte a halott Krisztus szobrát. Szeme ijedt kerekre 
nyilt az oldalseb láttán. Nézte a szemét. Nem nyitja fel! 
Aztán az apró villanylámpákon bambáskodott el.

Egyszer csak megmozdult a szülike. Mig feltápász- 
kodott, Márika is felvette a lemaradt félpapucsot. Mári 
néni megmarkolta a kislány kezét és közelebb mentek 
a sírhoz, egészen a földre helyezett feszületig.

Ott a szülike újra letérdelt és sorra csókolta az öt 
sebet. Márikát is nyösztette, de ő csak a lecsukott szem
re adott egy cuppanós csókocskát, aztán ijedten felállt. 
A szülike újra térdreparancsolta s mikor a feszület mel
letti tányérba beejtette a maga féldinárját, jelentős moz
dulattal intett Márikának is.

Mert, hogy nyomon maradjunk, Márika is kapott 
egy huszonötparást otthon, kellő kioktatások kíséreté
ben. De bizony a pénzecske — hogy, hogy nem — elve
szett, az utasítás pedig elfelejtődött. Nagyobb bizony
ság okáért még üres tenyerét is megmutatta a szüliké- 
nek, amit az élénk fejcsóválással vett tudomásul.

Hogy aztán az öreg Vancsik éppen befejezte az 
imádságát, Szülike is ijedten ugrott fel. Pedig nem volt 
ott senki, aki elébe vághatott volna. Csupa csendes nép
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ség volt jelen. Nem volt egy se olyan feltörő! Volt ugyan 
egy uras nagysága. Valami éktelenül formátlan kis ima
könyvből imádkozott. A többi: csendes, olvasós, paraszti 
népek. Hogy mit is lehet üyen kis könyvből imádkozni? 
Mári néni érezte, hogy ő szégyenlené még a kezébe is 
venni azt a kis uras könyvet.

Feltápászkodott. Megszorította nagy, kapcsos ima
könyvét, meg a Márika kezét, aztán odacsoszogott az 
öreg Vancsik mellé.

Az odasúgta a letelepülőnek:
— Jó, hogy gyütté Mári, mer nem tóm kire hattam 

vóna a templomot?! Máj gyüvök én nemsoká! Addig 
mondhadd te. Éhen a könyvem!

Mári néni tiltakozó mozdulattal utasitotta el a 
könyvet.

Aztán maga mellé ültette a még mindig csodajó Má- 
rikát, elővette az okuláriumot, kinyitotta a kapcsos ima
könyvet, kettőt köszörült a torkán és belekezdett a tö- 
mörinyi asszony »elég szép« énekébe.

De bizony alig volt, aki az előéneklést ismételve vá
laszolt volna. Nem mondom, a Fúrú Kati, az mondta. De 
az rokonság volt. A szomszédasszony is dudorászta, de 
a többi csak nem szólt.

Mári néni fel sem vette. Biztos volt a dolgában. Vár* 
jatok — gondolta magában — majd mondjátok még a 
hatodik vers után!

Úgy is lett! Mire Mári néni belekezdett a hatodik 
versbe, hogy

Nem volt neked, Jézus bús halotti ágyad,
Keresztre szegezték szent kezed és lábad.. * 

már mondta utána a többség. . .
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Mondom, igen szép ének volt. Hallgatta, énekelte 
majd mindenki, fokozódó figyelemmel és áhítattal. Mári 
néni boldog volt és minden verssel nőtt a boldogsága.

Csak Márika kezdett el türelmetlenkedni.
Először az egyik papucs esett le hangos koppanás- 

sal a magas pádról lelógatott és kalimpáló lábacskáról, 
aztán a másik. De azért még nem szólt a szüle semmit, 
csak épp, hogy kicsit fejbevágta. Mind a kétszer.

De amikor a nyolcadik versnél Márika rángatni 
kezdte a szüle réklijét és félhangosan odamondta, hogy:

— Szüle, ahun a keresztanyámék Fercsije a! — ak
kor már majdnem belezavarodott az énekbe Mári néni. 
Csak természetes, hogy ezért egy alig látható, vissza- 
kézből való pofonka járt Márikának.

Nem volt nagy a pofonka, de Márika puha szájacs- 
kájához csontos volt a szülike keze és váratlan volt az 
örömteljes felfedezésre adott rideg válasz. Mert a Fercsi 
legény valóban ott állt a sír mellett! Hivatalos minőség
ben ! Apró feje teljesen elveszett a tűzoltó-sisakban, mely 
csupán azért volt a fején, hogy igazolja, miszerint Fercsi 
most őrséget áll a sírnál.

Márika sírva fakadt. Fercsi elmosolyodott s mivel 
nem volt szabad nevetnie, alig tudta visszafojtani a ne
vetést.

Márika erre hangosabb árnyalatba csapott.
A szüle csittítgatta, de hogy az nem használt, fáj

dalomcsillapítónak Márika kezébe nyomta az ő nagy
szemű, sokérmes olvasóját. Márika elhallgatott és a 
nyakába akasztotta az olvasót gyöngynek!

A tömörinyi ének már a tizenegyedik versnél ment. 
Az uras nagyságán kivül már mindenki mondta.
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Aztán Márika a lábafejére akasztotta az olvasót. A 
szülikének épp csak annyi ideje volt, hogy leakassza az 
alkalmi gyeplőt. Majd feddő tekintetet vetve Márikára, 
belekezdett a tizenkettedik versbe.

Akkor csikordult a templomajtó és akszamétos cso- 
szogással belibbent a templomba Szeles Panna néni. Az 
»elég szép« tömörinyi ének társtulajdonosa.

Mári néninek csaknem a torkára forrt az ének.. • 
Lám, a nagy sietségben el is felejtett szólni a Panná
nak, hogy megjött az ének! Most mit szól a Panna? 
Pedig igazán nem irigységből történt, hiszen végtire ő 
úgyis megmutatta, odaadta volna!

Panna néni már a keresztcsókolásnál tartott. Buzgó 
hajladozása közepette azonban nem kerülte el figyelmét 
az ének sem! Nem árulta el külsőleg semmi, de belül 
rettenetesen sírhatnék ja volt! Hát ezt érdemli meg ő? 
Azért mert három dinárral kevesebbet adott bele?

Felkelt és odaült a megzavarodott barátnő mellé a 
padra. Az kissé reszkető hangon, de belekezdett a tizen
harmadik versbe. De befejezni már nem tudta. . .

Mert ahogy Panna melléje telepedett, ráeszmélt arra, 
hogy az a Márika helyére ü lt!. . .  De hát akkor hol van 
a kislány? Odanézett. Nem volt a pádon. De még a kö
zelben sem. Zavartan kezdett bele a második sor ének
lésébe, amikor a félig nyitott templomajtón éles gyer- 
meksikitás hasított bele a templom levegőjébe . . . !

Megakadt.
Ujabb sikitás, még erősebb! A Márika hangja . . .
Ijedten tette le maga mellé az éneket és mindenek 

felett álló anyai ösztönét követve, ijedten szaladt ki a 
templomból. Még a pápaszemét is az orrán felejtette!
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A templom sarkán tényleg Márika rémüldözött. Ijedt 
borzalommal, megdermedve állt a falhoz lapulva. Tekin
tetét az ucca túloldalára meresztette és ordított, ahogy 
a torkán kifért.

A szüle ijedten rohant hozzá:
— Mi van veled, lelkem, csülagom?!
De Márika csak ordított tovább és jobb kezével, 

melyre kibogozhatatlanul rá volt csomózva Szülike nagy
szemű olvasója, reszketve mutatott a túlsó oldalra, ahol 
egy kéményseprő éppen nekitámasztotta létráját a pa
tika kapujának.

— Hát ezért eivalkodsz, te béka! — rivallt rá az 
öreganyja.

Aztán befogta a rémüldöző gyerek száját, hogy ne 
hallatszék be a templomba a sikitása, majd sietve von
szolta ki a templomudvarból az átellenes ucca sarkáig.

Ott csendes dörmögés közepette legelőször is az ol
vasót fejtette le a kislány kezéről, aztán lekapta lábá
ról fekete özvegyi papucsát és kettőt-hármat rávert Má- 
rikára, mire annak sírása egy-kettőre visszafojtott sze- 
pegéssé halkult. Aztán köténye sarkával megtörölte a 
gyerek orrát és lódított egyet rajta.

— Most pakójj, de igenyest haza, mert menten odad- 
lak a fekete embernek!

Márika ijedt sietéssel iparkodott hazafelé. A nagy 
papucs slattyogásától nem is hallatszott már a szepe- 
gése.

Mári néni pedig sietve indult visszafelé.
Nehéz sejtelmek gyötörték. És valóban. . . !  A tem

plomban énekeltek! Szeles Panna előéneklése után!
Mikor az ajtóba ért, már a tizenhatodik versnél tar

tottak.
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Panna néni is észrevette a visszatérő társtulajdo
nost. Két kézre fogta a papirost, amelyiken az ének volt, 
úgy mondta tovább.

Mári néni megtorpant. Pápaszeme felett mély kese
rűséggel teli tekintetet vetett az éneklőre. Oda akart 
menni, de hogy a szent sírra esett tekintete, mégis térd- 
reroskadt. Ott, ahol volt. Mélyen meghajtotta a fejét és 
újra megcsókolta a hideg márványlapot, mely hideg volt, 
mint a halott Jézus teste lehetett, amelyre a fájdalmas 
Mária szórta szomorú csókjait. . .  Megindultak a sze
méből a könnyek . . .

Hát lehet valamiben teljes öröme egy bús özvegy
nek? Hát lehet? Dehát a fájdalmas Máriának talán volt? 
Lám-e, az is!

Panna néni harsogva kezdte a tizenhetedik verset.
ő  meg tiszta kendőjét váltogatva nyomkodta a sze

méhez. Csendesen sirt. . .
Aztán felegyenesedett. Hadd mondja a Panna! Mi

ért ne mondaná? Hiszen ő is adott bele három dinárt. 
No, de úgyis csak egy vers van még hátra! Megigazította 
szikkadt kezefején a nagyszemű olvasót és leült az utolsó 
verset éneklő Panna mellé a padba.

Orrcimpái szinte megtágultak. Apró, ráncos szemei
vel szaporán pislogott. De nem énekelt! Nem énekelt a 
Seles Panna után! Kinyitotta a könyvét. Ott volt benne 
még a tömörinyi asszony levele. A végső sorait betűz- 
gette:

»tekijai szent búcsún íródott ez az ének. . .«
Akkor fejezte be Panna néni az utolsó vers utolsó sorát.

És akkor...,  hogy hogyan is történt, azt Mári 
néni sem tudná már elmondani, megismételni még ke
vésbé, de a belsejében érzett, elfojtott keserűség a kö-
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-vetkező pillanatban kinyitotta a, száját és énekké for
málódott ajkán a tömörinyi asszony levelének utolsó 
♦sora:

— Tekiai szent búcsún íródott ez az ének. . .
A többiek rázendítették hangosan ismételve.
Mári néni arcára kiült az alkotás láza és folytatta 

rezgő hangon:
— Kegyes tiszteletére Mária bús szivének. . .
Ment, mint a karikacsapás! Mégis ő fejezi be az

éneket!
— Vigasztalására a bús özvegyeknek . . .
Szeles Panna néni zavarában már együtt mondta 

a rögtönzött éneket a többiekkel. Mári néni szemeit pe
dig elöntötte a könny és reszkető, sírásba vékonyuló han

gon énekelte a legeslegutolsó sort, ami, érezte, olyan 
akkurátusán, olyan szépen kijött kádencióra:

— Akik nehéz szívvel ol sokat könyveznek. . .
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Papír, akibe a szalonna vó t...
( . . .  az istenek is leszálltak az olimpuszt 

magasságokból, amikor az emberek dolgaival 
akartak törődni. Borsód! L.: Az írásmód 
tisztasága).

Hónapos szobájának ajtajára két rajzszöggel volt 
felszúrva a névjegye. Csak annyi volt rajta:

K a l a p o s  F e r e n c
Semmi más. Hiszen a »rothadó és megmételyezett« 

polgári társadalom számára úgyis csak az volt: a Ka
lapos.

A rothadó és megmételyezett társadalom megszemé
lyesítői: Fucsek, a trotli, rövidlátó, öreg könyvelő, Klein 
úr, a cégtárs és Fekete, a segédkönyvelő voltak.

Hát volt, hát lehetett ezeknek érzékük az irodalom 
iránt? pettős könyvvitel, az igen! De irodalom? Az 
öreg Fucsek talán Berzsenyüg juthatott el, vagy talán 
kortársa is volt, ki tudja? Vén ósdiak! Mit tudtak ezek 
Withmannról, Verhaerenről, Marinettiről és általában 
az új idők új zenéjéről? Az öreg Fucsek amúgy is süket 
volt.

Mit tudták ezek, hogy új nemzedék áll szomjas ajak* 
kai a rombadőlt s elpusztulásra teljesen megérett régi 
kultura mohlepte kövei felett?!
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Ezt Kalapos így érezte, helyesebben igy hallotta a 
háború utáni esztendők minden régit leromboló új böl
cseitől. Megtanulta, hogy a polgári kultura céltalan és 
hitnélküli. Uj embereknek új irodalom kell. Nem a jól
lakottak zavartalan emésztésének biztosítása az iroda
lom célja! Az új idők megváltozott lelkületének új, me
rőben újhangú harsonája legyen az! Elnémítani a régi 
dallamokat!

Természetesen ő is verseket írt. Természetesen sza
bad formában.

Utálta, megvetette, gyűlölte a régi, naiv versformá
kat, de bozontos hajába mélyesztett ujjakkal hajolt elő
re, vére felpezsdült, ha olyasfélét olvasott, hogy teszem 
azt:

»Az expressionizmus visszasóhajtó utopizmusával 
szemben a konstruktív gondolat az erők tiszta kihang* 
súlyozásán alapul. . .«

Ki tudja, talán az izgatta ilyenkor, hogy az elsa 
olvasásra nem értette meg a dolgot? Reszkető kezekkel 
lapozgatott az idegen szavak szótárában, hogy eligazod
jék az értelmetlen, az izgatóan értelmetlen, de hangzatos- 
szavak dzsungeljében s lázas mosoly ült ki a szája szé
lére, ha azt hitte, nyomon van már.

Kopott szobácskájának öreg almáriuma tele volt. 
az ilyen stílusban írt füzetekkel, könyvekkel.

Külön fiókban tartogatta a kéziratait. A fiók csak
nem teljesen teli volt már. Legeslegalul hevertek az első 
versek. Az első szárnypróbálgatások. Baktató rímekkel, 
félénk gondolatokkal. De vissza is küldte őket a szer
kesztő, azzal, hogy több lendületet, merészséget és több 
őszinteséget vár írójuktól, kinek tehetsége máskülönben 
szemmellátható stb.
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Nem sok időbe került és Kalapos Ferenc lendület, 
merészség dolgában oly magas ívelésű pályát futott meg, 
hogy új világnézeti magasságában úgy hitte, már is fe
lette áll az első költői állomásnak nevezett nívónak. Ide
ges rajongással merült el az új és merész gondolatok, 
kifejezések tengerében s önfeledten rágott bele a körmé
be, ha egy szokatlanul új kifejezés lopakodott tollára.

Apja még a háborúban maradt el. Beteges, álmo
dozó anyja nevelte s a fogékony fiú lelke melegágya 
lett a megváltozott idők szélsőséges érzéseinek, újszerű 
kifejezésmódjainak.

Vézna, szeplős arcú gyerek volt, mikor az első ver
dét kinevették az önképzőkörben. Igaz, sántítottak a rí
mek, de azért nem volt igazuk, mert abba a versbe az 
•egész lelkét beleöntötte Kalapos Ferkó! Az igazságtalan 
kritika megpecsételte a sorsát. Csak azért is költő lett!

Tanár akart lenni, ‘ írnok lett a fatelepen. Nem tel
lett a tanulásra. Szellemi vezérnek készült és mindenki 
szolgája lett, akihez a hülye Fucsek is csak úgy szólt: 
hallja maga, Kalapos!

Vérig sértette az ilyen megszólítás. Szenvedett. Bör
tön volt számára az irodai helyiség. Lenézte az embe
reket.

Álnéven küldte be első modern versét egy kis heti
lapba, melynek szerkesztője egyszer hitelbe vitt fát a 
fatelepről. A vers megjelent. A többi aztán már ment 
magától. Szaporodtak a versek nyakra-főre! Már nem 
kapott kritikát, de ha kapott volna is! Hitt önmagában 
s első kritikusának önmagát tartotta.

Kopott hónaposszobája volt igazi birodalma, ott 
szabad volt, ott úr volt, ott kedvére kinevethette, kicsu- 
folkodhatta és . . .  kisírhatta magát.
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Egy szépasszony volt a dologban, aki azonban csak:, 
a »fatelepi JCalapost« tudta látni benne.

*
Már éjfél felé járt az idő, amikor Kalapos ledobta 

tarkahuzatos ágyára a könyvet, tollat ragadott és szé
les lendülettel írni kezdett:

Magambajajdulásaimban felrezzennek 
a vágyak
és idegeimen vitustáncot jár a
szín,
illat,
VÁGY!
Felbuggyanó emberségem ködbecsöppenti 
az asszonyt, 
aki megcsal
és vérző sejtelmem szerint 
nem is az enyém!

Idegesen mártogatta a tollszárat és írt, írt átszellek 
mülten tovább, néha szinte belereszketett.

A végén mégegyszer átolvasta. Törölte a túlnaivnafe: 
tetsző kifejezéseket. A vers fölé »Felcsiholt szerelem« 
címet írt és beküldte a szerkesztőségnek.

*

— Szerkesztő úr, még félhasáb kellene, hogy a ne
gyedik oldal tördelését befejezhessem!

— Halló, halló. . .  ! Hagyjon kérem üyenkor a fe
nébe... Halló, központ! Halló, kérem ...! Nézze,ilyen
kor, ha telefonálok, ne zavarjon! Halló . . .  !

— No hiszen én várhatok, nekem nem sürgős, dör- 
mögte a nyomdász és otthonosan helyet foglalt.
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— Halló . . .  ! Még mindig nem kaptam meg.. .Jó, 
várok!

A szerkesztő letette ideges mozdulattal a kagylót és 
rárivallt a nyomdászra:

— Ugyan ne üljön kérem le! Mi kell? Ja!
Savószínű szeme végigszaladt az asztalon heverő

kéziratcsomó felett.
— Mennyi? Még félhasáb? No itt van! Egye fene, 

tegye be ezt. . .  épen félhasábnyi lehet, rövid sorok, 
meg úgy sem hagy békén! Vigye! Halló, központ!

Kalapos Ferenc verse belekerült a hiányzó félha
sábba.

*

— Mari néni, Mari néni!
Kipirult arcú fruska vágtatott be a vadszőlős, fa

lusi ház kapuján, kezében lobogtatva az újságot.
— Mari néni, a Feri. . .  !
Özvegy Kalaposné sietve kötötte maga elé kék, fes

tett kötényét s ahogy csak öreg, agyonfáradt lábai en
gedték, sietve totyogott ki a lány elé.

Mikor az újságot meglátta a lány kezében, hirtelen 
előkapta szoknyája zsebéből a homályos pápaszemet, 
feltette s leült a vadszőlő tövében álló lócára. A lány 
melléje ült. Aztán könnybelábbadt szemmel kezdte ol
vasni el-elcsukló hangon:

»Felcsiholt szerelem«. Irta Jobbágy Ferenc.
A lány közbeszólt:
— A Feri, Mari néni, a Feri. . . ,  tudja ?
Aztán folytatta:
— Magambajajdulásaimban felrezzennek a vágyak...
A kislány hangján hallatszott, hogy már otthon is

elolvasta a verset s elérzékenyült hangjának minden
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rezgése Feri iránt érzett olthatatlan nagy szerelemről 
beszélt.

Mikor aztán vége lett, Kalapos néni elkérte az új
ságot. Reszkető kezével kivágta belőle a fia versét s 
gondosan összehajtogatva odatette Páduai szent Antal 
imakönyvébe, a többi mellé.

— Istenem — motyogta, mikor magára maradt — 
az apja is ilyen volt!

*

A szépasszony 10 óra tájban kelt fel. Unottan for
gatta végig az újságot. Az egyik válóperes riport máso
dik felét elolvasta, de az is unalmasnak tetszett. A le
velezési rovat is üres volt. Ledobta az újságot, lustán 
nyújtózkodott egyet, aztán öltözködni kezdett.

*

A patikusék Mancija az utolsó pattanást nyomta el 
az orra tövében, mikor berobogott a szobába barátnő
je, a szintén 15 éves Ha.

— Szervusz! — kiabálta. Aztán halkabbra fogta a 
hangját.

— Anyusod?
— Bevásárolni ment.
— No, akkor gyere! De gyorsan! Uj Jobbágyvers! 

Még nem olvastam. Tudod, az a Jobbágy, akiről a papa 
a múltkor azt mondta, hogy buta is, perverz is.

A két leány széles sietséggel vágta le magát a kis 
diványra.

Manci kikapta Ila kezéből az újságot és ideges, sut
togó hangon megkezdte a vers felolvasását.

Ha félbeszakította:
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— Hogy van? Olvasd még egyszer! Mondd, Manci* 
az a felbuggyanó emberség az egy perverzség?. . . .  
Nem.. . ?  Én nem értem igazán akkor ezt a papát!

*
A kávéházban azt a félhasábot, melyre a »Felcsi

holt szerelem« volt szedve, déltájban bicskával vágta ki 
egy cvikkeres úr sörözés közben.

A süket Fucsek volt. Főnökének vágta ki, hogy 
megmutassa neki a kivágott félhasáb másik oldalán a 
konkurrens fakereskedő cég hangzatos hirdetését.

*

A plébánia kertjében a plébános és a doktor a dió
fa hűvösébe helyezett kerti asztalnál ültek. A tarokk
parti hiányzó tagjait várták. A doktor szórakozottan 
forgatta az újságot. Bele-belenézett.

— Igen, ez kell ma! Felcsiholt szerelem! Hallod*. 
Palikám — fordult a plébános felé — te ugyan nem na
gyon értesz az efélékhez, de én mondom neked* hogy 
nem szerelem az már, ha csiholni kell!

— Miről van szó? — tekintett oda a plébános.
— Erről a versről* ni! Hallgass csak ide!
És olvasni kezdte. Közbe-közbe nagyokat kacagott.
— Engedd meg, papom, én orvos vagyok, de hogy 

valakinek mind az öt érzékszerve vitustáncot járjon és 
még a tetejébe ki is írja ezt az újságba. . ; ,  ez már sok!

A plébános feltette a szemüvegét s belenézett a 
lapba.

— Hát ez az, amit én mondok* barátom! Dekaden
cia minden téren! Muki legyen a nevem, ha egy szót is 
értek belőle! Ki ez a hülye? Megjegyzem, ő, szegényke, 
nem is hibás, ha a lapok leközlik s akad, aki még el is 
olvassa, jól teszi!
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Újra olvasni kezdték és nagyokat nevettek minden 
furcsa kifejezésen.

Az anyakönyvvezető a nagy nevetésre ért oda.
— Mi az, mi az?
Neki is felolvasták a nevettető részleteket.
— Hja — kedvetlenedett el — megint valami ady- 

szopolmány! Borzasztó, hogy hová süllyedünk! fis most 
tessék pártolni az irodalmat! Hát épeszű ember megért
heti ezt a marhaságot? Ezt mind annak az Adynak kö
szönhetjük, barátom! Egy-két versét olvastam, de ne
kem épen elég volt!

A patikus is megjött. Már messziről kiabálta:
— Munkára! Osztani!
A doktor keverni kezdett. A verset már el is felej

tették volna, csupán egyszer, amikor a patikus eltévesz
tette az osztást, akkor szólt rá a plébános, harsogó ka
cagással idézve a vers sorait:

»aki megcsal,
pedig nem is az enyém!«

#
Fischer, a borzas hajú biztosítási ügynök, miután az 

öreg Kerekessel sikeresen nyélbeütötte a jégbiztosítást, 
betért egy feketére a kávéházba.

Minden estefelé be szokott oda menni Leült egy asz
talhoz, egyedül, mint szokott, hogy kiolvassa a lapokat. 
Mindig megivott egy feketét, de néha, ha a versírásra 
érzett ihletet, megivott négyet is.

Modem volt természetesen ő is. Jókait vén trotil
nak, Aranyt öreg zsoltárosnak nevezte.

Jobbágy Ferencről még nem volt kialakult vélemé
nye.. Sokat nem tartott felőle, de határozottan irigyel-
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te egynémelyik kifejezését és különösen irigyelte, hogy 
Jobbágynak egymásután sikerült elhelyeznie verseit a 
lapoknál. Most, hogy elolvasta ezt a verset, úgy érezte, 
hogy Jobbágy mellett ő még nem eléggé merész. Jó len
ne megismerkednie ezzel a Jobbággyal!___

»Kinyitotta aktatáskáját, új feketét rendelt és írni 
kezdett.

»Találkozás a sikátorok alatt.«

(Jobbágy Ferencnek megértő szeretettel.)

Hogy őszinték legyünk, nem is tudta biztosan, mi 
az a sikátor, de a cím határozottan tetszett neki. Befog
ta a fülét. Úgy jobban ment nála, illetve úgy jobban jött 
az ihlet. A harmadik fekete után már folyékonyan írta:

»A búgó fény életes sötétje 
kerekre mosta zajgó lelkedet 
s a pillanatok csendjében mosdó 
földszagú fehérséged lefödé gondjaid 
mázsáját az atomok kéklő aranyával.
Állsz,
de futásod végtelen kezdetét látom 
búsúló éned megölt füstjében, 
hol az üvöltő nyugalom döngeti 
lelked kapuját.
Nézek a mélybe, hol tested ül . 
koszoruzott lelked terheként 
és szuronnyal szalonnázza le 
a sovány holnapot éljenzők gyáva tömegét. 
Sebaj!
Csak így!
Az idő vár. . .
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S én is az időben.
Látni akarom, hogy 
felvonyitó fájdalmad 
szögletes jajjá 
belehasitson a lomha lelkek 
süket jegébe. . .  !

*

Kispusztára csak másnap ért ki az újság.
Juhász Péter, a hajdani filozopter, hogy a háború 

kettétörte a karrierjét, ott maradt a falujában. A ki
csinyke birtok adott kenyeret neki és öreg apjának, aki 
miatt otthon maradt. Aztán később a kis pulyáknak is. 
Húsra nem mindig tellett, de azért szépen, Ízlésesen élte 
a maga életét s csak néha érezte igen fájdalmasan, hogy 
az életét derékba törte a háború mégis! Valamikor sokat 
olvasgatott. Most is érdeklődött és olvasott* ha tehette, 
ha hozzájuthatott, de sehogysem tudott beilleszkedni az 
új óriások furcsa világába.

ő  is elolvasta a verset, hiszen minden verset elol
vasott, ami csak keze ügyébe került. Az újakat is.

Kalapos Ferenc versét elolvasta háromszor is. Új
ítói nekihajolt. Olvasta halkan, olvasta hangosan. . .

Aztán búsan megcsóválta a fejét, kiült az akácfa 
liüvösébe és írni kezdett:

Köd.
(Töprengés az új énekek felett.)

Irástok sokszor sűrű köd nekem.
Beszédtele sokszor furcsa és zavart. . .
Nem. . . ,  nem. . . ,  nem értem az új éneket!
Pedig kitárom
lelkem, ügy várom
.Szent Szép intését a homály alatt.
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Dalotok fájó, síró, szaggatott.
Talán a Ma bús, megkínzott lelke 
vajúdik abban? Vagy az már halott 
s csak temetésre 
hív az új ének?
Ködötök a Ma halotti leple?

Talán szebb a Szép a ködbe rejtve?
Talán szebb a Szép úgy, ha sejtve van?
Vagy tán a ködben a Holnap lelke 
titkos reménye, 
titkos zenéje,
újat teremtő, titkos sejtje van?

Talán ti vagytok az új magvetők 
a Ma letarlott, száraz ugarán?
Vagy álproféták. . .  ? Vagy konkolyvetők. . .  ? 
Vagy félistenek. . .  ? Vagy csábos ebek 
s a dalotok csak ugatás talán. . .  ?

Vagy én vagyok nagy, lomha szikla csak, 
melyen az új mag nem kap táperőt, 
melyről a Holnap vize visszacsap, 
messze elkerül 
s ha innék, merül
lázas, cserepes, szomjas szám elől. .  ?

Aztán szétnézett 8 mikor látta, hogy senki sincs a 
közelben, leborult a gyalulatlan asztalra s testét meg« 
rázta a feltörő sírás.

Nem látta senki, nem hallotta senki Csak a lábá
nál heverő kis puli figyelt fel egy pillanatra. Aztán az. 
is lábaira fektette fejét és aludt tovább.

*
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Egy hét múlva már csomagoló papirosnak adták 
el azokat a lapszámokat, melyekben Kalapos Ferenc ver
se megjelent.

A Tiszán faszállitmány érkezett és Fucsek úr Kala
post küldte ki a munkások ellenőrzésére. Kalapos örült 
a kiküldetésnek. Uj impressziókat várt a kiküldetéstől. 
Hitte, érezte, hogy tisztán érti a fűszálak suttogó beszé
dét, melyek, hiába, csak máskép beszélnek manapság, 
mint a régi naiv költészet idején.

Aztán azok a derék paraszti népek! Nem a »Családi 
kör« jámbor alakjai, hanem a minden szépítés nélkül való, 
szögletes, de igaz emberek, akik szomjasan figyelnek fel 
a megujult időkre! Hitte, erősen hitte, hogy rokon ve
lük, hogy azok csodálkozó szemmel megértik, vagy leg
alább is megérzik, megéreznék az ő mondanivalóit és 
igazolnák. . .

*

Déli pihenő volt. Ott ebédeltek a munkások a töltés 
tövében. Kinek mije volt. Nagy Mihály például szalon
nát, csak amolyan bolti jószágot. A rendes már rég elfo
gyott. Ezt ott vette a város szélén »előlegbe«.

De mit is beszélünk a szalonnáról, mikor az már el 
is fogyott és csak a bőrét rágcsálta kérődzve Nagy Mi
hály. Unottan piszkálgatta utána fogát a görbe bicska 
hegyével. Nem azért, mintha valami a foga közé akadt 
volna, de ennek már ez a módja.

A zsiros szalonnáspapirost teregette maga elé, de az 
egyik betűszomjas, fiatalabb legény kivette a kezéből és 
olvasgatni kezdte.

— Mongya e az essőt? — szólt oda a harmadik, 
ami nyilvánvalóan a hangos olvasásra való felszólítás je
lentette.
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A legényke lassan, betüzgetve olvasni kezdte:
— Aszongya a felcsiholt szerelem. . .
— No csak nem ette meg a magáé? — nevetett be

le Suhaj Jóska.
A legény folytatta. A többi hason fekve figyelt »az 

olvasásra«.
De nem sokáig tartott a csend! Épen csak addig, 

hogy »felbuggyanó emberségem ködbecsöppenti az asz* 
szonyt». . . ,  mert itt Nagy Mihály éktelen röhejjel vá
gott bele az olvasásba, kikapván a legény kezéből a zsi- 
ros papirost.

— Hoci a papirt, koma! Mer hajjátok, három eszten-
6 Őt vótam standbeli, megest vagy négy esztendőt front
beli katona, kitanútam a káromkodás minden fortéjját, 
de még ilyen furmás kiszóllást nem hallottam! Ezt 
megtanulom, oszt mámmá este, ha hazamék, oszt ha 
idejibe nem lenne kisz a vocsora, hát odaállok az asszony 
elejbe oszt aszondom, hogy. . .

Avval bütykös ujjaival újra bontogatni kezdte az 
összegyűrt ujságlapot. . .

— Aszondom, hogy hallod-e hékám, ide a vacsorá
vá, ha nem akarod, hogy fölbuggyanó embersigem kö
dön cseppencsen, a kirelajzumodat!

Harsogó nevetés rázta meg a munkáscsoport min
den tagját.

Akkor ért oda Kalapos is .
— No, mi az, mit nevetnek, Mihály?
Nagy Mihály restelkedve gyűrte zsebre a papirost.
— Semmit — morogta — csak ezt a papirt, akibe 

a szalonna vót. . .  !
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A tavalyi penitenda
A falusi plébánia irodájában ketten ülnek.
A plébános és Ballangó Gábor.
Egy kis piros kancsóban bor állott az asztalon, mel

lette két pohár. Az egyik félig teli, az iireset ép most 
tette le az öreg Ballangó. Esetlen mozdulattal verte le 
a hamut cigarettájáról odatartott tenyerébe s mint aki 
tudja a módját, a tenyerébe vert hamut szépen beleszór
ta, onnan az odakészitett hamutartóba, azután foly
tatta :

— Mán pejig én menek! Mer plébános úr, azt mán 
éppensíggel nem akarom, hogy aszongyák majd esztán 
minden lemaradt emberrül: lemaratt ejis, akar a Bal
langó Gábor a tekiai búcsúrú. . . !

A plébános felállt. Lassú léptekkel mérte végig a 
szobát, megállt a fehérre meszelt buboskemence mellett, 
nekitámaszkodott — csak úgy megszokásból, mert hi
szen a nyári délután napsugaras melege öntötte el a 
szobát — s úgy nézett az öreg parasztra.

— Már pedig hallja kend — szólt most már a pap 
emelt hangon — én mégis csak azt tanácsolnám, hogy 
maradjon itthon kend.

— Má mé? — horkant fel az öreg.
— Má mé?! Hát azért, mert látom, hogy kend nem 

odavaló. Eddig szép szóval kérleltem, nem volt elég, most
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még az okát is hallani kivánja? Hát megmondom. A 
búcsújárás nem lakodalom. Az nem azért van, hogy kel- 
med végigkóstolja Tekiáig minden kocsma borát. Az 
nem azért van, hogy egy vén részeges ember megbot
ránkoztassa az ájtatoskodók csapatát. Hát ezért! Kí
vánta, megmondtam.

Az öreg lecsapta fejét, úgy hallgatott.
Pipához szokott vastag ujjai között szinte elveszett 

a parázsló cigarettavég.
Mert hogy igazsága van a papnak, az már szent 

igaz. De hogy lemaradjon a búcsú járásról? Hiszen ez 
rettenetes lenne! Istenem, most negyven esztendeje, mi
kor először ment búcsúra édesanyjával s azóta csak a 
háború tartotta vissza, hogy minden évben nem volt ott.

No meg a Gyevi koma. . . !  Annak meg éppenség
gel megígérte, hogy együtt mennek az idén. Mert az a 
vén istentelen még egyszer sem volt.

Hiába, nagy szégyen lenne, ha most neki le kellene 
maradnia. . .  !

No de meg miért is? Hát nem rendes keresztény ő?
Erre a gondolatra valósággal tűzbe jött. Hát nem 

rendes keresztény vagyok én, hej, hát ki akkor az igazi 
istenfélő keresztény, azt a betyár. . .

Már majd kibuggyant a száján erre a felháborító 
gondolatra valami káromkodás-féle s dacosan kapta fel 
a fejét a papra, ki még mindig ott állt s nyugodtan né
zett farkasszemet az öreg szurós pülantásával.

Ballangónak a cigarettavég már az ujját pörkölte, 
összemorzsolta a csutakot kérges tenyerében s bele
szórta a hamutartóba.

Köhhentett egyet s azután megszólalt maga elé 
nézve:
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— De ha oszt aszondanám, hogy Tekiáig egy kocs
mába sem teszem be a lábam?

A pap nem felelt.
Az öreg folytatta:
— Meg ha aszondanám, hogy ott meg is gyovonok?
A pap közelebb lépett. A piros kancsót megemelte

és csendesen töltött a két pohárba. Mikor látta, hogy 
az öreg még mindig nem tekint fel, hanem kétségbeeset
ten várja a választ, szinte észrevétlen mosoly szaladt 
az arcára s úgy mondta:

— Hát akkor én is aszondanám, hogy így Isten ve
zérelje Ballangó Gábor. . .

*
Ilyen előzmények után indult el Ballangó Gábor a 

tekiai búcsúsokkal.
Sátoros alkalmatossággal, szénával s a gyalogjáró 

búcsús nép apró batyuival megrakott kocsija ott haladt 
a menet végén. A lovak csendesen poroszkáltak az 
éneklő, imádkozó csapat után.

Ballangó a lőcsfejre akasztotta a gyeplőszárat s 
csendesen beszélgetni kezdett a komával, Gyevi Gáspár
ral, kinek nem hiába, hogy ez volt az első búcsújárása, 
de szörnyen unta is a dolgot.

Szó esett ott mindenről. Már épen a tavalyi disznó
vágás kellemes reminiszcenciákban bővelkedő megtár
gyalásánál tartottak, mikor az országúti csárda elé ért 
a menet.

A kutat körülállták a szomjas poros emberek s 
Ballangó is megállt.

— Itatunk — mondta és leszállt a kocsiról.
Gyevi Gáspár is megtörölte ingujjában verejtékező
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homlokát s aztán — nem hiába, hogy ez volt az első bú
csújárása — leszólt a lovak mellett álló Ballangóhoz.

— Hanem egy ital boré bemehetne kend!
Ballangó komoly megbotránkozással tekintett visz-

sza.
— Már mind én? Az mán nem lehet, mivelhogy fo

gadásom van! Rendes keresztíny magyar ember betar- 
ti a szavát.

Gyevi koma elhallgatott.
Már az utolsó gyalogos is elhagyta a kutat, a cso

port újra megindult s a lovak itatására kerülhetett a 
sor.

Az első vödör víz felhúzása után szólalt meg Bal
langó újra.

— Mer az így van! Aki fogadi, annak be is kék 
tartani. Aki nem fogadi, az mán megest más!

Gyevi értett a szókból s leszállt megmenteni a bo
ros üveget.

Fenn a kocsiban aztán, mikor Gyevi koma az üve
get levette a szájáról, Ballangó is érte nyúlt mondván:

— A fogadás csak a kocsmai bemenetelre szót!
Gyevi koma még nagyon sokszor leszállt így út

közben, mivelhogy itatás is sűrűn előadta magát az utón 
ebben a kutya melegben.

Folyt a beszélgetés a sátor alatt. Hol erről, hol ar
ról esett szó s bizony — mi tagadás — imádság az utón 
nem nagyon került napirendre Ballangóék kocsiján.

Már a búcsújáró hely közelében jártak, mikor Bal
langó minden bevezetés nélkül elővette nagy, kapcsos 
imakönyvét, előkereste pápaszemét s belekezdett az 
imádkozásba.
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Gyevi koma szintén magába mélyedt, mert hiszen ő* 
is »gyovonni« akart, de imádsághoz nem igen szokta
tott esze már kis idő múlva máshol kalandozott.

Irigyen tekintett Ballangóra, ki, mintha kecserél- 
ték volna, fel sem tekintett imájából.

— Koma! — szólalt meg Gyevi.
— Ne botromoskodj! — szólt oda szemrehányó te* 

kintettel Ballangó — hát nem látod, hogy imádkozok.
— No no, de mit imádkozik kend?
— Mit? A tavali penitenciát. . . !  Mer gyovonm 

akarok.
Gyevi elhallgatott. Ballangó megigazította az or

rán az ócska pápaszemet és komoly arccal újra kezdte
— a penetenciát, amit igaz, hogy még tavaly kapott, de 
hát az a fő, hogy rendes becsülettel el legyen végezve,, 
mert hát Ballangóról ne merje senki állitani, hogy & 
nem rendes, vallásos ember, azt a betyár. . .
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Eltemették az öreg Gunarlt
Ha meggondolom, hogy nagynevű tudósok is vitat

koztak már afelett, vájjon az öreg Gunari őseinek nyo
mait a fáraók hónában vagy a szent Gangesz partjain 
kell-e keresni, kétségeim támadnak az iránt, hogy a jog, 
a méltányosság, az egyedül üdvözitő fajelmélet, a ne
mesi, talán királyi ősök tiszteletének szempontjából nem 
lenne-e helyesebb, ha mindjárt az elején Gunarynak ír
nám a nevét?

Azonban az ősök feltétlen tisztelete mellett némi 
rosszmájúság is leledzik bennem, mely fittyet hányva 
a fáraóknak, az indiai szent, bár piszkos folyónak, a 
név eredetének valószínűségét holmi lúdlopási históriára 
akarja visszavezetni minden áron.

De az ipszilonnal életében sem akadt semmi baja 
a vén Gunarinak, mit bolygassam én most, halálában 
ilyesfélékkel?

Azokból a divatjamúlt, régi cigányokból való volt.
Olyan volt, mint a régi stílusú, öreg házak zivata

ros télidő után. Fekete arcán mélyrajzú vonalakat vág
tak a múló évtizedek és a ráncos, piszkos arcot be- 
pernyézte a ritka, bozontos, őszülő szakái. Hosszú, lom
pos, fésűtagadó haja úgy borította el fejét, mint öreg
apám házát a viharszaggatta nádtető. Ruhája sokszínű, 
tépett, mint régi házon az omló vakolat. De mélyenülő
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szemében régen hamvasodó tűz parazsa csillogott s az; 
arcéle oly nemes volt, mint a régi, ódon házak boltíves, 
kapualja.

Talán fiatalabb is volt, mint amennyinek mondták,, 
de a népi közvélemény megbecsüli a kort még az ilyen 
viharverte cigányban is és olvasatlanul osztogatták neki 
az éveket az ezzel együttjáró múlt kevésbé ellenőrizhető, 
de mindenképpen dicsteljes emlékeivel együtt.

így esett aztán, hogy volt, aki arra esküdött, hogy 
a régi öregek előadása szerint az öreg Gunari valami
kor hires muzsikus volt, a másik rég elfeledt, roman
tikus rablógyilkosságról suttogott, de ki ad manapság 
az ilyen históriás beszédekre?

Romantika ide, romantika oda, a legöregebb élők 
is csak holmi kispipájű, kevés dohányú lókupecnek tud
ták az öreget, aztán, hogy késő vénségére koldulásra 
adta a fejét, kutyák ellen való alkalmatosság lett a haj
dani ostomyélből.

Nem volt azért utolsó mesterség ez sem! Különösen 
akkoriban, mikor még a csikók jobban bírták a házalást! 
Amikor még el lehetett járni a felvégre is, a szerb fer
tályba, ahol a szvecsáros házaknál el-elzengett egy 
»mnogaja ljetát«, keresztet vetvén előtte és utána is a. 
keleti rítus szabályai szerint. Népszerű öreg cigány volt, 
mondom s így esett, hogy a házhelyosztogatás boldog 
idejében neki is juttatott egy kis parcellát a bíró. Igaz,, 
hogy csak a falu szélén, csak a gödrökben, de házhely 
volt az mégis!

Innen egy kis vályog, amonnan egy darab fácska,, 
eminnen egy kis segítség. . .  a végén csak azon vette 
észre magát a gyepsor népe, hogy áll az öreg Gunari. 
kunyhója. Házacskája. Háza.

61



Se kerítése, se udvara, se kéménye, se meszelése 
nem volt annak az egyetlen kis szobácskának, de minek 
is kellett volna mindez egy magányos, öreg cigánynak?

A vagyonnal aztán nőtt a rokonság is és a cigány
ság számára »a mi házunk« lett a sárkunyhó.

Az utolsó esztendőkben aztán, hogy beállt a resz- 
ketés az öreg lábába, végleg a katolikus egyházhoz pár
tolt a vén Gunari. Az alvégi kis templom közelebb 
esett a gödrökhöz és az öreg Gunari elfoglalta helyét a 
templom lépcsőjén, ölébe rakta ócska kalapját, melyet 
csak a mise végén tett fejére ismét, kiolvasván előbb be
lőle a sovány alamizsnát. Aztán hazavánszorgott, kiült 
a »ház« kapujába és várta a másnapot.

Aztán egy reggelen üresen maradt a templom
lépcső . . .

A mise végén meg valami hatfőnyi cigánycsoport 
várta már a papot, hogy bejelentse éktelen jajgatás kö
zepette, hogy: jáj, tropa mán a dádénak!

Talán többen is jöttek volna, de a többiek a te
metési költség összekoldulására szaladtak szét a falu
ban, hogy minden egyes házban megismételjék a sirán
kozó jajgatást: jáj, meghalt a dádé!

Koporsót a község adott, halottaskocsit is, a pap, 
kántor meg csak úgy ingyen, Isten nevében indultak a 
gödrök felé« temetni.

Most látszott csak igazán, ki volt az öreg Gunari! 
Csak úgy feketéllett már messziről a keritéstelen porta, 
a »hagyaték«: a kis kunyhó, szinte elveszett a nagy tö
megben.

Csali a cigánytemetés ritkán kínálkozó szenzációja 
hozta össze a kiváncsi asszonysereget, de valamivel odébb 
a Gyepsor szélső házai előtt kúpoztak az emberek is.
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A pap meg a kántor finnyáskodva próbálgattak 
volna valami szemétmentes helyre lelni az udvarban, hogy 
elhelyezkednének, de biz nem sikerült, amin a fiatal Kis 
Fercsiné is hangosan kacagott volna, ha mert volna, de 
hogy a temetési szertartás komoly reguláját megszegni 
mégsem merte, hát csak kötényét kapta a szája elé és 
úgy adta tovább ezt a nevettető érdekességet.

Kalász Boris néni is a szája szélét törülgette köté
nye csücskével. Vonaglott a szája, szemét ellepte a 
könnyfátyol, hiszen, Istenem. . .  szegény öreg Gunari is 
olyan szomorú özvegyféle volt, mint o . . .  olyan elhagya
tott . . .  olyan árva. . .  Már ott volt, hogy elsirja magát, 
talán, talán meg is indította volna már kiapadhatatlan 
özvegyi csatornáit, ha . . .  ha az öreg Gunari magafajta 
ember lett volna.! De hát ország-világ tudja, hogy ci
gány, csak egy piszkos öreg cigány volt az istenadta!

Titokban nevető és titokban siró arcok köröskörül. 
Az öreg Gunari még halálában is a cigánysors részese 
volt, mert a cigány valójában azért van, hogy nevet
tesse, vagy ríkassa az embereket. Kit, hogy.

A pap már türelmetlenkedett, odaszólt az egyik ci* 
gánylegénynek:

— Szegezzétek le, fiam, a koporsót és hozzátok!
A legény sietve ugrott a kunyhó kis ajtaja elé és 

bekiáltott valamit cigányul.
Odabenn még hangosabb lett a zsivajgás, jajgatás, 

végre is megindultak kifelé. Az egyik rajkón felfedeztem 
az öreg jellegzetes kalpagját. Csak annyi volt a változás 
rajta, hogy a nyalka legényke új madzagot kötött rája 
szallag fejében. Azon a nagy legényen meg, aki már 
hátrált kifelé a koporsó egyik végével, az agyonfolto
zott kabátot vettem észre.
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Minden szem az ajtócska felé irányult. . .  Elült a 
moraj. Hozták az öreget!

Azaz csak hozták volna, mert immár harmadszor 
veselkedik neki az a két markos cigánylegény, de a 
koporsó csak nem akar kiférni a kis ajtócskán! Pedig 
belülről már egy tagbaszakadt cigánymenyecske is segít
ségére sietett az izzadó belső cigánynak, már ketten tol
ják a koporsót, de hiába!

Egyik-másik fiatal menyecskéből kibuggyan a gú
nyos és a furcsa helyzet által kikényszeritett nevetés.

Még egy erőfeszítés. . .  a gyenge, községi koporsó 
roppan egyet. . .  — jaj, teremtő Isten. . . !  — sikoltanak 
fel a közelálló asszonyok. . .  a kívülálló cigány elengedi 
a koporsó végét. . .  és a szűk ajtófélfába szorított ko
porsó ott marad mozdulatlanul. . .  becövekelve.. .

Ott lebeg az öreg Gunari új Mohamedként az ég 
és föld között! Még szerencse, hogy nem hullott szét 
az a gyenge tákolmány, az a névnélküli, alig egyszer 
festett koporsó!

Tanácstalan tekintetek merednek a papra, mit kel
lene csinálni?

Kalász Boris néni megborzadva döbbenti ki magából:
— Mingyán tudtam, hogy valami baj lessz, mer láb

bá hozták kifelé!
Elnémul a sirás is és a megrettent cigányság csodál

kozó rémülettel mered az ajtófélfába szorított koporsóra.
Próbálják visszatolni. . .  nem megy!
A kívülálló cigánylegény mégegyszer nekiveselke

dik, hogy visszanyomja a koporsót s mikor az nem si
kerül neki, izzadó, nekiveresedő, nagyon megijedt arccal 
fordul vissza ő is és siránkozó hangon kiáltja bele a der
medt csendességbe a pap felé:
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— Nu. . most se be, se ki!
Hirtelen feltörő, nehezen fékezhető kacagás, röhej 

bugyborékolt végig a tömegen. Kis Fercsiné aprókat, 
hegyeseket sikongatott, még Kalász Boris néni is elfor
dult, apró, zötyögtető nevetéssel. A pap is hármat nyelt 
egymásután, mig végre újra komollyá válhatott az arca 
és csendet parancsoló komolysággal intézkedett.

Bizony baltát kellett hozni s úgy szabadították ki 
szorult helyzetéből szegény, öreg Gunarit.

Azután kiénekelték. Kalász Boris néni újra sírva fa
kadt, még a mindig vihogó Kis Fercsiné arca is elkomo
rult, ahogy a halál közelségéről hallott a kántor éneké
ből, aztán megindult a menet.

A halottasnép szétszéledt, fii a temetőig már nem 
akadt kisérő. Hiszen csak egy kopott, öreg cigány volt!

Megszűnt már a sírás is, mire a koporsót felemelték.
Csak mikor megindult a menet, amikor már elvitték 

a koporsót a ház elől, akkor hangzott fel egy igazán 
őszinte, fájdalmasan felsíró hang. . .  A ház megett egy 
cölöphöz kötve vonyított az a kis, vömyeges kutya, mely 
egyetlen, igazi hozzátartozója volt a vén cigánynak.

Az egyik cigányrajkó, az, akinek a fején az öreg 
kalapja díszelgett, visszafordult s oldalbarúgta a kutyát, 
mire az meggörnyedve, szűkölve elhallgatott.

Akkor fordult be a menet a sarkon. A kántor unott 
hangon kezdte az úti éneket: Könyörülj Istenem, én bű
nös lelkemen. . .

Az apró házakból innen is, onnan is, kiváncsi fejek 
bukkantak elő s végig tekintve a koporsó után felsora
kozó, tarka cigányhadon, lelkendezve kiáltották be az 
udvarra:

— Gyükké ki, temetik az öreg Gunarit!. . .
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Megkerült a félbocskor!
Úgy reggel nyolc óra tájban megvolt még mind a 

kettő. Ott lógott Bezeg Bódi vállán keresztülvetve, an
nak rendje és módja szerint.

Boldog tulajdonosa meg-megállt, le-levette a vállá
ról s elmosolyodva hallgatta az összekocogtatott bocs- 
kortalpak csengő pattogájsát.

Mi tagadás, legszívesebben felhúzta volna már a 
lábára, melyen igen félretaposott sarkú, sárszinű, mieg- 
únt, öreg cipő díszelgett.

Lábára tekintett. Most látta csak, mily gyatra láb
belit hordott idáig! Meg aztán csak cipő! A városi ócs
kapiacon vette anyja most egy éve, mikor beállította 
szolgálatba. Pedig hát, ha megfontoljuk, aféle rendes, 
igazi kisbéreshez a cipő nem is illős. Vagy csizma, vagy 
bocskor, de cipő. . .  ?

Hát igen. Ezután nem egészen igy lesz már. Most 
már meg tudja keresni a maga kenyerét és lám, már 
egyedül, a saját pénzén, a saját tetszése szerint vásá
rolhat is!

Egyelőre csak bocskort, mert abból a száz dinár
kából, mit béréből most kikapott, másra nem igen tel
lett. Megnézte ugyan a csizmadiák sátrát is, meg is ta
pogatta olyik ráncos csizma szárát, az árát is megkér-
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•dezte, de alkudni csak a bocskorosoknál kezdett, mint 
komoly vevőhöz illik.

Nem mondhatni azt sem, hogy meggyőződésből al
kudott, mert szó, ami szó, maga sem sokallotta a het
venöt dináros árat azért a szép pár bocskorért, melyet 
kiválasztott és mely, hiába, mégis csak a legkülönb volt 
az egész sátorban, de alkudott. Illendőségből, no meg 
azért, mert a rendes bocskorvásárlás erkölcse rendes 
alkut is igényel. Hogy lássék, miszerint a vásárló ko
moly vevő, ki venni akar, de megfontolja, mielőtt keser
vesen szerzett garasát kiadná.

Most már túl volt a nagy eseményen, mely miatt 
a szállásról beengedték a vásárba, igy dolgát végezve 
odöngött a vásári forgatagban, bámulva a szállási bé
resnek ritka szenzációt jelentő látványosságokat.

Mire a bcskorhoz illő gyapjúharisnyát is begyömö
szölte zsebébe, még kerek harminc dinárja maradt is. 
Nagy szó ez egy vásárban ődöngő, szállási kisbéres zse
bben !

Aztán a harminc dinár is elment.
Legény a vásáron és még bicskát se venne? Har

minc dinárra tartotta a késes, de lealkudta huszonötre. 
Egy dinárja bánta, hogy a cirkuszt megnézte, de meg
érte ! Hogy mit ki nem találnak. . .  Aztán a mézeska- 
.lácssziv, melynek kellős közepén gyönyörűségesen szép 
piros rózsák tetején két fehér galamb csókolódzik, me
gint három dinár volt.

A tehenes lánynak, Verkának szánta. Mert mi ta
gadás, meg is Ígérte. A maradék féldinárka elköltése volt 
a legnehezebb. Egymásután járta végig a sátrakat, hogy 
a sokféle encsembencsem közül a legalkalmatosabbat ki
válassza, de dönteni nem tudott. A Nap már magasan
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járt, melege mind erősebb, a vásár levegője mind po
rosabb lett s amikor igy eltikkadva a »piros vizet« áruló 
bosnyák kordája elé ért, összefutott a nyál a szájában. 
Valamikor régen ivott már ő ebből a gyönyörűséges ital
ból, kisgyerek korában. Megkívánta. Halkan megkér
dezte, mit kóstál egy pohár s valósággal megörült, mi
kor megtudta, hogy maradék féldinárjáért kap egy po
hárral. Egy hajtásra lenyelte s aztán, mint aki min
dent elintézett, nagy, lomha léptekkel megindult a vá
roson keresztül hazafelé.

Ami a bocskort illeti, még akkor is megvolt mind 
a kettő. . .

A vásár zsibaja után a város zűrzavaros forgata
gába kerülő Bezeg Bódinak igazán nem csoda, ha a feje 
zúgni kezdett.

A cifra kirakatok előtt meg-megállt s alig győzte 
a fejét kapkodni az úton száguldó autók, fogatok lát
tára. Hogy mi mindent ki nem találnak! — gondolta, 
amint itt is, ott is bámészkodva meg-megállott.

Ekkor történt, hogy a félbocskor — már mint az 
egyik a kettő közül — elveszett.

Úgy esett, hogy épp egy útkeresztezésnél haladt 
keresztül, amikor valami éles ütést érzett a fején. . .  
megszédült, elesett s csak arra ébredt fel, hogy renge
teg nép állta körül, ő meg ott feküdt a sima aszfalton. 
Csak ennyi volt az egész.

A fejéhez nyúlt, ahol az éles ütéff érte. Véres. . .
— Az anyja teremtésit. . .  — morogta.
Felült. Egy ijedtképfi úr hajolt föléje.
— Fáj? — kérdezte.
— Hát hogy a nehíssígbe ne fájnál — nyögte.
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Az ijedtképű a hóna alá nyúlt és felemelte. Mono 
gramos selyemkendőjét a legény vérző fejére nyomta 
és azzal az út közepén álló autó felé vezette.

Az hagyta magát vezettetni, mert bizony mi taga
dás, igen kóválygott még a feje.

Csak mikor már az autó megindult, akkor eszmélt 
fel igazán Bezeg Bódi, mert ijedt mozdulattal kapta 
maga elé a kezében szorongatott páratlan bocskort

— Hejnye, lemaradt a párja! — nyögte ki nagy- 
nehezen.

— Micsoda? — hajolt hozzá az ijedtképű.
— Aszondom, hogy lemaradt a bocskorom párja. 

Pejig most vettem százötvené!
— fis a feje? Fáj?
— Fájni fáj, de azé megvan, hanem a bocskor am- 

má tropa űlláccik, mer lemaradt, mondom, a párja.
— Nem baj, n ézze ....— szólt amaz, azzal három 

ropogós százdinárost vett ki tárcájából — itt van fog
ja! Majd most beviszem a kórházba, ott beköttetem a 
sebét. Mindent kifizetek, bár igazán maga a hibás. . .

Az autó megállt.
Bódi szabadon levő balkezével a belső lajbizsebbe 

tette előbb a pénzt, aztán a félbocskort markolta meg, 
jobb kezét a véres selyem zsbekendőre szorította és úgy 
szállt le az autóról.

Bámész szemekkel állt meg a műtőszoba melletti 
orvosi rendelőben. Leült. Nyugodtan hallgatta, mint 
meséli el az ijedtképű a doktornak az esetet.

Most már megtudta, hogy ennek az autója ütötte 
el. Hm! — dörmögte — ki hitte vóna még a reggeli 
itatáskor, hogy ml minden meg nem esik vele márna!
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Közben egy rendőr is érkezett. A legény adatait 
kivánta feljegyezni és őt kihallgatni.

Bezeg Bódi nagy meghökkenéssel nézett át a másik 
szobába a rendőrre. Hogy még nekik is valami bajuk 
lenne ővele?!

De nini! A rendőr kezében az elveszett félbocskor! 
Felragyogott a szeme. Odalépett.

— Emmeg az enyim, adja csak ide! — szólt és mo
solygó arccal illesztette össze a bocskorpárt.

— Mutassa csak a fejét — szólt az orvos.
Bódi levette a véres kendőt és odatartotta a fejét.
— Na nem olyan veszélyes! Menjen csak ide a má

sik szobába, majd az ápolónő lemossa a sebet« aztán 
jöjjön vissza, majd bevarrjuk!

Bódi megindult.
— Azután meg majd én is kihallgatom — szólt 

utána a rendőr.
Bódi kilépett a folyosóra. Megáll. Leveszi a kendőt 

a sebről. Megnézi.
Épp,hogy csak levedzik mán. . .  — dörmögi.
Aztán szétnéz az üres folyosón. Mit csináljon? 

Benn a doktor ezerféle gyilkos szerszámmal várja az ő 
fejét. Varrni akarja. így mondta: be akarja varrni a 
fejét. No már mégis csak! Meg a rendőr! Az meg azt 
mondta, ki akarja hallgatni. Hát hogy még most vallat- 
tassa is magát? Hát mi bűne van, hogy épp vele van 
baja a rendőrnek is? Varrják is, vallassák is . . .  ez már 
mégis csak!. . .

— Hát mi hibádzik nekem? — kérdezte önmagától.
A bocskor előgyütt, a seb épp csak, hogy levedzik,

a piz a zsebbe. . .
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Mégegyszer szétnézett. . .  a fehér selyemkendőt 
óvatosan a sebre igazította, báránybőr sipkáját a tete
jébe húzta, aztán csendes, sunyi léptekkel megindult a 
kijárat felé . . .

*

A pirosló nap még nem bukott a láthatár alá, mire 
a tanyára ért. A bocskort ágya fölé akasztotta, aztán 
megindult az istállóba etetni.

Csak este, a kukoricamorzsolónál vette észre Matyi, 
a másik kisbéres a sipka alól kikandikáló véres kendőt.

— Hát téged mi lelt? — szólt oda.
— Jézusmárjám — ugrott fel a kosár mellől Verka.
— No csak csönd! — szólalt meg Bódi — mán ki

mostam a kútná!
Azzal halkabbra fogta a hangját s legényes kér

kedéssel, csak úgy félvállról, elkezdte mesélni, hogy is 
volt az, mikor három bánáti legény beléjekötött a vásáron, 
de ő nem hagyta magát, hanem amikor az egyik őt fej
bevágta, kirántotta az új bicskát s a vékonya alá taszí
totta az egyiknek, mire amazok elszaladtak . . .

Minek bizonyságául meg is mutatta az új bicskát 
Matyinak. Aztán újból a lajbizsebbe nyúlt s a három 
darabba tört mézeskalács-szivet a piruló Verkának adta 
át, mondván:

— LáddLe, a nyovoja üssön beléjük, ezt is össze
törték! Meg ezt a kiskendőt is kimoshadd, mer ezt is 
neked hoztam. . .

Verka lángbaboruló arccal vette kezébe a véres, kis 
selyemkendőt és sietős, anyás gondossággal cserélte ki 
tisztával. . .
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Meghalt Mátyás király.
Nagy Verő János bátyám történelmi ismeretei kö

zött talán a legnagyobb helyet Mátyás király kora fog
lalja el.

Nem a reneszánsz-rajongó bámulata, vagy a párju
kat ritkitó Korvinák művészi értékelése okozta ezt, mert 
valljuk meg igazán, a reneszánszról, meg a Korvinák
ról Nagy Verő János azt sem tudta, kanállal eszik-e, 
vagy se, az a történelmi ismeret sem volt igazi ismeret, 
de történelem még kevésbé!

János bácsi becsületes juhász volt, már amennyi s 
amüyen becsületet a juhásztól követelni lehet!

Mert van külön juhászbecsület is, melynek paragra
fusai ha íratlanok is, de girbe-gurbaságban vetekednek 
akármelyik cifranevű egyesület frakkos urak által al
kotott szabályzatával.

Mert teszem azt, ha Verő János birkája a községi 
földeken, vagy a Klein nagyságos úr földjén, vagy az 
özvegy báróné birtoka táján téved tilosba, azt a falu 
épp oly csendes, sunyi mosollyal veszi tudomásul, akár 
a vén juhász és pulija, kik a vetés sarkából gyönyör
ködnek a nyáj pusztításában, míg ellenben ha valame
lyik buta kis bárányka csak véletlenségből is beleharap
na abba a kövér árpavetésbe, mely a szegény s öreg
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Gazsi Péter félláncnyi földecskéjén termett, már a puli 
is megbotránkozna talán s eszeveszett rohanással ro
hanna az első füttyentésre, hogy éles csaholásával meg
dobogtassa a hanyat-homlok menekülő bárányka szivét.

De hogy Mátyás királyra visszatérjek, bizony az 
ő viselt dolgait természetesen nem a világtörténelemnek 
hatalmas fóliánsaiból ismerte meg János bácsi!

Jancsika korában az iskolában hallotta először, Já
nos korában pedig egy kalendáriumban akadt rá a ked
ves históriákra, melyek a nagy király elmés, fordula
tos élményeit mutatós képek kíséretében tálalták fel az 
olvasóknak s János bácsi korában is ez a kalendárium 
maradt kedvenc olvasmánya.

Csak egy baj volt!
A juhászélet magános élet s mit ér a legszebb his

tória is, ha nincs kinek elmesélnie!
Télen még hagyján! Ott az egyik vagy másik unoka 

mindig s azok csülogó szemekkel hallgatják a furfan
gos meséket, a nagyobbik, ki már iskolába jár, olykor
olykor el is kapja a féltveőrzött kalendáriumot, mely
ben azok a szép »olvasások« vannak.

Ha nagyon jó kedvében van az öreg, odaadja egy- 
egy estére a szomszédoknak is, de reggel már vissza
kéri.

Mi sem természetesebb, hogy Nagy Verő János és 
Hunyadi Mátyás király közötti eme közismert kapcso
lat bizonyos tekintélyt is adott a mogorva öregnek, ki 
természetesen soha nem mulasztotta volna el, hogy be
szédjébe bele ne kevert volna egyet-egyet a híres histó
riákból.

Adta a kalendárium bőven! S ha a kalendáriumban
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nem akadt volna kádenciós história valamely esemény* 
re, Nagy Verő János mégis tudott rá valamit.

— Mer hát Mátyás királlá is ijesfurmán történt 
eccé, amikó. . .  és mondta, mintha ezt is a kalendárium
ban olvasta volna.

De hát igy van ez, a legeltetés a bárányon, birkán 
kivül a juhászfantáziát is növelni szokta.

Sajnos, fogytán a legelő, fogynak a mesék is . . .
Minden história közül az tetszett legjobban az öreg

nek, melyben a biróra huszonötöt veret az igazságos ki
rály. Ebből aztán világosan látszik az a körülmény is, 
hogy Nagy Verő János erősen szociális érzésű ember, 
viszont megszületik a gyanú is — nem is alaptalanul —  
hogy Nagy Verő János és a törvénybiró sem ismeret
lenek egymásnak.

No de az ilyen arpó incidensek a mesterséghez tar
toznak !

Telt, múlt az idő.
Fogyott a legelő, fogytak a birkák, erősen ritkult 

már a haj is Nagy Verő János fején, osak a gondok 
és Mátyás király meséi szaporodtak.

Ezek tartották a lelket az öregben, no meg az em
lékezés a szebb időkre, amikor még nagyobb volt a nyáj, 
több a legelő s nem csaptak olyan nagy lármát egy kis- 
tilosban való legeltetésért, mint tegnap is az új rendőr
őrmester, pedig igaza se volt.

A nyáj a töltés oldalában legelt s csupán egy árva 
birka tévedt át a töltés túlsó oldalán lévő bosztányba, 
hol álütólag lelegelte volna az aljegyző úr alig kikelt 
dinnyetábláját.

Szó, ami szó, Nagy Verő János mezőrendőri kihá
gás vétsége miatt beidéztetett a községházára.
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Szúrósszemű, petyke fiatalember elé állították.
Röviden, fölényesen kérdezgette az öreget.
Az meg tempósan, nuegfontoltan válaszolt, mint aki 

biztos a dolgában. Szépen megmondta, hogy a birkák 
nem is voltak a tilosban, hogy a bosztányban a dinnye 
még nem is kel s hogy az, amit az az egy birka állító
lag lelegelt, nem is dinnyehajtás volt, hanem papsajt, 
amiből nyilvánvaló az ő ártatlansága s végezetül azt is 
megkérdezte az írnoktól, sunyi tisztelettel megadván 
neki a falun minden Írnoknak dukáló jegyzői cimet, hogy 
hol lakik a fiatal »jedző úr«, mer az asszony mára ki
tűnő tarhót készített s kóstolóba akar küldeni a »jedző 
úrnak« egy tállal.

A kis írnok szigorú hivatalnoknak és puritán jel
lemnek mutatkozott azonban.

Szigorúnak, mert az aljegyző úr dinnyepalántáiról, 
puritánnak, mert egy tál tarhócskáról volt szó.

Ráförmedt az öregre:
— Maga engem meg akar vesztegetni! Hát mit 

gondol maga?
A kis írnokot még sohasem akarták megveszte

getni. Kis, lényegtelen másolások voltak eddig rábízva 
s most ez az ügy is csak azért került ő hozzá, mert az 
aljegyző nem akart a saját ügyében intézkedni s a 
szolgabirói Ítélet kihirdetését az Írnokra bízta. Nagy 
megbízatásának tudatában az igénytelen kis írnok szinte 
megnövekedni érezte magát s a »vesztegetési kísérlet« 
felett érzett megdöbbenése szinte rikácsoló erejűvé tette 
a hangját:

— Mit gondol, ki vagyok én? Mi?! Majd megtaní
tom én magát!

75



Nagy Verő Jánosnak nagy gyakorlata volt az effé
lékben. Tudta, hogy az ilyen lárma, szidás eddig min- 
dig azt jelentette, hogy a büntetés kicsi s azért nagy a 
lárma.

Úgy látszik, gondolta, ez is csak afféle szidalom, 
mély mögött talán nem is rejtőzik büntetés.

Lehajtott fejjel, szótlanul hallgatott.
A kis irnok még jobban felbátorodott a hallgatáson 

és hatalmát fenékig akarván élvezni, új lármába kez
dett:

— Szemtelenség! Fizessen le rögtön száz dinárt, 
vagy. . .  lecsukatom !

— Mennyit? Száz dinárt? — kapta fel fejét ijedten 
az öreg juhász.

— Száz dinárt! Igen!
— Azt mán nem! — egyenesedett ki János bácsi

— mer ez nem igazság!
— Miüt! — szömyűlködött a kis irnok — maga még 

mer a főbírói ítélet ellen beszélni? Hát jegyezze meg, 
hogy vagy fizet, vagy itt marad! S ha még egy szót 
mer az igazságról beszélni, letartóztatom!

S a nagyobb nyomaték kedvéért becsengette a rend
őrvezetőt.

Nagy Verő János látta, hogy nincs mentség, vagy 
fizetni, vagy a dutyiba. Lélekben rettenetesen fájt neki 
ez a szörnyű igazságtalanság. Hogy azért a tíz-húsz 
dinnyepalántáért száz dinárt fizessen! Hát ez igazság?!

Morogva, nagy nekicihelődéssel nyúlt a lajbizsebbe, 
hogy kivegye a száz dinárt. Oda a múlt heti tarhó ára! 
S ahogy ez eszébe jutott, fejébe szaladt a vér. Egy heti 
tarhó ára! És még az igazságról ne is beszéljen?
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Odavágta a pénzt a kis írnok elé, a szemébe nézett 
s keményen ropogtatva a szavakat, odaszólt:

— No, nem hiába, hogy meghalt Mátyás király..
E pillanatban lépett be a rendőrvezető.
A kis írnok felbátorodva rohant neki a juhásznak:
— No é s .. .? !  No, merje tovább mondani! No, 

folytassa, ha le akarja magát tartóztattatni! Na, mondja, 
tovább!. . .

A mordarcú rendőrvezető, Nagy János régi ellen
sége is közelebb lépett egy lépéssel s ő is mondta:

— No é s . . .? !
A juhász támadó állásba helyezkedétt egy pillanat

ra, de a másik pillanatban huncut mosolyba szaladtak 
szeme körül a ráncok és csendesen mondta:

— No és . . .  aztán eltemették. . .
Azzal rántott vállával egyet a szűrön s kiment az 

ajtón szó nélkül s csak a néptelen. folyosó csendjébe mos- 
rogta bele:

— Az anyád!. . .
*

Nem telt bele egy hét, mire az aljegyző úr dinnye- 
táblája legszebb zsendülésbe kezdett, valami istentelen 
juhász lelegeltette az egészet. Nagy Verő Jánosra pedig 
még gyanakodni sem lehetett,, mert aznap a határ túlsó 
felén legeltette a nyájat.

János bácsi pedig vasárnap délután, mikor hazajött 
a faluba pihenőre, új mesét mondott az unokáknak az. 
igazságos Mátyás királyról, ki egyszer juhásznak öltözve 
lelegeltette az igazságtalant kolozsvári bíró kertjét bá
rányaival.
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Kincsásás harmadából
Régi, kopott írógépem hangos kattogásától alig hal

lottam meg azt a kemény kopogtatást, amit Bicó Fe
renc bütykös újjá koccantott az ajtóra. De hogy aztán 
a kopogás megismétlődött, most már oly erővel, hogy 
azt meg kellett hallani, hát kiszóltam, hogy:

— Szabad!
Az ember lassú mozdulattal hajtotta be az ajtót 

maga után. Aztán kihúzta gyapjúharisnyás lábát a nagy 
bőrpapucsokból, miket az ajtóban hagyott, közelebb lé
pett, kezet nyjtott és »csendes jó estét« kivánt.

Még csak pár sort kellett volna iraom. Elfogadtam 
a kezét, a köszöntését, helyet mutattam neki.

— Üljön le, Ferenc bácsi, ebben a minutában meg
leszek.

De nem mozdult mellőlem, mig be nem fejeztem az 
irást. Nagy megbecsüléssel nézte rozzant kis gépemet, 
nagykörűm mutatóujjával megsimogatta, meg is kopog
tatta a gép fényesen maradt oldalát és csak annyit 
szólt:

— Hát bátyaság, ki lehet rajta ongoráni!
— Mit? — kérdeztem.
— Hát a nyomatást e!
— Ki ezen! — feleltem.

78



Aztán mosolyogva néztük egy darabig az ördöngős 
masinát.

— Kérdezze mán no! — tekintett fel Ferenc bácsi.
Mire nyilvánvalóan nekem azt kellett felelnemi:
— Majd megmondja!
Ezután az elüljáró beszéd után fordult meg az én 

Ferencem úgy féloldalt, hogy szemügyre vehesse az előbb 
felkínált széket. Kettőt lépett hátra, aztán lassan, óva
tosan leült a szék peremére. Sipkáját a szék alá helyezte.

Nem mondhatnám, hogy nagyon ismertem az em
beremet. Annyit tudtam róla, hogy Ferenc a neve. Egy
szer, vagy harmadéve, káposztát vettem tőle. Ha jól em
lékszem, onnan az ismeretség. Úgy negyvenegynéhány 
körül levő, halkszavú, lomposbajszú napszámosember.

Nem volt szokatlan a látogatás, hiszen sok Ferenc 
megfordul nálam kis bajával kis tanácsért.

De itt valami szokatlan dolgot sejtettem. Mert az 
én Ferencem csak nem szólt. Már kétszer is megigazí
totta a bajuszát, de csak toporog ültében. Mintha báto
rításra várna.

— Hát mi jóban jár, Ferenc bácsi?
Nem volt nagyon sokkal öregebb tőlem, de jólesik a 

megtisztelés mindenkinek. Meg is szólalt:
— Nagy sora van annak, kérem! Meg nagyon is 

szeretném, ha köztünk maranna, amit szőnék!
— Csak mondja bátran! Embernek mondja!
— No, no. Hanem úgy kivántatódik, hogy ezt más 

meg se hallja!
— Csak mondja nyugodtan, magam vagyok itthon!
A sipka megint felkerült a földről. Bajos a beszéd

úgy, ha puszta kézzel szól az ember. Térdére vette hát 
a sipkát, előrehajolt és szinte súgva kezdte el.
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— Nagy ügybe gyüttem! Mán régúta sacolom, hogy 
kihő pártójjak, mer a Dusán, ha ugyan ismeri, ojan kis, 
veres ember, a Dusán, mondom, negyedibű is váláná, de 
ha maga elvállali, hát magává kiegyezek harmadábú.

— De hát miről lenne szó, ember?
— No csak lassan! Mer látom én, hogy magának se 

mindig hűspaprikás! Bajos a gazdulás!
— Gazdulás? Ha az olyan könnyen menne! Biz az 

bajos, Ferenc bácsi!
— No, hát épp ezé gyüttem!
Még suttogóbbra vette a hangját, úgy folytatta:
— Az én kertembe egy üst kincs van elásva!. . .
— Micsoda?
— Mondom, egy üst kincs van elásva a kertembe!
Egyszeriben leszállt az én emberem ázsiója a sze

memben. Eddig csak az öregasszonyok traktáltak ilyen 
mesékkel. Most itt van egy javakorbeli, háborútjárt, ér
telmesnek hitt férfi, aki, mint égő szeme is mutatja, hisz 
az ilyen dajkamesékben. Felálltam.

— No, Ferenc, ezt nem hittem magáról. Hogy ilyen 
vénasszonyos ostobaságokban hisz. Talán a lángját is 
látta, mikor tisztult a kincs?

Az én Ferencem kissé sértődötten emelte fel a fejét 
és minden szót külön ropogtatva, nagy nyugalommal fe
lelte:

— Azt nem, de a fülit azt fogtam!
— Minek a fülit?
— A kincses kondérnak a fülit!
Újból leültem. Basa János jutott az eszembe. A 

szomszéd uccában lakik és a tavasszal kútásás közben 
vagy tiz darab római pénzt ásott ki. Az újságok is Írnak
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nap-nap után hasonló esetekről. Belenéztem az én Fe- 
rencem kipirult, borostás arcába.

— Hogy megfogta a kondér fülit?
Nagy lendülettel nyomta az orrom elé munkamarta 

jobbkezét.
— Ezzel a tulajdon kezemmel e!
— Hát miért nem vette ki?
— Mer nem lehetett?
— Mitől nem lehetett volna? Körül kellett volna 

ásni és kiemelni. Ehhez kellek én?
— Nem is annyira maga köllene ott, mind inkább 

ez e ! — bökött az Írógép felé.
— Ez?
— Nagyon! Mer ezen köllene kiongorálni a levelet 

a miniszternek, hogy adasson magnetot!
Hüledezve néztem rá.
— Mit?!
— Ne tegye magát, no! Tudhati, hogy magnet nékű 

a főd nem adi ki magábú az ijen nagy kondér kincset. 
Magnet kék! Az hát! Olvastam is, tudom is, maga is 
tudi, csak teszi magát.

És mondta tovább az én szerencsétlen Ferencem, 
akiről csak most vettem észre, hogy beteg. Betege egy 
furcsa rögeszmének, melyet robotos munkásságának 
hiábavalósága, a gazdulás elérhetetlensége miatti láz, 
vagy — ki tudja — talán háborús légnyomás, srapnell- 
szilánk szült szegényes agyában.

Nagyon csendesen, de határozottan mondtam neki:
— Nem vállalhatom, Ferenc bácsi! A hivatalom 

tiltja!
Gondolkozott, de nem kelt fel.
— Hajja, ne urátassa magát, mer a Dusán negye-
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dibű is megteszi!
— Én nem tehetem meg harmadából se!
Felállt. Kezet fogtunk. Elmenőben ránézett az Író

gépre.
— Pedig ezen csak jobban gyünne ki, mer a mi

niszternek menne.
— Mondom, nem lehet. Isten áldja!
Az ajtóból mégegyszer visszafordult.
— Hajja, hát eszi fene, felezzünk!
— Mondtam, hogy nem lehet!
Nagyon csúnyán, nagyon dühösen nézett végig, az

tán köszönés nélkül becsapta az ajtót. Az ablakon ke
resztül láttam, hogy morogva, dühösen távozik.

*

Egy hónap telt el. Már rég elfeledtem a »magnetot«, 
a harmados, illetve feles kincsekkel együtt, amikor sür
gős idézést kaptam a városházára.

A hivatalnok gyanús arccal fogadott.
— Bicó Ferenc ügyében kell önt tanúként kihallgat

nom s vallomását meg kell küldenem a minisztériumnak.
Az a bizonyos Bicó Ferenc azonban még nem lévén 

ott, meg kellett várnom.
Töprengve ültem le a padra. Hiába erőltettem azon

ban agyamat, nem tudtam visszaemlékezni, hogy isme
rőseim között Bicó Ferenc nevezetű valaha is létezett 
volna.

Valaki »csendes jó napot« kívánva lépett be a szo  ̂
bába. Felnéztem. Az én kincses Ferencem volt. Rám se 
nézett. Most már tudtam, hogy ő lesz a Bicó Ferenc.

A hivatalnok iratcsomót rakott elém.
— Tessék áttanulmányozni!
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Bicó Ferenc is közelebb lépett, rábökött a legfelső 
kúszabetűs papírlapra.

— Ez az!
Azzal leült, én meg tanulmányozni kezdtem a kúsza 

írást, mely igy kezdődött:
Gospodine Ministre!
Našo sam u mojoj avliji staro blago, tamo je i sa- 

da, trebalo bi izvaditi . . .  és igy ovább. öreg, nehéz
betűs szerbnyelvű kérvény. A Dusán írhatta. Negyedé
ből talán.

Csak az volt a tragikomikus benne, hogy rám is 
hivatkozik, mint tanúra, aki bizonyságot tehetek a 
kincsről.

Félig mosolygó, félig szánakozó arccal tekintettem 
Bicó Ferenc szemébe. Felállt.

— No, nem lett volna jobb magának felibe? Most 
a Dusán járt jó!

— Hát az irta a kérvényt?
— Az hát. Ha maga nem akarta. Oszt ő meg el- 

váláta harmadábú.
A hivatalnok kérdezgetni akart. Kihívtam a másik 

szobába és megmagyaráztam neki a tragikomikus hely
zetet. Megkértem, hogy oktassa ki szegény Bicó Fe
rencet hivatalos komolysággal, hogy a miniszter nem ad 
magnetot, mert a kincseket, amik a földben vannak, 
bántani nem szabad. Az az államé! A magos kincstáré! 
És hogy jó helyen vannak azok a kincsek, mert azok 
úgy lettek odatéve.

*

Bicó Ferencet többször láttam már azóta. Csendes, 
halkszavú munkásember, mint volt is. Nincs más be
szélgetős cimborája, csak a Dusán, az a kis veres em-
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bér. De egyikük sem köszön nekem, se annak a hivatal
noknak, aki lefoglalta a kincset a magos kincstár szá
mára.

A mészárosnál és a fűszeresnél azonban már két- 
ízben is érdeklődött Ferenc bácsi havi számlám összege 
iránt? Ugyan sokat költök-e?

Mert mit lehessen tudni, hátha meg is jött az a 
magnet s hátha rájárunk mégis a kincsre sötét éjszakán
ként én, meg az irnok. Felesbe!

Mert csak bajos hinni az uraknak!
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Az orvosi rendelet
Hiába volt minden erőlködés! Hiába mondta Do

monkos Péter bátyánk, hogy felkel, mert hiszen ki kell 
mennie a Tiszára a varsákat megigazítani, h iába!...

Vera néni, a kissé erélyes, de hűséges és áldott lelkű 
élettárs nem engedett. Látta, hogy itt már a szép szó 
nem használ, azért előállt a nagy ágyúval:

— Mén kend a nyovojába! Hászen csak csúfságbű 
se sántikál kend az uccán végig?

Ez hatott. Domonkos Péter rendes szokása szerint 
ismét igazat adott élete párjának. Mert jól mondja az 
asszony, mit is gondolnának a népek, ha meglátnák őt 
furcsa, biccegő járással tipegni végig a falun a Tisza 
felé!

A lábfájástól, mely már két napja gyötri, menni 
sem tudott. Hirtelen lepte meg a fájdalom szombaton 
este, ahogy a halászatból hazaért.

Megfázott. Másnap reggel már nem tudott a lábára 
állni. Trehoma lesz — mondták a szomszédasszonyok
— s mind lelkesen ajánlotta a maga csalhatatlan 01*- 
vosságát. Verka néni nehezen tudott az orvosságok kö
zül választani. Mert Domonkos Péter szabad választó- 
polgári mivolta dacára, sőt ellenére sem a maga feje 
után járt az ilyen főbenjáró dolgokban, amit a jelen
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eset is bizonyít, mert lám, még az orvosság kiválasztása 
is Vera néni hatáskörébe esett. Domonkos Péter mind
össze csak annyit jegyzett meg, hogy belealapszik min
den orvosságba, de egy kikötése van: be nem vesz sem
mit, igy hát az orvosság is ehhez alkalmazkodjék!

Verka néni erősen feltette magában, hogy doktor 
nélkül is meggyógyítja az urát, mely szándékát élénken 
bizonyítja az orvosságos üveggé előléptetett bögre is az 
almáriumon. Az »orvosságot« ugyan Treszka néni, a 
komaasszony állította össze, de nem az a fő! Ez az or
vosság gyógyította meg Treszka néni előadása szerint 
Tót Mengyinét is a trehumából a télen, pedig az már 
egészen odáig volt. Még a pap is volt már nála, meg is 
gyóntatták! A bal térgye pedig egészen össze volt zsu
gorodva !

Bizonyság erre most is Tót Mengyiné, ki már tán
colhat is, mert azóta el is felejtette, hogy valamikor 
fájt a lába.

A Tót Mengyiné-féle csodálatos gyógyulás minden 
részletét aprólékos pontossággal elmondták Péter bá
tyánknak s hiába fájt neki itt vagy amott, a Tót Men- 
gyinének csak jobban fájt annakidején az is és  lám, 
mégis ! Vera néni is, Treszka néni is, sőt maga a »bizony
ság« is ott volt és Péter bátyánk minden sóhajtására, he
lyesebben nyögésére bizonykodva rávágta:

— Tudom, hiszen nekem is épp igy vót, csak nekem 
még sokká nagyobb szenvedéllel! Csak használja kend 
Péter bátyám, áldott egy orvosság ez!

Nagyobb hatás kedvéért fel is emelte az orvossá
gos bögrét, szakértelemmel megrázogatta, megszagol
gatta a benne levő bizonytalan összetételű folyadékot és 
újra kezdte a bizonyoskodást:
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— Áldott egy orvosság ez, Péter bátyám, csak ne 
restelje kenegetni a térgyit vele! Ha mámmá nem hasz
nál, máj használ hónap! Láti kend, én is három álló hó
napig kenyegettem, mire kigyógyútam. Áldott egy or
vosság ez, jobb is, ócsóbb is, mind akit a patikába koty
vasztanak drága pízé!

A »három álló hónap« szöget ütött Domonkos Pé
ter fejébe. Hogy ő addig feküdjön? ő, aki életében még 
sohasem feküdt betegen? ő, aki a panyorbetegséget is 
lábon húzta ki? Nehéz volt ez még gondolatnak is!

Felesége a kis bádogtűzhely mellett foglalatosko
dott. Főzött. Közben pedig folyton zsörtölődött:

— Mer tuttam én! Mer montam én, hogy eccer ez 
lesz a vége, mer az a sok ital csak megtenni a maga 
gyümölcsit!

Nem meggyőződésből mondta ezt a jó asszony, csak, 
hogy valamit szóljon, mert valami okot csak kellett ta
lálni erre a szaggatásra.

Az ember hevert a lócán és hallgatott. Maga elé 
meredve nézte a mestergerendát és látszott az arcán, 
hogy valami nagy elhatározásra készül. Az alacsony 
szoba kihasznált levegőjében az orvosság bűze összeve
gyült a tűzhelyen levő paprikás gőzével. A szabad, tiszta 
levegőhöz szokott halásznak szinte kibirhatatlan volt 
már ez a levegő. Türelmetlen lett. Fojtogatta a mellét 
valami. A szaggatások meg, dacára az »áldott orvos
ságnak, csak nem akartak megszűnni. Hol térdben, hol 
bokában kínozták az öreget.

Déltájban már a pipa sem ízlett. A kitálalt ebéd 
sem kellett. Ha pedig már Domonkos Péternek pipa sem 
kell, tarhonyás krumplipaprikás sem kell, akkor nagy 
baj van!
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Most már Vera néni is meghökkent. Pár perces 
csend következett. Nehéz, sordöntő percek. Vera néni 
ijedt arccal nézett az urára, kutató szemeivel le akarta 
olvasni az arcáról, mit akar.

— Nem ér ez a kotyvaszték semmit se — dör- 
mögte az öreg, ujjával az áldott orvosság felé bökve.

Vera néni nem szólt, de már kitalálta, hogy mire 
gondol az ura. Szerelmetes Máriám! Ez az ember orvosra 
gondol. No, de ha így van, hát nincs más hátra, hát 
menjen — gondolta magában. S mivel a családi jogszo
kás szerint övé volt a kezdő és döntő szó, kinyitotta az 
almáriom fiókját és odaszólt az embernek:

— Hát akkó semmi más tovább, kejjik kend fő, 
ehen a ruha, tiszta üngöt is adok, oszt mennyik kend a 
doktorhó!

Domonkos Péter ránézett az asszonyára, várt egy 
keveset, aztán ellenvetés nélkül engedelmeskedett. Nagy 
nyögés és szuszogás közt tűrte, hogy az asszony felöl
töztesse. Az felsegítette a vastag gyapjúharisnyára a 
csizmát, a duplabéléses pantallót, a báránybőrből való 
mejjedzőt, annak tetejére a lajbit s mindezt betetőzte a 
subaszerű nagy duci, amit szintén fel kellett vennie Do
monkosnak. Nem mert ellenvetést tenni. Megszokta már, 
hogy asszonyának több esze van, mint neki, ő csak en
gedelmeskedni tudott.

Vera néni, mikor párja fejébe nyomta a nagy bá- 
ránybőrsüveget s kezébe a nagy meggyfabotot, elővett 
egy nagy, pirosszélű kendőt, belekötött csücskébe ötven 
dinárt s igy szólt:

— Ehen a píz is, e! Száz forint! Asztán ne mafláa- 
koggyik kend, hanem jó odafüleljen az orvosi rendelet
re! Panaszojja fő kend, hogy a trehoma mán szombat
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•óta kínozi kedet a térgyibe. Jól megértse ked, hogy 
mit rendöl a doktor, oszt ahhó igazoggyik ked pon
tosan!

Domonkos Péter lassú sántikálással lépkedett a bel
városi orvos háza felé. Részben restelte a baját, rész
ben élvezte a nagy részvétet és érdeklődést, ahogy a ki
váncsi természetű asszonyok úton, útfélen megszólit- 
-gatták:

— Tán beteg kend, Péter bácsi?
Az öreg kelletlenül dünnyögött valami válaszfélét, 

mert nem volt kenyere a sok beszéd, de meg nem állt 
volna a világért sem, megfontolt, akkurátus sántikálás
sal haladt tovább.

Az orvos a régi falusi doktorok fajtájából való, ke
délyes, öreg bácsi volt. Rövid vizsgálat után meggyőző
dött arról, hogy komolyabb bajról szó sincs. Kedélye
sen rávágott az öreg halász vállára:

— Oda se neki, Péter! Eszünk mi még halpaprikást 
ettől a lábfájástól ezután is! Hanem a rendelésemet pon
tosan be kell tartani, mert különben baj lesz! Jól vi
gyázzon kelmed ide. Most igy, ahogy van, elmegy a 
gőzfürdőbe, beül a gőzkamrába, ott ül egy jó darabig, 
ameddig csak birja, aztán hazamegy és lefekszik. Ér
tette? Ha pontosan betartja, amit mondtam, holnap 
reggel már kutyabaja se lesz. Értette?

— Mit fizetek? — nyögte ki kis szünet után az 
*öreg.

— Most ne fizessen semmit, majd halban leszámol
juk, ne féljen, nem veszünk össze! No, jól van, Péter. 
Hát megértette? Isten áldja!

Péter bácsi nagy lelki megnyugvással és még na
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gyobb sietséggel hagyta el az orvosi rendelőt. Még kö
szönni is elfelejtett.

Egyszerű gondolatvilága, lelki egyensúlya valóság- 
gal megbillent ama rettenetes tudat hatása alatt, hogy 
ő, Domonkos Péter, valódi beteg! Hiszen lám, még az 
orvos is az mondja, hogy még baj is lehet. Különös gon
dot adott neki az orvosi rendelet, melyet viszont az ott
honi rendelet alapján feltétlenül észbe kell tartania. 
Hogy is mondta a doktor? S mint az ijedt gyermek is
mételgette magában az orvos szavait. . .  — igy, ahogy 
van, rögtön menjen el a fürdőbe, üljön be a gőzkamrá
b a . . .  ameddig csak kibirja . . .  különben baj lesz!. . .

Gondolatai annyira lefoglalták, hogy szinte meg is 
feledkezett a lábfájásról és maga elé meredt tekintettel 
ballagott a fürdő felé.

Domonkos Péter bátyánk még életében soha sem lá
tott gőzfürdőt. A háborúban nem járt, az ő katonakorá
ban pedig ilyen encsembencsem históriák nem szerepel
tek a katona életében. De nem is volt gőzfürdőre szük
sége soha az életben! Megfürdött ő nyáron a Tisza vi
zében s ha karácsony táján az asszony nagyon nyös^ 
tette, hát legfeljebb beült otthon a nagyteknőbe és meg
tisztálkodott.

Éppen ezért kegyetlen gondolatok kínozták az öre
get. Gőzkamra. Atyaúristen, miféle szerzet az? Szegé- 
gényes gondolatkörében sistergő vasúti mozdony — vagy 
mint ő nevezte, a bika — alakja tolult előre, mit alapos 
bámulással megszemlélt ő már nem egyszer, bár felülni 
r á . . .  még hála Istennek, meg sem; próbálta. De hiszen 
épp ez a bökkenő, mert az orvosi rendelet szerint, abba 
a bizonyos gőzkamrába bele is kell ülni, igy, ahogy van. 
és ameddig kibirja!
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No, meg aztán izgatta az is, hogy most megint urak
kal kell beszélnie, kérdezgetnie kell stb., ami egy öreg 
parasztnak kimondhatatlanul nagy sor! Valósággal bele
izzadt a töprengésbe.

Szinte felriadt, mikor a fürdő közelében Szabadi só
gor rákiáltott:

— Hova ballagsz olyan búsan, sógorom? .No, mi
baj?

— Beteg vagyok, sógor — felelte Domonkos kellet
lenül — oszt most ehen e, orvosi rendöletre megyek a 
fürdőbe.

— Hászen akkó egy útunk van, mer én is oda mék!
— Oda? — kérdezte hirtelen feltörő örömmel Pé

ter bácsi — no, hála Istennek, mer én ússe valami na
gyon vagyok ára járatos!

Kimondhatatlan öröm fogta el az öreget, még a 
nyelve is megoldódott s olyan bőbeszédűséggel, amilyen 
csak tőle tellett, elmagyarázta az »orvosi rendeletet.«

— Oda se neki — felelte Szabadi — az én trehomá- 
mon is, aki a karomba vót, csak ez segített. Most mán 
igaz, hogy csak fürdést veszek, no de azé máj megmu
tatom a gőzkomrát is! Mer az a gőzkomra, haj ja ke, 
csak olyan komra, akar a többi, csak épp, hogy padok 
vannak egymás tetejibe, meg hogy teli van szalajtva gőz
zel. Csak be kék menni, igenyest föl a tetejibe a padok
nak, oszt ott szuszog az ember, ameddig csak birL 
Mentű tovább, antú jobb! Csak az elejibe fura, kísűbbet 
mán oda se néz az ember.

Domonkos Péter megvigasztalódva szedte magába 
a bátorságot a sógor beszédjéből s minden különösebb 
izgalom nélkül lépte át a fürdő kapuját.
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A sógor jegyet váltott. Utána ő is odaszólt tisztes- 
ségtudóan:

— Adjon egy kártyát, aki a gozkomrába szól!
De mikor már a kezében volt a jegy, kissé tanács

talanul nézett a sógorra. A sógor azonban már tovább 
állt. Péter bácsi szétnézett s mikor látta, hogy a kártyát 
bizony senki sem iparkodik kilyukasztani — mint ezt ő 
hirből hallotta — a sógor után iparkodott.

Beléptek az ajtón. Egynéhány meztelen embert lá
tott, kiknek egyedüli ruházatuk egy kis kötényke volt, 
mások pedig lepedőbe burkolózva hevertek a nyugágya
kon, ügyet sem vetve a belépőkre. Péter bácsi zavartan 
bökött a sipkája felé s valami köszöntésfélét morgott, 
de bizony arra sem válaszolt senki. Szerencse, hogy Sza
badi sógor még ott volt és megmagyarázta:

— Hát ehun a gőzkomra ajtaja! Oda máj bemén 
ked, csak nem kő féni senkitül. Én majd amoda mék, 
csak elsőbbet itt hagyom a ruhám.

Ezzel Szabadi sógor el is tűnt az egyik fülkében. 
Péter bácsi az első pillanatban követni akarta, de aztán 
megtorpant.

Hm!. . . !  Ide menni, oda menni, ruhát itthagyni, az 
kőccsíg! így is húsz forint vót a kártya — gondolta 
magában. Különben is neki máshol van dolga, mert az 
orvosi rendelet szerint neki egyenesen a gozkomrába kell 
mennie! Nem is habozott tovább, hanem csendes, de ha
tározott lépésekkel indult a gőzkamra ajtaja felé. A he- 
verésző társaság egyik tagja éppen valami érdekeset 
mesélt s igy senki sem vette észre, amint belépett a 
kamra ajtaján.

A kitóduló gőz az arcába vágott. Pillanyatnyira meg
hökkent s megállt. De abban a pillanatban térdébe nyi-
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lalt a »trehoma« s eszébe vágódott az »orvosi rendelet« 
is és nem utolsónak az eddigi »kőccsíg!«

Nagyot szippantott hát a gőzből, utána sokat éa 
aprót. Ijedten állt meg a becsukódó ajtó megett. A gőz 
forrósága, a homály, a párával túlterhelt levegő meg
ijesztette s pár pillanatig meg sem mert mozdulni, csak 
dülledt szemmel nézett előre. Lassan kialakult előtte a 
tárgyak képe. Meglátta a lépcsőzetesen emelkedő padot 
is. A sógor utasitása szerint felmászott annak tetejére 
óvatosan, lassan, mint aki nem tudja, honnan, mily ve
szedelem csaphat rá. Leült.

Vastag meggyfabotját maga elé fektette és várt. A 
forróság lassan átszűrődött a báránybőr-ducin keresz
tül is. Izzadni kezdett. Feje kóválygott. Csak jönne már 
a sógor! De eh! Hiszen tudja tán az orvos is, hogy mit 
rendel! Nem kell megijedni! — biztatgatta magát s el 
is határozta, hogy bizony ő nem kérdez már semmit sen
kitől. így szól a rendelet és punktum.

Csak ne volna ilyen kutya meleg! De hiszen azért 
gőz, hogy meleg legyen!

Az izzadtság már patakokban folyt róla. Kínos za
varában a báránybőrsüveg után nyúlt s leemelte a fejé
ről. Kopaszodó, deres fejéről újabb patak indult meg.. 
Hosszú, kajla bajsza szomorú megadással lógott le, ősz- 
szecsapott két végéről lassan csepegett le a viz.

Már-már ott volt, hogy felkel és kimegy. Hiába, nem. 
birja! De aztán újra eszébe jutott, hogy akkor megma
rad a trehoma, a kőccsígnek tropa, stb. Meg mit szól
na Vera néni otthon, meg a doktor, meg a sógor?. . .

Az ám, a sógor! Jöhetne már! Még leszédül innen. 
Tüdeje már nagyon kívánta a szabad levegőt. Sóhajtott..
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Torka kiszáradt. . .  Érezte, hogy ruhája alatt teste csu
pa víz . . .  Görcsösen szorongatta a pad szélét. . .

Éppen ott volt már, hogy mégis kimegy, amikor az 
ajtó kinyilt s két fürdőző lépett be, kik rögtön leültek 
az alsó padra, észre sem véve a helyzet magaslatán 
gubbaszkodó öreget.

— Ma kibírhatatlanul meleg a gőz! — jegyezte meg 
az egyik.

De erre már Péter bátyánkból is kitört a szó és 
kétségbeesett hangon szólt le a magasból:

— Maguk csak kibirik ijen pucéran, de én menten 
megfuttok! . . .

Azok ijedten ugrottak fel s feltekintettek.
— De bácsi! — kiáltották — az Isten szerelmére, 

mit akar itt, miért nem vetkőzik le?
— Hászen ha az is benne lett vóna az orvosi ren

deletbe — szólt siránkozó hangon az öreg, de végső 
szavai belevesztek az alant állók feltörő kacagásába.

A nevetésre összefutottak a fürdőzők. Zsibaj, ful
dokló hahota.

Domonkos Péter kibírta a meleget, kibírta a tre- 
homát, kibírta a gőzt, kibírta Vera néni évtizedes zsör- 
tölődését, de hogy nevessenek rajta, azt nem állhatta ki 
egy percnél tovább! Megrestelte magát és csapot, papot, 
nevető fürdőzőket, a végre előkerülő sógort, gőzkamrát, 
mindent otthagyva rohant haza.

Az uccára érve szétnézett, egyet sodort csepegő ba
juszán, aztán dörmögve sietett haza azzal a pótolhatat
lan nyugalmú meggyőződéssel, miszerint az orvosi ren
deletnek mindenképpen elég lett téve.

Pár nap múlva gyékénykosárral a karján beállított 
a doktorhoz:
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— Meghoztam a halat a fizeccsíg fejibe — mondta.
— Jól van Péter, jól van — szólt vállát veregetve 

az orvos — no ugye, rendben van minden?
— Hát ami igaz, hogy hálá a jó Istennek, a tér

gyem mán nem hasogati, de a nyovoja üssön bele még
is, mer az új báránybőr-ducim vargát rántott, meg a 
sipkám is elhagyithatom mán! . . .  No, Isten áldja!

Az orvos tanácstalanul, bámész szemekkel nézett 
utána s magában mormogta:

— Mit beszél? . . .  Duci? . . .  Vargát rántott? . . .  Jaj, 
Istenem, én hiába, sohasem tudom megtanulni ezt a pa
raszti észjárást! Ugyan mit akarhatott ezzel mondani?

És tűnődő fejcsóválással vitte a szatyrot a konyha 
felé. . .
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Csendes mise
özvegy Szabó Pálné azon hadiözvegyek közé tarto

zott, kik ritka becsületességgel siratták meg férjüket.. 
Éveken keresztül nem járt a templomon kivül más társa
ságba. A templomba is azért járt, mert ott oly jól esett 
neki a sirás. Mert a templom áhitatos csendje, a szo
morú, mélabús gyászénekek felszakitották olykor azt & 
sebet, melyet az idő már feledtetőleg gyógyitgatni kez
dett.

Mert hiszen, nem mondhatni, várt rá! Megsiratta 
forró könnyekkel, meggyászolta a bús, magányos, dol
gos nappalokkal, a meddő és sóvárgással, vággyal teli 
éjszakákkal, de mikor már mind hazajött, aki elment, ak
kor, amikor a háború már csak néhanapján került szóba, 
feledni kezdte ő is a fájdalmát. Még nem volt harminc' 
éves!

Pedig de megszokta már, szinte hiányzott neki ez 
a félig mesterségesen is szitott fájdalom. Ez a fájdalom, 
volt, mely a nagy gazdasági leromlások idején oly ko
mollyá és számitóvá tette, ez vonta őt el a világi örö
möktől, mint szokta mondani

— Tudja, édes szomszédasszony, nem mék én seho
vá, mióta szegény jó Palim halálhírét vettem. Legjobb,, 
ha az ilyen szegény özvegy otthun marad, oszt dolgozik 
a gyereke javáé.
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özvegy édesanyja is ott lakott vele. És dolgoztak 
azzal a szorgalommal, mellyel két olyan özvegyasszony 
tud, kiknek egy közös kincsük van, a gyermek, a kis 
unoka, az Andriska.

Az iskolába jár már. Karonülő volt, mikor az apja 
elhalt. Eleven virgonc fiú, ki mindig az uccát rójja, fá
kat mássza.

Most is épen egy fáról kergeti le az anyja, ki ün
neplőbe öltözve jön a templom felöl.

— Gyüssz le mingyá, te akasztófa!
A gyerek, mint az apa nélkül nevelődött gyerekek 

szokták, könnyen, mondhatni hetykén felel vissza:
— Mingyá!
Az asszony még szidná, de lépteket hall a háta me- 

gett s mivel tudja, hogy úgy sem jönne le szavára az 
elkényeztetett gyerek a fáról, ott hagyja és tovább 
indul.

Az utána jcvő férfi azonban már ott van s módosán, 
csendesen odaszól.

— Agyisten! Hun vótá Rozi?
— A plébánián — feleli pironkodva — máhó egy 

hétre énekes misét mondatok a Palié, most 10 éve, hogy 
elhalt.

Az ember, Szabó Péter jobbmódu kisgazda, özvegy 
már két éve. Felesége egyuccabéli, egyidős lány volt a 
mi Rozinkkal.

Szótlanul mennek pár lépést, mert Istenem, furcsa 
is az, amikor egy fiatal özvegy, egy másik szintén fia
tal özvegyemberrel igy összekeül az uccán. Senki sem 
hinné, hogy nincs közöttük valami, hogy nem számítás
ból történt a találkozás. Azért pironkodik az asszony is.

— Hát jó ember vót, az Isten nyugosztalja — töri
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meg Péter a csendet — dehát ez a világ sorja. Az én 
asszonyom is oda van, több mint két esztendeje.

Ismét csönd. Szembe jött valaki.
— Én is mondattam mán misét, énekeset, ne mon- 

gyák, hogy sajnáli az ura tiile.
— Lásd-e, rám meg aszongyák, hogy parádézok, 

mer hogy minden fertálesztendőbe mondatok egyet. 
Igaz, hogy megadom a móggyát neki, dehát szegény Pa
lim megérdemli.

Mikor ezt mondja, hangja kissé megremeg. JKi tud
ja, hogy a fájdalomtól-e, vagy attól a megszokástól, 
hogy meghalt uráról igy beszélt mindig.

A fiatal embert megkapja a hang, a lágyság, ami
vel az asszony beszélt, az érett és erőtől duzzadó asz- 
szony közelsége, ringó járása s mikor a ház elé érnek, 
csendesen szól.

— Mán rég akartam vóna szóni veled Rozi, vala- 
mirű. . .

Az asszonyon gyenge remegés fut át, arcát futó pír 
önti el s kilincsre téve a kezét szól:

— Itt lakunk, majd elgyüssz kísűbbet, ha akarsz 
valamit.

— Hát majd kísűbb itt leszek. Isten áldjon!
Avval lép is be az uvarra az asszony, restelli piruló

arcát a férfi előtt, hamarjában a köszönésre sem felelt 
vissza.

Mert tudja ő mit akar a férfi. Érti már, kire példá
lódzóit a múlt héten is az öreg Fütyű Matyiné, mikor 
azt mondta:

— Kár érted Rozim. Siratod fúrt az urad, monda
tod a sok drága misét — ugyan, hogy az Isten bűnű ne 
vegye, aznem baj, de sehesse jó ez igy, tudomisén. Kap
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hatsz te most is, jót is, de meg a gyerekednek apa is 
köll, mer ládd-e hogy alig birsz vele. Tudok én is egy 
rendes, hozzád illő embert. Szót is vóna mán az, de nem 
ezóhat, mer tudomisén, de aszongya, hogy mindég csak 
rísz a Pali után, meg az a sok parádés mise, meg tudom
ásén, hát csak szójj, ha rászánod magad!

Elgondolkozott s lassan arra vetette fejét amerre 
az ura képe állt s csendesen, mint aki tudja, hogy nem 
mond igazat, odasúgja feléje:

— Lásd-e, mán a gyerek végett is muszáj!
Avval kiment a szobából. Még delet sem harangoz

tak, mikor az öreg Fütyűné nagy dicsértessékkel bekö
szöntött.

— Hát csak azé gyüttem, hogy gyühet-e a Péter 
estefelé, mer aszongya mán beszét veled a dolog felű.

Az asszony elgondolkozott. Köténye sarkával bab
rált s úgy mondta halkan:

— Tudom is én . . .
E pillanatban felhangzott a szüle rekedt kiáltása, 

amint a kertben valami miatt megint ráperel az Andris 
gyerekre.

— Látod — mondta a vén Fütyűné — esse marad
hat apa nékü! Meg fiatal is vagy. Meg minek még tíz 
esztendő múttán is az a sok parádés mise? Mer ott igy 
a bús özvegy, meg amúgy, oszt rísz mindég, senki se 
szól hozzád, pedig tudomisén, de az a Péter is ojan ren- 
desfurma ember, dógos is, meg nem is csúnya. Mi? Hát 
mit szójjak neki?

— Hát — szólt Rozi — nem bánom gyűjjön, de 
nem azé mintha így, vagy úgy. . .  — itt közben mélyen 
elpirult — hanem hát mivel a gyerek se maradhat apa 
nékű. . .

99



Fütyűné szapora léptekkel sietett, hogy a hírt meg
vigye Péternek.

Az estére el is jött, meg is beszélték a dolgot annak 
rendje-módja szerint. S mint két özvegyhez illik, elha
tározták, hogyha már így áll a dolog, hát akkor a szüle 
holnap menjen a paphoz az iratkozás dolgában, meg a 
mise ügyében is.

A szüle másnap be is állított és sűrű köhécselés kö
zött elő is adta, hogy így, meg amúgy, dehát ez a világ 
sorja, rendes, derék ember kéri, meg a gyereknek ia 
nagyon köll az apai kéz. . .

Az öreg plébános helybenhagyólag intett minden
re, hiszen derék egy pár' és Istenem, hiszen tényleg a 
világ sorja!

Mikor már mindent elintézett a szüle, bűcsúzáskor 
még visszafordult az ajtóból:

— Azám, majd el is felejtem! Aszonta a lányom* 
plébános úr, hogy izé az a tennaphó egy heti énekes mi
se . . .  tán jobb lesz inkább, ha csendes lesz. . .  Merhát 
tudja a plébános úr, milyen a világi nép, hogy aszón- 
gyák, prádés mise, oszt így szomorú özvegy, meg úgy 
hát izé, úgy gondóta a lányom, hogy csak mongyon azé 
a pízé csendeset, mer hát a léleküdvösségre egyfurma* 
igaz-e, akar csendes, akar énekes, mer hát izé jó em
ber vót a Pali. . .

Dicsértessék a Jézus! Isten áldja meg plébános úr!
Az öreg Fütyűné pedig már pár nap múlva mondta 

is a sarkon:
— Látják ketek! Tíz esztendeig prádés, énekes mi

se minden fertálesztendőbe, most mán jó a csendes is* 
No de ilet! Hiába, ezek a mostani asszonyok! Hjaj, de 
ha ilyen a világ sorja!
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Leonka
Úgy kezdődött az egész, hogy a Nagymama ágyba 

bújtatta mindkettőjüket. Leonkát is, Lacikát is. A 
Nagymama pedig nem ismer tréfát, ha alvásról van szó! 
Akkor aludni kell!

Lacikának mégis segiteni kellett, hogy el tudja 
mondani rövidke esti imáját:

— Én Istenkém, vigyázz reám 
és gyógyitsad meg Anyukám!

De hát Lacika még csak három éves, kis csacsi, aki 
még beszélni is alig tud okosan. Leonka pedig nagy. A 
Nagymama állítása szerint már ötéves, nagy lány, aki 
Lacikát még az ovodáig is el tudja már vezetni teljesen 
egyedül!

Természetesen az ő imádsága jóval komplikáltabb. 
Csak a vége, az imádság vége az szomorúan egyforma 
Lacikáéval:

— . . .  és gyógyítsad meg Anyukánkat, ámen.
Mert Anyuka beteg. Ezt Lacika nem érti ugyan

még, annyira nem érti, hogy lám, most is, Leonka imád
sága alatt, kihasználja a Nagymama távollétét és bele* 
kuncog a kislány imádságába. Nem azért nevetett, mint
ha nevetnie kellett volna, csupán azért, hogy megzavar
ja  kis nénje komoly imádságát, hogy nevetésre birja és
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majd azután, ha Leonkából sikerül felbuggyantani a ne
vetést, ő is kacaghasson ezen a könnyezésig. Kissé 
komplikált dolog ez a nagyok számára, de nekik nagy
szerű és biztos sikerű szórakozás volt mindig.

De Leonka nem nevetett. Még akkor sem, amikor 
Lackó kacagásra felajzott hanglejtéssel utánozni kezdte 
a kislány imádságát. Kissé megzavarodott, de aztán 
megismételte:

— . . .  és gyógyítsd meg Anyukánkat, ámen.
Anyuka beteg volt, nagyon beteg és hosszú ideje 

már messze lakott. Most a másik Nagymamánál volt, 
mert annak a lánya. Apuka is messze volt és egyedül. 
Ugyan nem egészen, mert az éjjeli szekrényre el
jövetelük alkalmával maga Leonka rakta fel a 
fényképet, amelyiken valamennyien rajta voltak, 
így apuka mégsem maradt egyedül, mert a fény
képről mindig mosolyogva nézett rá Anyuka is, 
Leonka is. Laci nem nevethetett a képen, mert még 
pólyában volt, de azért ott van ő is!

De az már régen volt. Még akkor nem voltak igy 
szanaszét. Otthon laktak és Anyuka nevetni is tudott. 
Ritkán nevetett, ritkán köhögött, de minden köhögés 
után nevetett!

Persze Lackó erre már nem emlékszik. De Leónká- 
kan sokszor eszébe jut. Anyuka arcára ugyan már nem 
is tud mindig visszaemlékezni, de igy esténkint, mikor 
az esti ima vége eszébe juttatta Anyukát, akkor min
dig eszébe jutott az is, hogy ilyenkor Anyuka otthon 
meg is csókolta őket. Megtette ezt a Nagymama is, igaz, 
de Anyuka csókja mégis más volt. Puhább, simább, bár
sonyosabb! Aztán az ilyen csók után ők is megcsókol^ 
ták és ő azt mondta:
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— Kézit csókolom, Anyukám, jó éjszakát!
Olyan jó volt utána elaludni!
Maga sem tudta, miért, de esténkint nagyon jó volt 

erre gondolni. így, az ágyba bújva. Napközben nem gon
dolt ő Anyukára! Azaz, megesett, hogy nevető anyukák 
jöttek gyermekeikért az óvodájukba. Leonka arca ilyen
kor elkomolyodott. Irigyelte azokat a gyerekeket. Egy
szer még sírt is, amikor a Panka ráfogta, hogy neki 
nincs is Anyukája. Hát igaz, hogy csak a Nagymama 
jött el értük, de sokszor, legtöbbször. csak kettecskén 
mentek haza.

Csak este jutott Leonka eszébe Anyuka puha csók
ja. Nagyon nehezek és szomorúak voltak ezek az esték 
és nem tudott elaludni.

De azután kitalált egy nagyon okos dolgot! Ha 
eszébe jutott esténkint anyukája, odaszoritotta arcához 
az ő házulról hozott kis párnáját, amelyiken otthon 
Anyuka szokott szundikálni a piros diványon, megcsó
kolta és belesugta csendben, úgy, hogy még Lacika sem 
hallhatta meg:

— Kézit csókolom, Anyukám, jó éjszakát!
Attól a naptól kezdve mindig tudott aludni.
Ha nénikkel találkoztak az uccán, azok megsímo- 

gatták arcukat és azt mondták:
— szegénykék . . .  !
Ha más ismerősök jöttek, azok megkérdezték a 

Nagymamát, hogy jobban van e Anyuka ? Ilyenkor 
Nagymama suttogóra fogta hangját, elővette zsebkendő
jét és a néniknek sírva, szepegve mesélt Anyukáról, ők 
nem hallották, hogy mit, mert halkan mondta. És a né
nik hol őket, hol a Nagymamát nézték elkomolyodó 
arccal. Megsímogatták a fejüket és azok is azt mondták:
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— Szegénykék. . .  !
Bizony nagyon kevesen nevettek Leonkára! Nem 

csoda, ha ő is elszokott a nevetéstől. Csak akkor tudott 
nevetni, ha kettesben maradt Lacival és eljátszogat
tak a kert alján, vagy a szoba sarkában. Mihelyt idegen 
közeledett hozzájuk, Leonka arcán komoly kerekre nyil- 
tak a szemek és arcocskájára kiült a várakozás. Várta 
azt a szomorú megszokott szót, hogy. . .  szegénykék. . . !

Anyukától eleinte sűrűn jöttek a levelezőlapok. 
Szép, hegyes vidékek képeit küldözgette és a Nagymama 
ilyesféléket olvasott le róluk:

 — _nagyon szeretném már látni az én két kis
bogárkámat. Mindig rájuk gondolok, különösen estén- 
kint, mert nehezen tudok elaludni. Majd, ha megszűnik 
a köhögésem és ha jól tudok már aludni, hazamegyek. 
Leonkának babát, Lackónak kis lovat viszek és megcsó
kolom őket. Addig legyetek jók és fogadjatok szót a 
Nagymamának! . . .

Lackónak egy-egy ilyen levél után napok hosszat 
mesélni kellett a megigért lovacskáról. Milyen lesz a 
szőre? Lesz-e gyeplő rajta? Rá lehet-e majd ülni?

Leonka nem kérdezett a megigért babáról semmit. 
Kis szívében a levélnek csak egy visszhangja maradt: 
Anyuka nem tudott elaludni és rájuk gondol. Mikor ír
ja már, hogy nem köhög, hogy bír aludni sokat, hogy 
hazajön? Vagy bár Apuka egyszer elvinné látogatóba 
őket is!

Egy éjszaka Leonka épen otthon járt álmában. 
Mindannyian otthon voltak. Anyuka is otthon volt már 
velük és olyan csilingelő hangon, amilyenen sem a Nagy
mama, de senki sem tud szólni Anyukán kivül, nevetni
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-kezdett. Odatette bársonyos arcát Leonka arcához és 
nevetett. . . ,  de olyan hangosan, hogy felébredt rá . . .

Arra ébredt fel, hogy két erős kar kiemelte az ágy
ból. Anyuka nevetése még a fülében csengett, de most 
vette észre, hogy csak a Nagymama zokog. Anyuka bár
sonyos arca helyett pedig Apuka borostás álla dörzsö- 
lődik arcához. És Apuka is sírt. Aztán meg Lacikát vet
te karjaiba, őt meg Nagymama ölelte át sírva és egyre 
csak azt hajtogatta ő is, mint a többi néni:

— Szegénykék. . . ,  szegény, kis árvák. . .  !
Aztán felöltöztették új ruhába őket és vonatba

'szálltak.
És amikor odaértek Anyukához, ott csodás dolgokat 

láttak! Anyuka gyönyörű, szép ágyban aludt. Szebb 
takarója volt, mint annak a gazdag néninek az ágyán, 
aki egyszer behívta őket és süteményt adott nekik! Sok
kal szebb takaró volt!

És nagyon sok virág. Gyönyörű lámpák, gyertyák 
között aludt Anyuka és . . .  nem köhögött! Aludt csak, 
de olyan mélyen, olyan jól, hogy még akkor sem ébredt 
fel, amikor Apuka ráborult és megölelte sírva.

Aztán felemelték őt is, úgy, hogy most már egészen 
közelről látta. De ekkor sem ébredt fel, csak mintha 
egy kicsit, egy nagyon picikét elmosolyodott volna. Le
onka látta! Talán ő is visszamosolygott volna, de olyan 
különös volt, hogy mindenki sírt. Nem mert mosolyog
ni. Nem is sírt. Úgy nézett csak, mint akkor szokott, 
mikor a nénik azt mondogatják:

— Szegényke . . .  !
De, hogy Anyuka még mindig aludt, Lackóval kike

rültek az udvarra. Aztán a ház elé is kinéztek.
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Ott történt, hogy egy nagy fiú, már iskolás is lehe
tett, megkérdezte Leonkát:

— A te anyád halt meg?
Először nem tudott mit válaszolni a furcsa kérdés

re, de hogy a fiú rémeredő tekintete választ sürgetett* 
hát odamondta:

— Nem halt az meg!
— Hát?
— Csak még alszik a nagyszobában!
A fiú arcára fanyar mosoly ült, de azért vissza

szólt:
— Nem igaz az, mer meghalt!
Leonka sem hagyta és visszakiáltott:
— Azér sem halt meg!
Hogy válaszának még nagyobb nyomatékot adjon,, 

a gyermekviták szokásos befejezéseként ki is öltötte 
nyelvét a fiúra.

Azzal visszamentek az udvarra Lacikával. Nagyobb* 
bizonyság kedvéért még Apukát is megkérdezte:

— Ugye, Apukám, Anyuka alszik?
Hogy aztán Apuka is, a Nagymama is, a másik 

Nagymama is, meg az a sok fekete ruhás néni is megerő
sítették könnyezve, hogy Anyuka alszik, Leonka kézen- 
fogta Lacikát, lábujjhegyen elosontak a nagyszoba aj* 
taja előtt, hol Anyuka aludt és mikor hintát is csinált 
később nékik a Nagyapó a félszer alatt, eljátszogattak 
ott gondtalanul egészen addig, míg nem jött egy szép ko
csi és a tisztelendő úr.

Sokat sírtak, sokat énekeltek, aztán Anyuka ágyá
ra szép, ezüstös borítót tettek és ők is megindultak a 
kocsi után. Annyira sírt mindenki, hogy Leonka is sír
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va fakadt, de hogy Apuka átölelte és azt mondta, ne 
sírjon, hát el is hallgatott.

Nem sírt, csak kérdezett. Apuka felelgetett és most 
már megtudta Leonka, hogy most megy Anyuka a 
mennyországba! De nem köhög. . .  és alszik . . .  !

Nem is kérdezett többet, hiszen mindent tudott 
már! Azt ő is látta, hogy alszik és egyszer a délután ifr 
lyamán, mikor kevesen voltak Anyuka ágyánál ő belo- 
podzott csendben és sokáig hallgatódzott, hogy köhög-e? 
De nem köhögött! Egyetlen egyszer sem ... ! Megnyu
godott.

Csak a sírnál, annál a csúnya gödörnél, amelyikbe 
letették Anyuka ágyát, csak ott kérdezte meg mégegy- 
szer Apukát:

— Ez a mennyország?
De Apuka nem felelt, csak sírt.
Mikor már a ráhulló földtől nem is látszott Anyuka 

ágya, akkor jútott eszébe, hogy jó lett volna megcsókol
ni bársonyos arcát. De most már nem lehet. . .  Nem is 
mert szólni senkinek. Csak kis szíve dobogott meg a 
vágyakozástól kissé erősebben. . . ,  vigasztalást keresve.

És akkor. . . ,  akkor eszébe jutott még más valami 
is, pedig már indulóban voltak. . .  Visszafordult a sír 
felé és csendesen csak ennyit mondott:

— Kézit csókolom, Anyukám, jó éjszakát. . .  !
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A tejesasszony
Igen, »tejesasszony«, a világért sem tejes asszony!
Titulus volt ez, nem a mesterség megjelölése és 

egyetlenegy asszonyt ismertem életemben, akit ezzel a 
titulussal illettek, ez az asszony az én anyai öreganyám 
volt.

Megvallom, nem szerettem úgy öreganyámat, 
mint általában az áldott lelkű nagyanyókat szokták, de 
elismerem azt is, hogy asszonyszemély sem imponált még 
úgy az életemben, mint ő!

Ha eszembe jut olykor, magam előtt látom ke
mény vágású, inkább szigorú, mint mosolygó arcát, 
lassú, tempós, kimért mozdulatait és jól emlékszem, 
hogy az ő szobájába csak lábujjhegyen mertünk belépni 
mi, unokák.

Pedig soha nem bántott egy ujjal sem bennünket, 
meg sem szidott, de hogy harminchat unokája között 
nagyobb fegyelmet tudott tartani, mint akármelyik szi
gorú tanitó, az is bizonyos!

A falu népe tejesasszonynak titulálta. Az öreg jegy
ző özvegye volt, amellett tekintélyes területű birtokocs- 
ka felett is rendelkezett. Mind a kettő elég ok arra, 
hogy valakit megbecsüljön a falu, még akkor is, ha 
csak a tejesasszonyi cimet igényli magának.
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Emlékszem még, hogy az egyik hangosabb szájú 
mosóné meg merte reszkirozni a kérdést:

— Ne vegye sértve a tejesasszony, ha megkérde
zem, de má mégis! Mé van az, hogy a mostanságbeli fia
talabb asszonynép, mán értve az urasabbakat, ki tekin- 
detes, ki nagyságos asszonynak szóllittati magát, csak 
épp a tejesasszony marad tejesasszonynak?

Megboldogult öreganyám közelebb jött a mosótek- 
nőhöz s először odaszólt:

— A beszélgetéstől azért lehet erősebben is dör
zsölni Boris fiam!

Aztán kissé kihúzta magát:
— Ami pedig a mai nagyságákat illeti, manapság 

találhatsz belőlük ebben a faluban is vagy harmincat, 
de tejesasszony messze környéken csak én vagyok!

Azzal határozott léptekkel ment fel a régi, öreg 
kúriára, melynek kilenc szobájából a legszélsőt válasz
totta ki magának lakószobául. Ott élte le egyedül nap
jait. Tizenegynéhány gyereke már mind kirepült a csa
ládi fészekből, ritka volt a látogató, csak mi, falubéli 
unokák mertük megzavarni a hatalmas porta csendjét, 
különösen, ha ő nem volt kinn az udvaron!

Egyébként ott ült benn a szobájában az ablak mel
lé helyezett dobogón lévő kis asztalkája mellett és ott 
imádkozgatott nagybetűs, kapcsos imakönyvéből.

Ilyenkor, a dobogó magasságában még imponálóbb 
jelenség volt s egy alkalommal, csendes imádkozása köz
ben kirobbant belőlem a helyzethez sehogysem illő kér
dés:

— öreganyám, hogy hivják magát?
Mintha egy szemerkényit el is mosolyodott volna,, 

de aztán letette keretes pápaszemét, komoly tekinteté*
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vei végigmért és méltóságteljes hanghordozással fe
lelte :

— Engem fiam? Az én nevem nemes, nemzetes és 
vitézlő nemesmiliticsi Kűnszabó Mária Éva. . .

Elállt a szemem, szám! Nem értettem ugyan a 
hangzatos és némi páthosszal elmondott névből sokat, 
de attól a naptól kezdve még jobban imponált az öreg
anyám. Mert hiába, nem közönséges dolog az, ha az em
bernek még a neve is ilyen hosszú!

Kapni ritkán kaptunk tőle valamit, ő azonban igen 
jó néven vette, ha hazulról küldettek velünk neki vala
mit s ilyenkor egy alma, vagy buktakalács erejéig még 
bőkezű is tudott lenni.

A mi udvarunkban otthon alig öt-hat tyúkocska lé
zengett, öreganyám hatalmas udvarán egész falka ba
romfi lármázott és olykori cserkészéseim során arra a 
nagyszerű felfedezésre jöttem rá, hogy öreganyám há
zánál tojást rejteget minden jászol alja, minden szalma
kazal töve! Némelyik fészekben többet leltem, mint ott
hon az egész udvarban!

Erős szociális érzés volt bennem akkoriban és va
lóságos vágyakozás vett rajtam erőt, hogy abból a sok 
tojásból haza is vihessek valahányat valamelyes törvé
nyes, de ha máskép nem lehet, hát akár törvénytelen 
cimen is!

A szociális elhatározásból azonban csak karácsony
ra lett lopás. Mi tagadás, bizony loptam s gyenge ment
ségemre szolgál, hogy a tojáslopás voltaképen retorzió 
volt!

Karácsony előestéje volt. Angyalok jártak a levegő
ben, vitték szanaszét a sok karácsonyfát és kerek gyer
mekszemünket a vastag, kövér hópelyheket szitáló, szür
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ke égboltra meresztve száz meg száz angyalszárny su
hogását hallottuk a levegőben.

öreganyámhoz voltunk hivatalosak mi unokák a 
karácsony előtti délutánon, részben azért is, hogy ott
hon a kis angyalok nyugodtabban szállhassanak be 
hozzánk a karácsonyfával, másrészt azért, hogy abba a 
nagyon nagy házba legalább karácsonyestén, bár a 
szépséges karácsonyest délutánján berepüljön a hangos 
gyermekkacaj, hogy gyermeklárma verje fel öreganyám 
szobájának szigorú csendjét, mint valaha, mikor még 
kedvesanyámnak szólitották Őt hajdani gyermekei, a 
mi szüléink.

Mosolygott. Szabad volt lármázni. Szabad volt han- 
•cúrozni. Mesét mondott, igaz mesét a »nagy szaladás- 
ról«, melyről a bácskai nagymamák olyan rémségesen 
szép meséket tudnak mondani!

Azután került sor a karácsonyi ajándékokra!
A tíz unoka leült a hosszú asztalhoz* elénekeltük, 

hogy — Mennyből az angyal. . .  — azután kinyílt a 
szomszédos, nagy szoba ajtaja és az egyik szolgáló ha
talmas staniclival öreganyánk mellé állt. A várakozás
tól megkövültén figyeltük, lestük, mi lehet a stanicliban?

öreganyánk azután az asztalfőn ülő legöregebbik 
unokánál megkezdte az ajándékok kiosztását.

A nagy ajándék fejenkint egy marék aszalt szilva 
vo lt. . .  !

A csalódás keserű vonása ült ki csaknem valameny- 
nyiünk arcára, de azért az aszalt szilvát megettük. Kissé 
kiábrándultán, kissé sírhatnámos hangulatban, de meg
ettük. Már csak a kisebb unokák majszolták a maradé
kot, amikor öreganyám a zsebébe nyúlt és egy-egy szép, 
fényes ezüstforintost helyezett mindegyikünk elé.
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Mi nagyobbak éktelen riongással fogadtuk a megle
petésszerű ajándékot, sőt a kisebbek is mosolyogva 
nézték a pénz csillogó fényét. Némelyik kis bamba el 
is ejtette, alig tudtuk megtalálni!

Persze ez nem ment lárma, nevetés nélkül! Szigorú 
öreganyám dobogóján trónolva mosolyogva nézett le 
ránk és mintha a szeme könnyben úszott volna. . .

Mi nagyobbak már arról kezdtünk tárgyalni, mit i& 
veszünk az ezüstforinton, amikor a zsibajba ijesztőn 
hullott bele öreganyám parancsa:

— Na, most az ezüstforintokat tegyétek vissza az 
asztalra!

Dermedt csend következett, öreganyám leszállt pó
diumáról, végighaladt asztalunk előtt, összeszedte az. 
ezüstforintokat és a szolgáló egy intésre öltöztetni kez
dett bennünket.

Sírásra állt a szánk, de nem mertünk sem sírni,, 
sem szólni, illedelmesen kezet' csókoltunk és elindultunk 
haza.

Tíz unoka elvonulása még akkor sem zajlik le bé
kés csendben, ha olyan elkeseredett gyermektársaság
ról van szó, mint mi voltunk akkor! Ki erre, ki arra 
szaladt, alig győzték a mérgelődő szolgálók összeszedni 
a három famíliához tartozó gyereksereget.

így fel sem tűnt senkinek, hogy én értem ki az uc- 
cára legutolsónak. Ruhámon szalmaszálak s a zsebem
ben, illetve zsebeimben kilenc tojás! Erősen meg voltam 
győződve, hogy értékük erősen megközelíti a visszavett 
ezüstforint értékét.

Kissé háborgatott ugyan a lelkiismeret, kissé erő
sebben is vert a szívem, ha minősíteni kezdtem a kilenc 
tojás elemelését, de aztán a visszavett ezüstforint jutott

112



eszembe és felháborodásom elnyomta gyenge alapokon 
álló lelkiismeretem háborgását.

Hazaértünk. A tojásokat, mikor senki sem látta, be
vittem a kamrába és beletettem a tojásos szakajtóba. 
Sem az ezüstforintról, sem a tojásról nem mertem szólni, 
de időm sem volt, mert megérkezett a karácsonyfa s az 
alatta lévő ajándékok elfeledtették velem délutáni csa
lódásom minden keserűségét.

Ajándéktrombitámmal tértem nyugovóra.
A karácsonyfa sok kis gyertyája rég ellobbant már. 

A lámpás is kialudt. Még mindig nem aludtam. Talán 
százszor is megcsókoltam már a Jézuskahozta kis trom
bitát . . .  Lelkiismeretem oly nyugodt volt, mint amilyen 
nyugodt egy boldog gyermeké csak lehet karácsony 
este___

Akkor suttogó beszélgetésre lettem figyelmes. . . .  
édesanyám beszélt apámmal. . .

— Látod fiam, kedvesanyám milyen aranyos volt 
most is! Húsz forintot küldött a lánnyal... de jókor 
jö tt . . .

Szívem a torkomban dobogott. . .
fis más reggel, mikor senki sem látta, visszaloptam 

a tojásokat öreganyám udvarára. Mind a kilencet. . .
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A két csacsi
Ragyogóban, melegebben sütött talán még a Nap is 

akkortájt. . .
Tudom, nem divatos ma már az ilyen egyszerű, 

minden raffinériát nélkülöző, kis eseménytelen histó
ria . . .  í

De mert én — tudja Isten — mégis kedvesnek lá
tom a maga egyszerű, naiv, kis köntösében, ha másért 
nem is, azért a drága, aranyos szegélyért, melyet az ak
kori május akkori koboldjai szőttek a köntösre melegen 
ragyogó napsugarakból. . .  hát elmesélem.

*

Sipos Ferenc hadnagy úr is hazajött a többiekkel a 
vérzivatarból.

Tejfelesszáju gyerek volt, mikor nótaszóval elment, 
komolykodó, kissé szinte megtörtnek mondható, meg
lett férfi lett, mire hazaért.

Talán banális — de hiszen, Istenem, az alföldi fa
lucskák kis történeteiben mindig szokott lenni több-ke
vesebb banálitás — Sipos Ferkót egy aranyosszívű, 
könnyen síró, ráncosarcú öregasszony és egy. . .  no és 
egy szerelmes szívű, hamvasarcú, könnyen kacagó kislány 
várta haza.

Sipos néni könnyes szemmel ölelte át fiát s bizony 
szólni nem igen tudott, egész mondanivalója csak annyi
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volt: édes kicsi fiam. . .  édes kicsi fiam! s hullottak sze
méből a legértékesebb igazgyöngyök: az anyai öröm
könnyek.

Martos Piriké még ennyit sem mondott, csak min* 
dent-mindent eláruló, beszédes két szeme szaladt tele 
könnyel, mikor Ferkóval először találkozott az uccán s 
ez a könnycsepp is csak akkor futott le szeméből, mikor 
az uccáról beszaladva édesanyja nyakába borult s úgy 
súgta fülébe sirósrnevetős boldogsággal, hogy. . .  hogy 
hazajött a Feri!

Sipos hadnagy úr pedig, mint a háború sok-sok le- 
vitézlett kis hadnagya, fiókjába zárta kitüntetéseit, el
temette szebb jövőjéről lángoló színekkel festett, tarka, 
szép álmait a szívébe nagyon mélyen. . .  és itthon ma
radt.

Még szerencséje is volt, az iskolaszék egyhangú vá
lasztása a falusi néptanító egyszerű, de csodás izüvé va
rázsolható kenyerét adta kezébe.

Mit is tagadnók, az a két könnyes szempár is erős 
kötél volt, elég erős ahhoz, hogy Sipos Ferkót, a szép ál
mok Sipos Ferkóját lekössék a bácskai talajhoz a ma
guk számára. . .  örökre.

*
A többi aztán már úgy alakult a maga bájosan egy

szerű következetességében, ahogyan az az ilyen egysze
rű, napsugaras, kis históriákban történni szokott.

Sipos néni sok boldogsággal, nekifiatalodó igyeke
zettel költözött be a tanítói lakásba és letagadhatatlan 
büszkeséggel, önmagával való nagy-nagy megelégedett
séggel állapította meg nemsokára, hogy lám az ő legény
fiának egy tyukalja csibével mégis több kelt az idén, 
mint a Horvát tanitóéknak s lám a patikusék híres
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yorkshieri disznaja is kettővel kevesebbet fiadzott, mint 
az ő fia gödörszőrű jeneije.

A halál közelségének mindennapos lehetőségével 
számoló, tehát ifjú élete minden kinálkozó örömét mo
hón habzsoló kis hadnagy, a tarka, színes álmok hajdani 
lovagja pedig halkszavu bámulója lett a Martos Piri ra
gyogó tüzű két szemének, színes álmai feledtén álmodó- 
ja egy új, kedvesebb álomnak, melynek királynője ez 
az édes kacagású kislány lett.

Nem volt már titok ez a falu szenzációkra mindig 
éhes publikuma előtt sem, hiszen ha máskor nem is, de 
a virágba boruló május eljöttén, mikor a tanítói asztalt 
orgonaerdővel borították be a kedveskedő, maszatos 
gyermekkezek minden áldott nap, a vak is láthatta, 
mint cipeli a sok-sok egyszerű virágot iskola után né
ha két-három szolgálatkész gyerek is a Martosék házá
ba, hol már Piriké minden elképzelhető hosszúnyakú és 
virágtartónak alkalmas edényt lefoglalt a kimondhatat
lan boldogsággal várt illatos küldemények számára.

Mondom, nem volt titok ez már, annyira nem, hogy 
Pap Jancsi, a leleményes kis nebuló a minap már nem is 
vitte a hazulról hozott virágot az iskolába, hanem egye
nesen benyitott Martosék házába s az elősiető Pirikének 
a lehető legtermészetesebb zavartalansággal nyújtotta 
át az orgonaágat« mondván: — tessék!

A számítóbb Erős Pisti pedig — nem hiába, hogy 
boltos az apja — már hangos »dicsértessék«-et előlege
zett a napokban Pirikének az uccán, mely hivatalos kö
szöntés tagadhatatlanul jól is esett a kislánynak s 
iparkodott arra minél komolyabb »mindörökké ámen«- 
nel felelni.
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Meleg, derűs, napsugaras, soha vissza nem hozható 
napok voltak ezek, szinte belekivánkozott ebbe a zavar
talanul derült kétségbe a felhő. A felhőcske.

Nem égiháborús, villámterhes borulás, melytől 
komoran elsötétül a messze láthatár, melytől megreszket 
a virág kelyhébe menekülő, színes lepke, melynek kímé
letlenül zuhogó záporától meghal a méhecske is . . .  nem, 
csak amolyan kis felhőfoszlány az ég egyik sarkában, 
melytől annál kékebbnek látszik az ég másik fele s mely
ből ha eső szitálna is, az csak olyan langyos permet len
ne, melyet, mielőtt a földre érne, arannyal tör át a nap
sugár, mely oly apró harmatcseppeket hagy a virág
szirmokon, hogy a megszeppent méhecskéknek s lep
kéknek is csupán arra elegendő, hogy felhörpint
sék a nagy ijedtségre s mely napos eső láttára a falusi 
kis parasztgyerekek oly egészséges kacagással szokták 
megállapítani: veri az ördög a feleségét!

Hát ez a kis felhőfoszlány meg is jelent az égen. 
Hogyan, mi miatt, ki tudja (ezt rendszerint nem is szok
ták tudni) megtörtént a . . .  micsoda is, mert haragnak 
nem nevezhetem. . .  Diktum-faktum Sipos tanító úr ko
mor arccal lépett ki Martosék kapuján, Piriké pedig, 
mikor már tizenötig is elszámolt és mégsem jött vissza 
ő, olyan zokogással borult Pap Jancsi nemrég hozott s 
helyszűke miatt egy fehér mázos köcsögbe dugott orgo
nacsokrára, hogy Martos néni, ki ilyentájt a mindent 
megértő mamák szokása szerint a baromfiudvarban volt 
csudamód elfoglalva, ijedten szaladt be hozzá.

Pirinek is fájt a szíve, Sipos Ferkónak is és ez a 
fájás mindkettőjüknek — tudja Isten — mégis kimond
hatatlanul jól esett!
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Martos mama pedig, miután Piri sírástól meg-meg- 
szakitott beszédéből végre megértette a tényállást, már 
félóra múlva Sipos néninél volt, hogy elmesélje neki az 
esetet, az esetecskét, majd hozzátette a végén:

— óh, óh, a két csacsi!
Mire Sipos néni is ugyanolyan hangsúllyal, ugyan

akkora meggyőződéssel ismételte:
— Az, a két csacsi!

*
Akkor éjjel a két csacsi közül az egyik sem tu

dott elaludni, az tény.
Az egyik háromszor is vizet töltött a sok-sok or

gonacsokorra, a másik kezében pedig szokatlanul fájó 
hangon sírta a hegedű, hogy . . .  gyászba borult az éle
tem temiattad. . .

*

A baj sohasem jár egyedül.
Sipos tanító különös, édes fájdalommal gondolt az 

elmúlt napra, de keserű szorongással várta a holnapi 
napot is. Ugyanis tanfelügyelői látogatás készült.

Az iskolák államosítása a levegőben lógot s a más
napra bejelentett tanfelügyelői látogatásra, mely az 
államosításra való átmenet első hivatalos tényének Ígér
kezett, készült Lyubics Milán újonnan kinevezett tanfel
ügyelő is, kinek ez lett volna első iskolalátogatása, de 
készült Gerő Péter, a falu plébánosa is, ki viszont látta 
már előre, hogy számára, mint iskolaigazgatónak ez a 
látogatás lesz az utolsó.

Nagy érdekek: az állam és az egyház készül holnap 
összekoccanásra a kis falusi iskolában! Hiába tompította 
ezen összekoccanás hangját már előre is a két iskolalá
togató joviális természete, a két hatalom volt és leendő
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alkalmazottja: Sípos tanító bizony összeráncolt homlok
kal gondolkozott azon, hogy is viselkedjék, mit is te
gyen, hogy a kecske is jóllakjék stb.

A toronyóra már a tizenegyet is elverte, de még 
nem tudott elaludni.

Sok volt nyugalomhoz szokott szívének két ekkora
kellemetlenség!

Végre is megállapodott abban, hogy Piri őt nem is 
szerette igazán s ezt holnap meg is fogja mondani neki, 
továbbá, hogy a katedrára az asztal mellé két széket fog 
tenni. így nem eshet sérelem egyik részről sem, aztán 
döntsék el ők ketten, ki az elnök kettejök közül!

*

Mire Lyubics Milán tanfelügyelő leszállt az iskola 
elé álló községi kocsiról, mire porköpenyét levette, ez 
az idő épen elég volt Gerő plébános uramnak is arra, 
hogy a szomszédos plébániáról jellegzetes apró lépéseivel 
a tanfelügyelővel egy időben érjen az iskola kapujába.

^Kölcsönösen kimért, kölcsönösen mesterkélt üdvöz
lések . . .

Kölcsönösen fáztak a mai megbízatástól s mindket
ten azon a helyes véleményen voltak, hogy voltaképpen 
a miniszter és püspök dolga lenne — az ördögbe is, — 
ennek a kellemetlen ügynek a véglegezése.

Egymásnak azonban a világért sem árulták volna el 
e közös gondolatot s erőt merítve a kölcsönösnek látszó 
komolykodásból, a legteljesebb hivatalosságot erőltetve 
arcukra, egyszerre léptek be a tanterembe.

Az egymás mellé helyezett két szék a legnehezebb, 
legkényesebb problémán azonban keresztülsegitette őket. 
Megkezdődött a kérdezgetés.
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Bizony csak megkezdődött, mert befejeződni se- 
hogyse akart. Ha a tanfelügyelő kérdezett, a plébános 
is felszólitott egyet és forditva. Unták már valameny- 
nyien, a tanitó, az agyonfárasztott kis nebulók, de leg
jobban talán a két vizsgáztató. Már engedett volna 
mindkettő a negyvennyolcból, már tudta mindkettő, 
hogy egy a véleményük a kínos ceremóniáról, már köl
csönösen meg is sajnálták, meg is szerették egymást 
a szemmelláthatóan kimutatott kölcsönös figyelmesség 
miatt, de nyitva maradt az elvi jelentőségű kérdés: ki 
fejezze be a látogatást?

Sipos tanitó úr épp az ijedős kis Balázs Antit kül
dötte ki (kifogyott már a jobbakból), hogy mondjon 
egy verset.

Antika ijedten állt ki.
Pislogó szemeivel hol a papra, hol a tanfelügyelőre 

nézett, majd meg tanítójára, jelezvén és kérdezvén te
kintetével, hogy hát melyik is legyen az a vers, melyet 
neki itt most el kellene mondania?

És . . .  és bennrekedt a szó most a tanitó úrban is.
Mit is csináljon? A plébános elvárja minden bi

zonnyal, hogy most valami vallásos versike következzék, 
mig a tanfelügyelő egész biztosan valami hazafias, ál
lamnyelvű vers elmondását várja, sőt elvárja.

— Szavald e l. . .  — hebegte, megnyújtva minden 
hangot. . .

— Eh! — vágott közbe a már minden türelmét 
elvesztő plébános — szavald el fiam azt, amit legjobban 
tudsz!

— Helyes! — hagyta rá megkönnyebbülten a tan- 
felügyelő — szavald, amit legjobban szeretsz és tudsz!
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Bizony Antika nem igen tudogatott egyet sem az 
iskolában tanult versikék közül s a kettős ajánlatra sem 
tudott választani szegényes repertoárjából. Csak állt, 
várt, csak a szeme pislogott szaporábban.

— No, bátran Anti — szólt most a tanitója — 
akármit, amit legjobbnak gondolsz!. . .  No, mi lesz már?

És ekkor egyszerre felragyogott a gyerek arca. 
Eszébe jutott már! Igaz, nem az iskolában tanulta, ha
nem két éve az óvodában, de hiába, ez a vers tetszett 
neki mégis a legjobban!

Kihúzta zsurmó termetét, szögletes mozdulattal meg" 
hajolt a plébános felé. . .

— A tanfelügyelő úrnak is hajtsd meg magad — 
szólt rá a mindenre figyelmes Sipos.

Megtörtént.
Azután Antika két nagy lélegzetet vett egymás

után, ártatlan, ijedt szemeivel hol az egyik, hol a másik 
hatalmasságra pillantva a szavaláshoz megkivántatódó, 
jellegzetes, éneklő hangon elkezdte:

— A két csacsi. . .  !
Villámgyorsasággal csapott össze a két, akaratán 

kivül versengő iskolalátogató szeme s székeikről fel
ugorva engedték, hogy harsány hangon bugyborékoljon 
fel mindkettőjük torkából a helyzet kellemetlen ferde- 
ségét pompásan feloldó jóízű kacagás. Sipos tanító úr is 
nevetett, a gyerekek, a nevetésre mindig kész gyere
kek is kacagtak, csak Balázs Antika állt sírva az osz
tály közepén még akkor is, mikor a kacagó iskolaláto
gatók már rég elhagyták a termet.

*
Az iskola folyosóján a könnyeit törölgető plébános 

komikus pózzal hajolt meg a tanfelügyelő előtt:
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— Kedves öcsémuram, az öregebb csacsi ezennel 
szívesen látja az öccsét ebédre!

Nagy zsivajjal oszlottak szét a gyerekek, csak An- 
tika maradt hátra, szepegve a sírástól.

Sípos tanító szíve is teleszaladt csordultig szeretet
tel, mosolyogva simogatta a buksi fejet.

— Ne sírj, Anti fiam, jól feleltél, egy dinárt ja 
kapsz, nesze, azonfelül pedig ma neked szabad. . .  igen, 
te fogod összeszedni ezt a sok virágot és vidd el a Mar
tos kisasszonynak és mondd meg. . .  hogy nagyon . . .  
hogy. . .  nagyon tiszteltetem.

*

Pár perc múlva egy könnyes szemű, de boldog mo* 
solygású gyerek iparkodott nagy szuszogással Marto
sék felé. Két kis maszatos karjával alig tudta átfogni az 
illatos orgonacsokrot. . .

A plébánián akkor tették a levest az asztalra.
*

És mikor a délutáni órákban az egyik »két csacsi« 
a szerelem boldog mosolygásával lépett ki Martosék ka
puján, a plébánia előtt — talán a pecsenyebor, talán 
a jól elvégzett munka boldog mosolygásával szorongatta 
egymás kezét búcsúzóul a másik »két csacsi« . . .

Mosolyogtak mind a négyen, mosolyogva táncolt a 
májusi napsugár is a nyiladozó illatos orgonafákon, me
nyekről már annyi virágot hordtak el a szurtos, kis 
gyerekkezek annak a szépszemű legkisebbik csacsinak*
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A kis fiam szeretője
Csak legyünk őszinték... Melyikünknek nem volt?
Nekem kettő is volt egyszerre harmadikos elemista. 

koromban. Az egyiket Jusztinák hívták, arra még em
lékszem és sok bánatot, könnyet okozott nekem. Ott 
laktak a szomszédságban e együtt jártunk iskolába. Ta
lán, mert sűrűn láttak együtt bennünket a többiek, ta
lán csak, hogy bosszantsanak, de emlékszem, hogy meg
remegtem a dühtől és szégyentől, amikor Szabó Pista 
az iskola udvarán egyszer huncut mosolygással azzal 
fordult felém:

— A Fekete Juszti a te szeretőd!
Mi mást tudhattam volna válaszolni erre, mint azt 

a gyenge ellenválaszt, melyet az erősebb csúfolkodónak 
a gyengébb, a megcsúfolt adhat:

— Nem is igaz, hanem a tied!
Erőtlen volt a válasz, bár megbotránkozásom ször

nyű nagy volt s a körülöttem felhangzó csúfondáros, 
éles gyeremekkacaj meggyőzött arról, hogy hiába min
den, minden tiltakozás csak olaj lenne a tűzre, Fekete 
Juszti már végérvényesen a szeretőm lett, legalább is 
addig, mig az iskolaév véget nem ér.

Elfordultam, elbújtam s az első fájó könnyek, me
lyeket lány miatt ejtettem, feltartóztathatatlanul töre
tek elő szememből.
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Fekete Jusztival többé soha az életben nem be
széltem.

Pár éve láttam mégegyszer. Kövér, pirosképű pa
rasztasszony lett belőle. Megismertem, ö  is engem. De 
sem szóltunk egymáshoz, mintha nem is ismertük volna 
egymást. Mintha nem is 6 lett volna valamikor a sze
retőm! Mintha még mindig szégyeltük volna...

A másikat Juliskának hívták. Szőke haja, bánatos, 
kék szeme volt. Csak annyit tudok, hogy ha ránéztem, 
valami borongó érzés fogott el. Egyszer a kalácsom fe
lét nekiadtam s elfogadta. Több semmi. De éreztem, 
hogy ha Szabó Pista azzal csúfolt volna, hogy a Juliska 
a, szeretőm, akármilyen hires legény is, ha kétszer 
visszavágja is, de én pofonvágom! Nem mondták, nem 
is tudták, a Juliska se tudta, még ma sem tudja, ha él 
valahol, pedig mondom, volt valami a dologban!

Bonyolult dolog is az a gyerekszerelem, hiába! Pe
dig oly egyforma, oly naiv valamennyi, de mégis könny- 
:belábad az ember szeme, mikor elmosolyodik felette.

A fiamnak is van már. Juliskája még nincs, leg
alább is én nem tudok róla, de hogy Fekete Jusztija már 
van, azt a napokban tudtam meg tőle.

Hogy hazaért az iskolából, látom, kisírt a szeme, 
hallgatag s kerüli a tekintetem.

Vallatóra fogtam, mert iskolai mulasztást sejtettem 
és ennek megfelelően igen komolyan, igen szigorúan 
néztem a szemébe.

Ketten voltunk a szobában. Kérdeznem sem kellett, 
kiöntötték szemeit a könnyek s feltört belőle a zokogó 
ísírás.

—  Apukám — zokogta — a gyerekek ma az isko-
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Iában azzal csúfoltak, hogy a Nésics Miléva a szere
tőm . . .

Pár pillanatig válaszolni se tudtam, csak magamhoz 
vontam a vergődő gyereket, hiszen, Istenem, nem kis 
fájdalom az, mikor ilyent mondanak egy kis emberke 
szemébe! Fekete Juszti jutott eszembe s tanácstalanul 
simogattam a fiam fejét.

— Pedig nem is szereted, ugye fiam?
— Nem hát! Csak a Pista találta ki, mert irigyke

dik rám! — nyögte ki szepegőn.
— Aki pedig irigy, annak nem lehet igaza — foly

tattam oktatón. — De különben is mi lenne abban, ha, 
véletlenül szeretnéd is?

— Nem, nem — tiltakozott kétségbeesetten,
— Pedig nincs igazad fiam. Mert ha te a Nésica. 

Müévát nem szereted, az, tudod-e, hogy bűn!
Magam sem tudom, mért mondtam ezt, mért tet

tem úgy, mintha nem érteném, mi fáj, mintha nekem. 
Fekete Jusztim soha nem lett volna, de már kimond- 
tam s már csak az apai következetesség tekintélyének: 
megóvása érdekében is folytatnom kellett a megkezdett 
okoskodást. A gyerek riadt szemébe néztem s úgy foly
tattam:

— Kell-e minden embernek szeretnie felebarátját?'
A gyerek száján alig hallhatóan buggyant ki a halk

— igen.
— Na és ki a mi felebarátunk ? — adtam fel a kér

déshez egyáltalán nem illő zordonsággal az újabb kér
dést.

A fiam eldarálta úgy, ahogy a katekizmusban ta<-- 
nulta:
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— Felebarátunk minden ember, akár jóakarónk, 
akár ellenségünk.

— Rendben van. Tehát a Nésics Milévát szeretned 
kell, mert. . .

Kétségbeesett, durcás sírással szakította félbe mon- 
dókámat, pedig én már annyira beleszerettem a hirte
len jött okfejtésbe, hogy valósággal megfeledkeztem Fe
kete Jusztiról s szinte bosszantott, hogy logikusnak vélt 
magyarázatom a gyereknél nem váltja ki a kellő ha
tást.

— Fiam, nekem ne bőgj ok nélkül — mondtam kis
sé ingerült hangon — akár tetszik, akár nem, az isteni 
parancs szerint minden embert szeretni kell! És ezen 
az okos fiú nem sír, hanem iparkodik megérteni. Most 
kimehetsz.

Kiment.
Lehorgasztott fővel sompolygott ki. Én éreztem, 

hogy valahol hiba történt, hogy nem voltam megértő, 
hogy a Fekete Jusztit már valóban elfelejtettem. Sze
rettem volna visszahívni a másik szoba asztalánál álló, 
magábaroskadtan gondolkodó kis legényt, hogy kima
gyarázkodjam, de nem telt bele két perc, kinyílt az ajtó 
s a nyíláson a fiam könnybarázdás arca hajolt be. A 
szemében leplezhetetlen öröm fénye ragyogott.

— Apuka!
— No?
— Én igazán szeretem a felebarátaimat* de a Mi

lévát mégsem bűn, ha nem szeretem, mert a Miléva 
nem ember. . .

— Csacsi beszéd fiam, hát mi lenne?
— Mi? Hát lány... Az pedig nincs benne a kate

kizmusban !
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Csat bődj!
Aranyszőke haja puhább a selyemnél, észrevettem, 

hogy bronzba barnállik már. Nagy, barna szeme érzé
keny szivecskéjének minden érzését visszatükrözi. Hogy 
is férhet el annyi bánat, annyi tiszta, derűs mosoly ab
ban a két csillogó lélekablakban, mikre ha ráleheli csók
ját az álomtündér, mindennél drágább, szebb függöny
ként borulnak rá hosszú szempillái, alig tudván beta
karni a két nagy szemgolyót.

Csöppnyi szája ezer mesét tud mondani és csókolni 
is tud annyi szeretettel, annyi melegséggel, hogy könny- 
helábad bele a szemem.

Ez a hetedhét országra szóló szépségű leányzó ki 
más lehetne, mint az én kislányom? Kinek a szemében 
lehetne szebb, drágább, mint az enyémben?

JKis, egyűgyű mondásai megannyi aranyköpések 
előttem s örökre bánom, hogy azokat a kezdettől fogva 
fel nem jegyeztem. Valahogy azt már észrevettem, hogy 
többé-kevésbé minden gyermek mondott már apjának, 
anyjának szellemességeket, mindegyik szülő felírta azo
kat a szivébe, boldog, ha azokkal másnak eldicsekedhet, 
de aztán a kedves mondást követi egy újabb, egy még 
kedvesebb mondás, elfelejtődik a régi s mire a kis ara
nyosból csitri lány, kamaszkodó gyermek lesz, nem ma
rad semmi emlék a hajdani aranyköpésekből. Mondom,
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kár, hogy nem jegyeztem fel őket! Kedvesek ezek & 
olyan bájosak, mint amilyen selymes a gyermekkori haj
fürt.

Az én lányom, ha kacag, megrázkódik bele egészen 
tömzsi kis teste s a torkából felbugyborékoló jóízű ne
vetés hallatára nekem is kiderül az arcom. De ha sír! 
Nincs az a sirató asszony, aki olyan keservesen tudná 
elzokogni fájdalmát, mint ő. Valahogy az apja lánya, 
hiába! Szívből nevet* szívből sír.

A nevetését mindig szívesen hallgatom, nincs az a 
munka, amit abba ne hagynék, hogy fenékig ne élvez
zem kacagásának dallamos muzsikáját! De ha s ír ! . . .  
Akkor bizony szigorú apuka szeretnék lenni, ha ez min- 
dig sikerülne! Sokszor sikerül is s a kisasszony bizony 
visszafojtja szepegését és sietve ódalog ki a szobából, 
hogy az anyjának, vagy ha már az is elúnta volna a 
sírást, hát a konyhában a Julisnak sírja el nagy bána
tát. Mentői jobban szánakozik aztán Julis, annál keser
vesebb a könnyhullatás.

A karácsonyi ünnepek alatt sokat kellett mesélni a 
Jézuskáról s ha kifogyott a mese, csak rá kellett néz
nem a kis Jézust tartó Mária képére, már is lehetett 
mesélni valamit, fis meséltem. Elmondtam neki a képre 
mutatva, hogy láití-e, a kis Jézuska nem volt olyan si- 
rós, mint a Matuka, az mindig mosolyog, akármikor né
zünk is a képre.

A gyengéd célzások egyáltalán nem hozták 
meg a kivánt hatást, legalább is én nem vettem 
észre. A kis Jézus azonban sokáig mesetéma maradt, 
aminek módfelett örültem én is. Az anyjával összebújva 
el-elénekelgették azt a kedves kis karácsonyi éneket,
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melynek minden versikéje után megismétlődik a szűz
anya jámbor és anyás kívánsága: ne sírj kis Jézuskám!

Megtanulta ezt a megismétlődő refrént a lányom 
is és a téli hónapok alatt bizony nem egyszer hallottam, 
mikor babájával játszadozva oda-oda énekelte neki: ne 
sírj kis Jézuskám!

Hogy most már az immáron behorpasztott fejű, ha- 
jatlan, hajdani hajasbaba hajlott-e a szóra, hogy elhall- 
gatott-e, vagy sírt tovább, azt én természetesen nem 
tudom megállapítani, mert az ilyen apró hajasbabák sí
rásait mi, bepókhálósodott fülű felnőttek úgy sem tud- 
nók meghallani, az ilyen sírást csak az olyan apró kis 
anyukák veszik észre, mint az én kislányom. Az ő me
seországban járó szemük látja meg azt is, ha ezek a 
kis idétlen babák megmozdulnak és a felnőttek szeme 
által soha nem látható, csodaszép táncokat lejtenek, az 
ő pici, de máris anyáskodó szivük érzi meg, ha a kócos 
kis kis babának fáj valami s az ő kis kezük pastikol 
rájuk olyankor, ha rosszak a babák. Ilyenkor nincs kí
mélet, egészen a »fűrészpor-hullásig« kap a baba! De 
meg is van a foganatja minden közbelépésüknek!

Az én lányom babája azonban különös egyéniség. 
Már a külseje is sejteti a benne rejlő különc természe
tet. Virágos kis kalapja, melyet még az angyalkák tet
tek karácsonykor a fejébe, sehol sincs már, apró kis 
topánkájából csak az egyik van már meg, azt is a kar
ján viseli, lehet, hogy ridikül gyanánt. Haja, ha lenne, 
kócos lenne, de már az is eltűnt a nagy fésülésben, fele 
orra szintén odaveszett valahol az idők viharában. Az 
egyik lába már csak. éppen, hogy lóg a helyén, kezei ki
fordítva . . .
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Nem is csoda, ha ennyi nyomorúság után sírós sze
gényke. Mert sír az istenadta folyton. Legalább is a 
kis anyuka zsörtölődéseiből erre kell következtetnem.

Pedig már mindent megtett a kis anyuka, hogy ki
békítse, de csak sír. Már le is fektette a kis babaágy
ba, be is takarta s melléj eülve, úgy mint a rendes nagy 
anyuka szokta, elkezdte dalolni neki:

— Ne sílj tis Jézustám. . .
De — adta rakoncátlan babája — csak folytatta 

a sírást!
Az anyuka érvekkel hozakodik elő, magyaráz neki, 

kárpálja.
Persze én csak egyoldalú hallgató vagyok, csak az 

anyuka beszédét hallom, látom, hogy ennivaló kis gyer
mekarcára nagyos vonások ülnek ki, úgy magyaráz, de 
hogy mit válaszol a baba, azt csak ő hallja.

Újra kezdődik az ének:
— Ne sílj tis Jézustám. . .
Vékony, bizonytalanul lebegő gyermekhangon dú

dol a kis anyuka s hallom, amint egyszerre még véko
nyabbá hegyeeedik a hangja.

Odafigyelek. Látom, hogy dramatizálja a cselek
ményt s a vékony hang a baba beszédét jelenti, arcát 
durcásra formálja s úgy válaszolja az énekre:

— Azé is csat silót!
Félig nevetve, félig meghökkenve fordultam ki a 

szobából. Hát igy vagyunk? Hát ez a csöppség már el 
tudja képzelni azt is, hogy valaki »azé is csat síi?«

A lányom szünet nélkül való sírása elleni hadjárat
ban tehát más módszerhez kell nyúlnom. Szigorúság, 
verés? Kipróbáltam, csak nagyobb sírás a vége. Aján
dék? Büntetés? Olyan valóban, mint a csemege és az
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orvosság, csak egy percig keserű s csak egy percig édes.
Nagyszerű gondolatom támadt! A szivére kell hat

nom ennek a gyereknek! Hiába, kicsi még, nem lehet 
mindent fegyelemmel elintézni, nem lehet viszont rá
hagyni sem mindent azzal, hogy — csak bőgj! — mint 
szoktam mondani, eddig, ha már semmi sem használt.

Valamelyik nap ismét ilyen sírós nap volt. A kis
asszony — most már tudtam — »csat azélt is« sír.

Rászóltam. Semmi hatás. Jutalmat Ígértem. Nem 
vette komolyan, mert még keservesebben folytatta. Hát 
gyerünk a szivére való hatással!

Drámai mozdulattal rogytam le a díványra. Min
den mozdulatom kiszámított volt. Fel is figyelt rá, kü
lönben is hatalmasat reccsent a dívány, mikor levetet
tem magam rá.

Eltakartam az arcomat kezemmel s teljes erőmből 
zokogni kezdtem. Mikor láttam, hogy ijedten figyel rám, 
még jobban sírtam.

— Nagyon szomorú vagyok — zokogtam — hogy 
az én kislányom ilyen rossz. Mindig osak sír ok nélkül 
s nem hagyja békében sem az apját, sem az anyját. Ne
kem most nagyon fáj a szivem és ezért sírok.

Akármelyik drámai színésznek is becsületére vált 
volna zokogásom. Arcomra szorított ujjaim között les
tem a hatást. Hát bizony, tagadhatatlan, hogy a kisasz- 
szony meg volt szeppenve. Tágra nyílt szemekkel bá
mult rám, nem látta még ő az apját sírni s csak nézett 
rám merően.

Elhallgattam, de a kezemet le nem vettem volna 
szememről egy világért sem, hogy szükség esetén foly
tassam a sírást.

Csend, ő  sem szólt, én sem.
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Hogy megtörjem a csendet, egyet-kettőt szippan
tottam, reszketően, fájdalmasan.

Végre megszólalt. Maga elé nézve, kezét összekul
csolta hátul úgy, mint a nagyok, úgy, mint én szoktam, 
ha valami főbenjáró dologról van szó s komolyan, min
den szót megfontolva csak annyit mondott:

— Hát. . .  hát csat bődj! . . .
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Meghamisítottam a történelmet
Mire nem vetemedik néha az ember, ha zsákuccába 

kerül!
Soha, még álmomban sem mertem volna gondolni 

arra, hogy én, a romantikus históriák gyermekkori ra
jongója, ki Rinaldó Rinaldini fenkölt személyétől kezdve 
az összes elképzelhető történelmi nagyságok bámulója 
voltam, ki lelkes rajongással izgultam értük, velük, ki 
álmomban, óh hányszor rúgtam bele szilaj paripának ál
modott gyerekágyamba, ki kiváltságos előjogomnak te
kintettem, hogy velem egykorú s velem együtt rajongó 
iskolatársaimnak magam meséljem, vagy olvassam el a 
legendás hősök mindenképpen hitelt érdemlő, kalandos 
históriáit, óh, hogy hihettem volna valamikor, hogy meg 
fogom, meg merem hamisítani a történelmet!?

Már pedig, mi tagadás, megtörtént.
Nyugodj meg, óh nagyerejű, törökverő Krályevity 

Márkó szelleme, jaj, bocsáss meg acélizmú Toldi Miklós, 
hogy éppen titeket. . .

Oh, bocsássatok meg, hogy éppen én, aki csak vé
letlenül maradtam be a háború alatt katonának, akkor 
sem jókedvemből, akkor is csak a második pótsorozá
son, hogy éppen én . . . !

A dolog úgy történt, hogy már napok óta mást sem 
hallottam otthon ebéd alatt, ebéd után és minden ott
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hon töltött szabad időmben a fiamtól, mint Krályevity 
Márkó különféle vitézi históriáit. Feleségemmel együtt, 
akarva, nem akarva, már kivülről tudtuk, milyen súlyos 
buzogánya volt a nemes vitéznek, hány törököt vágott 
le, hogy hivták hires, nevezetes paripáját, miként vere
kedett meg ama hires török basával stb.

A hét bizonyos napjain, mikor más elfoglaltságom 
nincs, az esték a fiaméi, ami azt jelenti, hogy mesélnem 
kell!

így történt, hogy valamelyik este, amikor már 
nem tudtam okos és komoly kifogást találni a rég meg
ígért mese elhalasztására, hozzákezdtem a meséhez.

Azaz, csak hozzákezdtem volna, mert fiam azzal a 
meglepetésszerű kéréssel állt elő, hogy neki olyan »krá- 
lyevitymárkós« történetet mondjak, mert egy másodi
kos elemistát már nem érdekelnek holmi kisgyermeknek 
való mesék.

Minden hosszadalmasabb gondolkozás helyett tel
jesítettem kívánságát s mesélni kezdtem, ami éppen az 
eszembe jutott: Toldi Miklós vitézi tetteit.

Nem tudom, talán jó mesemondó vagyok, talán a 
mese volt szép, de annyi elragadtatást, rajongó figyel
met rég láttam a fiam arcán, mint akkor!

Épp ott tartottam, mikor Toldi a dühös bikát állítja 
meg vaskezével, mikor fiam megállított.

— Apukám! Ugye Krályevity Márkó az szerb volt?
— Igen.
— Toldi Miklós pedig magyar, ugye?
— Igen, fiam, de miért kérded?
De ő rám se tekintve nézett tovább maga elé, hall

gatott egy darabig s csak azután kérdezte révedezőn:
— És melyik volt az erősebb a kettő közül?
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Erre a kérdésre nem számítottam.
Most én néztem magam elé úgy, mélyen elgondol

kodva, mint ő az imént. Mert nagy kérdés volt ez az 
egyszerű kérdés! Vakitó fénysugár volt ez a kérdés, fé
nye úgy világított be az én kicsi fiam leikébe, hogy 
megdöbbenve láthattam, gyermeki lelkének már vannak 
különös, elintézetlen problémái, melyekre feleletet vár, 
de azt is tudtam, sok, talán minden függ a felelettől, me* 
lyet adnom kell.

Hirtelen mosoly futott át az arcomon s mintha 
könyvből olvastam volna, úgy meséltem neki tovább.

— Várj csak türelemmel, erre is sor került ám! 
Mert meghallotta egyszer a híres Krályevity Márkó, hogy 
él egy magyar vitéz, akit Toldi Miklósnak hívnak s aki 
oly erős, mint ő. Toldi is hallotta hirét a nagy szerb 
vitéznek s bizony sokért nem, adta volna, ha megmér
kőzhetett volna amavval. No, de mindkettőnek nagy 
szerencséjére a szerb király és a magyar király akko
riban éppen sógorságban voltak s amikor egyszer láto
gatóba ment a magyar király a szerb királyhoz, elvitte 
magával vitézei között Toldi Miklóst is.

Gyönyörű vitézi tornákat vívtak egymás között a 
szerb és magyar vitézek! A két nagyerejű hősnek sem 
kellett sok beszéd, kiálltak birkózni.

Vasárnap reggel volt, mikor elkezdték. Rengett a 
föld a lábuk alatt, ropogtak a csontok, feszültek az iz
mok, de bizony már ebédidő is elmúlt, mégsem birta 
egyik sem a földhöz csapni a másikat!

A két király, meg a többi vitézek már a nézésbe is 
belefáradtak, de a két vitéz még mindig győzte!

Egyszer csak kürt harsan. . .  fáradtan, véresen egy 
lovas vágtat elő, jelentvén a királyoknak, hogy a ke
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gyetlen, vad török csapatok betörtek az országba és 
tűzzel, vassal pusztítanak mindent.

Egy szempillantás alatt elengedte egymást a két 
nagyerejű vitéz e hir hallatára s mintha csak egyet 
gondoltak volna, kezet nyújtottak egymásnak, megölel
ték egymást, azzal lóra pattantak mind a ketten.

Egyik jobbra vágtatott s a magyar vitézek élére 
állt, a másik a szerb csapatok vezére lett s egymást segit- 
ve, támogatva űzték, verték a kegyetlen török csapato
kat. Sok csodálatos hőstettet vittek véghez, védték a 
gyengéket, elhagyottakat s ez az oka annak, hogy mind
kettőnek emlékét megőrizte népük hálás szive.

Vége volt a mesének . . .
Láttam a gyerek arcán, hogy meg van elégedve a 

befejezéssel.
És később, mikor én is ágyban voltam, mikor már 

azt hittem, hogy rég alszik, megszólalt:
— Apukám, a Nikola meg én vagyunk 9, legerőseb

bek az osztályban, de még soha nem verekedtünk . . .  
hanem csak úgy tréfából. . .

*

És én azóta hiszem, hogy Krályevity Márkó és Toldi 
Miklós mindent, megértő hősi szelleme áll őrt tízperces 
szünetek alatt az iskola udvara felett, ahol az én Gábor 
fiam birkózik a Nikolával. . .  csak úgy . . .  tréfából, hogy 
az a birkózás csak olyan tréfa maradjon továbbra is!
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Az én első tűzesetem
Az apám is tűzoltó volt, valahány nagybátyámat csak 

tudtam, mind oltotta a tüzet, legalább is az uniformis 
meg volt hozzá, így mi sem természetesebb, minthogy 
szépemlékű, hajdani legénykoromban az első hivó szóra 
én is felcsaptam tűzoltónak!

Régifajta, jókedvű társaság volt, megtetszettek ne
kem, én is nekik, bevettek s hogy valami beosztásom 
mégis legyen, kineveztek rendfenntartó tisztnek.

Mint vérbeli tűzoltó — mit is tagadjam — alig vár
tam egy kis tüzecskét már, ahol én kérlelhetetlen szi
gorral fogom a rendet fenntartani. De mintha minden 
összeesküdött volna ellenem* a tüzecske csak nem akart 
bekövetkezni. Bosszantóan hosszú* többhetes tűzcsend 
ült a falura. Különben is unalmas, eseménytelen őszi 
napok voltak s valóságos forradalmat jelentett annak a 
műkedvelői előadásnak a hire, melyet elhatároztam, 
hogy megrendezek.

Gőzerővel álltunk neki az előkészületnek.
Tekintettel arra, hogy abban az időben még — ha 

hiszik, ha nem — volt olyan szabó is, akinél hitelbe le
hetett dolgoztatni, új zsakettruhát csináltattam magam
nak s a bál estéjén dagadó kebellel siettem, hogy leg
első legyek.
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Uj ember voltam a faluban, ez volt az első bál és 
bizony sok kiváncsi tekintet szaladt végig rajtam akkor 
este, szinte hallottam, amint kérdezik papák, mamák, 
lányok egymástól: ugye, ez az?

Az előadás nagyszerűen sikerült és én már izgatott 
sietséggel porolgattam új zsakettem sima gyűretlensé- 
gét a szinfalak megett, hogy meginduljak a táncterem 
felé, amikor. . .

tra . . .  rá . . .  trará, trará! . . .
Meghökkenve figyelek fel és az ablakhoz sietek . . .  

tisztán hallom, hogy tűzjeleket adnak le! . . .  A távolból 
mintha a szerkocsi robogását is hallanám! . . .  A nagy- 
hárang mélyen, félelmesen kongani kezd. . .  Tűz van!

Benn a táncteremben már ropják a csárdást, oda 
nem hallatszik semmi a veszedelemből. Talán már vár 
is valaki az első táncra?

Mindegy, első a kötelesség! A nyitott ablakon ki
ugrottam és az »első tűz« izgalmától hevitve száguldot
tam a hangok irányában. Futás közben nagy lelkesedés
sel elhatároztam magamban, hogy feltétlen rendet fo
gok teremteni! Hadd lássa ez a falu, milyennek kell 
egy rendes tűznek lenni! És ha szükség lesz, én menteni 
is fogok! Kár, hogy nincsenek itt emeletes házak, igy 
valószinűleg nem menthetek a magasból mászókötélen, 
pedig éreztem, ma képes lennék arra is!

Aha, itt vagyunk már! De micsoda rendetlenség! 
Mennyi bámészkodó!

— Mi ég, hol ég? — orditok az első emberre, aki 
utamba került.

— Majd elválik — feleli — vagy szalma, vagy 
pelyva, de az is lehet, hogy szár. Én nem ebből az uc- 
cából való vagyok.
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Kedvem lett volna pofonvágni, de nem volt időm,, 
berohantam a sötét udvarra és keresztültörtetve a so
kaságon, kerestem a tüzet. Akkor láttam, hogy a ve
szedelem a szomszédos udvarban garázdálkodik. A kert 
felé futottam, hogy majd valahol keresztülmászok. Nem 
sokat gondolkodtam, felugrottam a deszkapalánk tete
jére, onnan be a tűzbenálló udvar. . .  szemetes gödré
be !! Ez lett volna csak a kisebb baj, a nagyobb ott len
gett a deszkapalánk hegyén új zsakettem egy szárnya 
képében.

Sírjak. . .  ? Káromkodjak . . .  ? Kinvetnének.
Kiugrottam a pöcegödör sarából és a lángban álló 

szalmakazal felé tartottam, de az első kísérlet után fél- 
reugrottam, mert a derék csővezető alaposan mellbevá
gott egy félreirányitott vízsugárral, miközben torkasza- 
kadtából ordította:

— Vizet, vizet a teremtésit, nincs viz!
Odaugrottam hozzá.
— A szomszéd kútja itt van a kerítés megett!
— Ki kell dönteni a kerítést! Én majd a fecsken

dőt fordittatom meg addig! — felelte izgatottan.
Keresztülugrottam a pöcegödröt s egy pülanat alatt 

a palánk tetején voltam ismét.
— Még egy ember ugorjon át ide! — kiáltottam. — 

Emebből az udvarból könnyebb kidönteni a kerítést!
De nem sokat vártam, hanem nekiestem a kerítés

nek. Azaz csak nekiestem volna, mert abban a pülanat- 
ban a sötét kertben egy kéz nehezedett a vállamra.

— Mit akarsz itt hé?
— Ki akarom dönteni a kerítést, kell a viz!
— Döntőd ám a körösztanyád kínját, hát tán a. 

tied ez?!
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— Mi?! — kiáltottam. — Takarodjék innen!
— Még hogy én takarodjak?
Abban a pillanatban két markos kéz ragadott meg 

és határozottan tapintatlan mozdulatok kíséretében ki
dobott a kertből. Az udvaron már világosabb volt és 
rettenetes méreggel siettem, hogy egy csendőrt talál
jak, aki megbosszulja az engem ért sérelmet.

A kertből a mély hang még kiabált utánam s any- 
nyit hallottam is:

— Mi köze ennek a zsidó siglajcnak az én kerité- 
semhő! Még hogy kidűti aszongya...

Két csendőrt ott láttam az ucca másik felén, a fecs
kendőkhöz hajtották az embereket. Odasietek.

— Nézze, kérem. . .
— Nem nézek én most semmit* hanem mars a fecs

kendőhöz!
— De kérem — vágok közbe.
Az amúgy is igen felpaprikázott csendőr dühösen 

fordult vissza. A szeme villogott. Láttam, ez sem ismer. 
A szája szinte habot hányt, amikor kiabálni kezdett:

— Hej a betyár teremtésit annak a nagybőgős 
öregapádnak!

Azzal megragadta a karomat és tovább orditott;
— Gyüssz velem rögtön a fecskendőhöz, mer úgy 

kupán teremtelek, hogy nem fogod a vonyót a kezedbe 
mégegyszer! Ebadta gyütt-ment cigányja!

Nem juthattam szóhoz. Különben is egész arcbe
rendezésem, tépett zsakettem is mind megannyi bizony
ság volt kontrási mivoltom mellett. A publikum nevetett. 
Rajtam is, tépett, vizes, sáros zsakettemen is. Könnybe- 
lábbadt szemmel kapaszkodtam a szivattyúkarba és dü
hös elkeseredettséggel pumpáztam a vizet. . .  egész ad
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dig, míg egy óvatlan pillanatban sikerült megszöknöm^
A toronyóra csendes kuncogással az éjfélt ütötte 

éppen, mikor a báli zajban úszó vendéglő elé értem.
Az első bálám, az első tüzem. . .  újság számomra 

mind a kettő! Brrr, de rosszul sikerültek! Gyerünk 
haza!

Félliter bor áráért egy legényke kihozta a felöltő
met az uccára. Az uccák setétebb felét választottam. 
Nagyon fájt, hogy nem lehettem ott a bálon. . .  talán, 
várt is rám ott valaki. . .
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Kié legyen a faklumpa?
Barsi tanitó űr nagy igyekezettel taposott keresztül 

a decemberi sáron, mely az iskola uccájában mindent 
elborított.

Az első hó nyomai ott lapultak még az apró, nádas 
háztetőkön, de lenn a földön nehéz, vigasztalan sár 
terpeszkedett. Hólétől dagasztott, hideg, fagyos sár, mely 

.megkeresi a legkisebb nyílást is a cipőn, ha ugyan le 
nem húzza azt a lábról.

A tanitó után apró embercsemeték taposták a sa
rat, rongyos, nem az ő lábukra szabott lábbelikben.

Lám, a Cserge Pista is, valaha jobb napokat látott, 
magassarkú, női cipőkben igyekezik az iskola felé. A he
gyesorrú alkalmatosságot csak a kócmadzag tartja ron
gyos kapcába és felemás harisnyába bújtatott lába fe
jén. Mosónő az anyja, talán a jegyzőnétől kapta a cipőt 
harisnyástól.

Viszont Nagy Ferkó ferdére taposott tenniszcipője 
is ékes bizonysága annak, hogy édesapja a patikáros úr 
kertjét ásta fel az ősszel.

Mire összeverődik a zsellérfalu apró házacskáiból 
a Barsi tanitó úr gondjaira bízott hatvan gyerek, tarka 
kiállítást lehetne rendezni a sok rongyos, innen-onnan 
kapott és örökölt lábbelikből. Nem mondom* akad ott
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cipő és csizma, sőt alkalmatos facipő is, mit klumpának 
tisztel magyarul a falu népe.

Ez oszt a célirányos alkalmatosság! Különösen, ha 
jóféle subadarabbal be van szegve a torka! Kicsit ko
pogós, az igaz, de a vizet sem engedi keresztül, szalmá
val kibélelve meleg is s ha az ember megtanul benne 
járni, akkor meg egyenesen kész gyönyörűség!

Barsi tanitó úr its e véleményen lehetett a faklum
pát illetőleg, mert boldog mosolygással válogatta ki az 
iskola melletti boltban azt a nyolc pár facipőt, mit a 
közelgő karácsonyi ünnepekre ajándékozott nagylelkű- 
ségi rohamában a boltos az iskola legszegényebb gyer
mekeinek.

Nyolc pár facipő birtokában tagadhatatlan elérzé- 
kenyüléssel lépett be az osztályba Barsi tanitó úr és a 
katedrán ülve előbb hosszú, fontoskodó pauzát tartott, 
végignézett a dobogóra helyezett facipőket néma csend
ben bámuló gyermekseregen, aztán minden szót tagol
va mondta:

— Jöjjenek ki azok a »legszegényebb« gyerekek, 
kiknek nincsen rendes lábbelijük . . .

Hiába állt Barsi tanitó úr nagyon szigorú ember 
hirében, az a hires iskolai fegyelem felbomlott egyszerre 
s fürge mozgással termett elő a padokból vagy negyven 
gyerek. Rongyos és vágyakozó birtokosjelöltjei a dobo
gón sárguló facipőknek.

Szegény tanitó úr csak most hökkent meg igazán 
és aggályos fontoskodással látott hozzá, hogy a negy
ven kis rongyosból kiválassza a nyolc legrongyosabb, de 
legboldogabbbá teendő gyermeket.

Nehéz munka volt, de egy órai keserves válogatás 
után végre annyira jutott, hogy csak egy pár facipő
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maradt gazdátlan. Jaj, de hát arra is két toprongyos 
kis igénylő meregette vágyakozva csillogó szemét.

Cserge Pista, kezében a jegyzőné cipőjével, váltig 
bizonykodott, hogy ez a cipő elől szűk, hátul bő, a lába 
is mindig ki-kibicsaklik belőle. . .  De Nagy Ferkó sem 
hagyta magát és sokatmondó mozdulattal mutatott ve
res kezével a patikáros úr tenniszcipője talpán tátongó, 
tekintélyes nagyságú folytonossági hiányra.

Barsi tanító úr izzadságtól gyöngyöző homlokkal 
játszotta bölcs Salamon szerepét, de hiába minden, ha 
se Csergééknek, se Nagyéknak nincs semmijök! Más 
házán lakó sokgyerekes család egyik is, másik is.

Azaz, hogy várjunk csak!
Van a Csergééknek egy göndörszőrű malacuk is! 

No, de mit ér, mikor Nagyéknak is épp olyan göndör
szőrű malacuk van, hiszen Pista és Ferkó együtt legel
tették még nem is olyan régen őket a domboldalon. . .  í

Az iskolai csengő már a négy órát jelezte, a többi 
osztályokból hangos zsibajjal mentek a boldog kará
csonyi szünetre haza a gyerekek. Csak Barsi tanító úr 
osztálya várt még drámai feszültségben az Ítéletre, ki
nek lesz jobb karácsonya, Ferkónak-e, Pistának-e ?

Ugyan kié lesz a faklumpa?
Szegény Barsi tanácstalanul nézte a farkasszemet 

néző két gyereket, tekintete a jegyzőné cipőjéről a pa
tikuséra, majd meg a sárgán vigyorgó facipőre ugrott, 
s aztán fájdalmas türelmetlenséggel bökte a gyerekek 
felé:

— Hát mit csináljak? Nemcsak a szegénységtek 
egyforma, de lám még a kocátok is, ahogy a többiek 
mondják!
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És most. . .  most fölragyogott hirtelen Nagy Ferkó 
szeme, mert valami perdöntő fontosságú dolog jutott 
az eszébe s félig kiáltva tört fel a melléből:

— Igen ám, de tanitó úr kérem, a Csergéék disz
naja januárban megfiadzik, a mienk meg nem!

Bizonykodó morajlás kisérte az osztály részéről 
Nagy Ferkó szavait s Barsi tanitó úr nagy megköny- 
nyebbüléssel állapította meg, hogy ha ez igy van, akkor 
minden kétségen felül áll, hogy a Ferkót illeti meg a 
facipő. Majd karácsonyutánra szerez Pistának is egy pá
rat, de most. . .  ez a facipő. . .  Ferkóé lesz!

Megkönnyebbült lélekkel indult haza Barsi tanitó 
úr is, az osztály is, vigan cuppogott a sárban nyolc pár 
aranysárga, új facipő, csak Cserge Pista ment haza egye
dül, szomorúan s mihelyt hazaért, első dolga volt, hogy 
amikor senki sem látta, a jegyzőné hegyesorrú cipőjé
vel nagyot rúgott egyetlen vagyonkájuknak, a göndör
szőrű kocának gömbölyödő hasába s csak annyit mon
dott keserű dühhel:

— . . .  ne!
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Ferenc bácsi föllebbezett
— Mer hiába ! Csak úgy van minden, ahogy a Riz- 

nios akarja! A  mienk csak az, hogy fizess, oszt kuss!
A hetykén kimondott szavakat mélységes csend 

követte* Halk zörejjel szortyogtak a cseréppipák s a 
lomposbajszú, sipkás fejek bólogató helyesléssel kisérték 
a lobogó szavakat.

Trívó bácsi az egyetlen szerb az asztalt körültá
masztó öreg magyarok közt, bozontos, őszes, nagy szem
öldöke alól. pislantott fel a beszélőre s hogy senki sem 
szólt, bátorításul belebökte a csendességbe:

— Pa da!
Kalmárnak, a kipirult arcú, negyven év körüli pa

rasztnak ez a helyeslés csak arra volt jó, hogy még he
vesebben folytassa.

— Mer nem azé, hogy így, vagy úgy, de mé vannak 
a választmányok az iskolaszékbe, ha nem mernek sző
ni ? (Kajbájjón a Riznics, amit akar, de ha én iskolaszék 
vagyok, hát azt mán mégse hagyom, hogy Riznics tönk
re tegye a kössíget!

Újra nagy csendesség ült a »Zöld Ágácfa« kis kocs
maszobájára.

A piros abrosszal leteritett asztal mellett öt-hat 
őszbehajló férfi ült hallgatagon. De hallgatás ik nem 
közönyből fakadt! Nem! Ez a hallgatás csak a közügyek
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tárgyalását megillető tempós megfontoltság jele volt. 
Apró, savószínű szeműk szaporán pislogott Kalmárra, 
ki épen azt tálalta fel nekik, hogy az új igazgatótanitó, 
a Riznics már megint új költségbe veri a községet. 
Hogy a költség voltaképen mire kellett, azt valójában 
Kalmár sem tudta volna megmondani, mert hiszen ő is 
csak félfüllel hallotta az esetet a községháza folyosóján, 
hogy Riznics javaslatára a községi költségvetést fel kel
lett emelni, valami iskolaszéki kimaradhatatlan költség 
miatt.

Kalmár megjegyzéseinek éle tulajdonképen az asz
tal végén ülő Zöldi Ferenc ellen irányult.

Báránytürelmű, csendesszavú öreg volt Ferenc bá
csi, talán épen ez volt az oka annak, hogy a jegyző be
vette az iskolaszékbe. Kevesebb baj lesz vele!

Ferenc bácsi a hivatalt megillető tisztelettel viselte 
a nagy méltóságot. El nem mulasztott volna egyetlen 
iskolaszéki gyűlést sem, s tagadhatatlan büszkeség fog
ta el, valahányszor házánál megjelent a kisbíró, kezé
ben a gépírásos meghívóval.

Hogy Ferenc bácsi a szerb írást nem értette, az a 
dolgon nem változtatott. Tudta azt a kisbíró is. De az 
öreg el nem mulasztotta volna, hogy a módját meg ne 
adja a dolognak.

Nagy körülményességgel feltette ilyenkor a családi 
Tpápaszemet (a felesége is ezt használta, sőt Hajagosék, 
meg a többi szomszédok is ehhez folyamodtak szükség 
esetén) megnyálazta a plajbászt, szemét akkurátus las
súsággal végigcsusztatta a cifra betűhalmazon, majd 
ott, ahol a kisbíró mutatta, odaírta cirilbetűs neve mel
lé: -----látam.
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Eljárt a gyűlésekre, végighallgatta azokat s mivel 
bizony a mondottakból édeskeveset értett, a gyűléseken 
szerzett egyetlen impressziója csak az volt, hogy. . . .  
éktelen meleg van a bíró szobájában! Az csak termé
szetes, hogy báránybőr bekecsét a világért sem vetette 
volna le, már csak a tekintély kedvéért sem!

Nem is volt eddig soha semmi baj! Nem nagyon 
kérdezősködött tőle senki, de ha kérdezték is, hogy mi
ről volt szó a gyűlésen, a válasz csak az volt:

— Tudhatni! Urak huncuccsága, meg hummiegy- 
más!

Épen ezért Kalmár hirtelen támadása váratlanul 
érte. Szaporán pislogott s hogy zavarát leplezze, még 
egy pohárral kért a kocsmárostól. Kalmár is rendelt.

Ferenc bácsi is érezte, hogy neki szól Kalmár min
den szava, melyet válasz nélkül hagyni nem lehetett, 
nyelt tehát egyet a pohárból előbb, aztán odaszólt:

— Nem egészen úgy van az!
Kalmár felcsattant.
— Mit nem úgy van! ? Megest csak aszonodm, hogy 

ha én iskolaszék vagyok, hát vagy föllebezek, vagy ha 
asse használ, hát lemondok, oszt le van.

Ami a »föllebbezést« illeti, azzal Kalmár sem volt 
tisztában egészen, Ferenc bácsi is csak hivatalos isme
retségben volt a kemény szóval, de a megjegyzés szöget 
ütött a fejébe. Mert lemondani, azt nem! Egyrészt res
tellette volna, másrészt — gondolta magában — ő nem 
ugrált az »iskolaszékségért«, de ha már behívták, mire 
való lenne a lemondás! Mit szólna a jegyző? Meg a falu 
miatt is! De a föllebbezés, az nem utolsó gondolat! Lá
zadozott már néha ő is, de csak úgy, a maga módján, 
főleg a bírószoba melege miatt, készült is már rég, hogy
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emiatt egyszer szót emel, de a döntő pillanatban még
i s , tudja Isten . . . ,  csak elhalgatott.

Határozottan megtetszett neki a íollebezés gondo
lata s még akkor is evvel foglalkozott, mikor Kisnagy 
István már sokkal érdemesebb és érdekesebb témáról, 
a Virág tehén körülményes elléséről kezdett beszélni.

*
Alig tellett bele egy hét, a kisbíró kopogtatott be 

Ferenc bácsihoz az iskolaszéki gyűlés meghívójával.
A meghívón persze szépen el volt sorolva a gyűlés 

napirendje, mely ezúttal a báni iskolaszék három leira
tának tudomásvételéből állott. Lényegtelen, vitára kevés 
alkalmat adó, kisfontosságú ügyek, de Riznics tanitó úr 
csak nemrégiben vette át az igazgatói hivatalt s minden 
tekintetben rá is akart szolgálni arra a bizalomra, mely 
őt igazgatóvá tette. Határozott ügybuzgalommal fe
küdt az ügyekre.

Ami Ferenc bácsit illeti, őt a napirend nem érde
kelte. ő  csak hivogatócédulát látott a cifrabetűs papi
rosban, melynek tartalmáról eddig őt soha fel nem vilá
gosították, ő meg bizony . . .  nem kérdezte, ha nem 
mondták.

Pedig készült a gyűlésre. Mindennap fülébe csen
gett Kalmár lármás mondása: vagy föllebbezni, vagy 
lemondani! ő  pedig végérvényesen a föllebbezés mellett 
döntött.

Nagy elhatározások dobogtatták meg egyszerű szí
vét. Lesz, ami lesz, de ő ma megmondja!

Sem Riznics igazgató úr, sem a jegyző, sem a bíró 
nem gondoltak semmi különösre a gyűlés kezdetén. Fe
renc bácsi szokott csendes mozdulataival ült le a bíró
szoba lócájára.
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A bíró megnyitotta a gyűlést, Riznics olvasni kezd
te a leiratot, melyre azonban csak a jegyző figyelt. Há
rom árkusra terjedő, hosszú leirat volt. A meleg ékte
len. Ferenc bácsi homlokán cseppekben gyöngyöződött 
ki a veriték.

A községi fával fűtött bírószoba melege, a begom
bolt bekecs, no de különösen a végeszakadatlan leirat 
minden, egymásba gurgulyázó, meg nem értett szava 
egy-egy izzadtságharmatot rakott az öreg homlokára. 
Belülről egy hang — Kalmár szava — folyton azt súg
ta: no most Ferenc, no most!

De Ferenc bácsi állta. Várt. Hallgatott. A többiek 
rá sem ügyeltek. Mindig így szokta! Végighallgatja a 
gyűlést, szavaz, ha kell, aztán hazamegy. Derék em
ber ez a Ferenc bácsi!

Riznics ép a leirat végére ért, Ferenc bácsi homlo
kán pedig az izzadtság apró harmata ép e pillanatban 
folyt össze egy nagy, bosszantóan nagy csöppé, mely 
hirtelen, viszketően leszaladt az orr mellett megülő 
mély ránc árkában s elömlött az öreg szájaszélén. Elég 
volt!

Riznics e pillanatban adta föl a sablonos kérdést:
— Tehát egyhangúlag elfogadjuk?
— Engedelmet. . .  ! süvített bele a csendbe Fe

renc bácsi furcsán recsegő hangja.
— Na sta je? Mi az öreg?
— Föllebbezek!
— Müt? Staa?
— Föllebbezek!
— No de ne okoskodjék öreg, talán nem érti miről 

van szó? — kérdezte a jegyző, aki most találta először
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érdemesnek, hogy megkérdezze az öreg magyart, hogy 
érti-e azt, amit előtte beszélnek.

— Föllebbezek. . .  ! kiáltotta még élesebben Ferenc 
bácsi.

A jegyző és Riznics összenéztek. Az öreggel nem 
lehet okosan beszélni.

— Rendben van — szólt a jegyző — de a fellebbe
zés indokát szeretném tudni. Miért fellebbez?

— Miért? — kérdi Riznics is.
Ferenc bácsi hallgatott.
A csendben, ahogy valamennyien ránéztek várako

zón, tisztán érezte, hogy a bal homlokáról is megindul a 
verejték elfolyó cseppje . . .  Mire viszketőn a bajszáig ért 
a veríték, Ferenc bácsi felemelte jobb kezét, kemény 
barna öklével jobbra és balra simította nedved, ősz baj
szát s a rámeredő tekintetekre lassan és megfontolva 
odavágta a bajsza alól:

— Hogy mé ? ___ ? Hát. . .  azé!
Avval fejébe vágta süvegét és kiment, még az aj

tót is bevágta maga után.
— Bár megmondtam a magamét. . .  dörmögte ön* 

elégülten, amint öreges léptekkel a sarki kocsma felé 
ballagott, hogy Kalmáréknak elmondhassa, miszerint ő
— lesz, ami lesz — de föllebbezett. . .  !
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A doktorék Lacikája
A doktorék Lacikája borzongató boldogsággal ál

lott a hűvös, lefüggönyözött előszoba küszöbén és tág- 
ranyilt szemekkel bámult a gyermekszoba ajtaja felé, 
hova nesztelen gördülésű kiskocsiban ép most tolták be 
Lacika életének édesen érdekes, legújabb szenzációját: 
az öcsikét.

öcsikét csak tegnap hozta a gólya, s ő csak ma 
láthatta először egyetlen kis testvérét. Ismeretlen bol
dogságok érzése telitette el szívét. Csordultig telt érzé
keny lelke, egészen csordultig.

Anyuka szobájából kihallatszott a jegyzőné, Rózsi 
néni kedveskedő gratulációja:

— Édesem, gyönyörű egy gyerek! Mondhatom, 
gyönyörű!

Apuka dologozószobájában a jegyző bácsi hangos 
nevetéssel itta ki a likőrös poharat, s apuka vállát ve
regetve, már ötödször ismételte:

— Pompás kölök, barátom! Gratulálok, gratulálok!
Csak Lacika maradt egyedül nagy, soha nem érzett

örömével.
Az »esetet« megtárgyalta ő már Pannával is, a 

szolgálóval, ki bizonykodva állította, hogy még azt a 
bizonyos gólyát is látta, amit ugyan Lacika nem is vont 
kétségbe.
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Elmesélte, ő mesélte el legelőször az örömhírt a 
vendégeknek is, de ez még mindig nem elégítette ki.

Kinek mondja el, kinek mutassa meg, kinek kér
kedjen el vele, az ő öcsikéjével ? Kinek adja hírül, olyan
nak, aki úgy tudna örülni neki, mint ő ! ?

E percben osont be a félig nyitott ajtó hasadékán 
Bodri, a hű játszótárs.

Lacika szétnézett, nem látja-e valaki s aztán rap
szodikusan, sírvanevető gyermeki hangsúllyal kezdett 
Bodrinak referálni, mely — aza? — ki bolondos fark
csóválással fogadta az örömhírt és együttérzésének je
léül félhangosan vakkantott is egyet.

A vakkantásra beszaladt Punni és Lacikát Bodri
val együtt kitessékelte a szobából. Lacika kiábrándult 
arccal ült le a bejárat kőlépcsőjére s talán most érez
te először, hogy a Bodri csak . . .  kutya. v

Szórakozottan babrált kis játékával, egy játékautó
val és sóvárgó szemekkel tekintett a ház előtt vont rács- 
keritésen keresztül az ucca porában játszó gyerekcso
portra.

— Istenem — gondolta — ha én is parasztgyerek 
lehetnék! Nem kellene mindig cipőben járnom, nem kelle
ne csukamájolajat innom s nem csúfolnának »Úr« Laci
nak a többiek! Lám Sebes Palcsi mily boldog ott az uc
ca közepén!

Egy ing s egy rossz, kis, félhosszú nadrág minden 
ruhája, két kezével marokra szedi a kocsiút porát s mi
re a piszkos porfelhő szétterül, boldog sikongással sza
ladnak bele négyen, öten.

Istenem, mily nagy élvezet ez a senki, semmi által 
nem rendszabályozott piszkos, de szabad játék! Lacika 
lesomfordált a kerítés széléig s onnan bámulta őket.
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Palcsiék is észrevették őt, dehát ügyet se vetettek 
rá, azaz hogy újra hozzákezdtek a poreső felséges játé
kához, már csak azért is, mert tudták* hogy ezt Lacinak 
úgy sem szabad.

Mikor a zsivajgó játék egy pillanatra lehalkult, La
cika csendesen, félénken kikiáltott:

— Palcsi. . .  !
Sebes Palcsi arra fordította portól, izzadtságtól 

morcos fejét.
— Mija. . .  ?
— Mi van ám nekünk . . .  ! ?
A talányos kérdésre Palcsi leereszkedő érdeklődés

sel a kerítéshez ballagott.
— Mi? — kérdezte.
— Gyere be* megmutatom.
Palcsi végignézte a kerítésen belül álló gyereket, az 

»Ürlacit«, bizalmatlan pülantást vetett a falusi úriház 
gondozott, kis parkjára s odabökte:

— Nem mék én!
Azzal már szaladt is vissza a többi maszatos gye

rek közé.
Lacika szomorú ceüggedéssel ment a bejáró nagy 

kőlépcsőjére vissza s unatkozva húzta fel a kis játék
autót, mely a sima cementlapon körözni kezdett.

Pedig de szeretett volna Palcsinak eldicsekedni az 
öcsikével!

A kis játékautó csörrentve esett le a lépcsőről s ég
felé forditott kerekeit hangos berregéssel futtatta le a. 
felhúzott rúgó.

A csörrenésre Palcsi a kerítéshez futott. Szótlanul,, 
sóvár szemmel nézte a berregő kis játékot, aztán beki
áltott:
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— Laci!
Lacika felnézett.
— Beeresztesz ?
— Bejössz? — kérdezte emez örömtelten.
— Be.
Megnézed ?
— Meg.
Lacika kipirult arccal rohant a rácsos kapuhoz, ké

zen fogta Sebes Palcsit s maga után vonszolva húzta 
be a lakásba.-*

Palcsi mire magához tért, már benn volt a hű
vös előszobában. Maszatos arcán tágra nyíltak a kék 
lélekablakok s engedte magát vezettetni Lacival.

Rózsi néni a patikusné új kalapjáról számolt be 
Anyukának már, a jegyző bácsi azonban még mindig 
ott tartott:

— Pompás kölökj barátom, pompás!
És újra koccintottak, ki tudja már hányadszor?
A két gyerek halk óvatossággal lopózott be a gye

rekszobába, hol Laci boldog dicsekvéssel, széles mozdu
lattal lebbentette fel öcsike kocsijának függönyét.

— Nézd! — mondta.
Palcsi oldalvást egyet pislantott a baba felé, aztán 

érdeklődéssel kezdte szemlélni a vadonatúj gyerekkocsi 
gumirádlis kerekeit. Lacika lelkesen magyarázott:

— Nézd, nevet! Ugye szép?
Palcsi vizsgálódó, maszatos keze már a fényes ke

rékküllőket tapogatta.
— Palcsi, ugye szép?
Palcsi odavetette:
— Ilyen van nekünk is!
— Ilyen?
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— Ilyen. Kettő is! Egyik balrú szopik, másik jobb- 
t ű . Meg ángyoméknak is most lett!

Laci kétségbeesetten nézte a maszatos gyereket, de 
szó nem jött ki a száján.

A csendet Palcsi törte meg.
— Laci, muti a motrot inkább!
Azzal a kis maszatos nyugodt lépésekkel indult ki

felé a kőlépcsőre. Lacika tanácstalan, zavaros lelkiál
lapotban lépegetett utána.

Leültek. Palcsi kezébe vette a »motrot« s próbál
gatta felhúzni, ami némi spekuláció után sikerült is, 
mire boldog mosoly terült végig maszatos arcán.

— Palcsi. . .  ! Igazán szebb a tietek. . .  ?
— Szebb hát. Meg nagyobb is. Meg hajuk is van 

mán.
Csend.
— L aci... ! Adi a motrot egy kicsit! Megmutatom 

a Jóskáéknak.
Lacika azonban félig sírva új kérdést tett fel.
— Palcsi. . .  ! És ángyodéké is szebb?
Palcsi ravasz szeme mindent megértően ugrott La

ciról az irigyelt játékszerre és vissza.
Megfontolt lassúsággal felelte:
— Az nem, az kisebb is, csúnyább is . . .  Adi a 

motrot egy kicsit. . .  !
Lacika szemébe napsugaras öröm szaladt. Szagga

tottan felelt:
— Nesze . . .  Ugye kisebb . . .  ? Odaadom. . .  vi

gyed!
Palcsi bizonykodott:
— Kisebb, ojjaj, jóval kisebb! Ugye jó lesz ha hó

nap hozom vissza?
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— Legyen a tied, nekem van másik. . .  ! Nem is 
kell visszahoznod Palcsi!

Palcsi e pillanatban megfordult és szapora lépések
kel sietett a kapu felé, görcsösen, boldogan szorongatva 
inge alatt a kis játékot.

Mikor kilépett a kapun s látta, hogy a boldog kis 
Lackó nem kéri vissza a játékot, megszólalt.

— Laci!
— Tessék?
— Csak azt akarom. . .  izé. . .  hogy a mieink közül 

is csak az egyik szebb, az is csak egy nagyon picivel, 
egész picivel. A másik meg mán közel sincs a tietekhőr 
. . .  meg lány is . . . !
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