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Nem véletlen, hogy M ajtényi Mihály 
két regénye, a Garabonciás és a Bige 
Jóska házassága immár harmadik ki
adásban jelenik meg. A közönség min
dig érdeklődéssel és örömmel fogadta 
őket. Bori Imre, a neves irodalom- 
történész így m éltatja M ajtényi m ű
veit Irodalmunk évszázadai című köny
vében: „A  megtalált harmónia szülte 
Garabonciás című regényét (1952) és 
folytatását, a Bige Jóska házasságát 
(1955). Ezek a művek Majtényi Mihály 
írásművészetének minden erényét ma
gukon viselik: a csorduló mesélőkedv, a 
részletek iránti szeretet és érzék, a ke
délyvilágot átjáró m unkája nyomán tá 
madt kedves közvetlenség, a stílus m ér
téktartó jelenléte, a spontán világlátás, 
amely nem hátrányaival érvényesül, 
olyan tényezők, amelyek ezeket a m ű
veket rangossá és olvasmányossá avat
já k . . .  M űfaját tekintve pikareszk re
gény a Garabonciás, ezt sugallja m ár a 
garabonciás-képzet is, még inkább hő
sének, Bige Jóskának emberi mivolta, 
különösképpen pedig a mű epizód-fü
zér jellege. Az egyes fejezetek, mind
egyik anekdotakeret is, aránylag önálló
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HÁROM GYEREK MEG EGY FÉL
I.

Aznap dinnyét hozott anyám a piacról. Amikor a csillagos 
konyhakés belenyesett a zöld héjába, nagyot ropogott a dinnye.

-  Na, ez biztosan éretlen még -  mondotta apám, és szidal
mazta a lelketlen dinnyés parasztot, aki a be nem ért dinnye fülét 
lecsavarja. De nem addig a! Vörös bélű volt a dinnye, amikor 
kitárult.

Én még soha olyan édes dinnyét nem ettem, talán azért lett 
keserű a szájam íze attól, ami később történt a házunknál. 
Javában szürcsölgettük a finom dinnyelevet, amikor egy kemény
kalapos ember jelent meg a palánkon túl. Csak a kalapját láthat
tuk, az mozgott a kiskapu felé. Markolászta és kereste a vaski
lincset, egészen úgy nézett ki, hogy valaki be akar nyitni hozzánk.

-  A Bagoly úr, szentséges úristen! -  sikított anyám, és szívé
hez kapott.

Akkor megjelent az ajtóban a keménykalap -  colinak mond
tuk mi azt közönségesen, félcilindernek - ,  megjelent a kemény
kalap többi tartozéka is, vagyis fényesre mázolt topán és arra 
boruló pejácsnadrág. Kezében sárga bőrtáskát markolászott a 
jövevény, és úgy nyomult a nyitott konyhaajtó felé, mint akit 
semmi sem tud visszatartani. S mi, gyerekek, mindannyian tágra 
nyílt szemmel bámultuk, már a neve miatt is. Bagoly, úgy mondta 
anyám, és nagyot sikított melléje, pedig nem bagoly az, láthattuk, 
hanem ember. Jól megtermett ember, láthatta mindenki. De ha 
ember, miért lett krétafehér az apám arca, és miért nyúlkált 
indulatában a csillagos konyhakés felé, amellyel az imént a 
dinnyét szeltük fel?

Nem tartott ez éppen sokáig, pár pillanatig tartott mindössze, 
amíg a colikalapos, feltűnvén a palánk utcai felén, megtette az 
utat a konyhaajtóig, ahol ildomos „jó napot kívánok44 köszöntés
sel semmi ijesztőt nem mondott. Nekem még tetszett is a kéz
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mozdulata, ahogy táskáját felkattintva, sebesen forgatni kezdte a 
tengersok papírlapot. Még az ujját is megnyálazta, úgy forgatta a 
sok írást, aztán ,,ehun e“ kiáltással kiragadott egy irkafirkát a 
táskából, és szétnézett, mint aki ülőhelyet keres.

Ülőhely, az nem volt az asztal körül egy se. Mert apám ült az 
asztalfőn, anyám az asztal végén -  hogy közelebb legyen a járás a 
sparherdhez - ,  aztán kétoldalt, jobbról-balról a gyerekek. Há
rom gyerek meg egy fél. Mert az a negyedik még csak magas 
széken pipiskedett, olyan félig szopós: a kishúgom, annak még 
tömködni kellett a szájába az ételt.

No, szóval hiába is keresett magának helyet a benyomuló, nem 
volt ott üres szék egy se, foglalt volt minden hely. Meg aztán a 
dinnyelé is szétfolyt az asztalon, magok éktelenítették a sárga 
viaszosvásznat, legyek lakmároztak a hulladékból, az asztal felől 
meg bátor kiskutyánk morgott, sőt már ugatta is az idegen 
nadrágot.

-  Jó napot, Bagoly úr -  szólt apám, akinek visszatért lassan az 
arcszíne, és már nem markolászta a kést. A lábával viszont 
elkeseredetten oldalba rúgta Tisza nevű kutyánkat, amitől az 
kilódult a konyhából, és szűkölve vonult a fészer irányába.

-  Hát, izé . . .  -  mondta erre az idegen ember, de sehogy sem 
jutott tovább mondanivalójában. Folyton azt a papírt nézte, 
szerette volna kiteregetni nyilván. Akkor a Tisza kutya, onnan a 
fészer mellől, hirtelen előrelendült, és bizony elkapta volna az 
ajtóban dangubáló pejácsnadrág szélét -  minden zajongásunk 
ellenére. Csakhogy akkor ám csoda történt. A testes nagy ember 
se nem rúgott, se nem káromkodott, hanem hirtelen megfordult, 
szembefordult a kutyával. Aztán gyorsan leguggolt, és morogni 
kezdte az ebet.

A Tisza kutya sok mindent látott már földi életében, de hogy 
colis, nadrágos, pakombartos nagy ember hirtelen kikezdjen 
vele, hogy leguggoljon, morogjon rá, sőt vakkantson is, azt még 
nem tapasztalhatta. Meg is állt, mint a cövek -  mármint a kutya 
- ,  csak vicsorította fogait csodálkozva, aztán behajtotta farkát, és 
elsompolygott.

-  Általában -  mondotta most száraz fahangon az idegen, 
vagyis mi már tudtuk róla, hogy a Bagoly úr - ,  általában az ebek
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nem kedvelik a végrehajtót. De kérdem, hogy miért, amikor ezek 
is csak emberek, ugyebár, tisztelt úr? Mert mi mozgatja őket? A 
törvény. Magát a bank beperelte hatszázhúsz forint, vagyis ezer
kétszáznegyven korona tőke és annak járulékai erejéig, s ha nem 
fizet, mindent felírok itt, ami csak felírható. . .

így történt.
Faggatni kezdtem apámat, alighogy elment a Bagoly úr: ennek 

szabad mindent megtapogatni, anyám varrógépére rámondani, 
hogy huszonöt forint?

-  Szabad -  bólogatott apám.
-  S lemérni a nagy gyalupadot -  tüzeskedtem tovább - ,  felírni 

a szerszámot, a nagysifonért és mindent?
-  Szabad, ha mondom -  ordította most már apám - , a nehézség 

üssön bele a bankba, a végrehajtóba meg tebeléd is!
De nem hagytam ám annyiban. Megint csak felcsendült a 

kérdésem:
-  S az micsoda, az a bank, aztat mondja még meg apám!
Törölgette homlokát:
-  Tetű, édes fiam, tetű a bank. Hozzátapad a korc széléhez, 

éppen, mint a tetű, és a véredet szíja. Együtt lakmározik veled az 
asztalnál, együtt iszik a borodból.

Erre megbátorodtam. S hangosan hirdettem:
-  Akkor a Tisza kutyának volt mégis igaza, hogy meg akarta 

marni ezt a Bagolyt. S mi még megrugdostuk szegényt, hogy 
megakadályozzuk benne!... Ugyan -  mondtam később elgon
dolkozva - ,  inkább a bankot kellett volna megmarnia, azt az 
emeletes nagy házat az Úri utca sarkán, ügyi?

Apám csak legyintett:
-  Hadd el, rajtunk már a kutyaharapás sem segít.
És elszalasztotta nagyobbik öcsémet a kocsmába fél liter bika

vér borért. „De szódát is adjanak melléje, mondd!44
Híres szószátyár volt az én két öcsém, az is, aki borért ment, 

meg a másik is. Hallottam aztán később, hogy hencegtek a kert 
végében.

-  Nálunk mindent felírtak, ami csak felírható, és apám most 
bikavért iszik, bizony.. .
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A szomszédgyerek alamuszin hallgatta ezt a dicsekvést. Nem 
tudott rá mást mondani, csak azt, amit úgyis tudtunk:

-  Nekem meghalt az öreganyám a múlt h é te n ... aj-aj, hogy 
én hogy sírtam akkor.. .

De nem hagyta annyiban a dolgot a két öcsém, nem ám. És 
szóltak aztán, szólt az egyik:

-  Te, mutasd csak meg, Andris, hogyan ugatta meg az az 
ember a Tisza kutyát!

Erre már hápogott a szomszéd gyerek a kerítés tetején.
-  Tán a kutya űtet? -  nyögte onnan a magasból. Szeméből 

kifolyt az irigység, hogy nálunk annyi minden történt ma. De 
amikor a két szószátyár eljátszotta neki az egészet, hogyan 
rohamozott a Tisza, és hogyan guggolt le az ember, vagyis a 
Bagoly, hirtelen elhagyta őrhelyét, és lemászott a kerítésről. S 
szomorúan ballagott a konyhájuk irányába. Nincs igazság a föl
dön, ezeknek annyi minden, nálunk meg semmi — ezt hirdette 
sunyi visszavonulása.

*

Lehetett úgy november -  lepergett levelek, piros meg sárga 
őszi avar kergetőzött a gimnázium udvarán amikor Ambrus 
tanár úr váratlanul odaintett magához.

Mindig ott strázsált valamelyik páter. A kövérebbje hasán 
összekulcsolt kézzel szemlélte az ifjúságot, a soványabbak idege
sen fel-alá cikázva. Olyan volt a szemük, mint a vércséé, még azt 
is nézték, nincs-e köztünk, akinek szakadt a harisnyája vagy 
levált a cipősarka. Egy szegény mezítlábast szeptemberben még 
szinte a sarokig űzött a pedellus, miközben azt kiabálta:

-  Te gimnázium szégyene, te arcátlan, te, így jönnél az isko
lába, mi?

Pedig volt neki cipője, a gyereknek, de talpalni vitték, s ő 
jámbor lelkében úgy képzelte, hogy mezítláb is beléphet a tudo
mány hajlékába.

. . .  Még be sem görbült a páter ujja, s én már ott is voltam 
mellette, a páter mellett, hogy hát mit akar tőlem. Előbb végig
mustrált tetőtől talpig -  hát folt az volt a fenekemen, de ugyanab
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ból a szövetből, mellényemet áldozta fel foltozásra anyám. Haris
nyám lyukat nem mutatott, csak már nyiratkoznom kéne, nyilván 
erre akart inteni a tanár. De ő nem szólt, csak mutatta, hogy 
menjek utána. Végig a hosszú gangon, arrafelé, ahol a páterek 
laknak meg az igazgató.

Úgy terjengett az ételszag azon a folyosón, hogy szipogva 
emelgette orrát, ha arra járt, a kisdiák. De nem a konyha felé vitt 
Ambrus atya, inkább az emeletre fel, a szűk csigalépcsőn: 
szuszogva mászta a fokokat, én meg a nyomában -  lesz, ami lesz! 
Mert főbenjáró dolog, ha így eszkortálják az embert a nagyságos 
és főtisztelendő igazgató úr elé.

Kicsit -  bevallom -  fent dobogott szívem a torkomban, kivált, 
amikor a páter megkocogtatta az igazgatói ajtót -  lám, ide ő is 
csak úgy léphet be, ha kéredzkedik.

Mikor az igazgató cvikkeres, kemény tekintete rám villant, 
mindjárt tudtam: József, veled baj van!

-  Ühüm -  csak ezzel fogadott a direktor. Csak ennyit mon
dott, jelezve, hogy cinkos ő most valamilyen dologban a kövér 
Ambrus atyával. Csak néztek rám, hümmögtek, mígnem a rango
sabbik rám reccsentett:

-  A tandíjat, fiam, mikor hozod be?
Az én válaszom hebegő volt:
-  Á ztat. . .  aztat. . .  az anyám szokta eddig hozni. . .
-  Hát eddig, de most nem hozta be, látod. Itt az van beírva, 

hogy nem hozta sem októberben, sem novemberben.
Ambrus páter is beavatkozott, nyilván, hogy letegye ő is a 

garast, ha már így előállított.
-  Hiszen nem is vagytok ti olyan szegények.
Én meg csak álltam ott tűnődve, mit is mondjak nekik. Akkor 

egyszerre azt hallottam:
-  Hát a te apád már tizenöt koronát sem tud fizetni?
„Akár a lajbizsebből“ -  mondtam volna neki még tavaly,

oktalanul hencegve, de most elöntött a búbánat és a szégyen. 
Kivált, mikor igazgatói parancsszóra ismét csak meg kellett for
dulnom szépen: úgy nézegettek hümmögve mind a ketten. S 
ekkor, lángba borulva, hirtelen patakzani kezdett ajkamról a szó:

-  Aztat ne higgyék, kérem .. .  ne higgyék, hogy nem tud ő
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fizetni. . .  csak a tetves bank miatt van e z . . .  a bank miatt, 
amelyik belebújik a családba, és együtt eszik az asztalnál. . .

-  Úgy, a tetves bank miatt, úgy? S te ezt hol hallottad?. . .
-  Hát mondotta apám, amikor nálunk járt a Bagoly végre

hajtó.
-  Úgy, az is járt nálatok! Mutasd csak még egyszer... Na, 

most eredj vissza az osztályba. És küldd be az apádat!
Éreztem, hogy bolond cselekedet volt tőlem felhozni azt a 

napot, amelyen a vérbélű dinnyét ettem, de úgy szorongatta 
valami a torkomat, hogy muszáj volt, na. A tetűről hallgatni illett 
volna, de ők tanítottak az igazságra a főgimnáziumban. „Az 
igazság, fiam, mindenekfelett, azért vértanúhalált is, ha kell!“ Ők 
tanítottak erre, s most zokon vették a tetűt meg a Bagoly 
végrehajtót. Úgy csóválták a fejüket, hogy még láttam őket, 
kettőjüket sopánkodni, amikor már régen az ételszagú folyosón 
vitt a lábam az osztály felé.

Mert becsöngettek időközben, és ordítva fogadott a számtan
tanár -  a Gumós, csak úgy mondtuk róla egymás között - ,  nahát, 
az fogadott kiabálva:

-  Hát te hol lófrálsz, te dupla fenekű, te!
Mondtam neki dacosan:
-  Éppen az igazgató úrnál voltam...
-  Ne dörögj, hogy éppen, mert beírlak, biz’ isten, az osztály

könyvbe. És úgy lódulj a helyedre, olyan csöndben, mintha te 
lennél az angyalok angyala maga.

Úgy elzsongított ez a kiabálás, hogy helyemre ülve alig láttam 
meg a rajzlapot, amit a Mauerer nyújtott felém a háta mögött. A 
rajzlapon meg az állt: mi van veled?

Hogy mi van velem, édes egy komám? Rám szakadt a gimná
zium teteje éppen. Kétszer tizenöt korona az harminc, 
karácsonyra már negyvenöt lesz. Aztán így nő, növöget, amíg 
száz koronára dagad, mert apám, az nem tud fizetni, dehogy tud 
fizetni, a banknak kell most minden pénz, különben licitálnak. S 
én már azt is tudom, mi az, hogy licitálni, de tudom ám, a 
nehézség jöjjön rá, apám már ezt is elmagyarázta. S akkor a 
Bagoly úr kezére adja ezt a tartozást is a főgimnázium, és 
mindent felírat nálunk. Csakhogy ám most már nincs más felírni-
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való, csak a három gyerek meg az a fél. S mehet szószátyárkodni 
két öcsém a szomszédba, hogy idesüss, te Kuszli, márna a végre
hajtó járt nálunk, és minket is lefoglalt. És tudd meg mostantól, 
ha el akar fenekelni minket az apánk, engedélyt kell kérni neki 
magától a főgimnáziumtól! A kisbabánkat meg, mert azt is 
felírták, aztat a nagy mellű polgármesterné fogja ezután szop
tatni . . .

A bolond novemberi szél megrázta a negyedik osztály ablakát. 
Úgy lett volna igazság, hogy én most nevessek, de én úgy éreztem 
egyszerre, hogy nagyon sós lett a szájam széle...

*

Megette szépen a bank a gimnáziumot. Ha nem is egyszerre, 
csak úgy csipegetve, hogy itt egy falat, ott egy falat. Mert üzen
gettek sokáig a páterek, hogy -  apád már jöjjön be, mikor jön be 
az apád. S mindig kicsit hátrább ültettek, lévén, hogy dupla 
fenekű nadrágom kirepedt, és ami új folt került rája, az már más 
színű posztó volt. Odakerültem én a mellé a gyerek mellé, aki 
megkísérelt szeptemberben mezítláb lépni az osztályba, de kiűz
ték a pedellus által.

Én meg számolgattam: hetvenöt korona már a tartozásunk, 
meddig tűrnek még az osztályban? Mikor jön be az osztályfőnök: 
Bige Jóska, szedd a könyved szépen, és eredj haza! Lehetett 
valami iszonyú nagy jó emberem ott a tantestületben; melyik az 
ugyan, aki ha szóba kerül a Bige Jóska, tüzesen síkraszáll mellet
tem. A Gumós, az aligha lehetett, számtanban nem voltam soha 
kiváló. Az Ambrus meg folyton a rongyosodásomat figyelte, 
szemmel látható helytelenítéssel, ő sem lehetett hát. Netán a 
Barcs tanár úr, az lenne? Gyanúba vettem a tornatanárt is, hogy 
ennek hetvenöt korona ára szava lenne a tanári gyülekezetben.

Onnan lett mégis a baj, hogy „Bige Jóska, küldd be az apád“ . 
Eleddig, míg e szavak el nem hangzottak -  utóbb már hetente, 
sőt mindennap - ,  nem apasztotta keblemet semmi félelemérzet, 
szégyenérzet vagy dac. Elcsúsztam szépen az elégséges jegyeim
mel, néhány jelessel tarkítva. Ha nyögdécseltem a felelésnél, 
nógattak a páterek: Mondjad csak, mondjad! Csak mióta szárny
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ra kelt az átkozott mondás, azóta váltak fenyegetőbbé a tekinte
tek. „Látod-e fiam, a tantestület nagylelkű irányodba, te meg 
csak nyögdécselsz, ahelyett, hogy fújnád.“

-  Tanár úr, kérem, a Bige Jóska megint nem küldte be az 
apját! -  jelentette a hetes, csak úgy tréfából persze, a félig süket 
Csősz tanár úrnak, ezt jelentette a hiányzók mellé. S vidáman 
heherészett az osztály, én is velük, de egyre több keserűséggel a 
szívemben -  a fene a pofátokat!

A betűk is folyton integettek. Búcsút intettek felém a könyv 
lapjairól. Az accusativus cum infinitivo vagy ablativus absolutus 
rejtelmeibe való mélyebb behatolás előtt mindig feltettem a 
kérdést magamnak: érdemes-e? S rögtön válaszoltam is rá: 
aligha.

Kedves atyám ekkor már száz koronával tartozott a főgimná
ziumnak. S coki annak, aki potyára akar művelődni, kivált, ha 
úgysem jár neki. Mert azt már hamar átláttam, mióta ránk 
fenekedett a szegénység, hogy a bélelt életűek számára védik a 
középiskolai tanodák padjait, kivált a gimnáziumét. Benne volt 
ez minden igazgatói kukliprédikációban az osztály előtt, hogy hát 
„kitárjuk előttetek a tudás kapuit, hogy majdan művelt vezetői 
legyetek népeteknek44. Csakhogy a Bige Jóska, aki nem meri 
beküldeni az apját -  nem is mert az bejönni, csak legyintgetett: 
hagyjál ugyan, úgysem tudok fizetni - ,  a Bige Jóska, akinek apja 
már bölcsőt és koporsót egyaránt készít, mégsem tartozik a 
hivatottak közé, különösen, mióta a bankkal hadakozik. Ellen
ben a kaáli Nagy Ármánd, az, ugyebár, született vezetője népé
nek. Az mit is csinálna a gimnázium nélkül, s a gimnázium 
őnélküle mit is csinálna? Ellepnék ezek a gradnulicai csiszlik 
ivadékok -  mármint a gimnáziumot - ,  s netán ezekből is kerülne 
ki művelt nemzet vezető, ez meg már bajos, ugyebár, mert ennek 
az emberfajtának a díjnokság a felső műveltségi határ.

Más az a kaáli Nagy Ármánd, az, ha meg is bukik egy kicsit, őt 
várja egy hely a vármegyén, a fogalmazói karban, mert neki arra 
bérlete van, dédapái bérlete. És a Hiller gyerek, annak tanyája 
van -  hátrább, hátrább, csiszlikek! Annak a havi tizenöt koroná
nak mélységes értelme van, kérlek, mert boldogok ugyan a 
szegények, hisz övék a mennyek országa, és az is igaz, hogy
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minden ember egyforma; de már a bölcső, az nem egyforma, és 
nem egyforma a koporsó sem, amely felé haladunk. Minderről 
különben atyám is tanúskodhatik. „Ergo -  idézem a szót, ebül 
szerzett tudományom el ne múljon nyomtalanul - ,  küldd be már 
egyszer az apádat, Bige Jóska, hogy őt minderről felvilágosítsuk. 
Nem is az a száz korona, ej, dehogy, nem is a pénz, hanem annak 
rendet teremtő ereje! De azért csak hozza be a pénzt is, mert 
különben nem lesz bizonyítvány!“

Megette a bank a gimnáziumot, kivált, amikor kisöcsém is 
sírdogálni, nyafogni kezdett, hogyhát ő is járna.

-  Hova járnál te? -  ordított apám. -  Gimnáziumba? Hisz nem 
merek a tanárok elé lépni, mert nem fizettük a tandíjat a Jóska 
miatt sem. Csoda, hogy ennek a Jóskának mégis kiadják a 
bizonyítványt!

De a gyerek csak egyre, hogy járna ő is. Nyomában meg ott 
lépked a kisebbik -  ezek majdnem ikrek - ,  jövőre az is járna már 
persze! Még majd az a kis szopós, az is lármázni kezd. Kivész az 
iparos, az asztalos, a borbély, ha ez mind gimnáziumot követel.

De már erre megembereltem magam. Tizenöt éves férfimivol- 
tomban, ahogy láttam: atyám homloka hogy gyöngyözik, anyám 
meg a kezeit tördeli. És magam ajánlottam fel az inaskodást.

Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem válságos órákban 
forog legjobban az eszem. S most, hogy nyilatkoznom kellett 
férfiasán, milyen mesterségre is induljak -  mert igaza van az 
öcsémnek, nekem négy és neki egy sem: nem igazság az - , 
szerettem volna megkérni kedves szüléimét, süssenek útravalót, 
és engedjenek világgá. Egy kis pénzmagot is adjanak melléje, és 
megyek, azon a hajón majd csak megleszek valahogy.. .

Miféle hajón?
Amíg atyám a mesterségeket emlegette, hogy: műszerész, az 

jó, csakhogy azok nem adnak ruhát. . .  drogista, az is jó, csak 
azok nem adnak kosztot. . .  amíg ezt így hangosan latolgatta, én 
azalatt azon tűnődtem, mi lenne, ha elmondanám nekik szívem 
régen melengetett vágyát, hogy leginkább hajófűtő szeretnék 
lenni a nagy óceánon.

Hogy sivalkodna anyám, ha ezt hallaná; haját tépné.
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-  Bolond ez az én fiam, jaj! Ez vándorolni akar, ez a Lojzi 
vére benne!

A Lojzi volt anyai nagybátyám, az kelt örök vándorútra, még 
ma sem tudjuk, hol van. Csakhogy az kitanult bádogos lévén s 
bajuszos kiszolgált katona: tehette. De mit akar az ilyen tizenöt 
éves vakarcs? Négyoskolás, igaz, ott a bizonyítvány, kiadták 
mégis a páterek, de mi ez a kis papírlap annyi sok megpróbáltatás 
ellen, amely az életben a halandóra leselkedik?

S míg anyám mondogatta: „Lehetnél te írnok is a városházán44 
-  ez volt régen melengetett vágya, nyilván azért, mert őt majd
nem elfelejtették írni tanítani a falusi iskolában - , amíg ezt 
mondta, én már forgattam a fejemben, melyik az a mesterség, 
amelyhez legkevesebb szerszám kell, hogy felvértezve nekivág
jon az életnek, aki kitanulta. . .  Az asztalosság, az apámé, arról 
már láttam, hogy az úgy köt egy életre a gyalupadhoz, úgy 
odaragaszt, hogy mozdulni sem lehet mellőle, kivált, ha felírja a 
végrehajtó. Tiszta rabság az asztalos élete, a fűrésznek, gyalunak 
s főleg a gyalupadjának rabja. Arra különben is kisebbik öcsémet 
tartogatták, az asztalosságra.

S kikötöttem aztán olyan mesterségnél -  ha már derékban 
törik ketté életem, s nem lehetek művelt nemzetvezető, íróasztal 
mellett bóklászó úrféle - ,  olyan mesterségnél, amely szabad 
madárrá teszi űzőjét.

Mert mi kell a borbélynak, ugyebár? Borotva kell neki és 
szappan, semmi egyéb. A szappannal behabozza a vendéget, a 
borotvával meg nekiesik, és lenyúzza a szőröket. Igaz, ollóféle is 
kell meg nyírógép, de az mind belefér a felső zsebbe, belefér az 
egész szerszámmindenség egy kis faládikába, ahogy Kukli mes
ternél láttam, aki apámhoz járt, meg ahogy Menyhártéknál is 
láttam.

Na igen, a Menyhártéknál, az a nagybátyám volt, anyám 
húgának férje, de mi csak közönségesen úgy mondtuk neki: 
sógor.

Töméntelenül sokan voltak ezek, anyám rokonai, töméntelen 
sok foglalkozásban és mesterségben. Ott volt a világgá kelt Lojzi, 
a bádogos, ott volt Menyhártné, a mesterasszony, ott volt például 
a Rózsi, akinek férje igazi úriember volt, zugírász. Töméntelenül
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sokan voltak, náluk csak apám testvérei voltak többen. Hányán 
is? Nyolcán vagy tízen. Mindig, mielőtt elaludtam, számolgatni 
kezdtem őket, de az álom mindig előbb jött a szememre, mielőtt 
valamennyit előszámlálhattam volna.

Szóval a borbélyságnál kötöttem ki, vagyis inkább Menyhárt 
nagybátyámnál. S lévén, hogy ő a messzi Szentgyörgyön űzte 
mesterségét, ahhoz, hogy iparomhoz jussak, előbb vándorútra 
kellett kelnem. Egészen a Tisza túlsó partjára kellett eljutnom, s 
nékem az akkora út volt, akkora élmény, hogy csakis a borbély- 
ságra szavaztam.

-  Ez bolond, ez a gyerek mégis, amikor annyi más mesterség 
van, hogy éppen borbély lesz -  súgta anyám az éjszakai 
félhomályban apám felé.

Hogy eltaláltam a szavát, pedig lám, a hajófűtőt a nagy óceá
non, azt ki sem mondottam!

Hogy ismertem az ő jó szívét, szavát, lám: pontosan azt 
mondta, amit vártam tőle. Minden mesterségre ezt mondta, mert 
ő kitartóan az írnokságra szavazott.

S mosolyogtam ott ágyamban, ahol nagyobbik öcsémmel 
együtt aludtunk, fejtől én, lábtól meg ő. Ez volt a fekvés nálunk, 
így tudtak csak egy díványon két gyereket is elhelyezni kedves 
szüleim. Az a másfél maradék, az velük aludt az ágyban.
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ÚTRA KELEK
II.

Amikor útra keltem inasnak, Szentgyörgyre, hogy kitanuljam 
ott a borbélyságot, kihajózott velem az egész család az állomásra. 
A gyerek, kishúgom a kiskocsiban -  sárga, szalmafonatú, rokkant 
kocsi volt az, mindannyiunk kiszolgálója, már libát fuvaroztunk 
benne meg krumplit a tél küszöbén, amikor váratlanul megjött a 
kishúgom, és a kocsit akkortól ő birtokolta - ,  ezt a kiskocsit 
anyám tolta a menet élén. Közbül a két öcsém lépegetett, egész 
úton marakodtak, melyik vigye a kis bugyromat. Hátul meg én 
haladtam apámmal, aki az életre és választott iparomra látott el 
utolsó intelmekkel.

Megmásztam aztán a vasúti kocsit, félszemmel folyton vigyáz
va az ablakon keresztül enyéimet. Mert azok nem mozdultak egy 
világért sem, amíg a vonat el nem indult. S nehezen indult csak ez 
a vonat: előbb fütyülgetett, fütyörészett, aztán tolatott egy 
kicsinység, végül mégis rászánta magát. Rántott egy nagyot, és én 
már utaztam is.

A golyhók, a két öcsém, egy darabig versenyt szaladtak a 
mozdonnyal, miközben atyám váltig kiabált rájuk. Anyám meg 
mintha sírna ott, sírdogálna, mert őt egyedül hagyták a kiskocsi
val -  mindez úgy él bennem, mint a távoli villanás képe, ez az óra, 
amikor én útra keltem. Két öcsém lemaradt csakhamar, és még 
integettem jó darabig, csak akkor láttam, hogy bizony, Józsi, te 
hiába integetsz már, téged elragadott a gőzmozdony, új élted 
elébe.

Csak mikor ezt ilyen szépen, kereken leszögeztem, akkor 
néztem magam körül: kicsodák útitársaim.

Szélről egy zergekalapos ember ült -  nem ám olyan ágaskodó, 
hetyke volt a zergeszakáll a kalapja tetején, hanem inkább esőtől 
ázott, szőrét hullató, vén zerge szakálla lehetett, csak számtalan 
unokával és dédunokával megáldott kőszáli állaté, amelyik maga
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kínálkozott zsákmányként a vadásznak -  durrantsál már agyon, 
na, legyen a halálom szép zergehalál -  körülbelül ezeket olvas
tam le onnan a kalap tetejéről.

De hát nem időzhetek olyan sokáig egyetlen útitársnál, a 
többire majd mi jut?

Ült ott egy nenő, aki kosarát ölében tartva, egyre csak bóbis
kolt. Pedig fényes nappal utaztunk, s engem szerfelett mulatta
tott, hogyan tud valaki nappal bóbiskolni, méghozzá vonaton. 
Amikor annyi csodája van a tájnak és a világnak, miért nem azt 
nézi, hogy lelkét felüdítse a színekben, ahogy én teszem.

Na aztán -  szorosan mellém tapadva -  parasztember pipált. 
Iszonyúan szortyogott a pipája, de ő csak húzta bátran, olykor 
meg nyúlkált a kostökzacskó után, hogy új táplálékkal tömködje 
a selmecit. Odébb egy pádon egy ficsúrféle heherészett két 
leánykával, az egyik lánynak búzavirág-kékségű szeme volt, de 
olyan bátran használta két szemét, mintha tüzes fekete lenne 
mind a kettő. Arrébb meg, egészen hátul, gyerek sivalkodott, 
éppen, mint a kishúgom. S akárhogy nem szerettem otthon a 
sírását, mármint a kishúgomét, most édes-bús muzsika volt ez 
nékem, s talán még elríttam volna magamat, ha közbe nem lép az 
öreg paraszt. Fordult egyet, és majdnem kidöfte szememet a 
selmeci pipával.

-  Áztat a pipát magasabbra kell emelni! -  ennyi volt csupán a 
véleményem.

-  Ne te ne -  szólt az öreg - ,  így megnőttél már?
-  Hát hogyne nőttem volna meg, ha inasnak visz a gőzmoz

dony.
S mert láttam a szemén, nem tetszik neki a hetyke beszéd, 

hozzátettem enyhítésül:
-  Magát hova viszi?
-  Bár engem is csak annak vinne, inasnak -  így sóhajtott 

válasz helyett a vénember.
-  Aztán maga melyik mesterségre menne? -  cserfeskedtem 

tovább. Ki tudja, tapasztalt róka ez, hátha mondana okosabbat 
annál, amit én tudok.

-  Halljad, ha én te lennék, én hentesnek mennék, csakis.
-  Miért annak?
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-  Mert olyan becsületes képed van, azért.
-  S a hentes mind becsületes?
-  Inkább betyár a java, engem is most szedett rá az a Rigó 

hentes itt a városban. De ha te arra a mesterségre mész, lesz majd 
becsületes is köztük.

Úgy nevette aztán mind az egész vonat ezt a beszélgetést, még 
a ficsúr is meg a heherésző lányok, azok meg is bámulták a 
képemet. A búzavirágkék tekintetébe bele is pirultam.

A zergekalapos, a velünk szemben ülő, kicsit előrehajolt, és 
térdére fektette kezét. Látszott rajta, hogy szólni akar.

-  A Rigó már nekem is lecsapott húsz forintot -  beszélt át 
hozzánk.

Valóban hát, gondoltam, mind ilyenek lennének a hentesipar
ág űzői? Ketten is panaszolják a Rigót, azt a nagy vörös embert; 
ismertem én azt jól. De most már ne szólj szám, ha öregebbek 
beszélnek, ezt a tisztességet belém ojtotta apám.

Már úgy látszott, hogy szomszédaim mormolása lesz minden, 
amit hallhatok majd hosszú utamon, amikor váratlanul felriadt a 
kendős néni.

-  Hun vagyok? -  kérdezte ijedten.
A zergetollas -  most láttam csak, hogy a toll a kalapján 

nemcsak hogy hullajtott szőrű, hanem kifakult, egészen ősz, 
biztos tehát, hogy vén-öreg zerge hordotta - ,  mondom, a kalap 
gazdája talán bosszúságból, hogy megzavarták a beszédben, han
gosan mondta:

-  A vonatban, a vonatba/i utazik kend.
-  Áztat én tudom -  kapkodott a nenő - ,  de nem múlt még el 

az állomásom?
-  Hát hova szól a biléta?
-  Szentgyörgyre, odamék a menyemhez.
-  Csak hajtsa vissza fejét a kosárra. Addigra még álmodhatik 

egyet. Álmodhatja, hogy újból ropja a táncot a nagykocsmában, 
éppen, mint leánykorában.

-  Na majd éppen -  mondotta mérgesen az öregasszony - ,  tán 
azt, hogy magával járom, mi?

-  Velem nem, mert én akkor még másfelé laktam, amikor 
maga táncolni járt.
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-  Hun lakott maga? -  mondta kicsinylőleg az asszony, és 
megigazította fején a kendőt.

-  Szlavóniában, igen, ottan laktam én akkor.
Bár ő úgy mondta, hogy Slavónia, én csak a tisztesség kedvéért 

írom, ahogy illik. Slavóniában -  mondta a zergekalapos, és a 
távoli vidék neve egyszeriben reményeket hajtott ki szívemben. 
Utazol, lám, és messzi vidékről jött emberek nyitogatják számod
ra az élet földrajzát. Nem mintha azt a Szlavóniát én nem 
tudnám, s nem tanultam volna a Papuk hegységet meg a Száva és 
Dráva folyót, de én úgy voltam ezzel -  igazán mondom - ,  kicsit 
mindig kételkedtem, hogy valóság-e mind, amit én tanulok? 
Van-e való igazság benne, van-e annak eleven tanúbizonysága, 
amit én tanulok, vagy tán csak úgy tették bele a könyvírók? S 
örültem, lám, hogy Szlavóniára már van tanúbizonyság, még ha 
úgy is mondja a zergekalapos, hogy Slavónia, akkor is.

Éppen akkor robogott a vonatunk a Tisza hídjára, és ennek 
látványa elvonta figyelmemet. íme, a másik bizonyság, a Tisza is 
van. Igaz, hogy ezt már láttam kétszer, de annak már három éve 
idestova. A vonat robogott a hídon átal -  azaz csak haladt 
lépésben, mert nagyokat csikorgott alatta a híd, és a vasutasok 
kiabáltak egymásnak mindenféle vezényszavakat.

Nem tudom, ennek hatása alatt-e, de tény, hogy a pipás 
öregember megint csak felém fordult, és hozzám intézte szavait.

-  Miért nem a vasúthoz mész? Vasútinak?
Ezt mondta váratlanul. Derék ember lehetett, hogy így eszé

ben tartotta sorsomat, s még tanácsot is adott. De már késő, késő 
minden -  jajdult fel bennem a lélek. A vasút már késő, aj-aj, 
hogy az nem jutott eszembe! De most már megírta apám a levelet 
a Menyhárt sógornak, és én utazok is hozzájuk, inasnak, most 
már késő a vasútról beszélni.

Meg aztán -  bármily botorul hangzik -  rab ám a vasutas ember 
is. Bár távoli vidéket lát sokat, mindig oda van ragasztva a 
vaskalickához, és neki a legnehezebb aztán. Le nem szállhat 
soha, csak fütyülgetni, s nézni, hogyan szedelőzködik a nép 
idegen tájakon.. .

Hát szóval a vasút már késő, és nem is jó. Meg akartam 
köszönni éppen a pipásnak a hozzám való jóságát, amikor a
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kalauz bejött, már vagy tizedszer, és szóba elegyedett egy sarok
ban gubbasztó kapás emberrel. Hogy aszondja:

-  Úgy nézzen rám, hogy csütörtök óta nem aludtam.
-  Bizony, bizony -  bólogatott a kapás ember - ,  nehéz a 

maguk szolgálata.
A szemem most az öreg felé vágott: hallja? Nem volt jó a kend 

tanácsa, mert ma szombat van, és ez a vasutas nem aludt csü
törtök óta.

De nagyon meglepődtem aztán, mert a vasúti így válaszolt:
-  Hát nehéz szolgálat, igaz, de én nem a szolgálat miatt nem 

aludtam, hanem, mert disznótoron voltam csütörtökön, tennap 
meg a Linka néninél ittunk, az a kocsma, tudja, ott az állomás 
mellett.

Földiek lehettek, mert a másik tudta, hogy melyik a kocsma, és 
bólogatott megértőén. Csakhogy most az öreg paraszt tekintete 
súrolt megint: Hallod? Vasúti! Azoknak jól megy. Iszik-eszik a 
vasúti, jön-megy. A vasútit sohasem kérdezheti a felesége, hun 
jártál ugyan, mert azoknak olyan a szolgálatuk. Ha eszébe jut 
éjfélkor kocsmázni, hát csak magára ölti a köpenyt, fejére teszi a 
csákót, és odaszól az asszonynak, „na szerbusz44. És megyen, 
ahová éppen akar. Hát így ez a vasúti szolgálat, fiam, ezt mondta 
az öreg tekintete, miért nem vasutasnak mész te, miért borbély
nak.

így aztán még sokszor, sokféle mesterség gondolata fordult 
meg hosszú utamon Szentgyörgyig. Mert a Tiszánál leszállt az 
öreg paraszt meg a zergekalapos -  együtt hagyták el a vasúti 
kocsit, és amannak a zergekalapja ott úszott sokáig az állomáson 
kifelé áramlók feje felett.

Hova viszi ugyan a sors ezt a szlavóniai embert itt nálunk? -  ez 
jutott eszembe, valahányszor a szürkés toll egyet rezzent.

Aztán eltűntek, és bejött a helyükre a kupéba töméntelen sok 
ember, mindenféle rangú, olyannyira, hogy el sem fértek a pado
kon. Egyre csak telt a vasúti kocsi, utóbb már a térdünknél is 
szorongtak egypáran. Tán vásár volt itt -  gondoltam - ,  azért 
vannak ennyien?

De nem addig, dehogy volt vásár, dalárok voltak ezek, ahogy 
ők szólították egymást: dalostestvérek. Valami zászlót is hozott
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egyikük, és büszkén szorongatta. Én meg áhítattal néztem, mert 
láttam már egyházi zászlót meg nemzeti zászlót meg katonazász
lót, de dalárzászlót még soha. Aranylant volt ezen a zászlón, s a 
dalárok gomblyukában is.

Vidám népség volt ez a dalárság. Értesültem, hogy versenyről 
érkeztek, ahol ezer dalár dalolt. Az lehetett csak szép, amikor 
szállt a dal ezer torokból. A kórusban fent én is fújtam már, de az 
csak vékony cérnahang volt, míg ezek ezren kemény férfitorok 
voltak, akik a férfibút fújták -  de kár, hogy én azt nem hallhat
tam!

Kárpótolták ők azonban a vonat közönségét, amely botorul 
mindenféle dologban utazgatott, ahelyett, hogy tegnap este ezer 
dalárok hangversenyére sietett volna!

Mindegy, na, a dalárok alighogy összemelegedtek a vonat 
népével, felcsendítették híres szép nótáikat, ha nem is voltak már 
ezren, csak harminc-negyvenen mindössze. A többi, úgy látszik, 
szétszóródott, más vonatra szállt, a városban maradt, vagy szeké
ren igyekszik tán haza. Ezek harmincán azonban úgy rezegtették 
a dalokat, hogy belezörgött az ablak.

Az egyik rákezdte:

A  bornak nyomában nincsen gond

a többi meg fújta:

nihincsen gond, nihincsen gond

és megint csak újra és örökké:

nihincsen gond, nihincsen gond.

De ez olyan szép volt! Az én padsoromban állók csak fisztuláz- 
tak, azok ott átellenben, a túlsó padsorban egyre csak brummog- 
tak:

nihincsen gond, nihincsen gond.
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Fürt csak ezt brummogták. Énbennem pedig megszületett a 
szilárd elhatározás, ha a szabad életbe kerülök, beállók dalostest
vérnek, mert szép ám dallal űzni így a gondot!

így szórakoztam, míg egyszer csak lassít a vonat, és hallom, 
hogy a vasútiak egyre csak kiabálják: S zen tg y ö rg y .

Ekkor eszméltem csak rá, hogy nekem a szép dalok partjáról le 
kell most kecmeregnem -  s le a vonatról is, mert ki kell szállnom.

Igen ám, de a bajszos dalárok oly szorosan tapadtak a padok 
közé, amíg a vonat állt, akkor is, és egyre fújták:

nihincsen gond, nihincsen gond.

Ej, dehogyis nincsen. Például nékem az a gondom most, hogy 
lekerüljek a vonatról. Közbesipítottam hangomon, amely hol 
vékony volt, hol mély.

-  Ki akarok menni! Nékem itt le kell szállni! Tessék engem 
kiengedni.

Hangomat azonban elnyomta a dalárok dörgése. Bugyrommal 
úgy kellett lökdölőzve furakodnom, s nehéz verejték és izzadás 
árán tudtam csak leugrani a vonatról, amikor a bakterek már 
régen fütyültek, és a trombita harsant. . .  amikor a vonat már 
régen mozgásban volt.

A bugyrom mellém huppant le, szerencsére arra estem, jó 
puhára. S az ablakból hangos dalárfejek hirdették, hogy nincsen 
gond -  no hiszen, gondoltam, hamis ez a nóta.

Mikor most érkeztem a legnagyobb gondok elébe, az inas
sorba.

*

Két évig voltam inas Szentgyörgyön. De ha el akarnám mon
dani mind, amit ott a borbélyságon tapasztaltam, olyan vastag 
könyvet kellene írnom, mint három egész vastag biblia. S el 
kellene kezdeni ott, ahogy a vonatból kiszálltam -  kiszálltam, 
mert szállva pottyantam a kavicsra, s térdemet törölgetve elindul
tam a falu felé. Cuppogott a sár a lábam alatt, s az úgy volt 
Szentgyörgyön, az állomásra vivő út, hogy latyakba téglákat meg 
köveket hajigáit a nép. Lehet, hogy ezt még száraz időben
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teremtették oda, s most, hogy sárrá dagadt a világ, most bizonyult 
csak be, lám, mit tesz az ész meg az előrelátás! Nem kell éppen 
bokáig a vízben lépkedni annak, aki jövet vagy menet az utat 
használja. Az igaz, hogy néha hiányzott egyik-másik kődarab, és 
nagyobb volt a táv, mint amennyit a láb egyetlen hosszú lépéssel 
megtehet. . .  ilyenkor szökellni kellett; de hát az ember szájából 
nem vész-e ki, nem hull-e ki idővel a fogazat? Hát az is foghíjas 
volt, az a kövezet. De mit jelentett az nekem akkor, tizenöt éves 
koromban, egy kis szökellés, ugrándozás a sár felett: inkább 
vidított.

Már a mögöttem vagy előttem haladók, azok nem fogadták 
ilyen derűsen a bevonulást. Morogtak derekasan. Aki morgott, 
az vidéki volt, a helybeliek, a szentgyörgyiek hangtalanul szé
gyenkeztek.

-  Hát itt nincsen sóder maguknál, hogy feltöltsék ezt az utat? 
Nem ád a vasút salakot, szénport eleget, mi?

Nem tudom, kitől kérdezte az a bajuszos, bőrkabátos ember 
ezt, aki potrohos hasával előttem lépegetett. Talán éntőlem 
kérdezte, de nem tudtam rá válaszolni. Ekkor hátulról bökött 
meg egy másik hang.

-  Csak szedik a pótadót, de utat csinyálni, azt nem .. .
Ebből megértettem, hogy aki hátulról követ, helybeli lehet,

mert védekezik. Meg azt, hogy ezen a vidéken úgy mondja a nép 
helytelenül, hogy csinyálni. Hej, de elkelne ide egy olyan iskolá
zott fiatalember, mint én, aki kiirtaná a nép leikéből ezt a dudvát!

S ebben a pillanatban mélységesen megbántam megint a bor- 
bélyságot: tanítónak kellett volna mennem! Megjegyzem, a mes
terségválasztás kétségei között nem ez volt az első kétségem, és 
nem is az utolsó.

Ebben a pillanatban azonban keményen ráfizettem erre a 
kétségre, mert így elgondolkozva, belehuppantam a vízbe, ott, 
ahol a beledobált kövezet éppen foghíjas volt.

Ha maguk, kedves olvasók, most azt hiszik, hogy ez végig így 
ment, szökelléssel, ez az utam, hát tévednek. Mert szép tégla
járda volt ott azon a Szentgyörgyön a házak mellett -  csak éppen 
az állomás felé vezető térségen hagyott ki a falu buzgalma az 
útépítésben. Akkor, balga fejjel még azt hittem, hogy ez puszta
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feledékenység, hogy éppen ezt az utat nem téglázták, nem kövez
ték ki, amelyet leginkább használnak. Később megtudtam: ha a 
sok mérget, mérgelődést, igyekezetét az útépítés körül mind 
munkába fojtották volna, száraz lábbal kelhetne át az utas máris 
a sártenger felett. . .

Mert hadakozott ebben az államvasút meg két falu, hadakozott 
a megyei építészet, sőt a felsőbb helyű minisztérium maga is. És, 
kérem szeretettel, az olyan dolog volt, annak a járdának az ügye, 
hogy az újságokba is bekerült, mind megírták az újságok az 
egészet. S ha azt kérdezed akárkitől, miről is nevezetes ez a 
Szentgyörgy falva -  hát ez arról nevezetes, hogy idegen határba 
bitangolt el a vasúllomása. Éppen, ahogy mondom.

Mert amikor a vasutat megvonták a falu mellett, az állomás 
olyan helyre került, ami már szomszéd falunak számított. Na már 
most, azt mondta a szomszéd falu: nem leszek bolond a szent- 
györgyieknek utat építeni, hogy száraz lábbal tegyék meg az utat 
az állomásra. Szentgyörgy meg így mondta: hát majd éppen olyan 
földre építek utat, ami nem is az én határom! A vasút meg úgy 
mondta: az útépítés az állomásig, az már a falvak dolga, éppen, 
így került szó olyan diskurzusra aztán, melyet maguk is hallhat
tak ott a kiszállásom körül. Megjegyzem, leírásom nem elég 
hűséges, mert káromló szavakat, azokat, amelyek elhangzottak, 
mégsem iktathattam ide.

Ennek az útépítésnek ügye szórt mérget Szentgyörgy meg a 
szomszéd falu közé, hosszú évekre; utóbb aztán maguk a szent- 
györgyi népek közé is, mert ez volt a községi politika alapja. Ha a 
kormánypárt azt mondta: mégiscsak mi használjuk azt az utat, 
csinyáljuk meg -  így mondták, szentgyörgyiesen - ,  akkor az 
ellenzék így szólott: bizony nem csinyáljuk, nem mintha nem 
kellene, de most már csak azért sem, mert ti mondjátok. Amikor 
én tizenöt éves ifjúként leléptem a vonatról, nem tudtam még 
erről, nem tudtam, hogy a bíróválasztásnál majdnem az ellenzék 
győzött, amely azt kiáltozta, hogy „csinyáljuk meg“ . De aztán 
mégis azok győztek, akik úgy vallották, hogy „ne csinyáljuk 
meg“ , és ennyiben is maradt a dolog sok évig. Hogy mi lett 
később, nem tudom, mert Szentgyörgyöt elmosta előlem az 
idő .. .
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Mondom, kedves olvasók, három biblia is kevés lenne leírni 
mindazt, amit én ott Szentgyörgyön tapasztaltam; kevés bizony, 
ha már bevonulásomkor ennyi gyújtó anyagot találtam elraktá
rozni. Azért is indítványozom, hagyjuk talán a sorrendet. Mind
egy, hogy jutottam a faluba, mindegy, hogyan fogadtak Menyhárt 
sógor házánál, még tán az is mindegy, hogyan vert pofon saját 
sógorom -  nem mint rokon, hanem mint iparra oktató, kenyér
adó gazdám, amikor úgy belevágtam Szűcs bíró arcába, hogy 
tapaszt kellett rája tenni. Megjegyzem, ő volt az oka, mert ő 
biztatott:

-  Te csak beretválj, gyerek. Ilyet még úgyse láttam, négyosko- 
lás borbélyt! De ezt is biztosan tudod, hisz annyi mindenre 
tanítják manapság a gyereket ott a gimnáziumban.. .

Hát én megtettem, megborotváltam a bírót; a tapaszt a sógor 
tette rá. Aztán alighogy kilépett a műhelyből -  mármint a bíró, a 
„nem csinyáljuk“ párt feje - ,  olyan hatalmasat csapott a fejemre 
-  mármint a sógor - ,  hogy maga is megsajnálta.

Hagyjuk hát, mondom, a sorrendet, s próbáljunk innen is, 
onnan is csipegetni egy fejezetrevalót két szentgyörgyi évemből, 
mígnem megjött értem a megváltó Herschli Jakab úr, hogy inassá 
tegyen egy gabonásboltban.
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AZÉRT KAPOM A GARAST
III.

Ment a hír hamar a faluban, hogy a Menyhárt borbélynak új 
inasa van. Sógora talán vagy mije, rokon gyerek. Városból jött, 
éppen hozzánk, ipart tanulni. Már borotvál is.

-  Városból jött? És ért az hozzá, hogy már borotvál?
-  Az? Olyan finom a keze, mint az angyaloké, éppen!
Megvallom, hogy ezt a beszélgetést én gondoltam így ki. A

valóságban kicsit gyanakodva néztek rám a falusiak, amikor alig 
két hónap múlva már ott defilírozott orruk előtt az éles borotva.

-  No, csak lassan, ifiúr -  szóltak rám - ,  csak óvatosan azzal a 
gyilokkal!

Hát szó, ami szó, a sógorral való rokonság erősen lendített 
pályámon. Mert hol jut egy falusi borbélyinas oda, egy éven 
innen, hogy a vendég arcát fogdossa és szabdalja? A falusi inas 
egy évig, másfél évig csak nyitáskor, záráskor látja a műhelyt, az 
officinát; előbb, amikor söpör, utóbb, amikor a szappanhabot 
kihordja. Egész nap odakint segédkezik a konyhán meg a ház 
körül, krumplit hámoz, vizet hord, kapál és gyereket dajkál. 
Néha, ha odakint végképp nem akad semmi munka, akkor beme
het a műhelybe, nézni. Aki már szappanoz, egy éven vagy másfél 
éven túl, az annyi, mintha borotválna.

Engem már két hónap múlva odahelyezett a sógor a szappa
nozó Czöndör Jóska mellé, aki esztendőre már szabadul is. 
Amióta magát Szűcs bírót vágtam meg, csak a szegényebbjét 
borotválhattam ugyan, vagy az olyat, aki ritkán jár hozzánk. 
Ilyen volt Talpas Dániel felvégi ember, annak a másik borbély, az 
Andruskó esett közelebb, nem is tudni hát, hogyan került hoz
zánk.

Bejött egy nap ez a Talpas Dániel, más szóval Virág, helyet 
foglalt a fal menti lócán. Voltak vagy ketten előtte, és így 
várakoznia kellett. Tekintete ráesett a kalendáriumra, s mert
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kíváncsi volt nyilván, milyen nap van ma, engem ugrasztott, a 
fiatal inast.

-  Nézd csak meg, fiam, milyen napot is ír a kalendárium?
-  Szeptember 21-ét írja -  lejtettem a naptár elé - , vagyis 

Máté apostol napját.
-  Azt gondoltam én is, hogy Máté van, kigyalogolok most a 

komához a szállásra, köszönteni. Azért is gyüttem, hogy rendbe 
tegyenek. Hanem te sebesen olvasol, legény, mint a vízfolyás.

Nevette a Menyhárt sógor: farkaskölyök ez, úgy szedte a 
tudományt ott a városon, a gimnáziumban.

Ezen fennakadt Talpas Virág Dániel. Eléggé helytelenítette a 
dolgot, mondván:

-  Kiveszed a falatot a szegény szájából, te. Aki a gimnázium
nak lendül, már azok közül való, amékek tövist vernele a paraszt- 
ember körme alá.

Joga az mindenkinek az officinában, hogy ítélkezzen eleve- 
nekről-holtakról. Gondoltam, ez a tüskés oldaláról ismerte meg a 
gimnázium nevelte népnevelőket, nyilván azért beszél így. S 
megfeleltem helyben:

-  Engöm azok kimartak maguk közül a nyájból, az úriak!
Csóválta a fejét az öreg, és úgy mondta lassan:
-  A bolha, aki ugrásra szökik, azt nem tartja vissza semmi.
Nem volt ám kibékíthető azokkal, akik iskolát kezdtek járni.

Ők már eladták lelkűket a vármegyének, fináncnak vagy akárki
nek, ki a szegény fölött parancsnokol.

-  Mert látod-e, fiam -  szólt később a szappan alatt - ,  én csak 
olyan egyszerű zsellérember vagyok. Még borbélynak sem tudok 
deputátot adni, csak keserves pénzt, három krajcárt. S azt is 
milyen nehezen adom .. .  Itt ezt a részt, látod -  vetette közbe - ,  
ezt jobban kikaparjad, mert rajta maradt a szőr. . .  De hát mit 
gondolsz, fiam -  folytatta - ,  hogy akarta azt az öregisten, hogy 
legyen gazdag is, aki dúskálódik, meg szegény, aki nélkülöz? 
Nem úgy akarta ám, hanem hogy aki ember, boldog legyen. Az 
úrfélék, azok jól tudják ezt, hogy mit akart valójában az öreg
isten, mert kiolvassák a vastag könyvekből -  de hát hamisak, és a 
gazdagok pártján vannak, még ha kódisak, akkor is. Hát ezt 
fejeld meg valami mondással, te már tán tanultad is, hogy miért?
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Nem tudtam kibeszélni a fejéből, hogy ezt még nem tanultuk, 
ezt a rejtélyt; talán a felsőbb iskolások, azok tanulják a hatodik
ban vagy a nyolcadikban, azok. A borotvám mozgását mégis 
bizalmatlanul nézte, nem volt megelégedve válaszommal.

-  Süsü ez a Talpas Dániel, vagy nazarénus tán?
-  Úgy lehet, hogy cucilista -  vetette közbe a sógor, így magya

rázva a sok mindenféle beszédet, ami itt elhangzott. S mutatta 
kezével, hogy megindulhattak kerekei az öregnek, lévén ő, 
Menyhárt borbély, lelkes híve az isteni elrendezettségnek, ahol 
nincsen apelláta. . .

Nekem mégis szeget ütött a fejembe e pár szó. Mert hallottam 
én már ilyen beszédet, kivált apámtól, az asztalostól. Talán azért 
akarta ő, hogy nyájat cseréljek, és bejussak az urak közé, hogy 
kifürkésszem aztán az igazságot? Őrzik az urak az igazság titkát 
erősen, nem adják ki a kezükből, úgy látszik. S ezért kerül 
annyiszor tizenöt koronába a gimnázium is!

De hadd beszéljek tovább, milyen is az a borbélysors. Komoly 
nagy dolog az, a férfiemberek szépészete. Olyan szerződés, 
amelyben még a kondás Gyura is parancsnok lehet, pedig ő 
mindenki keze-lába.

Mert bejön -  mondjuk -  a Gyura, belehuppan a székbe, és 
semmit sem szól. Köszön legfeljebb. És ez akkor annyit jelent, 
hogy borotválkozást parancsol. A hajnyírásért már szólni kell 
neki. A nyíráshoz egész lepedőt kerít nyakába a mester, 
körüldugdossa szépen az inggallér mögé, aztán -  neki a géppel.

Úgy áll a Gyura haja, mint az őserdő megannyi kemény 
szálfája, azt most le kell tarolni. Az ember úgy kezdi, hogy előbb 
tarajt szánt bele, kétfelé osztva a szálfaerdőt -  tán azért kezdi 
úgy, hogy közben meg ne gondolja magát a vendég. Mert amikor 
az a mélységes árok bele van szántva a hajerdőbe, nincs többé 
visszakozz; most már folytatni kell, körülsétáltatni a gépet, körül
legeltetni az egész koponyán. Akkor a koponya olyanná lesz, 
mint a letarolt mező, mint a tarló, melyről levágták a gabonát. Na 
és ha készen áll a fej, jöhet a többi is, a bajusz, amelyet itt 
faluhelyen pödörve hordtak akkortájt, erre a kényesebbek po- 
mádét kívántak, hogy hegyesebbre sikerüljön. Kész a Gyura, 
jöhet a következő!
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Ó, a vendég, az kicsit kényúr ilyenkor. Azt vallja a falusi 
nótával, amely a borbélyokról készült:

Azért adom a garast,
Hogy az állam vakargasd. ..

Csakhogy a borbély sosem gondol erre, dehogy gondol. A 
Menyhárt sógor például, akinek a szeme úgy jár körül valameny- 
nyi vendégen, azon is, akit szépítgetünk -  mert a gazda szeme 
mégiscsak a gazda szeme - ,  a Menyhárt sógor, az mindenfélékre 
gondol az ipar folytatása közben, csak arra nem, hogy három 
krajcárért lakája legyen bárkinek a faluban. Inkább a bevételt 
latolgatja, számolgatja, hogy nem csapott-e meg valamennyit ez a 
cudar Jóska. Meg a veteményes kertre gondol, nem árt-e annak a 
szárazság, vizet kéne rá hordani kannával. Szokta is mondani 
esténként: na, zárás után locsolunk. Arra gondol ő meg a kamat
ra, amelyet a takaréknak fizet a ház után. A Czöndör Jóska meg, 
mint afféle legény, a lányokra gondol nyilván. A mellette segéd
kező kisinas semmire sem gondol, csak azt szeretné, hogy már 
karácsony lenne vagy húsvét, és jóllakna egyszer, istenigazából.

Persze ez még nem minden, dehogy minden. Láttál már te is 
borbélyt vonulni, utca hosszat. Kis fekete vagy barna ládikó van 
nála, amelyben zörög a szappan a rézből készült fedeles szappan
tálban. A nyírógép meg a bőrhevederbe szurkált borotvasor a 
zsebéből kandikál ki. Ilyenkor megy házhoz a borbély, borotválni 
és nyírni. S ez a házhoz járás, ami a lelket felüdíti, mert ki bírná ki 
azt, örökkön odabent az officinában.. .  Házhoz járás közben lát 
az ember világot, a házhoz járás olyan, mint a lelket felüdítő 
manna vagy a hírharang nyelve. Ilyenkor kondul és csendül a 
harang, hozza-viszi hírül mindazt, ami a faluban éppen adódik. 
Hogy felfújódott a falu bikája, túl sokat evett a friss heréből; ezt 
ugyan ki tudná hitelesebben, mint a falu borbélya, aki a bikaápo
lót nyírja, borotválja. S az éppen krucifixot káromkodott, amikor 
nála járt; egészen oda volt, mert ő a felelős nyilván. A jegyző meg 
a bíró borotválása birtokába juttatja a borbélyt a közigazgatás 
híreinek és tudnivalóinak. Csak a kastélyba nem jutott el a 
borbély, még a Menyhárt sógor sem, pedig az de szeretett volna!
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De ott úgy volt, az uraságnál, hogy a lakáj egyben borbélya is 
urának, pedig nyilván ipara sincs; viszont azért fizetik, az is benne 
van a szegődményében, hogy az uraságot borotválja.

*

Nagyságos Ármánd urat borotválja a lakáj a szentgyörgyi 
kastélyban; többi lakója a kastélynak szakálltalan volt, asszony 
meg gyerek.

Honnan tudom én mindezt?
Onnan, hogy Benedek, a lakáj, be szokott térni hozzánk 

olykor fenőkőért és fenőszíjért. Mert iszonyú zsugori volt annak 
a gazdája, az uraság: borotvát, szappant azt adott, pomádét és 
mindent, de már hogyan élesíti a borotvát a szolgája, azt nem 
bánta, azzal nem törődött. . .

-  Pedig olyan a szakálla, tudja, mint a tüske! -  panaszkodott 
Benedek a gazdámnak. -  A bőre meg pörsenéses, s ha nem 
kenem eléggé, ragyás lesz és kiveresedik. . .

Erről az oldalról, szakálla felől ismertem meg a kastélybeli 
uraságot, cifferblattja ügyét teregeti ki mindig a komornyik, 
szakmai alapon, Menyhárt sógornak. Aztán együtt meghányták- 
vetették, mi is a teendő. Ments isten, hogy másról is szó esett 
volna az uraság dolgában. Nem is kívánta azt a sógorom, inkább a 
néném, az igen. Az faggatta volna, de Benedek mindig elköszönt 
ilyenkor, mindig sietős dolga akadt. Úgy tudott lopakodva elsu
hanni, éppen úgy, ahogyan besurrant mindig. Keze alighogy 
érintette a kilincset, és -  huss -  kint is volt már; csak azt láttuk, 
hogy magas alakja eltűnik a kiskapuban. Mert úgy jött mindig és 
úgy ment, az udvar felől csakis -  az officinán dehogy került volna 
végig, semmi pénzért talán.

Nékem rejtély volt ő, mert soha effélét nem láttam, urasági 
inast. És azt sem tudtam mindeddig, miféle szerzet egy lakáj. 
Járja az iskolát, tanulja az ipart, hogyan készül az életre? Eddig a 
legnagyobb úr, akit saját szememmel láttam, a körszakállú alis
pán volt, aki ezüstbotjával döfködte a flasztert, elvonulóban a 
megyeháza sétányán. De lakája talán még ennek sem volt, csak 
hajdúja legfeljebb. S most egyszerre igazi libériás inassal álltam
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szemben, akinek gazdája nagyobb úr a vicispánnál is, nagyobb úr, 
mert külön borbélya van, éppen ez a Benedek -  mindez megza
varta ítélőképességemet. Aj, de szerettem volna pedig kérdez
getni, de nekem nagyon hallgass volt a nevem ott a Menyhárték 
tisztaszobájában, ha néném is volt a gazdasszony, anyám húga -  
azért én legfeljebb kisinas voltam.

Benedek, a vendég, magas körgallért viselt nyaka körül, mint a 
papok. Fehér kravátlija, mint a kendő, úgy borult mellére. Libé
riát utcán nem hordott, csak fekete pantallót és fekete kabátot. 
S olyan volt abban, mint a káplán, jelezve, hogy az ő szertartása 
az ura körül van olyan, mint az úristen szolgálata. Hangjában 
merev úriasság rejtőzött. „Ténsasszony -  úgy mondta mindig 
nénémnek - ,  ténsasszony, hogy van?“ -  szólt, és fehér kezét 
nyújtotta. Hosszú ujjú fehér keze volt, és puhán megszorította 
annak markát, akit kézfogásra érdemesített.

S Menyhártné ténsasszony, vagyis a néném, mindig belepirult 
ebbe a kézfogásba. Ötölt-hatolt ilyenkor, törölgette előbb a 
kezét; nagy kín lehetett neki ez a tisztesség.

-  Hát csak vagyunk, kérem, komornyik úr, csak vagyunk -  
ennél többre sohasem vitte a beszélgetésben. De nem is volt 
többre kíváncsi a Benedek, mert mindjárt a fenőkövet hozta 
szóba, azt is Menyhárt gazda, a sógorom felé irányítva.

De sokszor szerettem volna pedig, felállva onnan az asztalvég
ről, melléje lépni én is, és a nevezetes kézfogásban részesülni, 
megkérvén őt egyenesen: „Ha már itt leledzik, komornyik úr, 
vesse ugyan le a fekete kabátot, hisz olyan kutya meleg van. És 
mondjon ítéletet a kastély meg a falu dolgáról/* Igen, ezt szeret
tem volna mindig. Meg így folytatni: „Szóljon már, hiszen szavai 
koncát alig lesi a néném; mindig kérdezi, kérdezgeti Menyhárt 
sógort, hogy így a kastélyban, úgy a kastélyban. . .  de hát azt 
kérdezgetheti, az csak mordul és vakkant valami rövidet. De 
kegyed, ugyebár, nem olyan vakkantó természet, kegyed, komor
nyik úr, finom és uraktól tanult sima szóval tudathatna velünk 
különböző dolgokat. Nevezetesen, hogy hány mídere van a mél- 
tóságos asszonynak, s igaz-e, hogy kegyed szokott neki segéd
kezni a befűzésnél. S hogy ilyenkor a lábát is nekifeszíti a 
méltóságos asszony oldalának, nagyot rántva a míderkorcon? Ez
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lenne az, ami a nénémet érdekli. Engem viszont, akit hidegen 
hagy ez a tárgykör, a falusi asszonyok suttogása a méltóságos 
asszony befűzéséről, engem egészen másfajta dolgok érdekelnek. 
Kacsalábon nem forog ugyan az a várkastély, azt jól tudom, 
hiszen megközelítettem már egynéhány vasárnap, de úgy mond
ják a faluban, hogy a nagyságos úr pipázni is külön szobába tér be 
mindig, sőt -  bocsánat a falusi emberek illetlenségéért, mint ez a 
Virág Dániel, a nazarénus mondja -  aki szerint a méltóságos úr 
szelelni is külön szobába jár, mert arra is van szoba a kastély
ban . . .

Ezt szerettem volna megkérdezni tőle meg hasonlókat, de 
hasztalan, mert csak balga vágy maradt a kívánságom. Már csak 
azért is, mert Benedek, a komornyik, sohasem vett észre engem, 
akárhogy nyújtogattam nyakamat a tisztaszobában, jelezve, hogy 
kicsit én is idetartozok. De ő átnézett mindig fölöttem, és egyre 
csak a fenőszíj eseteit nyaggatta. Ahhoz pedig nem volt elég 
szakmai bátorságom, hogy abba beleavatkozzak.

Csakhogy a titkok fehérségén, ha örökké teregetik, mint a 
fehérneműt -  rajta marad hol ennek, hol annak a keze nyoma; 
olyan volt a kastély dolga is -  csak rászállt arra is a falusi por, rá 
bizony! És ebben a porban rajzolódott ki elém a kastély minden 
körvonala. Hallgatott a Benedek a kastély dolgáról, mint a csuka, 
de nem hallgatott a Czöndör Jóska meg a Talpas Dániel, és nem 
hallgatott a néném, a Menyhártné, akárhogy mondogatta az ura: 
te, én beverem a szádat, Róza.

A kastélylakók létszámát eldöntötte az a puszta körülmény, 
hogy borotválni ott csak egy embert kellett, az Ármánd nagysá
gos urat -  a többi, mint már mondottam, asszonynép és gyerek, 
élén a méltóságos asszonnyal. Nékem már ez is szeget ütött a 
fejembe, hogy lehet, hogy ott az asszony rangosabb, mint az 
ember, hát szokott az úgy is lenni, hogy előbb a rékli, csak azután 
a dolmány?

-  Valóságos bárónő az! -  suttogták áhítattal a falu asszonyai. 
-  Kezét mégis egyszerű birtokosnak nyújtotta, amilyen ez az 
Ármánd úr, a veres képű.

Ez volt hát az első lepel, amely a kastélyról lehullott, aztán jött 
a többi. Azt meg éppen Benedek rángatta le, akaratlanul. Az úgy
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volt, hogy a kertben gyomlálgattam kényszeredettem- nekikese
redve, hogy nem mehettem a faluba kószálni a Czöndör Jóskával, 
vasárnap. Nekem úgy mondta a néném: ezt végezzed el, és ne 
csatangolj, míg vissza nem térek a vecsernyéről. S én, mint 
családtag, gyomlálgattam, és hallgattam a beszélgetést a nyitott 
ablakon át, amelyet Benedek a gazdámmal folytatott. Biztos 
lévén benne a komornyik, hogy e vallomását úgysem hallja senki, 
ilyeneket mondott a kastélybeliekre:

-  Negyven krajcár az a fenőkő, de arra sem ád a nagyságos úr 
rávalót!

-  Hát zsugori az a maga gazdája, hallja csak, komornyik 
ú r!. . .

-  Ez? A gallérját is szemölcsre gombolná, mert van neki 
éppen az ádámcsutkája alatt egy, arra gombolná, csak ne kelljen 
pléhgombot venni, gallérgombot. Hát még a méltóságos asszony. 
T u d ja ...

Ez aztán mellbe lökött, ez a jellemzés, olyannyira, hogy me
részségnek tűnt a további hallgatózás. Ohó, hiszen ez is kincset 
ér, ha elmondom a nazarénus Talpas Dánielnek, ez többet ér, 
mint a pipázószoba meg a szelelőszoba. S méghozzá olyan ember 
mondta, mint a komornyik úr.

Sikerem mégsem volt vele, mert a Virágnak is nevezett öreg 
Talpas legyintve fogadta a hírt. Ezt ő már hallotta, ez az ő dolga, 
az uraságé, ha önmagára zsugori. De láttam volna, amikor a 
nagyságos úr a húszkrajcáros napszámbér körül verekszik, aj-aj, 
az pedig a mi dolgunk, a szegénységé.. .

-  Hát hogyan van az,. Dani bátyám, nem két kézzel ád, aki 
kapott az úristentől?

-  Ördög bújjon beléd, hogy ilyen buta vagy -  ez a válasz 
bujkált a két szemében, ahogy rám vetette tekintetét. -  Keveset 
tanulhattál te ott a gimnáziumban, amikor nálunk a legfalusibb 
falusi gyerek is tudja, abból ered a vagyon, hogy szorítják, 
kuporgatják. S hogy az uraság az már olyan: szipolyoz.

-  Hát hiszen vannak -  szólt később elgondolkozva - ,  vannak, 
akik szórják az urak közül is. De azok is csak maguk közt inkább. 
Sose a szegénynek, akinek kaszája, kapája gazdagítja őket.

*
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Hogy eltévelygett a toliam. A szántóvetőkről nem is írtam 
még, s lám, egyszerre a nagyurak, komornyikok és kastélybeli 
bárók dolgát abajgatom. Pedig azok voltak ott többen, Szent- 
györgyön, a parasztok meg a juhászok. Jövet a Nagy utcán végig, 
ki adott nekem inni, ha megszomjaztam; ki adott inni a kútnál a 
csecses korsóból? A vízért szalasztott Márika, nem a kastélybeli 
comtesse. A kastélyba, lám, be sem engedik a borbélyiparost, 
míg ha a földes házba bekopog kis heti borotválásra, maga a 
gazda jön elé.

-  No, csak gyere! -  szól, és int a gang felé, amelynek hátsó 
részében tyúkok, kitett öregágy, mángorló és sokféle szerszám 
szomszédságában esik meg a gépészet. A tyúkok, ahogy szokták, 
félszemmel felfelé kacsintva megbámulnak, a pulikutya tlsztes- 
ségtudóan megszagolja a nadrágomat: azt olvashatja ki, hogy 
jószándékkal vagyok, mert nem bánt, se nem ugat, pedig láthatja, 
hogy kést szegezek gazdája torkának.

Oszidőben beljebb kerülünk, be egészen a tisztaszobába, ahol 
birsalmaillat keveredik a padlóföld nehéz szagával: az ablak 
sokszor nem nagyobb a misekönyvnél. Serceg a borotva a szom
bat délután csöndjében -  mert vasárnapra szól mindig a szépítke
zés - ,  megindul a beszéd, és ömlik a szó számról éppen úgy, mint 
azéról, akit borotválok. Igaz, hogy az övéről valamivel óvatosab
ban, mert jobb, ha vigyáz, aki előtt a borotva defilíroz.

-  Aztán mi újság, te? -  kérdezték tőlem százszor is napjában. 
Mert aki a barna faládikát a hóna alatt csattogtatja, az el van 
jegyezve a hírhordással. Nem igaz borbély, ki ilyenkor nem rázza 
ki ujjából sebesen a hírt, sebesebben a vízfolyásnál.

Olybá ne vegyék, kérem, hogy én itt szakmai leleplezést inté
zek, a gúny némi árnyalatával: dehogy teszem azt! Végtére 
csúnya madárnak mondjuk, és joggal, amelyik a saját fészkébe 
rondít. Csak hát velem így volt, én ott lettem bőbeszédű a 
borbélyságon, ott tanultam a csip-csup dolgot is apróra megrágni, 
megbeszélni. Jól megrágni mindent, szavakkal. Kis dolgokról 
esett mindig a szó, de a kis dologból lesz mindig a nagy.

Neked kis dolog, ha a gazda május végén öntelten elveti magát 
a székben, és jelezve előbb, hogy „itt vigyázz, fiam, mert itt egy 
pörsenés van“ , elégedetten közli veled:
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-  Már ringnak a búzák.
Az ilyen közlés aranyat ér, mert a legközelebbi háznál te 

kezdheted így a beszélgetést, te mondhatod, mint újságot, hogy 
már ringanak a búzák.

-  A fenét ringanak még -  mondja a szomszéd, aki erősen 
kishitű az effajta megállapításokkal, késlekedő és aprólékos em
ber ő, tán nem nézte meg jól a búzaföldjét, másfelé volt dolga, a 
repcével bajlódott vagy mivel -  pedig majd mondja a jövő héten 
ő is elégedetten: már ringanak a búzák. S végtére ez nagy, nagy 
dolog ám!

Ahol meg azt hallod, hogy a fészerben fenik a kaszát -  a 
nagyobbik gyerek, a legényfiú szorgoskodik vele apja parancsára 
- ,  ott célzást tehetsz a búzavágásra; aratásra, ahogy a városban 
mondják.

Persze lőttem én akkora bakot, hogy talán még most is emlege
tik a szentgyörgyi házak mélyén: hej, emlékeztek még arra a 
hetrefüles borbélylegényre, aki elhitte, hogy a kukoricát karózni 
szokták!

-  Városi volt, na! -  mondják a jobb érzésűek, enyhítendő a 
dolgok élét, de azért nevetnek ők is szívből. Nekem még ma is pír 
borítja arcomat e ballépésre. S még most sem tudom, igaz-e, 
amivel traktáltak arra a kérdésre: miért dalol a pacsirta? Úgy 
mondják, hogy csak a hímje dalol, miközben a nőstény madár a 
tojások fölött kotlik. Ezzel biztatja, madárszóval, élete párját, 
hogy teljesítse anyai feladatát, a kicsinyek kiköltését. Nem tu
dom, emberek, nem tudom még ma sem, s röstellek utánajárni, 
igaz-e?

Híremet ott Szentgyörgyön mégsem ez költötte, a sok csetlés- 
botlás a paraszti foglalatoskodás dolgai körül, hanem mikor hírül 
vittem szerte a faluban, hogy a Berkóék néma fia, a Lajkó, 
valósággal megszólalt.

-  Az a kuka? -  kérdezték megdöbbenve. -  S mit mondott az 
idétlen?

-  Azt hajtogatja csak folyton: tyúkot, kacsát főzzön, édes
anyám, ne paszulyt örökké . . .

Nem is olyan idétlen, vélte ilyenkor az emberek tekintete. De 
csak kételkedtek a híradásomban.
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Pedig így volt, én bár így hallottam a történetet magán a 
Berkó-portán. Esküvel fogadta a Berkóné, hogy az ő kuka fia 
minden csütörtökön meg szombaton megszólal, ő mindig hallja 
szólani a szerencsétlent.

Ott kuporgott a gyerek, csak nézett és bámult maga elé. 
Futottak már utána a falusi gyerekek, mióta elterjedt a hír: Szólj 
már, Laji, szólj már -  biztatták - ,  de bizony nem szólt soha, csak 
ha anyja hallotta, csütörtökön és szombaton. Ilyenkor is délelőtt. 
És sohasem kegyes, istenes dolgot mondott, ahogy az illő lenne 
ilyen nagy kegyelem után, sohasem így kezdte -  ezek Berkóné 
szavai - ,  hogy köszönöm, édes jó anyám, édes jó szülém, köszö
nöm, hogy idétlenként is ilyen szépen felneveltél, hogy szeretsz, 
és jól bánsz énvelem. Hanem mindig úgy a közepén kezdte:

-  Ne babot örökké, tyúkot és kacsát is!
Csodáról suttogott a szomszédság, és ennek a csodának hírét 

terjesztettem én a faluban. Mígnem aztán lehullott a lepel. Aj-aj, 
hogy aztán ennek a lepelhullatásnak hírével milyen sikerem volt!

Mert volt ezeknek a Berkóéknak sok gyerekük, köztük egy 
lingár mihaszna. Míg a Lajkó csak kuka, de igen dolgos gyenge 
gyerek létére is -  ez a lingár erős, mint a bika, de lusta. Meg- 
megszökdösött itthonról, várost járt, aztán mindig hazajött leron
gyoltam Hát erről a mihasznáról sült ki -  nahát, kérem, hogy 
ilyen gyereket szüljön egy anya! Kiderült a lingárról, hogy akár
hányszor járt a cirkuszosok között, és ott tanult olyan tudományt, 
amelyre igaz ember csak hátborzongással emlékezhet: hasából 
tudott az beszélni, képzeljék csak! S mert soványlotta anyja 
főztét, csodát teremtett. Egyedül maradván a háznál öccsével és 
anyjával, csütörtökön és szombaton mindig elővette a hasbeszé
lés tudományát, és öccse nevében szavakat intézett anyjához, a 
koszt feljavítására.

S bizony Berkóné, mikor először meghallotta kuka fia hangját 
-  más nem volt a konyhán, csak ők hárman, s gondolhatta-e, 
hogy a haszontalan lingár a hasából beszél? - ,  mondom, mikor 
először meghallotta fia vélt hangját, hogy azt mondja: „Tyúkot és 
kacsát főzzön, szüle, ne paszulyt örökké44 -  majdnem ráborult 
gyermekére:
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-  Hát megszólaltál, édes egy fiam? Hogyne főznék, persze 
hogy főzök.

így kerekedett a csoda híre a faluban, mígnem a plébános is 
eljött megbizonyosodni. De csak hallgatott búsan a Laji, nem 
szólt, csak ette a jó falatokat, tán csodálkozott is, mi ez az örök 
lakodalom, de idétlen is volt -  hát így maradt a dolog. Csakhogy 
nem sokáig. A plébános tekintete csak ráesett arra a lingárra: 
összeszűkült a szeme, és megvilágosodott előtte: csalafintaság 
van a dologban! S addig-addig, mígnem kiderült az egész.

S csak hallottad volna akkor az öreg Berkó Ferencet, amint 
ostorral űzte ki házából öregebbik fiát, a megtévedettet:

-  Cirkuszba, oda menj, istentelenje! Ne anyádat tedd csúffá, 
t e . . .

Berkóné szegény meg könnyeit hullatta ezalatt, részben, mert 
legszebb álma, hogy a kuka gyerek mégiscsak megszólalt, szerte
foszlott, részben a csúfság miatt. Az istentelen lingárt ő sem 
bánta, csak hadd űzze ki az apja ostorral, hisz úgysem fog az 
papucsban meghalni.

így mondtam én el ezt az officinában meg az egyes házaknál a 
juhászok során, ahová borotválási munkám szólított. így színez- 
gettem ki szépen az esetet, garabonciás módra, igaz, de mindig az 
igazság jegyében. És egyszerre emlegetni kezdtek a faluban, mint 
olyan embert, kinek helyén a nyelve. Mert lám, hogy elmondja a 
Berkóék dolgát, az anya bánatát, annak a lingárnak gonoszságát 
és kiűzetését, s a szegény idétlennek ilyen csúffátételét, lám, hogy 
elmondja az.

-  Kár ennek a borbélyság -  kezdték mondogatni, ami Meny
hárt sógort mindig mérhetetlenül dühbe hozta. „Miért, azok 
utolsó emberek tán?“ -  csattant fel a hangja ilyenkor; saját 
szakmája megcsúfolását vélte e megjegyzésben. De a csökönyös 
falusiak csak ingatták a fejüket. „Az ilyenből szenzál is lehetne" 
-  dünnyögték. S ment a hír körbe: a Menyhártnak olyan legénye 
van, hogy kár neki a borbélyság. S hallva a hírt -  a Czöndör 
mindig visszamondta - ,  belepirultam. Miért kár? -  vetettem fel a 
kérdést én magam is.

*
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Én borotváltam a Juhász soron, s az egészen nekem való nép 
volt, nem olyan savanya, karótnyelt rátarti, mint igen sokan a 
faluból -  ezeknek a szemében mindig égett apró huncutkodás. 
Mondják róluk, a szentgyörgyi juhászokról, hogy nem nagyon 
válogatják a legelőt. . .  azazhogy inkább nagyon is válogatják, 
kivált a tilosat; de lehet, hogy ez csupán ráfogás. Rámennek ők -  
mondják róluk - ,  ahol éppen terem, rámennek a zsenge búzára 
is. Mert kicsiny a közlegelő, és megint meg újra lehasít abból az 
uraság.. .  Hát hogy az uraságéra rámennek, azt még csak helye
selte a szentgyörgyi nép, de hogy a gazdákét is lelegeltessék, az 
már istentelenség. Olyan nehéz mégis bitangságban érni nyájai
kat, mert tudja a juhász mindig, hol dörög és hol szakad. S ha 
citálják is másnap a községházára, tagad a juhász, esküdözik.

-  Nem jártam én arra, alázattal kérem, két hete talán, akkor is 
nyáj nélkül, egymagámban.

Hiába vádol a gazda, ő csak hivatkozik:
-  Tegnap este? A közlegelőn volt a nyájam, látta az alvégi 

kondás is . . .
Hát lehet, hogy ott legelt a nyáj az este, lehet, de a sok 

suttogásból mégis lehetett valami igaz. . .  Kivált, ha az ember 
meghallgatja a Csujes Vendelt.

Na, hát ez a Csujes Vendel, ez köpött leginkább a juhászokra. 
Pedig ott élt közöttük, a Juhász soron, barátkozott velük. Egyik- 
nek-másiknak komája volt, s úgy beszélik, hogy ő vala hajdaná
ban a juhászság gyöngye.. .  Felmerül mindjárt a kérdés: miért 
szidalmazta és rágalmazta ennyire hajdani szaktársait?

A válasz egyszerű: ő volt a csősz. Vagyis a kerülő, vagy hogy 
nevezik. Rá volt bízva a határ őrzése.

S lehetett volna ezen hivatala mellett a legboldogabb ember, 
aki elsején szépen felveszi a fizetést a közlegelő-társaság pénztá
rából, dunyhák és párnák között alhatott volna minden éjszaka, 
ha nincsenek azok a gaz juhászok. Ezek miatt -  mert sűrűn jártak 
tilosban -  kellett neki puskásán kódorogni éjnek idején a határ
ban, juhászt és nyájat üldözve sokszor. Mikor pedig olyan fá
rasztó és nehéz dolog ez, nem is való öregembernek, mint a 
Csujes Vendel. . .
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S kérdezhetnénk azt is: ha ilyenformán ellenségek voltak, 
miért nem ütötték le lábáról a juhászok, ha ennyire korholta és 
szidta őket, ha ennyit áskálódott ellenük?

Mert nem voltak bolondok, azért. Tudták, hogy amíg az ólom
lábú, nehézfülű Csujes Vendel vigyázza és csőszködi a földeket, 
amíg ő a mezőrendőr, addig nincsen baj. Inkább süvegelték és 
udvaroltak neki, együtt szidták házánál a gazbitangokat, akik 
tilosban legeltetnek, s nem átallják a zsenge búzát is lekopasz- 
tani. Amiért a gazdák mindig a Csujest, apját meg anyját szidal
mazták, hogy így csőszködik ő, így vigyáz.

Tudták a juhászok, mit tesznek, tudták nagyon jól, s nekem 
aztán hetenként kétszer is hallgatnom kellett a Vendel szájából 
gazságaik történetét.

Mert kétszer hetente, alkonyórán beretváltam. Mindig utolsó
nak hagytam, mert nem szerette, ha napvilágnál érkezem. Lévén, 
hogy neki ilyenkor volt reggele, és senki sem szereti, ha zavarják 
reggeli álmában. Ásítozva nyitott kaput -  be volt az kallantyúzva 
mindig, a kapu, ennyire nem bízott szomszédaiban az öreg - ,  s 
terelt aztán a kisszobába. A kisszoba gang volt azelőtt, azt sárral 
befalazta, és ott élt ő, a hajdani juhász, a mostani csősz, elrugasz
kodva családjától, akik -  mondanom sem kell -  maguk is juhá
szok voltak.

-  Márna hány juhászt borotváltál? -  ez volt az első kérdése. 
Tudta ő jól, hogy Menyhárt gazdám nevében én végzem ezt a 
munkát az ő lakósorán. S úgy gondolta, hogy én, aki az ellenség 
táborából érkezem, talán tudok valamit szándékukról erre az 
éjszakára. . .  Hogy tán meghallottam valami elejtett szóból, ki 
melyik részén legeltet a határnak, s hogy hol készül valami 
bitangság a legeltetés körül. Szívesen felhasznált volna spiclinek, 
s talán azért traktált olyan hátborzongató történetekkel, hogy 
szívem gyűlöletét a juhászok ellen hangolja. S hogy bekapjam 
végre a horgot, és legyek az ő segítője a juhászok elleni harc
ban . . .

A kérdésre, hogy hány juhászt borotváltam márna, így hang
zott a válasz:

-  Márna csak egyet, azt is Csujes Vendelnek hívják.
-  Hát a többi? Tán szakállt növesztenek, mint a Krisztusok!
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Tán ez a bürgegyilkos itt a házam mellett, ez a Kucsera, vagy 
hogy hívják, nem is borotválkozik már? Tán nem telik neki?

-  Kint van az most a karámban -  legyintettem.
-  Ott, a fekete lelkű. Onnan tör majd ki éjszaka a zsenge 

vetésre, tudom ...
Mindig tűnődtem az ilyen beszédre: vajon elhiszi-e Csujes 

Vendel a saját maga nagy mérgét, a sok szidalmat, amit általam a 
juhászságra öntött? Vagy csak a bosszú parancsolta ezt így neki, 
azért, mert alvás helyett a határ kerülése jutott neki éjszaka.

Innen, a Juhász sorról már egyenest hazatalpaltam. Az abla
kokban feltűnt az esti mécsek világa -  már ahol feltűnt, mert nem 
szereti a falusi nép a drága petrolt vagy gyertyát égetni. Inkább 
világosban fekszik már le tavasz meg nyár idején. Akácillatos volt 
ez az est, s nekem úgy ringott szívemben a tizenhat esztendőm 
minden varázsa. . .  Előbb, ahogy a bajuszos-szőrös, felnőtt bor
bélyoktól láttam, kattintgattam utca hosszat a sárga fedelű 
habostálca tetejét, ami szerfölött bosszantotta a Juhász sor és a 
Nagy utca ebeit: azok dühösen rohamozták a kerítést. Később 
harmatos szavakkal évődtem a gyülekező földművesifjúsággal, 
hasonló korú fiúkkal meg lányokkal. Azok meg velem.

-  Itt mén a brícó! -  kiáltották felém.
-  Gyere, galambom, adjál szappanos csókot! -  így a nőne

műek, a leánysereg.
-  E mán éccaka is borotvál? -  hangzott az egyik utcasarkon, 

elismeréssel adózva szorgalmamnak. De én csak lépkedtem el
gondolkozva, mígnem feltűnt a Menyhárt ház réztányérja. A 
kapun akkor surrant ki éppen Benedek komornyik úr, hóna alatt 
valami skatulyafélét szorongatva, talán a műhely fenőkövét ép
pen. Látott ő is engem, de nem szólt, nem köszönt vissza, csak 
légies mosoly ült ajka szögletében.. .

Fogsz te még nekem visszaköszönni. Libériás lakáj, t e . . .  ilyen 
balga gondolat kemény lett meg bennem; hogy miért, azt nem 
tudom. Mert hogy a borbélyság mellett nem sokáig tartok ki, 
hogy valami csodának kell születnie, abban erősen bíztam. S a 
csoda be is következett.

Ekkortájt történt, ezekben a napokban, hogy amint egyedül 
őriztem délután az officinát -  a sógor a bérelt kertben kertészke
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dett, a Czöndör Jóska a falut járta mondom, ahogy kint 
silbakoltam a réztányér alatt, hát látom egyszer, hogy fekete 
keménykalapos, pakombartos úriember fordul be az utcasarkon. 
Mint a komornyik, olyan volt ő is, vagy mint a plébános, ha nem 
reverendát ölt, hanem fekete kabátot. Csakhogy jóval porosabb 
amazoknál, mint aki nem a templom, hanem a slájsztöltés felől 
érkezik.

-  Derék barátom -  harsogta - ,  ez lenne a szentgyörgyi szépé
szeti intézet? A hevenyen megcsorbult szépség ápolására?

-  Vagyis a borbélyda, ha azt keresi -  igazítottam helyre enyhe 
gúnyolódását. A szakmai gőg már bennem volt akkor annyira -  
ne tegye hát tréfára senki a mesterségemet, még ha pakombartos 
úriember, akkor sem.

-  Hát akkor ízibe! -  csapott le rám, s már bent is volt a 
műhelyben. Én meg utána.

Mielőtt leült volna a pakombartos, előbb körülnézett. Bizony 
lócás, alacsony falusi borbélyműhely volt, három borbélyszékkel 
mindössze. A tükrökön nagyon is meglátszott, hogy a légy is csak 
halandó, gyenge jószág; meglátszott a sok légynyom. De én 
ügyesen az egyetlen forgatható szék felé irányítottam a vendéget, 
hadd lássa, nem vagyunk azért úgy elmaradva, ha légynyomos is a 
tükör.

Ő meg leült, keresztbe tette a lábát, és kedvtelve nézegette 
arcát a tükörben.

-  Aztán ti hogy borotváltok, mi? A szappanra köptök vagy 
egyenesen a vendég arcába?

Láttam, hogy ez tréfás ember, de felvettem mégis vele a 
szóharcot, annál is inkább, mert ebben a percben -  honnan, 
honnan nem -  Czöndör Jóska is bebukott illő köszönéssel az 
officina ajtaján.

-  Az, kérem, csak a helybeli lakosságra vonatkozik. Az ide
gent, azt pamaccsal borotváljuk -  szóltam, és belevágtam a 
pemzlit az arcába, vadul szappanozni kezdtem. Ő felnézett rám, 
mintha jelezné: ne te ne csikó, te rúgni is tudsz már? De nem 
szólt, csak jó darab idő után, mikor már egészen hatalmamban 
volt a szappanos ábrázata.

Mindig csodálkozom, hogy megváltoztatja az emberek arcát a
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szappanból vert hófehér szakáll, mely megmutatja, milyen lesz az 
ember, ha megéri a nyolcvanadik, kilencvenedik évét, és derűs 
fehérség üli meg arcát. Ha ugyan megéri, mert a legtöbb ember 
meghal, mielőtt ez az álma teljesülne. A borbélynál, lám, nem is 
kell ilyen hosszú emberöltőket kivárnia, három krajcárért egy
szerre fehér szakállú lehet.

Hát ennek az úrnak nagyon jól állt a szappanhab. Olyan volt 
éppen, mint egy szentkép a bibliából. Bajuszát is szappanozni 
kellett neki, azt is borotválta. Hát én csak kentem rá vastagon a 
habot, ne mondja, hogy sajnáljuk tőle. Utána megfentem a 
borotvát, húztam egy párat a bőrszíjon, aztán neki!

Forgattam közben a széket veszettül, lássa, hogy van az is. 
Egész tudományomat megcsillantottam, kezdve a pumpára járó 
otkolonytól egész a krémig, csipeszig, púderig. Hadd lássa, nem 
olyan utolsó officina ez!

Látván ezt az igyekezetemet az úr, nyírást is parancsolt, ami 
végleg felkeltette szakmai becsvágyamat. Vágtam, nyírtam, mé
ricskéltem -  főleg a pakombart, az volt nehéz. Ne legyen hiba -  
ez a cél lebegett előttem, ne mondja a városi borbély, ha vissza
kerül oda: „Na, tekintetes úr, magát miféle fuser adjusztálta így 
meg?“ Akkor egyszerre hallom a sógor hangját, ahogy bebukik 
az ajtón, és lélekszakadva mondja:

-  Alászolgája!
A vendég meg onnen a forgatható székből:
-  Jó napot!
Ezt sem tudom, hogy került elő ilyen gyorsan a sógor, mikor jó 

messze az a kert. Úgy lehet, valami arra járó szólt be hozzá, 
közölve vele, hogy idegen úrféle fordult be az officinába, márpe
dig ez ritkán jelent jót. Ilyenkor jobb, ha a gazda hazasiet.

Ahogy bejött a munkaadó gazdám, ahogy bebukott az ajtón, 
első pillantása a vendég fejére esett. A fejet nézte előbb mint 
portékát, mit művészkedtem azon? Mert a nyírás igazi erőpró
bája a növendék borbélynak. Nem lehetett kifogása, mert nem 
szólt, nem korholt, nem utasított, hogy „itt egy kicsit feljebb, 
ládd-e“ . Most már nyilván csak az furkálhatta Menyhárt gazdám 
oldalát, ki lehet az idegen, aki egyszerre megjelent az officiná
ban, mintha az égből pottyant volna le.

44



S az nem is maradt adós, a vendég. Előadta bőséges szóval, 
hogy a slájszban rakodik már három,napja. Most, hogy a mester 
megjött, megszólalt a maga dolgában: veszi a gabonát a slájszon, 
nagy hasú uszályokba hordják a búzát, ott piszkolódott úgy e l . . .

-  De hiszen akkor kegyed a Herschli Jakab és társa -  szólt 
bele Menyhárt sógor, amit a pakombartos rövid fejbiccentéssel 
igazolt.

Csak azért mondta a sógor, hogy jelezze: ismeri ő hírből ezt a 
gabonaboltot Nagykárolyházán, ahová búzáját, kukoricáját 
hordja sok szentgyörgyi. Igen sok szó esett róla nálunk, Herschli 
Jakab és társáról, nem mindig a legdicséretesebb jelzők kíséreté
ben. De hát mit akarsz, örök harc az élet, s aki néha tíz krajcárral 
kevesebbet fizet a tavasziért, nem kívánhatja mindig, hogy imába 
foglalják a nevét, s hogy még a borbély műhelyben is dicsérgetve 
emlegessék.

-  Dangubál a hajóm, nemigen hordja most a nép a búzát -  
panaszkodott a továbbiakban a pakombartos, aki kezem mun
kája nyomán fokról fokra szépült, már amennyire ez egy ötven 
körül járó pocakos kereskedőember részéről lehetséges, egyetlen 
borotválkozás és nyiratkozás hatása alatt.

-  Nem hordják, a nehézség jöjjön rájuk! -  tette hozzá maka
csul, talán olyan szándékból, hogy a mester, mármint a Menyhárt 
sógor, elejtsen néhány szót a gabonahordás érdekében az offici
nában.

Csakhogy a sógor sem esett egészen a fejére. Tudta, hogy a 
falusiak egész évben borotválkoznak nála, míg a Herschli és társa 
legfeljebb minden évben, ha beáll az uszálya; akkor sem biztos, 
hogy idetalál, és nem az Andruskó műhelyébe téved be -  miért 
nógassa hát ő a helybelieket a gabonahordásra? Ezért inkább 
másról beszélt, nehogy sűrű sóhajtások közepette a vendég rá
kezdje „Szólhatna, hallja, mester úr, hogy hordják. . . “ Mert ha 
nem hordják, ugyebár, ez annak a jele, hogy a Herschli és társa 
megint tíz krajcárral olcsóbb, s ez olyan érv, amelyről úgyis 
lepereg a legcukrosabb csalogatás. Inkább arról beszél a sógor, 
hogy hej-haj, de jó dolog is a gabonássors; de finom dolog csak 
úgy szenzálkodni azon az irodán. . .  míg a szegény borbély itt két- 
három krajcárért csak túrja, beretválja, kopasztja a fejeket. S
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abból sem marad, a három krajcárból, mert elviszi a segéd és a 
porció meg mifene.. .  Nem is élet ez, csak ráfizetés, tiszta ráfize
tés, kérem ...

Amit a Menyhárt gazdám a segédekről mondott, a segédek 
szörnyű nagy fizetéséről, abból a hírből sem volt semmi igaz, nem 
is tartott ő segédet soha, csak inast. Mégis érdekelt, hová lyukad 
ki ezzel a beszéddel, mikor előttem, kétségeimet hallgatván 
jövőmről, egészen más képet festett minap a borbélyságról. 
Mondván, hogy mégis a legszebb pálya ez, költség majdnem 
semmi, csak az a kis szappan.

Figyeltem a szavukat, most már lapulva, mert az átfésülésre 
már enyhén félretolt a gazdám. Azt már ő fejezte be, kedvtelve 
váltva a szót a messziről jött emberrel -  volt vagy húsz kilométer
re ide a város - ,  csevegve és heherészve férfimód, amibe a 
szentgyörgyi menyecskék emlegetése is beletartozott. Nem, eh
hez még nem voltam elég felnőtt, inkább visszahúzódtam Czön- 
dör Jóska mellé a sarokba, fésülve és fésülgetve a lányhajat. 
Vendéghajat, úgy értem, mert azt is árultunk az officinában, s ha 
nem volt más dolgunk -  úgy volt ránk parancsolva - ,  fésülgetni 
kellett a selymes, barna meg szőke szálakat.

Az igazi csoda mégis csak harmadnap következett be, amikor 
megjelent megint Herschli és társa, vagyis a pakombartos úr, és 
engem bökött fel szemével:

-  Na, fiatalember, éles-e a szerszámod?
Mondtam neki:
-  Ha borotválásról van szó, az mindig készen áll.
-  No, akkor neki! -  szólt, és betelepedett megint a forgatható 

székbe, jelezve, hogy általam kíván megborotváltatni. Nagy ki
tüntetés volt ez szaktudásom számára, kivált, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy még két borbély volt ott jelen, a Menyhárt sógor 
tudniillik, és a Czöndör Jóska.

-  Olyan jól elbeszélgettünk ezzel a gyerekkel -  fordult ma
gyarázattal a gazdám felé - ,  jó eszű gyerek ez, hallja, felvágta 
ennek a nyelvét a szarka.

-  Fel ám -  mondta büszkén a sógor - ,  meg a páterek is 
segítettek ebben a gimnáziumban.. .

-  Hát oskolát jártál, hányat?

46



-  Négyet az, kereken -  sietett megint helyettem a válasz, mire 
az idegen vendég, vagyis mi már tudjuk azt, hogy a Herschli 
Jakab és társa, hegyeset füttyentett. Kevesen szálltak akkortájt 
ennyi sok iskolával a borbélyműhelyek mélyére, borotváló minő
ségben, amikor oly sok területe kínálkozott az életpályáknak. 
Nyílván ez váltott ki heves füttyentést belőle. Füttyentett, és 
nevetve mondta:

-  Hej, öcsém, ennyi iskolám még nekem sincs, pedig nekem 
akkora boltom van a nagykárolyházai főutcán, mint ötször ez a 
műhely. Vagy mit ötször, tízszer, a raktárakat nem is számítva.. .

Előbb felmértem szememmel a műhelyt, és hozzáképzeltem 
tízszer annyit, csak azután kérdeztem:

-  Hát hány van, tekintetes úr?
-  Mit hány? Hogy hány iskolám? Nékem csak kettő gimná

zium mindössze. De amit én megtanultam, az most is bennem van 
ám, mind. Mind tudom még, hallod. Mind fújom még ma is:

Ante, apud, ad, adversus,
Circum, circa, citra, cis...

-  Hűha -  mondtam - ,  jó feje lehet a ténsúrnak, ennyi sok év 
után.

De ő csak folytatta:

Penes, pone, post és praeter,
Prope, propter, per, secundum,
Supra, versus, ultra, trans.

Tudtam én jól, hogy ez csak hitványa a tudásnak, hogy azt úgy 
fújják kórusban a gimnáziumban, hogy azt megtanulja a verssel 
minden szamár. De miért ne legyen boldog vele? Ha már úriem
ber létére leereszkedett hozzám, a gyerekhez, miért ne legyen 
kellemes órája neki? Hümmögtem és dicsérgettem, s lám, az 
uszályoknak parancsnokló gabonásboltosnak hogy csillogott a 
szeme dicséretem hallatára! Ebből is azt kulcsoltam, hogy mérhe
tetlen hiúság lakik minden halandóban, még a gabonásban is, ha 
tízszer is akkora a boltja, mint ez a műhely itt.
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De csak hallják, kérem, hogy volt tovább!
Mert akkor már szállingózni kezdett a nép -  erősen beestele

dett közben - ,  s mind hallgatta ezt a beszédet. A beszüremkedők 
fejüket ingatták, olyik mosolyogva, mások kíváncsian. Alkudozik 
ott a Herschli és társa, de nem ám gabonára, hanem inasra a 
Menyhárt borbéllyal.

-  Az ilyen gyereket -  magyarázta Herschli a sógornak -  
városba kell küldeni, tanítani kell és művelni. Miért ne lehetne ő 
tanonc a gabonásboltban? Négy osztállyal. írása, hallom, gyöngy
betű, esze is van, az ilyet pallérozni kell.

-  Az úgy is van! -  hallatszott éppen erős nagy pártfogóm, 
Talpas Dániel szájából. -  Hadd legyen a szenzálok közt a ma
gunk kölke.

Ez tán nem is tetszett a gabonásnak, a Talpas Virág közbeszó
lása, de ráhagyta, érvnek. Tán ha ráhagyja, inkább hordja a nép a 
gabonát a nagy hajóba, és nem kell dangubát fizetni. Talán 
mondják majd egymásnak a népek -  tíz pénzzel kevesebbet fizet 
ugyan a Herschli, de lám, felfogadta a mi kölkünket, a mi 
borbélyunkat maga m ellé. . .  mégis igaz ember ez, halljátok csak!

Vagy csak én képzeltem így? Nem tudom, de nagyon égett az 
arcom, hogy végre lelkem kétségei között ilyen szavak is latba, 
estek, amelyek engem a magasabb, új életpálya felé irányítottak. 
Mert eddig csak anyám levelei tették ezt -  ő, aki nagyobb dologra 
szánt, ő pujgatott szüntelenül: hagyjad ott a koszos falut, neked 
mégis nagyobb sorsot adhat még az élet.

A kétségek ilyen zűrzavarában jólesett a harc körülöttem, és 
azért gyűlt ki nyilván az arcom. Az egész falu mellém állt! Vagyis 
hát az a pár ember, aki csütörtök estéjén borotválkozásra beté
vedt az officinába.

Már csak a Menyhárt sógor harcolt eddigi életpályám mellett, 
de hát az ő szavait hamar tönkrepocsékolta Herschli úr egysze
rűen azokkal az érvekkel, amelyeket két nap előtt éppen tőle 
hallott. Hogy hát érdemes itt túrni a fejeket két-három pénzért, 
amiből még el is vesz a sok költség meg a porció, meg a sok 
segédi fizetés, ugye, mester úr? Érdemes-e, amikor olyan úri sors 
szenzálkodni a városi irodán, odabent. . .

Most már a sógor arca gyűlt ki lázasra, felismerve saját szavait.
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S a vitát mérgesen azzal zárta le, hogy engem a konyhába zavart 
ki a szappanos vödörrel.

. . .  S mire nagy későre onnan előkerültem -  mert elfogott a 
néném, hogy is volt, s ami volt, mint volt - ,  mire visszakerültem, 
mondom, már senkit sem találtam ott, sem a Herschli urat, sem a 
Talpas Dánielt, sem a többi vitatkozót. Csak több más új vendé
get, akik gubbasztottak a lócán, sort várva. Meg a gazdám mérges 
arcát, azt találtam ott, azzal kellett szembenéznem. Mert ször
nyen lármázott, kiabálva fogadott, elfeledve talán, hogy éppen ő 
zavart ki a műhelyből.

-  Hát te mért bujkálsz, mikor dolgozni kell? T e .. .  te szenzál! 
Te!

Nagyobb sértés, úgy látszik, nem jutott eszébe abban a pilla
natban.
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A VIRÁG UTCA LAKÓJA
IV.

Nagy károly háza kellős közepén tapossa lábam az utat.
Az ördög mégis idecsalt a pakombartos Herschli úr oldalára; 

oda a borbélyság, oda a falu, most városi lakos lettem. Hogy mi 
lett utánam, mi nőtt a nyomomban, nem tudom. Kicsit még fáj, 
ha visszagondolok a falura, ha magam elé képzelem az utcai 
eperfákat s azt a kis borbélyműhelyt, amelyből sárga petróleum
fény árad. Ott most összedugják a fejüket az emberek, Szent- 
györgyön, és megkérdezik a sógort:

-  Hát az a legény, az hová lett ugyan?
-  Az most már szenzál a városon -  mondja bíborra vált arccal a 

sógor: szégyenbe borul arca, hogy nem tudott visszatartani, vissza- 
pörölni a sorstól. Hogy ilyen hálátlan kutyát nevelt maga mellé, jó 
híremet költötte, és én azzal fizettem, hogy otthagytam az első 
városi gabonás kedvéért; őt is meg tulajdon testvérnagynénémet.

Lehet, hogy így válaszol szégyenkezve, de lehet, hogy károm
kodik, és szidja a krucifixumomat, hogy otthagytam a legnagyobb 
munka közepén, segédlevél és kitanulás nélkül, amikor kezdte 
egyre több hasznomat venni. De hát az ember nagyobb életre 
vágyik -  ahogy azt anyám írja szüntelenül, ostromló leveleiben - ,  
s most itt talpalok a nagykárolyházi Fő utcán. Kémlelek és 
vizslatok, mert nem tudom, merre van a Virág utca. S azt nagyon 
jó lenne megtudni, mert nemsokára este lesz, s nrncs majd hova 
álomra hajtani fejemet, ha alkonyaiig nem találok rá.

Kérdeztem pedig már több ízben. Kék kamgarn öltönyömben, 
vékony nádbottal a kezemben haladva, megszólítottam például 
egy nagykárolyházi idegent. Illő tisztelettel állva eléje, úgy puha
tolóztam:

-  Bocsánat, uram, merre találom a Virág utcát?
A megszólított megállt, és rám nézett. Körülhordozta tekinte

tét rajtam, szája elhúzódott egészen a füléig.
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-  Höhö -  mondotta, nagyon jó.
És megint, hogy: höhö.
De azért intett. Beintett a kezével, és mutatta az irányt. Aztán 

továbbiejtett bokázva -  mintha menet közben is heherészne. S 
éppen a sarkon visszafordult, mint aki ellenőrzi, jól megyek-e. 
Egymásra néztünk megint egy pillanatig, ő befordult az utcasar
kon. Esküszöm, hogy még akkor is nevetgélt.

Na, ez biztosan valami szalajtott, valami szabadon járó bolond 
-  gondoltam. Pedig olyan rendes képe volt, a cipője fénymázas, 
nyakkendője keményen feküdt a mellén, fején meg a kalapja. S a 
szalasztott bolondot rendszerint úgy képzeltük, hogy fejfedő 
nélkül, kócosán, kitárt mellű inggel kóborol, azonfelül, hogy 
zavaros a szeme. Ennek meg tiszta tekintete volt, olyan, mint a 
vizsláé. . .  miért nevetett mégis rajtam meg a kérdésemen?

Most már óvatosabb leszek. S haladva a jelzett irányba, ko
moly s idős urat szemeltem ki magamnak, azt vettem űzőbe. Arra 
haladt, amerre én is. Mondom: ez öreg, tapasztalt ember s 
bizonyára idevalósi, ezt megszólítom, hátha megmondja, merre 
van a Virág utca.

Úgy is lett.
Utolérvén a nyugdíjast -  mert az volt nyilván, az ilyesmi 

meglátszik az emberen - ,  illően eléje álltam kérdésemmel.
Hát ez az öregúr, ez nem nevetett ki. Ellenkezőleg, valami 

szomorú borongással nézett rám. Mintha elmúlt évek élményeit 
idéztem volna emlékezetébe. Megállt a járda szélén, és nagyokat 
lihegve fújtatott.

-  Már öcsém -  mondotta - ,  én már nem is emlékszek arra, 
olyan régen volt. . .  Hogy merre van? A nagy magtár körül 
valahol. Csak keresd, fiam, majd csak rátalálsz. A piros lámpáról 
biztosan rátalálsz.

Hát így esett. S most értettem csak meg, miért köpött ki az a 
jóságos arcú öreg nénike -  mert őt kérdeztem meg először - ,  
miért köpött ki az ablakon arra az illendően feltett kérdésemre, 
hogy merre van a Virág utca.

Pedig a Virág utcába én a legtisztességesebb szándékkal indul
tam el; ott jelölt ki nekem lakást a Herschli úr. Drenyák Kristóf
hoz kellett eljutnom, Drenyák Kristóf járásbírósági irodatiszthez,
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akinek nevét Nagykárolyházán mindenki ismerte, akinek csak 
valami köze volt a bírósághoz. Lévén, hogy minden peres ügyre ő 
írta rá, hogy „a kiadmány hiteléül44. Sok ilyen írást láttam én 
később a Herschli Jakab levéltárában, és enyhe borzongás futott 
a hátamon. Mert az ilyen írások indították apám ellen is a 
rohamot, amikor megjött Bagoly úr, az egzekútor.

Ehhez a nagy hatalmú emberhez, Drenyákhoz, nekem, isten
nek hála, csak magánemberként volt közöm. Mert ő lett aztán a 
házigazdám, amikor végül is megtaláltam a Virág utcát, és ráta
láltam a házára is -  távol volt az, kérem, a piros lámpás épületek
től!

A hatalmas ember füstölgő kerti lugas közepén fogadott -  ő 
eresztett bodor füstfelhőket, nem a lugas. Rám bökött pipájával, 
és azt kérdezte:

-  Maga a Herschliéktől jön?
Fújtatva mondta, dohogva, majdnem harsogva. Mert ilyen 

ember volt ő, a kiadmány hiteléül.
Erőtlenül helyeseltem, dobogó szívvel, mire karon fogott, és 

elvezetett a ház végébe, s ott jelölte ki számomra az egyik udvari 
szobát. (Igen virágzó üzlete volt a hónapos szobákból.) Adott egy 
kulcsot is, és én először lettem, először életemben, albérlő.

Tombolni szerettem volna az örömtől. Vad indiántánccal kö
rüliejtettem a szobát, mely állt egy pléhágyból, egy asztalból és 
egy mosdóból. Csak a tánc befejeztével láttam, hogy se szék, se 
szekrény. De nem mertem mukkanni, éppen, mint gyerekkorom
ban, ha szűk volt a vásárolt cipő.. .  Ha szólok egy szót -  akkor is 
úgy volt - ,  talán visszamegy az üzlet, és cipő nélkül maradok. Ha 
szólok egy szót, ez a háborgó ember megfog a nyakamnál, és 
kilök az utcára. Márpedig akit a Virág utcában löknek ki az útra, 
az ugyancsak utolsó ember lehet. . .

Leültem hát az ágy szélére -  szék nincsen, ugyebár - ,  és 
lábamat lógatva szóltam, hogy „köszönöm44. Köszönöm, sors, 
hogy álláshoz juttattál a Herschli Jakab és társánál, és lakáshoz a 
Drenyák Kristófnál, habár csak a Virág utcában, és szekrény 
nincsen -  de azért köszönöm. Valamint azt köszönöm, hogy élek.

Ebből is kitűnik, milyen szerény, magával elégedett ember 
voltam én akkortájt. És cseppet sem lázadozó lélek.
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Drenyák úr háborgó ember volt, lelke azonban néha csodára 
ellágyult. Ilyenkor bekopogott hozzám, és hosszú szárú pipájával 
integetett.

-  Hé, öcsém, nem jönne ki egy kicsit?
És miért ne mentem volna ki, ha hív? Ha háborog is olykor a 

lelke, miért ne én legyek az, aki előtt háborog? Ilyen befolyásos, 
nagy szál ember, a kiadmány hiteléül? Nem rossz dolog az 
ilyennel barátkozni. Kezdő ember, mint én, akinek semmi társa
dalmi helyzete nincsen, nemigen válogathat ismerősökben. Men
tem hát, mert úgyis szorított áporodott, nedves levegővel a szűk 
kis szoba; átballagtam a hosszú folyosón, ahol fonott karosszé
kébe telepedett Drenyák Kristóf. A rózsáit nézte szeretettel, 
azokra sohasem háborgott, csak az emberekre.

-  A rózsa -  oktatott enyhe alkonyórán -  hűséges, jó barát. Ha 
elülteted és neveled szépen, virágot hoz. De milyen virágot hoz 
sokszor az emberek barátsága? Nem-e inkább a rózsalugas, mint 
a kocsma? -  tette fel hangosan a kérdést, és hallgatással tűnődött 
saját bölcsességén.

E szavakra tapsolni kellett minden igazi embernek. Józan 
Mihálynak is, akinek képe nagy táblákon függ a főorvosi hivata
lok előszobáiban és mindenütt, ahol úgynevezett ingyenbetegek 
előfordulnak. Én mégis csodálkozva függesztettem fel tekintete
met a rózsák atyjára, szinte megdöbbenve a kérdés súlyától. Mert 
én jöttem haza részegen ma reggel, vagy ő?

Nyilván ő volt, hallottam, hiszen még korholta is felesége a 
folyosón végig. Ilyeneket kiáltott feléje:

-  Ha én nem volnék? Még a gatyádat is elinnád akkor.
Ezért függesztettem hát csodálkozva tekintetemet a

házigazdámra, s ő is megérezhetett valamit kétségeimből. Mert 
ha meg is ismételte harsogva „Inkább százszor a rózsalugas, mint 
a kocsma“ -  nékem mégis úgy hangzottak a szavak, az én 
fülemnek, mintha csak azért mondaná őket így, mert talán fele
sége leselkedik rá valamelyik ablak mögül. S ebbeli hitemet az is 
megerősítétte, amikor halkan, hogy csak én halljam, hozzátette:

-  Azért a bor is kell néha, a társaság, nem mondom...
Ez volt a házigazdám, a Kristóf úr, az aranyból és sárból 

összegyúrt ember, ahógy önmagáról mondta. Sokat tanultam én
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őtőle, apró praktikákat, amelyek később aranyszabályként lebeg
tek előttem életutamon. Mint afféle hivatali ember -  öreg hivatali 
kukac vagyok én, hallja csak, öcsém! - ,  mint olyan íróasztal 
mögött könyöklő valaki, tőle tanultam meg, hogy első szabály: a 
karvédő. Az ember nem koptatja saját ancúgja könyökét, s jobb, 
ha fekete klottból készült karoncot hord. S hogy a nadrág feneke 
ne kopjon, ahhoz párna kell feltétlenül, ha nem akarod nadrágo
dat, kabátodat időnek előtte tükörnek használni borotválkozás
kor.

írtam is anyámnak erről -  első dolgom volt új kenyeremben, új 
állásomban - ,  az meg boldogan küldte a kért dolgokat. Hogyne 
küldte volna, amikor tetejébe még el is dicsekedhetett a 
szomszédasszonynak: bizony, ez karvédő, a fiamnak küldöm 
Nagykárolyházára, a hivatalába.

Ugyan az enyém nem hivatal, csak iroda. Ezt is a Drenyák 
úrtól tanultam, a különbséget a hivatal meg az iroda között. Azt 
hinnéd, avatatlan, te, hogy az mindegy, mert külsőleg hasonlíta
nak egymáshoz: az egyikben is íróasztalok állnak, a másikban is, 
és körülkörmölik hajlott hátú emberek. Hát nem mindegy! Mert 
hol van egy irodának, mint a mi .gabonásboltunk, olyan kerek 
pléhtáblája, amelynek hasán címer szerepel? Mint a képesköny
vekben látott középkori lovagok páncélpajzsa: kidudorodó és 
gőgös pléhtáblája? S rajta vastag betűkkel hirdetve nem kisebb 
dolog, hogy: Királyi Járásbíróság. Vagy Királyi Kataszteri Segéd- 
hivatal. Esetleg, hogy Vármegyei Leíró. A mi táblánkon csak 
annyi állt, hogy Herschli Jakab és társai, az csak olyan volt, mint 
bármelyik szatócsbolté, se címer, se pajzs, se dudor.

Hát ez lenne a külső megkülönböztetés az iroda meg a hivatal 
között. De szerepelnek ott tartalmi különbségek is, ahogy azt 
Drenyák úr hirdette. Ilyen tartalmi különbség volt például, hogy
ha egy parasztember benyitott egy hivatalba vagy teszem egy 
gabonásirodába. Erősen kettő az, kérem! A gabonásnál, ha 
akart, hát köszönt, levette fejéről a kalapot vagy kucsmát -  ha 
nem, hát nem; senki azt tőle zokon nem vette. Elvégre búzát jött 
kínálni, vagy a zab ára iránt érdeklődött, s azt feltett kalappal, 
köszönés nélkül is lehet.

Egész más a helyzet, ha betétlapért jött a Királyi Telek
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könyvbe. Ott már elképzelhetetlen a feltett kalap, meg hogy ne 
kopogjon és ne köszönjön. Mert már az előszobában állomásozó 
hivatali altiszt rámordul:

-  Kentek tán úgy mennek a templomba, mint a zsidók, mi? 
Kalappal a fejükön?

S vissza is küldték akárhányszor az ajtó elé; kopogjon illedel
mesen, úgy jöjjön be. „Jó napot, adjon isten“ -  enélkül senki 
sem kerülhetett még az előszobába sem, erre az altisztek igen 
nagyon ügyeltek. Hát még a telekkönyvvezető színe elé!

A tartalmi lényeg -  ahogy ezt Drenyák úr mondta -  a kétféle 
iroda közötti különbségben abban a tiszteletben áll, amely az 
íróasztalokat körüllengi.

-  Mert igaz, hallja, hogy nekem csak hatvan forint a fizeté
sem, a gazdája meg, a Herschli Jakab, biztosan százakat, ezreket 
keres némely jobb pénteki vagy keddi napon -  akkor van tudniil
lik népesebb hetivásár - ,  meg hajói is keringenek a Tiszán, mégis 
ha hozzám belép, lekapja a kalapját, és megsüvegel. Sőt az utcán 
is megemeli előttem a kalapját, mert sohasem tudja, mit tartogat 
számára a Drenyák Kristóf kézvonása, hehehe.. .  a kiadmány 
hiteléül.

Úgy gondolom, most rövid időre eléggé jellemeztem házigaz
dámat, illő lenne, hogy lakója is sorra kerüljön, mármint én. 
Hogy az én dolgaimat, sorsomat tovább halljad. A Virág utca 
lakójáét, aki gabonásinasként pergeti életét Herschli Jakab és 
társai irodájában.. .

Vagyis hát: nem is inasként, múljon el ez a szó tőlem, ez a 
falusi szó, az én nevem mostantól: gyakornok. Idegen szóval úgy 
is mondják, hogy praxi. így a praxi, úgy a praxi. A kis praxim 
majd átugrik hozzád, kérlek.

S én ugrottam, mint a szöcske. Kiugrottam volt a raktárba, 
valahol az állomás mellett, meg aztán a csatornapartra, esetleg ki 
messzire a fenébe, a Tisza mellé, ahová éppen kiugrattak. Hó
nom alatt a bőrtáskával, cipeltem ezt, azt, fuvarlevelet, bélyeget; 
lehúztam a rollót a boltajtón -  nem is győzöm elősorolni mindazt 
a sok tevékenységet, ami új hivatásomban reám hárult. És sok
szor jutottak eszembe Menyhárt sógor szavai, amikor mondta:
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könnyű ott szenzálkodni nyáron, a hűvös városi irodán a gabo
násboltban . . .  Hát az könnyű is, de hol a praxi attól?

Hajnali kakasszóra kel a praxi, piaci napon kivált, itt Nagyká- 
rolyházán meg örökké piac van, még vasárnap is. Én is lóstatva 
siettem végig minden hajnalban a Virág utcán, a nagy raktárnál 
befordultam a kis térre, ott átvágott utam a református templom
nál a Koronáig, végig a Fő utcán, egyenesen ki a búzatérre. Ahol 
már gyülekezni kezdett a korán kelő falusi nép. Vagyis egymás 
után érkeztek a kocsik búzával, zabbal, árpával, kukoricával.

A kocsit aztán beállították sorba, a lóról leszedték az istrángot, 
és odaállították a járdához közel, úgyszólván az utcai házak 
ablaka elé -  ott elmélkedhetett a derék húzóállat egész délelőtt a 
későn kelő városi nép különböző szokásairól - ,  míg hátul a 
kocsideréknél meglett a vásár. így álltak mind farolva a kocsik, 
hosszú kettős rendben, s köztük lépkedtek a szenzálok. Néha 
akkora volt a szekerek fordított, hosszú sora, hogy végét-hosszát 
sem láttad.

Mit gondolnak, miért űzött engem hajnalban oda a szekerek 
mellé a gazdám vagyis a Herschli Jakab és társai? Pusztán azért, 
hogy megolvassam, hány szekér érkezett a piacra. Mert mikor ő 
hét óra tájt megjelent imbolygó léptekkel a hosszú szekérsor 
végében, nekem, a praxinak megint csak szökkenve eléje kellett 
lejtenem, és jelentenem, miként a katonák, hogy nyolcvanhét 
kocsi. Pusztán ezért silbakoltam ott pirkadástól. A baj ott volt, 
hogy néha egy-egy dinnyés szekér is odahajtott nyáron, és azokat 
is beleszámoltam, és jelentettem reggel. Amiért meg is szidott a 
gazdám. Hogy sohasem lesz belőlem igazi gabonás!

Amiért aztán folyton számlálgattam a kocsikat, hajnal óta 
izgatottan, a paraszti népek laposakat pillantottak rám, kicsit 
lesújtón, hogy tán helypénzszedő vagyok vagy mi, s tán ellenőr
zőm őket. S mutogattak a kalapjuk mellé tűzött sárga meg piros 
cédulákra, amelyeket a vámos adott nekik a sorompónál. De én 
csak jártam körül, és számláltam őket rendületlenül; utóbb már 
tiszteletet vívtam ki magamnak, hogy ez nyilván valami maga
sabb rendű dolog, ez az én ténykedésem.

Hát az is volt, magasabb rendű dolog a gabonapiacon, és ezt 
Herschli Jakab találta ki, a gazdám. Mert mire a szenzálok
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megjelentek ott a kocsik körül, a mi cégünk már pontosan tudta, 
hány szekér van, és miből. Hogy kell alkudni, lehet-e leszorítani 
az árakat, lehet-e a gabonát pocskondiázni, mert úgyis kínálja azt 
csőstül nyolcvanhét szekér. De ha csak húsz szekér van, vagy 
tizenöt -  akkor fogni kell ám az eladót!

Jött a gazdám, Herschli Jakab, derűsen lépkedett fogpiszkáló- 
val a szájában, kalapját enyhén a tarkójára tolta. És én jelentet
tem neki legott, hogy nyolcvanhét. Vagyis ennyi szekér búza. S 
ha le is számítunk nyáron vagy kora ősszel egy-két dinnyés kocsit 
vagy üres szekeret télen, ez jelentős szám, nyolcvanhét. Ez annyit 
jelent, hogy márna ugyancsak kínálja a gabonát a falusi nép.

S kezdett a gazdám keringeni a szekerek közt ide-oda. Én meg 
szorosan a nyomában, majdnem a sarkába lépve. Ő jó hosszú 
ember lévén egyet lépett, nekem kettőt-hármat kellett szaporáz- 
nom, hogy ott legyek, abban a pillanatban, amikor szükség 
mutatkozik reám.

Megállt aztán az egyik szekérnél, amely csak úgy roskadozott a 
zsákok súlya alatt. A szélső zsák, az utolsó, egész a saroglyábán 
nem a hasán feküdt, hanem állt peckesen, szája legyűrve, mint a 
strimfli az úrigyereken, és abban -  a zsákban -  kínálta magát a 
búza. Megállt a Herschli Jakab, mondom, ennél a szekérnél, és 
tenyerébe ömlesztett egy marék búzát, Kicsit beleturkált előbb, 
megzizegtette az aranyos szemeket, aztán kiemelt egy tenyérnyit, 
és orrához emelte. Ez a szagpróba. Nem dohos-e, annyit jelentett 
a mozdulat. Aztán magasra emelve, visszahullatta a zsákba a 
búzaszemeket: ez az ocsúpróba. Poros-e a búza, van-e polyva 
vagy ocsú benne, ezt kérdezte.

A parasztember, a kocsi gazdája csak állt rézsűt, és figyelte 
szemével gazdám szenzáli ténykedését. Csak néha vetette oda 
félvállról valamelyik próbánál, amikor szagolta a Herschli úr, 
vagy polyvapróbát rendezett:

-  Arany ez a búza, uram!
Persze hogy arany, ha el akarja kend adni! -  ez állt a gazdám 

szemében. -  Nekem azonban szemetes, mert én venni akarok. 
Meg aztán drága is!

Meg sem kérdezte az árát Herschli úr, és máris tudta, hogy 
drága. Öt-tíz krajcárral több, mint amennyit megér. Mármint
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őszerinte. S a vásár főleg az öt-tíz krajcár körül zajlott le, húsz 
krajcár körül esetleg, ezen alkudoztak, huzakodtak, esküdöztek, 
integettek. „Hej, de gyönyörű is az ilyesmi44 -  mondták nekem a 
kávéházban a kivénhedt öreg gabonaszenzálok. Némelyik már 
régen nyugdíjban volt, de ott kóvályogtak akárhányszor hajnal
ban, szagolták és ízlelték a gabonát, próbákat rendeztek, kóstol
gatták az alkudozás gyönyöreit, a tíz vagy húsz pénz körül.

Hírek keltek szárnyra az eladónépek között, hogy ott fent a 
Gránum szenzálja hetvenet ígér! Igaz-e a hír, nem tudni, mert az 
alsó szenzálok idelent ezen a végen dehogy adnának többet 
hatvanötnél. Azt is csak húzódozva, príma árura -  ahogy ők 
mondják. Máskor meg a vevők közt terjedt el, hogy amazok 
odalent, az alsó soron hatvanért kínálják. Igaz-e, vaj’ ki tudja?

S a gazdámnak, ha komoly vásárló szándéka támadt, akkor 
léptem megint munkába én, a praxi. Csak intett:

-  Szúrjad, fiam!
És én előrántottam belső kabátomból egy odakészített furcsa 

gyilkot. Kerek volt, mint egy cső, oldalán lyuk volt, és beledöf
tem. Nem a parasztba, hanem valamelyik zsákba, leginkább 
abba, amelyet legjobban elrejtett, takargatott az eladó. S a gyilok 
szúrása nyomán kiperdült a zsákból az aranyos vagy ocsúval tele 
búzaszem, néha zsizsikes, de legtöbbször szép tiszta áru. Vagy 
kukorica esetleg. Furcsa szerszám volt, nem ejtett sérülést a 
zsákon, csak előhúzta tartalmának lelkét, belsejét. Ha azt 
mondta a gazdám, „szúrjál, fiam44, akkor én már lendültem fiatal 
lábammal a szekér tetejére is, ha kell; ilyenkor mutatkozott meg 
a maga valójában, hogy nemcsak pénz meg ész kell a magkeres
kedelemhez, hanem lábizom meg fiatalság. Az is kell, és azt adta 
az üzlethez a praxi.

így piacoltam minden hajnalban, tanulva, tanulgatva a magke
reskedés mesterségét. Mert nyolc-tíz szekeret, akár esett, akár 
nem, mindig megvett a gazdám. S nekem kellett őket, követve a 
szekereket, a magtárba kísérni, ahol lejátszódott a magkereske
delem másik fontos felvonása, az átvétel, a mázsálás.

Joggal kérdi ezek után az olvasó, hogy minek volt nekem a 
karvédő, a nadrágpárna, ha ilyen szökellő mesterségen, praxinak 
tartott az új gazdám a gabonásboltban?
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Hát ezt én is kérdezgettem sokáig. Mert leülni ott sem nagyon 
lehetett, a raktárban. Mialatt ugyanis a Krizsán bácsi, a magtáros 
-  akit olykor átvevő szenzálként is láthattunk a piacon - ,  mialatt 
ő a búzát mérte, nekem ügyelnem kellett, hogy a mázsára hordás 
közben nem kerül-e féltégla vagy káposztáskő a mázsára. S ha 
már nem, ha mind csupa merő búza és zsák, amit a mázsára 
hordanak, ügyelnem kellett, nehogy valamelyik eladó nekidőljön 
a zsákoknak; mert akadt ilyen is, kérem alázattal. Akadt, aki 
saját testsúlyával növelte a gabona terhét. Azért, hogy felnyomja 
annak a számnak a magasságát, melyet Krizsán bácsi -  a 
plajbászt előbb jól megnyálazva -  rápingált a mázsacédulára.

Ó, hát legendák keringtek a gabonaraktárak mélyén: emlékez
tek-e arra a tanyai emberre, aki mindig annyi gyerekkel kocsi
zott?

-  Úgy, úgy -  ingattak fejükkel a magtárosok és szenzálok, 
hogyne emlékeznének! A tanyaira, akit mindig követett egy 
csapat gyerek, ez volt a raktárosok, magtárosok és szenzálok 
réme. Ahogy aztán Krizsán bácsi előadta.

-  Lecsapom a mázsát; tudjátok, olyan a szemmértékem, hogy 
majdnem kilóra tudom, mennyi. Ráteszem a súlyt, és lecsapom a 
mázsát, hát vagy húsz kiló híja még a súlynak. Ráteszem a 
húszast, hát még mindig öt kilóval több a búza. De a kutya istenit, 
ordítok, valaki fogja azt a mázsát! Hát elugrik egy gyerek -  a 
paraszt meg korholja: nem mész onnan, te gazember, nem mész 
attól a mázsától! Énfelém meg: Gyerek, tudja, hát jádzik! Kér
dem a tanyait, övé ez a sok gyerek körülötte? Hármat vállalt, de 
az a negyedik -  éppen amelyik a mázsát húzta - ,  az nem az övé. 
Ördög tudja, hogy kié, mert már el is szeleit a nyitott magtárajtón 
keresztül.

-  Pedig az övé volt! -  tette le a garast egy másik magtáros. -  
De megtagadta saját gyerekét, a nehézség jöjjön rá!

Ingatja fejét a sok szenzál meg átvevő: most frustukidő van, és 
ők oktatgatnak így engem, reggeli közben; engem, a praxit. Hogy 
hányféle csapda van az életben, és mire kell, minden fenére 
vigyázni a jó átvevőnek. Azt egyik sem mondja, hogy mindegyik 
lecsapásnál -  amikor a fogantyút hirtelen levágják -  öt kiló 
biztosan rámegy a paraszt kárára. Ezt úgy nevezik, hogy a
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„mérlegelő ügyessége44. De hát erről egyik sem beszél, csak a 
szemük sarkából a huncutkodás, az árulja el, miközben mutatják 
a gyors kézmozdulatot: látod-e, hogy kell csinálni, hogy nagyot 
ugorjék a mérleg.. .

S nékem ott menten eszembe jutott az öreg Talpas Virág 
szava, ahogy mondta: eladta a lelkét mindig a szegénység ellen, 
aki plajbászt ragad a kezébe, és számadást készít a parasztember
nek. El bizony, Talpas bácsi, mert mindig ugrik az a mérleg! Igaz 
ugyan, mondanám neki, hogy kendtek is meghuzigálják néha a 
mázsát hátul. Olyik pedig, mint ez a tanyai ember a sok gyerek
kel, rendszeresen cselekszi ezt. Talpas Virág azonban erre is 
bölcset szólna, mondván szétteregetve két kezét:

-  Hát mit csináljon a szegény?

*

Télidőben persze, amikor hó födi az utakat, s a Tisza meg a 
slájsz vizén beáll a jég, amikor nem jár az uszály meg a dereglye, 
és a parasztember nem tartja érdemesnek befogni és behajtani a 
városba, gabonát kínálni -  nincs is már, csak a gazdagjának, a 
szegény a kenyérrevalót is úgy kapargatja össze a szakajtóban - , 
télidőben, ilyenkor kerül sor a nadrágpárnám használatára is.

Ott ülök a duruzsoló kályha kellemes melege mellett, s kezdek 
hasonlítani a gabonakereskedőkhöz, mármint azokhoz, akiket 
Menyhárt sógorom fantáziája maga elé kirajzolt. Körmölök 
ilyenkor. Egy nagy könyvbe mind csupa merő számjegyet pingá- 
lok. Mert én vezetem Herschli Jakab és társánál a zsáknaplót.

Mert nem olyan bitang jószág a zsák a magkereskedelemben, 
mint mondjuk nálatok a ház körül. Hogy az egyikben krumplit 
tartunk, a másikkal eltömjük a padlásnyílást, hogy be ne jöjjön a 
fagy, a harmadik pedig elhányódott valahol, és a kutyák szaggat
ják talán . . .  A gabonásboltban a zsák rendre megszámolt és 
beskatulyázott, glédában egymásra fektetett holmi.

Méghozzá fajták szerint rakva, kérem. Mert ez nincs úgy, 
ahogy elképzelnéd, hogy zsák a zsák! Dehogy van úgy! A pa
rasztzsák világos, kemény szövésű, keskeny, a felirat rajta kez
detleges tintarovás vagy efféle, legtöbbször azonban semmi. Már
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az amerikai zsák, az cifrább: hasas, és nagy nyomtatott felirata 
van. Olyan cifra dolgok állnak rajta, hogy LIMITED CINCIN
NATI, meg hogy McCLAY CHICAGO -  ilyen távoli dolgok 
szerepelnek a zsák hasán, pirossal meg feketével nyomva. Hogy 
akár a földrajzot is olvashatnád belőlük, vagy ha úgy tetszik, 
gyakorolhatnád a nagybetűt. Az amerikai zsák tömzsi és hasas, és 
ugyancsak neki kell hogy lendüljön, aki -  ha teli a zsák -  fel 
akarja emelni. Mindez nálam, az én könyvemben világosan lát
ható, hogy a zsákokból ennyi az egyszerű földműveszsák, ennyi 
az amerikai és annyi a speciális emballage. . .

Pingálom a számjegyeket a nagy könyvbe, amely akkora, mint 
két egymás mellé illesztett gyúródeszka. Közben megáll a tekin
tetem, és nézem azt a haldokló legyet, amely az ablaktáblán 
mászkál, és -  nem tudom, hogyan -  ki tudta eddig kerülni az őszi, 
téli fagyhalált. S ekkor rám reccsen egy hang onnan a kályha 
felől:

-  Józsi, te már megint alszol.
A korholás nyomán Iboly kisasszony vihogni kezd, és combját 

vakargatja, míg Weisz úr mérges pillantást vet kettőnkre onnan a 
főkönyvből. Felszúrná ő tekintetével a Jakab urat is, hogy haszta
lanul zavarja őt közbeszólásával a főkönyvi számoszlop összeadá
sában, de azt mégsem meri. Tudja a Weisz úr, hogy hasztalan 
úgyis a figyelmeztetés egy praxihoz, aki zsáknaplóírás közben 
elmereng egy haldokló légy utolsó, téli vándorútján; hja, a fiatal
ság, az már ilyen, ő is volt zsáknaplóíró, a Weisz úr, bár már 
régen nem foglalkozik olyan dolgokkal, mint a haldokló légy, 
vagy teszem az Ibolyka térde és térdkalácsa. Mert én azt is 
szoktam nézni, hangtalan merengéseim perceiben, kivált, ha 
feljebb csúszik a szoknyája.

Az Iboly kisasszony szokta nekem mondani, ha jókedvű: cuki 
pofa -  mondja, és a száját csücsöríti ilyenkor, de én nem szívom 
ezt mélyen a mellemre, mint azt sem, ha mérges, és így kiabál 
rám: maga máié!

A Weisz bácsi, az sohasem beszél velem közvetlenül, csak úgy 
másokon keresztül, hogy: majd a praxi. Vagy: -  majd ő! És 
ilyenkor rám mutat.

Emberszámba egyedül a gazdám vesz, a Herschli Jakab maga,
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igaz, hogy őbenne a felelősségérzet lobog, mert kiemelt a 
borbélyságból, praxivá tett, és gabonást nevel majd belőlem. Bár 
a jelek azt mutatják, hogy túl sok érzékem nincs a szakmához.

Herschli Jakab és társai -  pontosan ezt hirdette egy tábla 
odakint az utcaajtó fölött. S azt hinnéd, hogy idebent a cégfőnök
ség egy népes sokadalom; hogy csak úgy nyüzsögnek itt a behir
detett társak. Pedig soha más itt nem körmölt hármunkon meg a 
Jakab úron kívül. Hát a társak hol vannak? -  szegezhetném 
Jakab úr mellének mindennap a kérdést. Nincsenek sehol, talán 
csak a főkönyv lapjaiban, a Weisz úr keze alatt, annak titkát csak 
ő ismeri, a főkönyvét és a társakét.

Jaj, hogy ez a „társai44 szócska mennyi bosszúságot, mennyi 
felesleges kíváncsiskodást okozott bennem. Én mindig úgy kép
zeltem, hogy egy reggel majd kinyílik az ajtó, és bejönnek 
legalább hárman, fekete keménykalapban, és kihirdetik komo
ran: mi vagyunk a társak. És elkérik a főkönyvet Weisz úrtól:

-  Mutassa csak, micsoda számjegyeket ír maga ott bele?
Utána a zsáknaplót kell raportoznom, hogy ennyi amerikai,

ennyi parasztzsák és ennyi speciális emballage, vagyis rinfusa- 
deszka. Az Ibolya kisasszonynak, akármilyen kacér, annak is 
ajkára fagy majd a mosoly: neki a raktárkönyvet kell kitárni, és 
széttárni, a levelezést. Mindig így képzeltem ezt, hogy jönnek a 
társak feketén és komoran, és hogy akkor Jakab úr magatehetet- 
lenül integet onnan hátulról, a kályha irányából, mintha jelezné:

-  Mit akartok, ennek így kell lenni, mert ők a társak, Herschli 
Jakab társai, az én társaim. S nekünk számadni kell minden 
cselekedetünkért, mindannyiunknak.

De nem jött soha senki hozzánk ilyen címen. Ellenben alig
hogy elkongatta a nagyharang a delet, a Jakab úr beintett. Mire 
én megragadtam a rolóhúzót, és kivonulva a bolt elé, nagy 
csörgéssel és csörömpöléssel lehúztam a vasredőnyt. Az ablakon 
át még szűrődött be annyi fény, hogy az iroda népe megkezdje a 
szedelőzködést, hogy aztán a hátsó ajtón kivonuljon. S menjen, 
ki merre lát, neki az utcának, ki az életbe.

Mi tagadás, alig vártam sokszor Herschli úr jeladását. Nyáron 
azért, mert a hajnali piacolástól majd leragadt a szemem, télen 
meg a zsáknapló számjegyei jártak vitustáncot bennem.
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Az ebédem ott volt, nem kisebb helyen, mint Szlavikovszkyné 
nagyságos asszony kifőzdéjében. Hogy erre hogy bukkantam rá, 
erre az előkelő helyre, magam sem tudom; úgylehet, hogy Dre
nyák úr ültette fejembe a bogarat, hogy ott kell étkezni minden 
valamirevaló fiatalembernek. S én a többi tanácsa mellett ezt is 
magamba szívtam.

Mert, kérem, az tornácos, nagy ház volt, majdnem kastélyosz
lopokkal a bejárat felől, és ugyancsak szédültem, mikor első nap 
beiratkozás címén magának a nagyságos asszonynak lornyonja 
elé kerültem. S korholtam is akkor magam; ugyancsak nagy 
marha vagy te, Bige Jóska, amikor ott az a sok kocsma és kifőzde 
a piactéren, hogy teneked ilyen finom helyre kellett éppen jön
nöd . . .

Nagy, árnyas udvar felől kerültem az oszlopos házba, és 
ugyancsak törölgettem a lábbelimet a portól, mígnem egy szol
gáló arra érdemesített, hogy megszólítson:

-  Na, mi kő? -  ezt mondta nem éppen finoman, ami szokatlan 
volt egy ilyen parkos úri házban. S amikor megszólaltam, akkor 
sem lett finomabb, csak intett a hátsó ajtó felé:

-  Ottan!
Én még akkor sem tudtam, hogy ebben a házban szakácsnő, 

cseléd nem marad sokáig, s az üzem kénytelen a legtávolabbi 
falvakból cselédséget hozatni, olyanokat, akikbe semmi finomság 
sem szorult.

Én csak dohogtam magamban mindezen, mérgelődtem, és úgy 
volt, hogy visszafordulok. De akkor a kezem már rajta pihent a 
kilincsen, és mert szárnyas üvegajtó volt, és odabent egy hölgy 
ugyancsak integetett, hívogatott -  le kellett nyomnom a kilincset, 
nehogy szégyenben maradjak.

-  Ön, ugyebár, étkezni óhajt nálunk? -  szólt a finom hölgy, és 
rám emelte azt a nyeles cvikkert -  lornyont, igazított ki később az 
Iboly kisasszony, hát azóta tudom, mi volt. Én meg dadogva 
mondtam beleegyezést, mire a hölgy villámgyorsan előkapott egy 
nagy könyvet -  akkorát, mint az én zsáknaplóm - ,  és tollát 
tentába mártva, máris nekem szegezte a kérdést:

-  Becses neve?
Én azt akartam mondani egyszerű falusi eszemmel: várjunk
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csak, nagyság, nem úgy verik a cigányt, nincs még beírás. Előbb 
tudni szeretném, hogy ezen a finom úri helyen mibe is kerül 
ebéd-vacsora egy ilyen magamfajta egyszerű fiatalembernek? 
Ebéd és vacsora, reggeli nélkül. És hogy hányszor ád nagysád 
húst, hányszor tésztát, meg hány kenyér jár, mert iszonyú kenye
res vagyok, és a kocsmáktól főleg az tart vissza, hogy borsosán 
számolják ott a kenyeret. Mindezt azonban nem volt időm el
mondani, úgy pattogott felém a sok kérdés, apai, anyai. ,,Halt“ -  
akartam mondani, várjon, nagysád, ne olyan sebesen -  amikor 
már törzskönyvezve, lestemplizve ott álltam, és a nagysága már ki 
is hujjantott egy asszonyságnak. Ez karon fogott, és bevezetett 
egy nagy-nagy szobába, ahol mérsékelt számban ültek emberek 
valami hosszú asztal körül. Bevezetett, és finom úri hangon 
jelentette:

-  Bige József úr, mától ő is vendégünk.
Hát ez így divat? Pedig ennek is akartam mondani: halt, 

nagyság, halt, most látom csak, hogy ez nekem túl drága hely, és 
túl finom, és a kenyérrel hogy leszünk? De nem volt időm erre 
sem, mert felém jött egy harmadik hölgy, ennek nem volt 
lornyonja, de csipkéből való mellényt viselt. Ő is rám mosolygott, 
és így köszöntött:

-  Isten hozta nálunk.
így kerültem én, kérem, a Szlavikovszky kifőzdébe, ahol na

gyon finoman terítettek, és nagyon pocsékul főztek. Azazhogy a 
hónap elején tűrhető volt az ellátás, de akkor megjelent Szlavi
kovszky úr, és egypárszor finoman végigment az ebédlőn. Mintha 
népszámlálást tartana, vagy csak hogy megmutassa magát a ven
dégeknek. És Frédi úr, a bankfőkönyvelő apró káromkodásokkal 
fogai között átsúgott szomszédjához:

-  Már megint itt van, az ördög vitte volna el!
S ez a kívánság nem is volt alaptalan, mert ettől kezdve a 

hónap végéig megint romlott az étel, gyengébbek lettek az ada
gok, a hús lekerült a napirendről, s ha volt is, alig kisujjnyi jutott 
a tányérunkra. . .  A tészta cukortalan volt, és a felszolgáló 
személyzet olyan gorombán lökte elénk a pompás szervízdarabo- 
kat, mintha a legközönségesebb vásári gölöncsérmunka lenne.

Sokszor ültem ott csikorgó foggal és üres hassal a városi fajta
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agglegény főkönyvelők, felsőbb honoráciorok meg mindenfajta 
sereghajtó nép között -  utóbb már mi, sereghajtók voltunk 
többségben ebben a különös étkezdében - ,  sokszor kirúgta vala
melyik a széket lába alól, ezeket kiáltozva:

-  Ez nem megy tovább, nagysád, istenemre, nem megy így 
tovább.

Ilyeneket kiáltoztak öklüket rázva: mert a gyomrára, éppen 
arra legérzékenyebb az ember. Én meg derült arccal ültem a nagy 
zaj közepette, szemem huncutul kacsingatott valamelyik nagy
sága felé: ,,Csak bátran -  ezt mondta a tekintetem. -  Majd 
elhallgat, majd megunja! A pénze be van fizetve a hónap végéig, 
és ma még csak hetedike!“

Csak bátran, kérem szépen! Most lármázik, de majd megbé- 
kül/m ert messze még a hónap vége, és addig neki enni kell. S a 
pénze most már egész hónapra ide köti, akármit löknek is elébe. 
Csak bátran, nagysád.

Mert én a Virág utca lakója voltam, akit ilyen apróságok nem 
rettentettek vissza. Hej, átvágtam én magam már nagyobb bajo
kon is. Úri finom jómód ez itt számomra a városban, a Szlavi- 
kovszky étteremben meg a Drenyák Kristóf albérleti szobájában 
-  ott sincs szék meg szekrény, de azért semmi! S igaz, hogy ma 
ehetetlen volt az ebéd, de ez attól van, hogy a Szlavikovszky úr 
elszedte mind a pénzt az asszonyoktól, és ismeretlen irányba 
távozott vele. Úgyhogy ők kénytelenek mócsingot hozatni, ké
rem, és hervadt főzelékfélét, mert hitelbe csak ilyet adnak; ezért 
cukor sem jutott a tésztára.

Mindegy az, csak fel a fejjel, lesz ez még jobban is! Úgy lehet 
azonban, hogy lesz még rosszabbul is, akkor pedig annál inkább 
gyakoroljuk magunkban a türelem és lemondás alázatát. . .
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AZ ELVESZETT ÉS MEGLELT 
PARADICSOM

V.

Éjfélkor Drenyák úr kirúgta maga alól a széket, odalépett a 
szemben trónoló napamasszony elé, és nagy testét meghazudtoló 
kecses meghajlással táncra kérte:

-  Szabad, kérem?
Olyan volt ez a mozdulat, mint amikor a cirkuszban látott nagy 

elefánt hirtelen kecses mozdulattal pukedlizik; számomra 
mindenesetre izgató látvány, a rózsák atyjának új szerepe, a 
táncosi minőség.

Keringőzni kezdett a házigazdám, akkora széllel -  csak úgy 
röpködtek körül a napamasszony nagy széles szoknyái —, hogy 
valóságos vihar támadt a nyomukban. És dúdolta a keringő dalát 
az egész lakodalmi nép. Ó, az olyan szép volt, az a nóta, ha jól 
emlékszem, így szólt:

Papám a papája, mamám a mamája 
Holnapután...

Aki elődalolt nekik, Dömsödi telekkönyvvezető, annak szép 
öblös hangja volt. Rezegtette is kicsit a hangját, és a kövér 
feleségek meg a takarosán kiöltözött leánykák ábrándos szemmel 
néztek rá. De szépen is mondja, hej! S utánazengték a dalt 
kórusban mindannyian. A nők kicsit sipákoló hangjukon, már 
amilyent a torkuk kiad, a férfiak közül némelyik suszterbasszus
ban. Csak az ott elöl, a Dömsödi telekkönyvvezető, aki azt hitte, 
hogy ő tenort énekel, az vetette kissé fel a fejét. Zúgott és 
visszhangzott a kert, az udvar, az egész ház, talán az egész Virág 
utca, hogy:

Papám a papája, mamám a mamája 
Holnapután...
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Na aztán következtek a lakodalmi dalok is. Mert nem utolsó az a 
nóta sem, amellyel meg éppen a vőlegény hetykélkedik és ficán
kol:

Nekem olyan asszony kell,
Ha beteg is, keljen fel.. .

Csak mondjad, mondjad, biztatták a daloló vőlegényt a férfiné
pek; mondjad, mert itt mondod utoljára így! De másképp mon
dod majd, de másképp lesz, mint a nótában! Csak hagyták, hadd 
vigadjon, ők úgyis tudták, hogy ez csak képzelődés, ez a hetyke
ség, és másként lesz! Ha nem lenne másként, akkor nem dalolták 
volna ők, az öregek, nem dalolták volna olyan lelkesen:

Ördög vigye azt a papot, 
aki minket összeadott...

így váltakozott a lakodalmas nép kedélyhullámzása. Én meg 
ámuló szemmel ültem köztük, friss és szomjas lélekkel a Virág 
utcai lakásom házának udvarán. Tehettem, mert az ördög sem 
törődött velem abban a lakodalomban. Nem voltam rokona sem 
a vőlegénynek, sem a menyasszonynak. Sem barátja, barátnője 
az előbbieknek, sem koma, vőfély vagy koszorús lány.. .  még 
vendég sem, ha szorosan vesszük.

Hát akkor mi a fene voltál? -  kérdezed tőlem joggal. -  Mi vitt 
oda? Egyedül a lakói minőségem ebben a házban, az is úgy, hogy 
Drenyák úr, a házigazdám, május elején pedzeni kezdette, nem 
utaznék el úgy május közepe tájt szülővárosomba? Mert úgy 
hallotta, hogy ott nagyon szép mostanában, és illene is tisztelete
met tenni szüleimnél, akiket -  tudomása szerint -  oly régen nem 
láttam már. Mondtam neki:

-  Utaznék bizony, de nem enged ilyenkor a Herschli! 
Gondoltam is: nézd, milyen derék ember ez a szobaadó gaz

dám. Nem tudtam én, hogy az emberi hamisság milyen mérhetet
len. Vagyis hogy el akartak csak tenni láb alól pár napra, mert 
kellett volna a szobám a Drenyák Mariska lakodalmára, amelyet 
május közepére terveztek. S mikor megtudták, hogy nem uta-
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zom, kezdtek rám furcsán-ferde pillantásokat vetni a Drenyákok, 
annyira kellett nekik a szoba, rétest nyújtani, tortát tárolni, sőt a 
nagy hordó bort is elhelyezni. S arra a szobám ott az ámbituson, 
közel a spájzhoz, igen alkalmasnak ígérkezett. Kezdtek rám 
ferdén nézni a Drenyákok mind, sőt egy este hazajövet, begurí
tott hasas nagyhordó foglalta el a szobám felét, hogy alig fértem 
be az ajtón. Nagyot néztem az új lakótársamra: iszonyú hasas 
hordó volt, a dugója körül piros pecsétviasz hirdette, hogy bár itt 
vagyok, és hordó vagyok, teli hordó bor, engem ugyan nem 
ízlelsz meg, Bige Jóska! Mert ha te azt a pecsétet leveszed és 
megízlelsz, meglátja másnap a gazda szeme, a Drenyák!

Mondtam is magamban káromkodva, hogy erre, arra -  de csak 
magamban. Másnap egy kihúzható asztalt találtam a szobában, 
amelynek térfogata -  mármint a szobáé -  számomra immáron 
negyedére csökkent. A Drenyákok meg reggel, amikor elfogtam 
pillantásukat -  az egyre érkező újabb berendezési tárgyak hatása 
alatt - ,  a Drenyákok lesütött szemmel siettek tovább, mintha 
nem is sejtenének a dologról. Siettek, mintha ezzel is jeleznék: 
most sok a dolgunk, lakodalom lesz, mit tudjuk mi, ki az a 
titokzatos lény, aki szobádba hordót gurított, kihúzható asztalt 
csempészett?

A titok idegensége feszült közém és a háziak közé, mígnem a 
házigazdám látogatása leverte ennek a titoknak zárját. Bejött egy 
este, érkezésem után, a rózsák atyja -  igaz, hogy akkor már csak 
mászva tudtam az ágyamat megközelíteni, mert három nagy 
ruháskosár is beszabadult a szobámba, telis-tele mindenfajta 
sütőholmikkal. De még mielőtt efeletti megdöbbenésemet ká
romkodásban adhattam volna ki, bejött a házigazdám. Azaz, csak 
bejött volna, mert ő már nem fért a szobába, akárhogy erőltette -  
az előreküldött hordó, nagyasztal, a három ruháskosár meg most 
még tetejébe én is, a lakó, az egész szobát szorosan betöltöttük. 
Kicsit meghökkenve nézte a műveletemet, ahogy az ágyon ke
resztül feléje, a belépő felé igyekeztem.

-  Kicsit szűk a hely most -  szólt, mintegy elismerve, hogy: 
neked is igazad van. Vakarni kezdte a feje tövét, hogy ilyen 
reménytelen helyzetben talált.

Néztük egymást ketten, én úgy, hogy: na most már mi lesz,
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kedves egy gazdám, mire viszitek ti Drenyákok ezt a dolgot a 
lakodalmatokkal? Mert az ágyamon még elférne pár tepsi kihú
zott rétes, de akkor én hova fekszem éjszakára? Ő meg azt 
mérlegelte nyilván, hogy kellene valamit szólnia, valamit, ami 
enyhíti a dolgot, ami tapasz a jogos sebemre. S még mielőtt 
szólhattam volna, engem is meghívott a lakodalomra.

Se koma, se vőfély, se rokon, csak albérlő, ez voltam én a 
Drenyák Mariska lakodalmán; hívatlan szomszéd legfeljebb, akit 
a hasas hordó, a nagyasztal, számtalan ruháskosár, szilke és 
sütőtepsi kiszorított helyéről, s ki tudja, mikor lesz megint szo
bám meg ágyam, otthonom, békém és nyugalmam, ki tudja azt? 
Szerdán már elkezdődött a hontalanság: ágyamat szétszedte vala
melyik Drenyák, barátságos mosoly kíséretében, hogy hej, így 
van lakodalomkor. Földre vetett öreg paplanon háltam valame
lyik Drenyák-kuckóban három napon át, mígnem szombatra 
meglett a nevezetes lakodalom. Reményem azonban, hogy 
ágyam lesz ismét és otthonom, olyan távoli -  hiszen már holnap 
van megint, vasárnap, és mámoros mind a Drenyák, melyik lesz 
kegyes hétfő vagy kedd előtt visszaállítani eredeti albérlői állapo
tomat? Igyekezzünk hát szórakozni addig -  biztattam magamat 
- ,  és nyomogatni kezdtem én is, nyomkodni a szomszéd lányok 
topánkáját az asztal alatt, szüntelenül figyelve arcukat: 
észreveszik-e, hogy én vagyok?

Közeledésem a nők felé különböző hatásokat váltott ki. Jobb 
oldali szomszédnőm, egy pisze, szőke leányka annál ábrándosab
ban meredt a semmibe, minél inkább tapostam a lábát. A bal 
oldali viszont, akihez bal cipőmmel közeledtem, minden lábnyo
másra jelet bocsátott ki:

-  Hihi -  így mondta. Megint csak megnyomtam a lábát, 
megint csak: hihi. Szólni azonban egyik sem szólt. Csak nagy 
későre a húzódós, szemérmes pisze, az eresztett meg egy ismer
kedési kérdést:

-  Kegyed Hubernyák?
-  Nem -  mondtam - ,  hanem Bige.
És újra tapostam egyet a topánon.
-  A Bigék milyen rokon a Hubernyákokkal?
Még mindig nem taposott vissza, mire vállaltam a Hubernyák
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rokonságot. Erre már visszataposott. Ettől kezdve szorgalmasan 
és ábrándosán nyomogattuk egymás lábát az asztal alatt: de szép 
is volt az az este, a Drenyák Mariska lakodalma! Szép és viharos.

*

A viharfellegek már reggel ott gyülekeztek a Virág utca fölött, 
amikor a polgármester felesége rémülten belekapaszkodott ura 
karjába, látva az ünnepi városi díszhintó gyanús útját, látva, hogy 
a kocsis egyenesen befordul a sarkon, bár akkor még úgy is 
lehetett a dolog, hogy csak áthajtanak a piros lámpás utcán, és 
nem itt lesz a lakodalom.. .  A polgármester, egy város feje 
azonban nem vesztheti el méltóságát soha, semmilyen helyzet
ben. Izzadt homlokát törölgette, s bizonyára így bátorította ma
gát: „Légy erős, Benjámin44. Eszébe jutott ennek az izé . . .  Dre
nyák vagy hogy hívják, ennek a bírósági irodatisztnek ravasz 
arca, amikor -  mint a városi képviselő-testület tagja -  hódolattel
jes kérelemmel jött hozzá két nap előtt, hogy ő vállalja a komasá- 
got. Kicsit tűnődött már akkor is, kicsit gyanús volt neki ez a 
dolog, s most átkozhatja önmagát, miért nem hallgatott ösztö
nére. „Légy erős, Benjámin44 -  szólt magához, és méltóságtelje
sen ült a helyén a városi díszhintóban. Mert mindent mondott a 
Drenyák, az a nyavalyás, de ezt nem mondta, hogy a Virág 
utcában lakik, és itt lesz a lakodalom.. .  Most ott hajt elöl az első 
számú városi díszhintón, s neki, a város fejének követnie kell őt, 
akár a pokolba is, ha ott lesz történetesen a lakodalom. „Légy 
erős, Benjámin44 -  most már harmadszor hatotta át ez a gondolat.

Légy erős, Benjámin!
Kapaszkodó feleségével erősnek is bizonyult a polgármester; a 

lakodalmas háznál még egyszer felköszöntötte az ifjú párt, és 
csak úgy, kispohár mellől, ami pálinka- és sörivást jelent, tehát 
kisebbik tisztességet. Bajusza akkor már veszedelmesen mozgott, 
ami nála az indulat jele -  bizony kitört a vihar mindjárt! A 
pecsenyére, a két akó szerémi borra -  pedig milyen bor volt az, 
istenem, milyen bor - ,  arra már fütyült a polgármester. Meg a 
rétesre, amelyet az én szobámban nyújtottak és tároltak: 
otthagyta a lakodalmat, ahol immáron se koma, se komaasszony.
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Azazhogy volt, de csak egy, a Hubernyákok részéről, a vőlegény 
részéről. Egy koma pedig a lakodalmon mintha nem is lenne, 
mert kettő kell feltétlenül. Ingott és mozgott a polgármester 
bajusza veszedelmesen, felesége meg az orrát vonogatta. S a 
házaspár átlátszó kifogásokba burkolózva meglépett a városi 
díszhintón, menekülésükben még egyszer elszenvedve a Virág 
utca közelségének vesszőfutását.

Kevés ember érezte csak a dolgok összefüggését, de én, a 
lobbanó eszű, én megéreztem, és markomba röhögtem: ezt jól 
elintézted, Drenyák. Mert engem, a kuckóban alvó albérlőt, ha 
semmibe is vett a házigazdám, beavatott zseniális tervébe, amely 
úgy szólt: behozni a város fejét ide a piros lámpás házak utcájába 
feleségestől lakodalomba -  hadd lássa, milyen veszedelmek fe
nyegetnek minden polgárt itt a város szívében; hadd mozduljon 
meg a szíve, és tegye végül mégis mérlegre az örömházak kitele
pítését, ki a Tisza-partra, amiért a városi ellenzék már régen 
harcolt. Mikor azonban megláttam a polgármester sápadt arcát és 
veszedelmesen ingó bajuszát, eszembe jutott: hátha másképpen 
sül el a fegyver, és a megbántott polgármester nemhogy elővenné 
a kitelepítési kérvényt, inkább még mélyebbre ássa a polgármes
teri fiókba, s dehogyis tűzi azt napirendre!

S hiába csapkodta a mellét Drenyák Kristóf rám kacsingatva, 
valahányszor összehozott bennünket a lakodalmi tolongás, hiába 
jelezte a légyfogást, ügy markával a levegőbe kapott, ami nála 
annak jele volt, hogy: két legyet egy csapásra, kettős öröm -  az 
ellenzéki kérelem teljesítése és lánya eredményes férjhez adása 
egyszerre - ,  engem nem tudott meggyőzni, hogy a dolgok ilyen 
jól állnak. A lakodalom, igaz, sikerült, ez a része rendben van az 
ügynek, de a másik, édes egy gazdám, azzal hogy leszünk? S ami 
a lakodalom sikerét illeti, csak úgy fél komával és fél komaasz- 
szonnyal, polgármester nélkül, igaz sikernek vallható-e? Úgy lát
szik, a kétségek elől retirált a borital és a tánc karmaiba a rózsák 
atyja: rúgta a port, ünnepelte önmagát. Szemét azért olykor 
gondterhelten körülhordozta a lakodalmas népen, ezt a pillantást 
csak én mértem fel, akinek szabad belátása volt a Drenyákok, 
főleg a családfő fekete májába.

Hej, de istentelenül álmos lettem volna én, a nemivó, garabon
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ciás lélek ott azon a lakodalmon, ha nincsenek olyan gyönyörűsé
gek, mint az a pisze orrú lány, aki olyan szeretettel visszataposta 
lábaimat fekete lakktopánkájával. Aki abban a hitben, hogy a 
Hubernyák ágból származom, önfeledten játszott velem, mint 
macska az egérrel: ő tanított előbb keringőzni, aztán polkázni, 
szorongattam darázsderekát, amelyen nem volt fűző -  istenemre, 
nem volt - ,  s bámultuk egymást kedvesen és ábrándosán, mialatt 
körülöttünk tombolt a lakodalom. Bolond is lennél, Józsi, szól
tam magamhoz, ha most azon lenne gondod, mi lesz a kis 
szobáddal, s mikor áll vissza albérlői mivoltod ebben a házban, ha 
ilyen kincset leltél és ilyen támaszt, mint ez a leányka.

Mosolygó szemű nagymamák meredtek ránk, tréfásan megfe
nyegettek ujjúkkal. „Lopod a mézet, ifjú ember? Jól teszed, hej, 
jól teszed, hallod!“ -  ezt mondta a tekintetük. Az égen már 
opálfelhők gomolyogtak, olyanok voltak, mint siető távoli lova
sok. Felnéztem az égre, és üzentem velük: vigyetek hírt oda a 
piactérre, kenyéradó gazdámnak, a Herschli úrnak, aki ott rója 
egyedül az utat a falusi gabonaszekerek között, és egyre várja a 
raportot, hogy hány kocsi. . .  Hát csak várja, ma egymagában kell 
hogy kísérje a szekeret a magtár elé, mert márna: eb ura fakó, 
tekintetes úr, kérem -  márna lakodalmazunk a Virág utcában!

Pantus bandája már a maradékért muzsikált; azt ígérte oda 
nekik a két magáról megfeledkezett örömapa, a lagzi maradvá
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szakácsnők és a nők általában istentelennek s mint ilyent, érvény
telennek nyilvánították a nagylelkű ígéretet.

-  Azért, hogy ők tovább devernyázzanak, nem adjuk a mara
dékot, ugye, édes napamasszony?
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Szakértő szemek, vizsgáló pillantások kereszttüze szegeződött 
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keresni kezdték, be volt már lakatolva a nagykapu, és a legszebb 
nóták hites tolmácsa verhette öklével a kilincset. „Te csak zö
rögj “ -  mondták a kövér némberek. A klarinétos csak úgy 
menekült meg hasonló sorstól, hogy hirtelen lábú volt, és idejé
ben elérte elárvult hangszerét: szájába kapva a furulyát, nóta
szóval bizonyította, hogy idetartozik, s ideköti a hivatala. Mert 
már emelték és vitték volna! Csak nevettük ketten a szőkével -  a 
nevetés szünetjében csokoládét ettünk egymás szájából a kedves
sel - ,  amikor aztán lecsapott a végzet. Hirtelen az én vállamat is 
megragadta egy súlyos kéz.

-  Hát ez? -  kérdezte valaki a hátam mögött.
-  Eztet én sohase láttam a Virág utcában! -  hangzott egy 

másik hang, az ítélet hangja.
Bizony, a nevetés torkomra forrt ebben a percben. Úgy 

gondolják, villant át agyamon, hogy én is olyan maradékpusztító 
hangász családtag vagyok. S váltig mutogattam a lakodalmasnépi 
mivoltomat igazoló, hajtókámra tűzött rozmaringot, váltig kiál
tozta a kis pisze is.

-  De édes Ilonka néni, ne bántsa, hiszen ez Hubernyák rokon!
-  Ez Hubernyák rokon? Hová tetted a szemed, édes Lenkém? 

Hogy ez Hubernyák lenne? Hát akkor én mi vagyok? Gyermek
korától ismerek minden Hubernyákot. . .

Büntetésem az enyhe csalafintaságért nem maradt el. Az asz- 
szonykezek kiemeltek a szőke oldala mellől, s hiába hujjantottam 
oda jóságos házigazdámnak, hogy igazolja, hogy bejelentett al
bérlője vagyok ennek a háznak, meghívott vendége ennek a 
lakodalomnak. A két örömapa se látott, se hallott, csak topogott 
összefogózva a legnagyobb sokadalom közepén. Nem is sejtették, 
mi folyik ott a csoportban. A tárogató sírva felharsant, a banda 
belebrummogott, miközben a zenészek véreit, sőt ártatlanokat, 
mint engemet, kiemeltek, és kiűztek a paradicsomból.

Az egyik némber még nagyot döfött rajtam, aztán megtörölte 
izzadt homlokát. Másik kezével meg reáfordította a kapukulcsot. 
Én meg felnéztem a futó fellegekre: kár volt olyan hetykét üzenni 
a Herschli úrnak, talán még vissza lehetne vonni az üzenetet.

S utat törve a kapu előtt ácsorgó zenészek és szájtátó nép
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között -  volt olyan, aki targoncával gyülekezett arra a hírre, hogy 
maradék lesz - ,  megindultam búsan a Virág utcán.

Úgyis mindegy -  legyintgettem. Árva kis szobámba úgysem 
térhetek nyugovóra, hisz abban rétest tárolnak, és ott mérik a 
bort. Talán csak akad egy kuckó ebben a nagy városban, amelyik 
pihenésre befogad?

S a csacsogó kis szőkére gondoltam, akinek csokoládéja -  a 
harapása helyével -  még mindig a számban olvadozott.

*

Brontesz nagy ember volt ennek a Lenkének az apja, torzon- 
borz szemöldökű mézesbábos. Neki is a Virág utcában volt a 
háza, de már egészen a sarkon, úgy is vehettük, hogy nem ott volt 
a ház, csak a bejárata meg a házszáma. Nem volt nehéz kilesni 
Lenkét, mikor indul sétaútjára, kopogós két cipellőjével -  ugyan
azokkal, amelyekkel minap a lábamat nyomogatta -  ment az 
utcán a nagytér felé, vásárolni, úgylehet, vagy csak sétálni. A 
Spreitzer-patikánál értem utol, ott pillanthatott meg ő is a gyógy
szertár nagy tükörablakában, mert szívéhez kapott, mint akinek 
eláll a lélegzete. ,,A Józsi“ , ennyi tört csak ki száján, vagyis a 
nevem. És akkor kuncogva nevetni kezdett.

-  Hogy maga hogy kalimpált, amikor a néném megölelte, 
átölelte, hogy kalimpált. . .

Szőke haja hosszú varkocsban, a végén szalag, az beleremegett 
a nevetésbe: most néztem csak jobban a szemébe -  amikor 
nevetett, kicsit káposztáskertben járt a jobb szeme.. .  Ó jaj, 
Lenke, nevettél is meg sírtál is a vállamon, Kudlik mézesbábos 
kis Lenkéje, amikor még reményeim voltak nálad.. .

Hát voltak? -  kérdezed, nyájas olvasó. Bizony voltak, de 
mekkora remények. Már akkorák voltak a reményeim, hogy a 
mézesbábos megüzente, leveri a derekamat, ha megint mutatko
zom a lányával. Ez pedig a legjobb jel a polgárok világában, ha az 
apa ilyen dühödt indulatra ragadtatja magát.

De hogy is jött mindez, hogy került így?
Kapuzással, esti kapuzással kezdődött. Nem ugyan a Virág 

utca felől, mert az illetlenség, kérem, onnan a másik utcából, ahol
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szintén volt kerítése a házuknak; oda szökött ki az enyhén 
kancsal szemű, hosszú copfos kislány -  papucskában este. A 
kispapucsát villámgyorsan lekapta, és uzsgyi a kerítésen át -  úgy 
mászott az, kérem, mint a kecskebéka. Oda-vissza, aszerint, hogy 
jött vagy távozott. Művelt lány volt, két osztályt járt a zárdatest
véreknél, most inkább varráson tartja az anyja, mert az soha
sem árt, úgymond, ha azt tudja egy lány, sohasem árt. Mikor 
először csalogattam ilyen esti, holdbámuló, egymás kezét szoron
gató találkozásra, nagyon leszidott. Mert az már majdnem eljegy
zés, kérem -  kivált, ha az apa is üzengetni kezd, hogy „leverem a 
derekát annak a lajhárnak“ . Vagyis nekem, az udvarlónak. De 
addig is milyen szép volt! A Tisza-parti séta, abban ugyan még 
nincsen semmi, az ott folyik a világ szeme e lő tt. . .  És elhangzott 
minden este:

-  Lássa aztat a csillagot ott, Józsi?
S én mindig láttam azt a csillagot, hogyne láttam volna, hiszen 

mutatta is apró kis ujjával -  hogyne láttam volna. A mi kis 
csillagunkat éppen a gőzmalom hatalmas kéménye fölött -  mert 
az volt, kérem, a mi csillagunk. S a gőzmalom hosszú tornya volt 
a nagyra nőtt mézesbábos fenyegető alakja, s olyan jó bizsergető 
érzés az üzenet az apa szájából, hogy leveri a derekamat. Jó 
érzés, hogy féltik a kislányt, mint annak a jele, hogy van is mit 
félteni tőlem!

Hiába, akinek Herschli Jakab és társai áll mögötte, annak 
lehetnek reményei ebben a fortélyban, hiszen az még könyvelő is 
lehet. Száz forint vagy százötven is, ennyi a könyvelő fizetése, és 
nagy szó az ebben a városnegyedben, ahol az állami embereknek 
-  a Drenyáknak alig járt ki ennek a fele -  igaz, hogy 
nyugdíjigénnyel. Számítgatták is azt talán ott a mézesbábos 
portán -  ez úgyis olyan fölös gyerek volt, ez a vakarcs Lenke, a 
nagyobb gyerekek mind a mézeskalácsos ipar sorsán osztoztak -  
miért ne mehetne ő hitvesnek a leendő könyvelő oldalára? Úri 
sorba. Igaz, hogy mitugrász gyerek még mind a kettő -  mondhat
ták a Kudlikéknél - ,  de nem tudja az ember soha, miből lesz a 
cserebogár. Titokban, azt hiszem, jó anyja maga nógatta a Len
két ilyen papucsos kirándulásra a kiskapun keresztül, különben 
hogy érkezett volna a füttyszóra, füttyjelre mindig ilyen ponto
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san? Ámbátor lehet, hogy pusztán a szívszerelem hozta, mit tudja 
azt az ember. Nekem mindenképpen megnőtt a bögyöm, mint 
akinek joga van a Lenkét szorongatni, nemcsak a kezét persze, 
hiszen úgyis az enyém az ő szívszerelme.

Úgy volt még ekkortájt, hogy örök időkre odaragasztódik az 
életem Nagy károly házához. . .  Szerettük egymást ezzel a város
sal, ő engem, én őtet, szerettük egymást a szőke folyóval, a 
Tiszával, amelyen ladikon haladtunk nyár idején vidám gabonás- 
ifjak: mártogattuk az evezőt, hogy agyonüssünk egy vasárnap 
délutánt. Volt ott mindenfajta az ifjak közt, táltos is volt, aki a 
zabosbükköny minőségét már a fogásról megítélte, és szabad 
szemmel meglátta az arankát a heremagban; volt, aki járván a 
nagy piacot a maga szakállára is elszenzálkodott olykor egy-egy 
kocsirakományt, és előadást tartott, hogy lehet száz forintnyi 
pénzt ezerre szaporítani. Szájtátva és csodálkozva hallgattam a 
táltos ifjak szavait, akik közt kisinasnak éreztem csak magam. 
Mert vagy a Herschli oktatgat engem rosszul, vagy bennem van a 
hiba -  dehogy láttam én meg az efféléket; inkább ott róttam még 
mindig a zsáknaplót, és tudósabb dolog nemigen került a kezem 
alá. Falusi, városvégi ember maradtam mindig, akit vonzott 
ugyan a nagy sors és nagy élet, de nem volt erőm és képességem 
belevetni magam az igazi, úri gabonásifjak sorába, akik a Liliom 
kávéház tükörasztalán terpeszkedve kapucinert rendeltek kevés 
föllel, de dupla cukorral és egy krajcárnyi borravaló erejéig 
nagyságos úrnak szólítgatta őket az ősz hajú pincér, aki ezüst
csészében szállította eléjük a sárga löttyöt. Engem jobban von
zott a vásári lacikonyhák sokadalma, vásárkor mindig ott ténfe- 
regtem sárga szalmakalapban, amelyet oldalt zsinór tartott 
gombhoz erősítve, nehogy a hirtelen támadt szélnek áldozatul 
essen, és futni kelljen utána. Enyhe borzongással haladtam a sok 
cirkuszi csoda és látványosság között, amelyek sorában legfőbb 
látványosság nekem a Kudlik mézeskalácsos világszép sátra volt, 
és abban is világszép Kudlik Lenke, akit bár nem fogtak szakmai 
munkára, de vásárkor neki is segítenie kellett, és kínálni a tükrös 
szíveket. Vásárra neki is el kellett járnia vidékre is, és ilyenkor 
szomorú volt a lelkem, számolgattam a napokat, mikor ér vissza, 
mikor találkozunk ismét.
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Ekhós nagy szekéren vitte a portékát a mézesbábos; kora 
hajnalban indultak vagy este már, a távolabbi vásárokra. Úgy 
kellett intézni a búcsúzkodásokat, nehogy a brontesz nagy mester 
tenyere tényleg kilendüljön: elbúcsúztunk, és én meghúzódtam 
az eperfa mögött vagy valami kapualjban, mint valami ténfergő. 
Az ekhós kocsi odahajtott a Kudlik ház elé, kicipelték a ládákat, 
aztán szállingózni kezdett a sok Kudlik. S én messziről megismer
tem köztük a copfos kis Lenkémet, aki fekete pamutharisnyában 
a ládák tetejére mászott -  ügyesen mászott, mondom, mint a 
kecskebéka —, és akkor onnan, a kocsi hátuljából csókokat intett 
felém. Én nem nagyon mertem hadonászni, mert ha odapillant a 
mester, talán oda is sóz az ostorral, csak tűrtem a csókhányást -  a 
szekér csikordult egyet-kettőt, és elnyelte a sötétség. Úgy megta
nultam a vásárok rendjét, hogy fejből megmondtam, hol, mikor 
van ilyen sokadalom és hány napos, Herschli gazdám nagy elis
merésére, aki nem mulasztotta el soha megjegyezni:

-  Ebben jeles vagy, Józsi fiam, igen jeles. Van neked eszed, 
látom, csak ilyen felemás dolgokra tartogatod.

Ő persze nem tudta, azért tudom fejből mind a vásárt, mert 
Jarkovác felé kocsizik most a Kudlik Lenke, és rám gondol. S 
nekem így tudni kell, hogy annak vására háromnapos, az úttal 
együtt öt nap -  ötödik nap, szombaton este kell megjelennem a 
kiskapunál, ha találkozni akarok vele. Feltéve, ha a tiszai kompot 
még elérik estig, mert ha nem, a túlsó parton kell éjszakázniuk, és 
az egynapos késedelem. Hej, hogy reszkettem én, hallván, hogy 
az országutakon agyoncsapták valami vásáros szekér minden 
utasát a rabló cigányok; még inkább, amikor Lenke bevallotta, 
hogy kerülgeti ám valami nyalka kegyszerárus, saját sátorral és 
olyan feneketlenül mély pénztárcával, amelyben csak úgy csörög 
a sok forint, a bankóbukszáról nem is beszélve. Özvegy ember, 
igaz, nem úriember, csak vásáros, de a mézeskalácsos famíliában 
másfajta ám a mérték!

Azért egy nap mégiscsak bejutottam a Kudlik-portára, de 
hallgassák csak meg, hogy^volt. Bejutottam, és bele is írtam a 
Lenke emlékkönyvébe gyönyörű írással ezeket a szép sorokat:
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A pillanat elszáll,
És ami megmarad:
A Bige Jóskát,
Feledned nem szabad.

Vasárnap délután volt, amikor bejutottam, azt is úgy, hogy 
vásárra utaztak mind a Kudlikok, ezúttal ő maradt házőrzőnek. 
Meg öreganyja, de az vaksi volt. Megtapogatott a nagymama, és 
kérdezte:

-  Ez ki?
-  Ez a Marci, öreganyám. -  S kuncogott melléje, mint egy jó 

tréfán. A Marci az unokaöccse volt, a Hubernyák Marci, akinek 
nevében egyszer már rosszul jártam. Viszont ha én voltam a 
Marci, a vaksi nagymama nem emelt kifogást ellene, hogy ott 
legyek a Kudlik házban.

Üldögéltünk a széles nagy díványon -  még tükör is volt a 
hátában, mármint a dívány hátában - , és néztem búsan a nagy 
pompát, a jómódú mézeskalácsos ház tárulkozását, a sok ajtót, 
ablakot, a sok szobát, amelyek mindegyikében egy, két, három 
Kudlik élt; csak most persze távol vannak, vásáron. Az ajtón egy 
hatalmas Kudlik-nadrág, ez nyilván az apanadrág, meg az óriás 
zeke is az övé lehet. Negyvenötös cipő a nadrág tövében. S amott 
egy széles nagy varrógép -  hej, micsoda gazdagság. S a Lenkének 
emlékkönyve is van, kapcsos emlékkönyve. Hát még amikor a 
műhelyt is megmutatta, a sok fazekat, rostot, a hatalmas sütőke
mencét, amelyben, vasárnap lévén, semmi nem rotyogott ugyan, 
de erős enyvszag terjengett mindenfelé. Meg valami átható, édes 
különös illat, amitől az ember az orrát húzogatta. A sarokban 
tükörcserepek hevertek -  ezeket úgy veszik hulladékként, tud
tam meg a nagy szakmai titkot. A festék színes áfonya, a nagy 
szívek sablonra készülnek -  ott volt kiteregetve a szakma minden 
titka, és a copfos kislány egyre csak mutogatta, tárogatta a 
szekrényeket, ajtókat.

-  Hej, ha te mézeskalácsos lennél, édes egy Józsikám -  mon
dotta sóhajtva, és ebben a sóhajban minden benne volt. Ha én 
mézeskalácsos lennék, az én ruhám is terjesztené ugyan a kiállha- 
tatlan szirupszagot -  de akkor mégiscsak másként lenne. Vagy ha
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én kegyszerárus lennék, esetleg vásárra járó kalapos. De nem 
vagyok az, gabonásinas vagyok, praxi, úripalánta -  s az sok is 
meg kevés is a Kudlik-portán.

S akkor mesélni kezdett a vásárokról a Kudlik Lenke. A 
gyönyörű vásári nyáréjszakákról, amikor felütötték már a sátrat, 
elhelyezték körül a nagy ládákat, s mindegyik ládában vagy láda 
tetején alszik valaki. A szél meglibbenti a sátorlapot, és édes 
titkokat suttog.. ,  Már a kocsiban lehetne nekünk kéz a kézben 
ülnünk, azon a címen, hogy együtt fogjuk a féltve őrzött legna
gyobb tükrös szíveket, a húszforintosakat, a búcsúi nagydíjat. Ez 
annak jár, aki kalapáccsal legmagasabbra veri fel a pukkantót. 
Már a kocsin is úgy lehetne ülnünk kéz a kézben, hát még 
alkonyaikor, lámpaoltás után a szellős sátorlapok a la tt. . .  A késő 
őszi vásárokon meg jön az összebújás, mert akkor hideg van, és 
egymáshoz bújik a vásári nép melegedés jogcímén; olyankor a 
kisinas háta is jogos arra, hogy a kemence szerepét töltse be a 
mesterlány hátának.. .  Az is szép, gyönyörű -  mesélte ábrándos 
szemmel a kis Lenke, miközben én csöndesen az orromat fintorí
tottam, mert a fejem is belefájdult -  nem ugyan a mesébe, mert 
az gyönyörű volt -  csak az áfonya és szirup elkeveredő szagába, 
amely a műhelyt belengte. Ő persze nem érezte, mert fitos kis 
orra megszokta régen ezt a szagot, csak én jártam rosszul.

Megpöccentettem a fehér kaucsukgalléromat, hogy én is hoz
záadjak valamit ehhez a beszélgetéshez: én úr leszek, könyvelő a 
Herschli Jakabnál. De ez mind kevés volt a Lenkének, és messze 
is volt, neki egy kézzelfogható mézesbábosinas kellene, aki nap
közben kavargatja s rotyogtatja a mézet meg a bábot, és tavaszi, 
nyári, őszi vásárokra jár, az ő oldalán kizárólag és szigorúan.

Ez már a vaksi nagymamának is gyanús volt, ez a hosszú 
távoliét a műhelyben, s előtipegett.

-  Marci, hun vagy, Marci? -  kiáltotta. -  Kérdeznék tőled 
valamit.

-  A Marci most rekedt, és nem tud beszélni! -  cserfelt vissza a 
copfos kislány.

-  Biztos fagylaltot evett, és nem vigyázott magára. Vagy hideg 
vizet ivott. Majd megmondom a Julisnak, hogy jobban vigyáz
zon!
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Lehet, hogy estére megtiltották a Hubernyák Marcinak a 
kimenőt, azon a címen, hogy rekedt, és hogy a nagymama üzente, 
vigyázzanak rá -  de az már nem az én gondom. Én ott lapultam 
csöndesen a kislány oldalán az idegen nagy műhelyben, és azon 
tűnődtem, hány mesterséget kellene kitanulni az embernek ah
hoz, hogy igazán boldog legyen? Mert itt, lám, a mézeskalácsos
ság volna a legcélravezetőbb, az oldaná meg a titkok zárját, 
másutt meg éppen a fehér gallér és nyugdíjigény. Nem tudja a 
szegény ember soha, mit és hogyan cselekedjen.
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HERSCHLI JAKABOT FELFALJÁK
VI.

Már három éve, hogy részt vettem Drenyák Mariska lakodal
mán; azóta annyi minden történt velem, hej de sok minden! Hol 
is kezdjem, nem is tudom.

Azóta meg is komolyodhattál, Józsi, tán nem vagy olyan 
ugrifüles -  vélné az olvasó. S lett-e belőled igazi szenzál ott a 
Herschli Jakab oldalán?

-  Soha! -  károgja válaszul három fekete esztendő.
Ösztövér varjú ez az én három fekete évem. S a varjú olyan

madár, amelyik sohasem lakik jól. Miképpen éh se. Tegnap 
cseresznyét ebédeltem, és köptem melléje a magokat.

Hogyan, hát a Szlavikovszkyné konyháján megint ferdén men
nek a dolgok? Megint ott járt az a fekete lelkű, és elszedte az 
előfizetők pénzét? S most már mócsingra sem telik, csak cseresz
nyét adnak, ezüstszervizben?

Nem így! A cseresznyét három pénzért a Tisza-parton vettem, 
és a Tisza hullámaiba köptem bele a magot. És azon tűnődtem, 
úszik-e a cseresznyemag, vagy elmerül? Mert ha úszik a három 
mag, a víz hullámain eljuthat a tengerig is. Csak én nem juthatok 
sehova.

Hogy a Szlavikovszkyné konyhája, hogy azzal mi van? Ott nem 
nekem főznek már régen, sem jól, sem rosszul. A Herschli Jakab 
boltjába sem léphetek be frissen minden reggel. Annak már 
lőttek! Jaj, a Herschli Jakab, hogy azzal mi lett. Szörnyűség az, 
kérem.

Felfalták őt egyszerűen, a Herschli Jakabot.
Múlt héten még sürgönyzött, akkor még eleven gabonás volt, s 

akit felfaltak, az nem szokott sürgönyözni. . .  Én még láttam őt 
elevenen, bérkocsiban a vasút felé robogni. Megjegyzem, már 
akkor nagyon kuszáit volt a képe.

-  Alászolgája -  köszöntem neki a járdáról, némi szemrehá-
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nyással talán, hogy ezt fogadta a tekintetes úr? Nem ezt, hanem 
hogy kitanít igaz szenzálnak -  már amennyire az igazak ezen a 
pályán boldogulnak. De láttam mindjárt a tekintetén, hogy most 
nem ér rá velem foglalkozni. Csak integetett onnan a bérkocsi
ból, és mintha azt kiáltotta volna:

-  A rolót, azt ne felejtsd el soha lehúzni!
Ez volt az utolsó szava hozzám, és ezt meg is fogadtam: várom 

minden este, alig várom a Weisz bácsi intését, hogy lehúzzam. 
Teszek, veszek, motoszkálok a hosszú rolóhúzó rúddal: mondja- 
e már a Weisz bácsi, hogy húzhatom.

De nem mondja; csak ül a nyitott nagy strazza meg a főkönyv 
előtt, ül, és kopasz, gyöngyöző fejét törölgeti.

-  Ne kapirgáljon, kérem -  szól rám - ,  ne kapirgáljon!
Ő azt hiszi, hogy csak bosszantom ezzel a redőnyhúzogatással, 

holott én csak a gazdám utolsó parancsát teljesítem. Meg is 
mondom Weisz bácsinak:

-  A könyvelő úr csak folyton számol. Mit számol annyit, hogy 
sohasem lesz kész?

Mire ő:
-  Téved, öcsém, mert már készen is vagyok. Aj-aj, de meny

nyire készen vagyok. Látja, kérem, ezt a számoszlopot itt, ezt 
még összeadom, és ki fog derülni, hogy a Herschli Jakab és társai 
nincs többé . . .

Szívembe markolt a szó. Szóval egyetlen számoszlop összeve
tése abban a nagy könyvben elegendő, hogy megszüntesse azt, 
ami szívemhez nőtt? Egész szenzálsorsomat. Hogy lehet az, hogy 
összeadják, és akkortól a gazdám nincs többé? Amikor itt van 
még az irodaszoba, a cégtábla, sarokban a vaskassza. Itt a magtár 
hátul az udvarban, itt a sok könyv, a levelezés, a Weisz bácsi, 
szóval itt vagyunk mind, akik a Herschli Jakab és társait alkottuk. 
S most egyszerre ne lennénk többé? Pusztán mert a cégfőnök a 
bérkocsiba ült, és elhajtott?

Ó jaj, élet, ó jaj, rejtelem, ha ez így van -  sóhajtottam. Ó jaj, 
ha ez így van. Élve láttam őt kocsiba ülni, utolsó lehelete is a 
cégnek szólt: -  A rolót, azt ne felejtsd el soha lehúzni -  ezt 
kiáltotta felém onnan a fiákerből. S most egyszerre nincs többé?

82



Tán csak hebehurgyán kimondott szó volt ez, talán csak tréfál 
velem a Weisz bácsi?

De az már nem volt tréfa, amikor felállt az öreg könyvelő, 
arca, mint a mész, olyan fehér. Felállt, és jelt adott, hogy most 
már húzhatom. S mire visszajöttem, már nem állt az öreg, hanem, 
kuporgott, kuporogva sírt a deszkalap nagyságú főkönyv fölött.

-  Jól lehúzta, fiam? -  kérdezte jöttömre felegyenesedve. Mint 
aki kételkedik lelkiismeretességemben, úgy kérdezte. Válaszom
ra, hogy igen, megint csak kérdezte:

-  Lakatot is tett rája, fiam?
Lakatot persze hogy tettem. Miféle bolondokat kérdez ez az 

öregember? S miért hullatja könnyeit a főkönyv felett, miért nem 
siet haza gyermekei és unokái közé?

S kitörtem én egyszerre, egész szóáradattal. Hogyan értelmezi, 
hogy a Herschli Jakab és társai nincs többé? S miért kellett a 
gazdámnak fiákeron elhajtani, hetekre vissza sem jön, felénk se 
néz, amikor ennyi a számadás, könyvelő úr, kérem? Aztat tessék 
mondani. . .

A Weisz bácsi erre felemelte ujját, mint a próféta. „Meg van 
írva a sors könyvében44 -  ezt mondotta.

-  A gabonásboltok könnyen nyílnak -  szólt később - ,  de 
hamar be is csukódnak. S akkor olyanok, mint a koporsó. A 
koporsó, amelyben temetnek valakit. De nem a gazdát, nem azt 
temetik, csak a nevét. . .  A gazda az fiákerba ül, és elhajt másfelé, 
ott új boltot nyit a felesége vagy az öccse nevére -  ő ott is csak

.főnök marad, de mi lesz velem? A hatvankét évemmel, sok 
gyermekemmel és egypár unokámmal. Meg a Krizsán bácsival és 
magával?

Szólt, és a mellét verdeste az árkus nagy könyvek fölött.
Hogy szíven ütött engem akkor az a pár szó. Nem is a Jakab 

urat sajnáltam már, hanem magamat. Ő elment, nem volt kí
váncsi a koporsóra, amelyben nevét elhantolták -  de itt marad
tunk mi, a Weisz bácsi, akinek az utolsó számadást kell még 
tisztába tenni, meg én, akinek a redőnyt kell lehúzni és rálaka- 
tolni.

-  Holnap már a hitelezők tanácsa fog itten parancsnokolni, 
édes öcsém. Akik felfalták a Herschli Jakabot. A konzorcium
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meg a fekete lelkű Erdős. Meg hogy lármázik majd a sok 
parasztgazda, aki nem kap majd pénzt a cédulára átadott leg
utóbbi fuvarokért, aj-aj!

Hogy falja magát az emberiség a szenzálok világában is -  
szóltam önmagamhoz. -  Menj innen, Józsi, fuss innen jó mesz- 
szire, mert még itt ragadsz. . .  és hatvanéves leszel te is egykor, 
mint a bibliai Weisz bácsi, szakállad nő, és ott állsz majd sírva egy 
piros vonalas főkönyv fölött, hogy hát: veled most mi lesz?

Azok voltak életem nehéz napjai, amikor megtudtam, hogy 
tönkrement a Herschli Jakab és társai. Hogy elvesztette nevét, 
mert felfalta őt a piac meg a csődtömeg. Pedig akkor olyan volt 
még az életem, mint a ragyogó piros alma, amelyet a féreg 
belülről kezdett ki: emelt fejjel kanalaztam a levest Szlavikovsz- 
kyné konyháján, akire végül is nem tartozik, vagyonbukott-e a 
gazdám vagy sem. A Drenyáknál, alvóhelyemen már nem voltam 
olyan gőgös és rátarti, tán az tudja is már, tán éppen ő küldött 
pecsétes írást a gazdám nyakára, hogy „Vagyonbukva -  a kiad
mány hiteléül, Drenyák Kristóf4. De nem szólt ő, csak laposakat 
pislogott felém, mintha biztatna.

A féreg csak úgy februárban kezdett kimászni, amikor a csőd
tömeg úgy határozott, hogy Bige Jóska nem kell neki. S nem 
ütötte a markomat elsején harminc forint. S nem várta senki 
reggel a piaci szolgálataimat, a rolót sem kellett lehúzni többé, 
mert úgy maradt az, lehúzva.

Aki négykézláb jár, az sem megy görnyedtebben, mint én a 
koszthelyem ajtaja előtt. Ötödikéig még csak pillantások értek, 
de amikor hatodik nap, ugyancsak megbújva, elsurrantam a 
Szlavikovszkyné nagysága tükrös üvegajtaja előtt -  hogyhát az 
étteremben majd jóllakok valahogy - ,  integetni kezdett odabent- 
ről. Mármint a nagysága. Hogy jöjjek csak be, így-úgy, kérem, 
Bige úr, így-úgy, ma már hatodika van, s megint csak így-úgy. 
„Tudom én azf ‘ -  védekeztem, s mutattam is a kalendáriumot, 
ehol a hatodika, jól látom.

-  Nos? -  kérdezte a Szlavikovszkyné nagysága, s ujjával fize
tést jelzett.

Finomság ide, finomság oda, kocsmárosné volt ebben a perc
ben csípőre tett kezekkel ő is. Elfeledve, hányszor küldtem feléje
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a vigasztaló pillantást, amikor ehetetlen volt az étel, s amikor a 
többi tüntetőleg kivonult, én mindig lenyeltem a legkeményebb 
gombócot is. „Csak bátorság, kérem, nagyságák44 -  ezt mondtam 
akkor nekik, s most éppen úgy jelzi a fizetést, mint másnak, vagy 
úgyabban még, hiszen az iszákos telekkönyvvezető már harmadik 
hónapja kedélyes hátbaveregetéssel küldi el Julis konyhalányt. 
„Mondd meg a naccságának, fizetek, ha kijön a lutri, fizetek, 
isten bizony.44 S ő még ma is itt eszik, itt lármázik, csak én, Bige 
Jóska, nekem telik ki a becsület a hatodik napon?

-  Hát jó -  mondtam mérgesen - ,  majd fizetek.
És becsaptam a tükörajtót.
A nehézség jöjjön rád, Herschli Jakab, a te nevedet tették 

koporsóba, és engem ebrudalnak ki mindenhonnan!
A vagyonbukott embernek még a szolgálója is hullabűzt 

áraszt. Mert estére a kis szobámon találtam egy idegen, nagy 
lakatot. Hűségemért, hogy kitartottam a piros lámpás utcában, 
Drenyák úr albérletében, nem röstellt akkora lakatot kitenni, 
amilyent a vasasbolt is csak mutatóba tartogat egyet-egyet. Meg
ráztam a lakatot, mint a rab ember a láncait, és csak akkor láttam 
betűzve egy kis cédulácskát a lakat oldalában: „Ha estig fizet, 
Bige úr, a kulcsot feleségemtől átveheti44.

így közösített ki engem egyhangúlag a nagykárolyházi úri 
társadalom, még az is, amelynek -  mint Szlavikovszkyné konyhá
jának vagy Drenyák úr Virág utcai albérletének -  enyhe szaga 
volt. Ördög bújjon belétek -  szóltam, és panyókára vetett kiska- 
bátban kimasíroztam a Tisza-part irányába.

Ott voltak ugyanis a legárnyékosabb fák, és estére a legkényel
mesebb padok. Olyan jól megalszom ott, akár a tolipihés párná
kon. Reggelig meg majd csak történik valami!

Hát történt is azon az éjszakán, amelyet először töltöttem a 
szabad ég alatt a pádon. Amikor pedig a ruhám és keménygallé
rom úriembert jelzett még, csak éppen hogy azt a lakatkulcsot 
nem tudtam kiváltani Drenyákné kezéből, meg a kosztravalót 
nem tudtam elvinni Szlavikovszkyné nagyságának -  akkor tör
tént, hogy éjszaka valaki rángatni kezdte a lábamat.

Tán valami szellem szabadult erre onnan a református temető 
felől, mert csak onnan jöhetett, azon nincs kerítés, és szertekóbo-
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Tolhatnak a szellemek, kísérteni. De ahogy jobban odanézek, 
nem szellem volt, hanem egy torzonborz öregember; rekedt volt 
és krákogott, szivarvég volt a szájában, és krákogva mondta:

-  Ez az én padom, hé!
-  Várjunk csak! -  ültem fel. -  Nem volt ezen se házszám, se 

névjegy, honnan tudhatnám?
-  Ott alszik a Trandali a másik pádon, azt megkérdezheti!
így néztünk farkasszemet pár percig. S vagy a fehér galléromat

pillantotta meg, úriember mivoltomat, vagy hogy fiatal vagyok és 
erőteljes, lejjebb engedte a hangot, inkább szemrehányással 
szólt:

-  Tessen már hazamenni, éjfél elmúlt. Mindenki a maga he
lyére: úriember az ágyába, csavargó a padra.

Hászen igazat szólt. Fogtam a kabátomat -  de hogy az örögbe 
menjek haza, amikor a kapzsi Drenyák akkora lakatot tett a 
szobára, hogy fejszével sem tudom leverni? Nem, mégsem me
gyek, maradok itt a pádon. Jeleztem is a szándékomat indulatos 
mozdulattal, hogy visszaültem. Erre ő is leült, a torzonborz, 
jelezve, hogy a fele pad legalább az övé. Ültünk egymás mellett, 
és néztük a folyó vizét, ahonnan friss szellő áradt felénk.

-  Hej-haj -  sóhajtott az öreg, és leköpött a magas partról. -  
Hej-haj -  mondotta megint - ,  ha most valaki spriccert fizetne 
nekem ...

Ha nincs is nálam öt forint, amivel a Drenyák lakatját lekönyö
röghetném, arra talán még csak telik -  markolásztam a zsebemet.

-  Aztán hol inná meg azt a spriccert?
-  Hát -  mondotta, és széles mozdulatot tett a kezével, mint 

aki jelzi: csak a pénz legyen meg, az ital majd csak adódik.
Amiképp adódott is, a Rozmaring utcában, ahol már szem

beült velem az öreg pádon alvó, mellét tapogatta folyton. Azt 
hittem, talán fáj neki, és mellbaja van, akkor láttam csak, hogy az 
inge helyét tapogatja, mert az nem volt neki: inge. Amiképp a 
Drenyák úr úri mivoltát gallérjának pöccentésével hangsúlyozta 
ki, ugyanúgy ő azzal jelezte, hogy szegény ember, hogy az inge 
helyét fogdosta, tapogatta. Nézd, fehér gallérom van, szólt annak 
a mozdulata. Ezé meg: nézd, ingem sincsen. S ez olyan szakadék 
kettőjük között, hogy illő naponta százszor is kihangsúlyozni.
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Az öreg ingetlen nagyot húzott a spriccerből, és bánatos pillan
tást küldött az üresedő pohár fenekére: itt voltál, s máris nem 
vagy itt -  ezt mondta tekintete; aztán engem vizslatott körül -  
telik-e még egy? S mert telt még egy, hálából beszédes lett.

-  A Trandali -  mondotta - ,  attól óvakodjon, mert annak 
tetűje van.

Mondottam, hogy a Trandalival semmi dolgom, amire meg
nyugodott. Nyilván félt, hogy a Trandali is feltűnik, és elissza a 
spriccerét -  mulatós embernek tartott, aki olyan bolond, hogy 
pádon hál és csavargóknak spriccert fizet; magával meghasonlott 
vagy szerelmes, babájával összezördült városi ficsúrnak tartott 
talán, aki mindenféle bolondot cselekszik, melyek sorában nem is 
a legnagyobb bolondság, hogy most bort iszunk ketten.

-  Maga micsoda? -  kérdezte tőlem később, rám függesztve 
tekintetét. Most mondjam neki, hogy eddig gabonaszenzál, de 
olyan aljas ember, aki még a csődtömegnek sem kell, és akit az 
úri társadalom már az esedékes fizetség hatodik napján, lakattal 
és más formában kiközösített?

-  Én, fater?? Én vagyok, akinek eltörött a szekere rúdja. S 
most se hajts ki, se trüccs ki, ez vagyok éppen.

Rám nézett búsan:
-  Falun éltem én is valamikor, falun mondják ezt így, kérem 

szeretettel.
S leküldte feneketlen torkába a második spriccer maradékát. 

Anélkül, hogy egyetlen valamit is tisztáztunk volna egymás kö
zött.

Két spriccerért megvettem tőle a padot, még el is kísért, hogy 
bajom ne történjén. Én meg végigfeküdtem nagy búsan és hu
szonnégy krajcárral szegényebben; megtudtam viszont, hogy a 
Trandalinak tetűje van.

Álmomban ott éjszaka a pádon a Menyhárt sógor jött felém: 
borotváját csattogtatta, és gúnyosan kiáltozott: szenzálság, ez 
kellett neked, ugye? Úri mód, ahogy az anyád eltervezte. Hát 
most egyed az úri módot, zabáid csak, magatok főztétek ki, 
Bigék. Fogsz te még bagóért is táncolni, várj csak!

Fejcsóválva gondoltam vissza reggel erre az álomra. Sok igaz
ság volt benne, csak a bagóért való táncolás, az mi legyen? Azzal
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mit akart mondani a sógor, amikor én még nem is dohányzók? 
Nyilván az öreg csavargóra gondolt, akinek a padját bitorlóm, az 
kereshet folyton bagót, spriccert meg efféléket olyannyira, hogy 
még táncolni is képes lenne értük.

Teregetem, csak egyre teregetem ezt az én három szomorú 
évemet Nagykárolyházán, akkortól, hogy kiesett a csecs a szám
ból, vagyis a szenzáli jólét. Ne higgyék, kérem, hogy az lettem én 
mindjárt, pádon alvó, aki bagóért bokázik, ahogy a Menyhárt 
sógor álmomban megjósolta.

Harcoltam én, kérem, magamért, ahogy csak tőlem tellett. A 
pádon töltött első éjszakám feltárta előttem a mélységeket. A 
szenzálsors, Józsi, sikamlós, jó lenne most megfogni a dolgok 
végét máshol. S főleg azt a lakatot leverni a Virág utcában, hogy 
holmimhoz jussak. Az volt a gyanúm, hogy azt a papírdarabot, 
amely belőle -  a lakatból -  kihullott, talán nem is a Kristóf úr 
tette oda, hanem a felesége, akit már a menyegzői kidobásom 
miatt is szörnyen lehordott férje, a rózsák barátja, s aki azért 
orrolt is rám. Drenyák Kristófot kerestem hát a „Fanyelű kisbics- 
ka“ asztaltársaság székhelyén, a Lampli-kocsmában, ahol szerda 
este biztosan megtalálom. Meg is találtam: a fanyelűek rám 
bámultak, amikor feléjük indultam, és mondtam hangosan:

-  Nem igazság az, tekintetes úr!
Ő tudhatta, miről van szó, mert mindjárt megértett. Kezével 

jelezte.
-  Nincs nálam a kulcs, Józsi, isten bizony nincs nálam ...
-  Hát akkor leverjük a lakatot. Fejszét kézbe, és előre!
Rám nézett bamba tekintettel, és megvakarta a fejét:
-  Te úgy gondolod?
-  Úgy. Vagy pedig öt forintot kiguberálni, és a tekintetes 

asszony ideadja!
Rám nézett, mondom, és csodálkozó arcot öltött. Mert ilyet ő 

még nem hallott: hogy még ő fizessen öt forintot. . .  vagy hogy 
fejszét ragadjon tulajdon háza ellen.

-  Mindjárt, te, Józsi -  szólt rám csitítva - ,  csak iszok rá egyet.
Mint a tűztől, úgy félt tőlem, hogy leleplezem, itt a fanyelű

bicskások előtt, mint papucshőst, akinél az asszony intéz min
dent, kezdve a szobák lelakatolásától, egész a vendégek menyeg
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zői kidobásáig; ettől félt ő, láttam a szeméből. S nem voltam már 
társtalan ebben a harcomban, ott ült a magtáros Krizsán bácsi is 
köztük, a szövetségesem, meg még néhányan, szenzálok a piac
ról, mindig készen, hogy hahotázva kinevessék az állam szolgáját. 
Pogányság úgyis az a nagy csapás, ami a Herschli Jakab futásával 
és bukásával a szenzálokra méretett, hogy aztán most egy ilyen 
szenzálfiókát azzal sújtsanak, hogy szobáját lelakatolják, mert 
önhibáján kívül kenyértelenné lett -  a szegény emberek szövet
sége ezen a ponton egyszerre megszületett volna. . .  Igen, ettől 
félt a Drenyák, akármilyen nagy hatalmú „a kiadmány hiteléül44. 
Azért iszik mostan, bátorságot iszik, és tűnődik, melyik lenne 
jobb, a fejsze vagy az asszony kezébe nyomott öt forint. Igaz, 
hogy két forint maga az a szép nagy lakat, de psszt, halkabban 
csak, Józsi öcsém, talán kitalálunk valamit. . .

Úgy lett, hogy nem fejsze, hanem öt forint. Nem is öt: tíz. 
Annyit guberált le a kezeimhez a házigazdám, és először életem
ben történt, hogy nem én fizettem, hanem a főbérlő nekem. 
Kézfogással pecsételtük meg az üzletet -  majd meghozom, tekin
tetes úr - ,  s már vonultam is éjnek idején, szokatlan időpontban 
ugyan, de mit tehet egy kilakoltatott?

Hosszan zörgettem aztán a Drenyákék ablakán, mígnem háló- 
rékliben és mérgesen kidugta fejét a tekintetes asszony. Hogy ne 
legyen sok magyarázkodás, kezemben lobogtattam előre az öt 
forintot. Megolvasta a pénzt -  ó, ha tudta volna, menten megüti a 
guta, ha tudta volna, hogy ez a tulajdon verejtékének, ura 
verejtékének a pénze! De nem tudta, és zsörtölődve vonult velem 
az ámbituson végig, kilakatolta a szobámat, amelyből a kétnapos 
szellőzetlenségtől csak úgy tódult az amúgy is dohos szobaszag. 
Én meg szedtem a betyárbútort, bele mind a fonott kosárba -  
mert az volt a bőröndöm - ,  és kifelé az ajtón. Nem vagy te elveszett 
ember -  ezeket a szavakat intéztem magamhoz, és lépkedtem az 
utcából kifelé. Valahol csak lesz hálóhely számodra.

Az ördög azonban mégis a Tisza-partra vitt ki, arra a tegnapi 
padra. Ez volt az egyedüli pont, amelyet ebben a pillanatban 
magaménak mondhattam, ott majd gondolkozók egy sort, merre 
is. A pad -  már messziről láttam -  üres volt, jeléül, hogy az 
ingnélküli még nem tért nyugovóra. Elterpeszkedtem szélesen,
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vagyonomat óvatosan lábhoz állítva, s hallgattam a víz csobogá
sát odalent a mélységben.

Éjfélt kongatott az öregtemplom, amikor megjelent a bagós 
ember. Szájában szivarvég most is, nagyokat fújtatott, úgy jött. 
Látva, hogy én ülök a pádon, tűnődve megállt -  azon gondolko
zott talán, hogy a tegnapi két spriccer futja-e arra, hogy békében 
hagyjon nyugodni, vagy újabb bért követeljen. Körüljárt, úgy 
bámult, szemében megcsillant a tisztelet, látva, hogy kosaram 
van, ami ingóságot jelent, tele kincsekkel -  ámbátor az a körül
mény, hogy éjfélkor megint itt ülök a pádon, hangosan azt is 
jelentette, hogy nem állhat mégsem olyan jól a szénám...

-  Izé -  mondotta krákogva, mintha tűnődne, mit is mondjon. 
Az ő világában nyilván nem volt semmiféle felesleges köszönési 
cafrang. Ő csak úgy beszélt mindenről egyenesen rátörve a 
lényegre, kiveszett nyilván régen a leikéből minden máz és 
udvariaskodás.

-  Márna is itt alszik? -  kérdezte.
Láttam, hogy megvan benne a szándék: átengedi a padot újabb 

spriccerek nélkül is. S a szívem körül melegség támadt az öreg 
csavargó iránt: ezt most megajándékozom. A földi javam nekem 
is gyatra, de csak adnom kell valamit. Feltártam hát a kosaramat, 
amelyben legfelül ott feküdt a két klott karvédőm, az a két ujj, 
amelyet anyám küldött, amikor elszegődtem a Herschli Jakab 
irodájába. Meg a kispárna, az is ott feküdt, a székpárna, hogy ki 
ne kopjon a nadrágom. Hirtelen elhatározással ezeket nyomtam 
a markába.

-  Tessék.
Tán az udvarias szó képesztette el annyira, vagy az a körül

mény, hogy kapott valamit, amit se nem kért, se nem lopott. 
Nézte a különös tárgyakat, különösen a klottból varrt két kabát- 
ujjat, azt nem értette. S ráhuzigáltam éjjel ott a Tisza-parton, 
mutatva neki, hogy kell megkötözni, eligazítottam szépen a ke
zén. Ő csak nézte ámult szemmel, illegette magát, mert ilyen még 
nem volt. Csavargó a Tisza-parton, hogy éjjel klott karvédővel 
billegeti magát. A kispárnát azt értette, de ezt végleg nem.

-  Na, most én megyek -  szóltam. -  Maga csak feküdjön.
-  Isten fizesse meg! -  mormolta a kegyes koldusszólamot, s
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ahogy távolodtam tőle, éreztem, hogy a hátamat szúrja a tekin
tete. Talán azon tűnődött, jó lenne a rövid kis husángjával fejbe 
ütni egy ilyen kóborgó, céltalan embert, és elrabolni tőlem az 
egész fonott kosarat -  talán erre gondolt, meg hogy holttestemet 
a Tiszába dobja. De lehet, hogy neki csak Árgírus királyfi járt itt, 
s megajándékozta két klott karvédővel. Ilyen még úgysem volt a 
Tisza-parton, amióta világ a világ, ilyen szép fényes ruhadarabja 
nincsen a Trandalinak sem, aki egy paddal arrébb alszik.

Lehet viszont, csak arra gondolt, hogy beváltja egy spriccerre 
valamelyik kocsmában.

Nem bánom, akármit gondolt, én lépkedtem a kiskosarammal 
a város felé: most Mikulás voltam, aki viszi furcsa ajándékait, és 
hullatja őket. Lépkedtem a város felé, emberséges alvóhelyet 
keresni magamnak.

*

Harmadnap már vitt a hajó a cókmókommal együtt eddigi 
tetteim színhelyéről, Nagykárolyházáról.

Hogy miért a hajó, azt magam sem tudom, talán mert úgy 
olcsóbb; talán mert azok a hajósok ott, a Tisza-parti kocsmában 
rábeszéltek, hogy mégiscsak jobb, ha az ő járművükön hagyom el 
a várost, melyet annyi sok évnek előtte vonaton közelítettem 
meg. Piszkos kis lapátos gőzös volt, piaci népekkel; kosarakkal, 
ketrecben tyúkokkal meg egy megkötözött, eleven kecskével -  
mégis úgy éreztem, hogy most lendülök igazi életemnek, pedig 
semmi reményem nem volt éppen, azon a húsz forinton kívül, 
amennyit Menyhárt sógor küldött támogatásomra. De megírta, 
hogy Szentgyörgyre most ne jöjjek mert ott igen zabos a nép a 
szenzálokra, mióta megbukott a Herschli, és elvitte sokak pénzét, 
illetve gabonáját, és az érte járó pénzt elfeledte megküldeni. 
Lehet, hogy meg is vernének ott, tudván, hogy valamiféle inasa 
voltam én is neki, tán meggyanúsítanának, hogy nekem is jutott 
az osztozkodásból. Ha szóval ez a húsz forint most minden 
reményem, egyhónapos kitartás, az is nagy szó, kérem, egy életre 
lendülő ifjúnak.

Nem volt nehéz a szívem, pedig sok emlékem maradt mögöt
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tem, csak akkor lett nehéz, amikor Kudlik Lenke megkezdte a 
zsebkendő-lobogtatást. Hej, a kutya mindenit! -  tört ki akkor 
belőlem, hol találok ilyen szívszerelmet, s ha találok is, az se ő 
lesz, a copfos Lenke, mert az csak egy van. A copfos Lenke, aki 
kitartott mellettem a bukásom után is, aki vigasztalt: Nem baj, 
Józsi, ha elmégy világgá, csak visszagyere. Gyere vissza dicsőség
gel, Józsi -  ilyeneket mondogatott, karomat simogatva, s lopva 
meg is csókolgatva; most pedig szaporán integetett zsebkendőjé
vel, integetett felém a hajóra. És akkor mögötte elkezdett inte
getni az a bagós ember is a mi padunkról, klott karvédői megcsil
lantak a napfényben, úgy integetett kegyes nagy jótevője felé, aki 
őt ajándékokkal látta el; sőt a Trandali is megkezdte az integetést 
a harmadik pádról -  utóbb már mintha az egész Tisza-part 
integetett volna. S a hajóra szállt piaci népek szájtátva nézegették 
a csodát, őfeléjük soha senki sem integetett, s lám, hajóra szállt 
egy legény, akinek int az egész Tisza-part. . .

-  Tán Amerikába készül, édes öcsém? — szólított meg egy 
kövér, nagy ember kíváncsisággal a szemében, nádfonatú kosara
mat méregetve.

— Nem -  mondtam - ,  csak ide megyek a szomszéd városba.
Csóválgatta a fejét, mintha azt mondaná: aztán minek ahhoz

ennyi integetés, kendőlobogtatás, mifene? Mit tudta az, mi megy 
végbe énbennem, s milyen út az, melyre engem visz garabonciás
sorsom, mit tudta ő azt! Lenkét meg a bagóst, meg a Trandalit, a 
Drenyákot, a Herschli Jakabot, mindent, akinek a képét a szí
vemben viszem.

A gőzös nagy sarat kotort fel maga után, felkavarta a sárga 
vizet, és délirányba lendült. A tyúkok csipogtak, a kecske meke- 
gett, a kofák kerepelve mondták a magukét, én meg ott álltam a 
piszkos kis hajón, még láttam a Lenke kendőjét, a bagós ember 
két karját, rajta a karvédőimmel — isten veled, Nagykárolyháza, 
újabb három esztendőm őre! így lesz mindig az életben, itt egy
két év, ott három, itt nyolc — lassan kitelik a száz, és vele eltelik 
maga az élet is . . .

Az a kövér, nagy ember egyre csak kerülgetett. Éppen, mint a 
Drenyák testvéröccse, olyan volt, hasas ez is, kutató, firtató 
nézéssel.
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-  Amikor én a nagy valcon útra keltem, utánam is integettek a 
lányok -  mondta, mintegy igazolva ezzel, miért tanúsít ekkora 
érdeklődést sorsom iránt. -  Engem Szabadkán két lány kísért ki a 
vonatra, össze is verekedtek, kérem -  folytatta a vallomást, és 
ezzel el is terelte figyelmemet egy időre az integető Tisza-parttól.

-  Engem csak egy -  vallottam be őszintén - ,  de az úgy 
mondta: gyere vissza dicsőséggel, Józsi.

-  A lányok, aj-aj! -  mondotta a kövér ember. -  Azok sok 
mindent mondanak búcsúzáskor.

-  De ez nem olyan! -  tüzeskedtem.
A kövér csak intett:
-  Jön egy legény, és szívet vesz neki vásárkor mézeskalácsból, 

és kész.
-  Ez nem! -  mondtam megint.
-  Ej, dehogynem!
-  Ez nem, mert ez tudja, miből és hogyan készül a mézeska

lács! . . .  Ennek mézeskalácsos az apja, kérem szeretettel. . .
Ennyi őszinteségért cserébe ő is elmondta, a kövér nagy em

ber, hogy nyomdásziparos. Amitől aztán tisztelet csillant meg a 
szememben, ez igen, pajtás! Aki a betűt a világra szüli, Guten- 
berg derék munkása, ez már igen.

-  És mit nyomtat a tisztelt úr? -  kérdeztem.
-  Most stelázsipapírt, sokat, meg zacskókat, azt a legtöbbet; 

azért is jártam Nagykárolyházán, nagyobb tételt szállítok, kérem. 
Hajón vittem, kérem, úgy olcsóbb.

-  Könyvet nem nyomtat a tisztelt úr? -  firtattam tovább.
-  Azt is, imakönyvet -  mondotta. -  Százesztendős jövendő

mondót, meg a Pillár Ignác szörnyű bűnét, vásári énekre.
Lihegtem az izgalomtól. Ilyen derék nyomdásziparos tán ke

nyeret is tudna számomra; mert mindig húzott a szívem a betű
höz, mindig írogattam titokban egyet-mást, naplót, verset, ilyes
félét.

-  Nem kéne ott újabb sereghajtó magának? Szolgálatra?
Erre már elkomorult az arca. Úgy látszik, megsajnálta, hogy

őszinte volt. Odébb sétált egy lépést, de tovább nem mehetett, 
mert ott volt a korlát, azon túl meg a Tisza. Ha visszafelé ment, 
ott volt a tyúkketrec, balra meg a kecske döfni is készült, ha
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valami közel jött. A kövér nagy nyomdásziparos nem tudott 
semerre menni, én meg a nyomában voltam mindenütt.

-  Izé . . .  -  mondotta tehetetlenül tán maga nyomdász? Mert 
ám úrfinak néztem.

Ezt is félrevezette pertlis szép szalmakalapom és a kaucsukgal- 
lérom, amely mindig fehér, hisz oly könnyű lemosni.

-  Úr voltam én -  mondtam - ,  de most nem folytatom. Abba
maradt. Könyvelőjelölt voltam a gabonásnál, de megbukott.

Akartam mondani ennek is, hogy: most se trüccs ki, se hajts 
ki, de nem értené talán, falusinak nézne, és falusit ő talán nem is 
használhat a nyomdásziparban.

Ingatta a fejét: még nyomdászt, betűszedőt se használhat, kicsi 
a bolt, nem futja. Hát még könyvelőt! Ne nézzem őt gazdag 
embernek, ez az óralánc még nászajándék, ez is dublé, az óra 
belül csak tula. A bolt meg kicsi, az asszony meg házsártos. Az 
élet meg nehéz.

Láttam már, hogy védekezik, hogy menne az oldalamról, de 
olyan kicsi a hajó, hogy nem lehet. Én meg lógattam a fejem, 
mint ahogy munkanélkülihez illik. így egymást szomorítva hány- 
torgattuk a nehéz életet. Ő annyira sírt, hogy tűnődtem, felaján
lok neki öt forintot az enyémből. Meg is tenném, de akkor miből 
élek egy álló hónapig?

Ment a hajó. Szörnyen forgatta lapátjaival a vizet, forgatta és 
kevergette: elúsztunk vízbe hajló szomorúfüzek mellett, azok is 
egyre csak bólogattak bele a Tiszába, éppen úgy, mint a nyom
dásziparos meg én, bólogatták a nehéz életet ők is. Csakhogy 
nekik nem kell új mesterség után nézni, ők örökké azt folytatják, 
amire megszülettek. De nekünk, embereknek -  lám -  örökké 
változtatni kell, hol ez, hol az -  és akárhova jut az ember, 
megtudja, milyen nehéz. Mármint a másik szakma, hogy az még 
nehezebb, mint az övé. Majdnem kezemben volt a borbélyság, 
egész életre, és akkor jött az átkozott Herschli, és elcsalt úrpalán
tának. Most mennék vissza akárminek, de nem kellek, lám, 
sereghajtónak a nyomdászságba sem, mert kicsi a bolt, és nehéz 
az élet. Kérdeztem én a hajósokat is, azok is legyintettek, min
denki csak legyintett, kérem. S mindnek van mestersége végül
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mégis; mestersége, munkája, életcélja, csak neked nincs, Bige 
Jóska, te szalajtott, neked nincs éppen.. .

Dohogva aztán, nagy fordulások és kürtbúgás közepette farolt 
be a piszkos kis gőzös a szomszéd városba -  alája kanyargott a 
kikötőnek, amely egy szál deszkából állt, és azon kacsáztunk 
végig, libasorban mi, az utasok. Az ember az mind ráment, csak a 
kecskét volt nehéz rábeszélni, hogy végigsétáljon, de az is végig
jött aztán. A parton a nyomdásziparos tűnődve megállt: most 
már mehetne az oldalam mellől, szabad az útja, de kétségbeesett 
képemre nézve, úgy látszik, megsajnált.

-  Izé ... -  mondotta -  van itt egy kis kocsma a Takács 
utcán...

Gondoltam, hogy talán hálóhelyet kínál, azt ajánlgat, de a 
saját potrohát is betolta. S mindjárt láttam, hogy ő itthon van, a 
nyomdásziparos, mert úgy fogadták, mint aki hazatér. Na, gon
doltam, ennek se a rózsalugas, saját boltja és háza az első gondja, 
hanem a kocsma; de most kapóra jött, hogy ilyen ember, külön
ben egyedül állok idegenben, tanács nélkül -  . . .  így meg majd 
csak lesz valahogy.

Lett is. Mert szállingózni kezdtek hamarosan a kilencek. Hogy 
ők kicsodák, a titokzatos kilencek, az ki fog derülni a további 
történetből, most elégedjünk meg azzal, hogy szállingózni kezd
tek.

-  Szerbusz, Báli -  köszöntötték, ami meglepett, mert ekkor
tájt a hóhérnak, az állami ítéletvégrehajtónak volt ez a neve. De 
ő valóban Báli volt, Báli Ferdinánd nyomdásziparos, aki nem 
tehetett róla, hogy olyan nevet viselt, mint a hóhér; nevezhették 
volna a hóhért Szabónak és Kovácsnak, és akkor mind az ország 
Szabója és Kovácsa tiltakozna? Ej, dehogy tiltakozna. Báli Ferdi
nánd csakhamar helyet foglalt az asztalfőn, és bort parancsolt, 
amit előhoztak abban a percben, amiből láttam, hogy ha kicsi is a 
bolt, és nehéz az élet, a bor az bele van mégis kalkulálva.

Inkább engem néztek kíváncsian a kilencek, és a szemük intése 
azt mondta: hát ez kicsoda itt közöttünk? De Ferdinánd mester, a 
nyomdásziparos, makacsul hallgatott, amiből arra kulcsolhattak, 
hogy szívéhez, rokonságához talán közel állok. Súgtam neki egy

95



pohár után: „Tisztelt úr, én most már megyek“ -  de ő szeme 
sarkából hallgatást parancsolt.

-  Én is voltam valcon, hej, Fehértemplomban, két lány meg is 
búbozta egymást miattam az állomáson.

Akartam neki mondani: tegnap Szabadkán történt ez, de 
hallgatást parancsoltam magamnak, mert lehet, hogy Fehértemp
lomban is megtörtént, lehet, hogy kétszer megtörtént ugyanaz a 
csodálatos véletlen.

így esett, hogy ottragadtam a kilencek között, és azok kiter
jesztették rám védő kezüket.
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VII.

BETŰK APOSTOLA

Valami sok tisztelettel nem beszélt velem az az összesen kilenc 
ember, akik között én voltam a tizedik, de egyre merültek a 
literek fenekére. Emlékszem, a végén már vastag szivarral űztem 
a szúnyogokat, és dörgő hangon -  már amennyire ilyesmi tőlem 
telt -  kiáltoztam a szemben ülő vastag ember felé:

-  Betűt kell adni mindenkinek, betűt, tisztelt úr!
-  Hallod, Ferdinánd, amit ez a legény mond -  figyelmeztették 

a nyomásziparost a kilencek. S attól kezdve csak egymásnak 
beszéltünk az asztal fölött. Azaz főleg én szavaltam, ő csak 
hallgatta. S a következő félórában bevallotta nekem, hogy ilyen 
embert keres ő, ilyen ember kell neki a betű mellé, aki kis boltját 
egyre tágítaná, olyannyira, hogy sor kerül majd hamar a szom
széd falának kidöntésére is. Tudniillik, neki csak úgy lehetne 
terjeszkednie boltjával.

Tetszett nekem a dicséret, és sűrűn kiáltottam szilenciumot. 
Egyenként köszöntöttem aztán fel beszédben a kilenceket, azok 
meg elém járultak, és homlokon csókolgattak a szép felköszön
tőért.

-  Ennek a gyereknek hóna alá nyúlj, Ferdinánd -  biztatták a 
nyomdásziparost, akivel valamiféle vérszerződésre léptünk ott 
azon az éjszakai nagy devernyán.
. Apostol leszek a betűk mellett Báli Ferdinánd kő- és könyv
nyomdájában -  villant fel bennem. A vigasság pedig egyre nőtt 
Mári Lina néni különtermében -  úgy hívták a kocsmát, ahová 
betértünk. Egymásra borulva a kilencek sokáig daloltak valami 
pejlóról meg röpködő galambokról. Szép vastag hangja volt Báli 
úrnak, szállt, szálldosott a magasságok felé, mígnem magas fej
hangba csapott át, de olyan erősen, hogy az ablakok beleremeg
tek. Ilyenkor a kilencek többije tisztelettel nézett az éneklőre, 
köztük, én magam is. Mikor tetején állott a nóta, a nyomdászipa-
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ros hirtelen mozdulattal szájon csapta önmagát. Amiből a töb
biek megtudták, hogy nagyon részeg, mert ilyenkor szokott így 
cselekedni, én meg csodálkozva húzódtam el mellőle. Mert hátha 
a következő ütésnél összecseréli a száját az én szájammal? A 
poharunkat ugyanis már összecserélte.

Nem is tudom, mikor kerültem ágyba; ott a Mári Lina ven
déglőjében kifizettem a szállást egy álló hónapra, és az lett a laká
som. Másnap pedig már a délelőtti órákban ott kerülgettem Báli 
Ferdinánd kő- és könyvnyomdáját vagy fél órán át, míg beme
részkedtem.

Sovány, mérges asszony fogadott gyanakodva. Különösen gya
nakvó lett, mióta hangoztattam, hogy éppen a gazdával, Ferdi
nánd úrral lenne dolgom. Váltig faggatott: milyen ügyben. Mert 
rendelést névjegyre, zacskóra, plakátra ő is elfogad.

Odabent, a bolt mögött, egy szoba mélyén, mint nyugtalan 
óriásvad, úgy járt a nyomdagép. S én acélos szorítást éreztem a 
keblem körül. ,,Nem lesz belőled soha apostol.“ Ezt súgta előér
zetem, hogy hallgattam a sovány, mérges asszonyt az ő konok 
szavajárásával, hogy mindenre azt mondta: nem. Végtére Ferdi
nánd úr részegen tett ígéretet, részegen fogadott fel a boltja 
felvirágoztatására -  vagyis hogy a falat is kidöntjük majd, annyira 
fejlődünk - ,  írásom nincs róla, és a szavam mégis gyenge e nagy 
akaratú asszony előtt.

-  És hol találom meg Báli urat? -  tettem fel végül hangosan a 
kérdést. A válasz nem is volt kétséges:

-  Iszik -  mondotta az asszony. -  Iszik, a nehézség jöjjön rá!
Hát ez így van, ilyen a garabonciás szerencséje. Az embert

felfogadják, aminek örömére homlokon is csókolják kilencen -  
és most sehol semmi. Senki, aki a szerződést állja.

Ott leskelődtem aztán a további órában a huzatos kapualjban: 
jön-e az én jóságos gazdám, a nyomdásziparos? De nem jött. 
Csak a fekete bánatom járt ki-be a kapun, vele együtt pedig a 
reménytelenség.

Egyszerre elöntött a méreg. Énvelem, huncut élet, nem járatod 
a bolondját! Előre, Józsi, szóltam, és benyomultam ismét a 
nyomdászboltba.

Ott ült a sovány asszony még mindig, ott ült konokul, egyma
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gában, és jöttémre a fejéhez kapott. Mintha aA 3 ic—4 a mozdu
lata: te még mindig itt vagy, te reménytelenség, te! A gazda még 
mindig iszik, és eredj te is -  ezt árulta el nekem a mozdulata.

„Énrajtam pedig nem fogsz ki“ -  ez volt az én válaszom, 
elhatározásom; persze csak úgy magamban. S nem kérdeztem 
ezúttal semmit, csak vetkőzni kezdtem. Kiskabátra persze, ne
hogy félreértsenek, kérem. Lehúztam a kabátot magamról, s 
nekiültem az árván búslakodó íróasztalnak, amely alighanem a 
Ferdinánd urat várta.

Tettemet megdöbbenve nézte a Bali-feleség. Nem szólt, csak 
várt; várta, hogy ebből mi lesz.

Persze újabb szócsata lett belőle. Én elárultam, hogy engem a 
nyomdásziparos felfogadott munkára. S meg is kezdem ezt a 
munkát azon nyomban. Ő meg: a fene essen belém, intézzem ezt 
vele, de itt nem ülhetek. Én meg, hogy muszáj itt ülnöm, ha már 
felfogadott.

-  De ha iszik, három napig nem kerül elő!
-  Nem baj -  mondom - , hadd igyon. Az állás az enyém. Hadd 

igyon, mi majd ülünk itt, és várjuk. Ez a mi dolgunk, a szolgáé 
meg az asszonyé, a feleségé.

Csak hallottad volna! Úgy kiabált, mint a vércse. Mondom 
neki:

-  Lassabban, tekintetes asszony, nem illik így lármázni, vol
tam én már rangosabb helyen is ennél. Voltam én már akkora úr, 
hogy kezem intésére hajók indultak a tenger felé. (Én másoltam 
mindig a fuvarleveleket az uszályoknak a kukoricarakománnyal, 
s nem egy indult a tenger felé a Dunán -  én így gondoltam.) 
Értsük meg egymást: én a szolga, a tekintetes asszony a feleség. S 
fölöttünk a parancsnokoló Ferdinánd úr.

Bizony nem volt könnyű megmagyarázni, hogy éjfél után két 
órától úgy tekintem magam, mint a nyomdászbolt valamiféle 
sereghajtója. Még nehezebben értette meg, miféle minőségben. 
Váltig mondtam neki: alighanem mint a betűk apostola. De ő 
vitatta, hogy ilyen állás létezik a nyomdaiparban. Ott van betű
szedő, gépmester, kifutó, kerékhájtó, berakó, de apostol nincsen.

Jó félóráig eltartott a harc, és azzal végződött, hogy a gazdám 
felesége kirohant.
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-  Megyek, és felteszem a paradicsomot. De még visszajövök, 
hallja!

Ezt akartam én éppen. Előbb szélesen elterpeszkedtem a 
székben, aztán bekiáltottam az inasgyereket. Maszatos volt, és 
megszeppenve nézett rám: érezte, hogy valami új parancsnokló 
kerülhetett a hajóra. Vele aztán egy pohár sört hozattam. És 
tűnődtem megint, mi lesz velem.

Betűk apostola, igaza van ennek az asszonynak, így napfényes 
délelőtt elég furcsán hangzik. De hát ez a Ferdinánd úr dolga, ő 
tudja, mire fogadott saját boltjába.

Még negyvennyolc óráig tartott a harcom. Bejártam a nyom
dászboltba szorgalmasan, ne mondják: rest vagyok -  az asszony 
megtört, tán meg is békült a gondolattal, hogy az ura valamire 
felfogadott engem. Munkát azonban nem tudott adni, csak vi
gyáztam az ajtó kinyílását, amíg ő odavolt levest feltenni, hagy
mát aprítani, a gyerekkel elbajlódni. Már két ízben is megkér
dezte, mihez is értek voltaképpen. S én mindenkor készséggel 
mondtam: mindenhez.

Mert vezetném én a zsáknaplót is, ha lenne, de nincsen. Az 
asszony erre befogott jancsibankókat ragasztani. Láthatta, hogy 
ehhez is értek. Láthatta, hogy nem bír velem úgysem, ne tétlen
kedjek legalább.

Negyvennyolc óráig tartott a harc, és még mindig nem tudta a 
nyomdászfeleség, s nem tudta egyikünk sem, mire és milyen 
munkára fogadott fel Ferdinánd úr, a nyomdásziparos. Ezt nem 
tudtam biztosan magam sem, s hogy jogerős-e a beszegődésem. 
Emléke -  mármint Ferdinánd úré -  egyre távolodott tőlem, és 
átadta helyét a feleségének. Amaz ott egy hajóútnak s egy 
mámoros éjszakának volt alakja, ez itt -  soványan bár - , de élő 
valóság. S én számot vetve ezekkel a dolgokkal, most már erősen 
buzgólkodtam, mintha a kő- és könyvnyomda egész mázsás 
felelőssége rajtam lenne. Amíg az asszony odavolt vizet melegí
teni -  ott laktak ők az udvarban valahol - ,  rendelést vettem fel 
névjegyre, megszidtam az inast, ha sokáig odajárt, és morogtam, 
ha állt a nyomógép. Az asszony egyre több bizalommal volt 
hozzám. Finom női ösztönével megérezhette, hogy én nem va
gyok egyike a romlott kilenceknek, akik dorbézolásra csábítják
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az urát, legfeljebb sodródó asztaltárs lehettem, amikor felfoga
dott valamiféle szolgálatra. így történt aztán, mikor két nap 
múlva megjelent az ajtóban Ferdinánd úr pocakos alakja, mintha 
idegen állna előttem, úgy kérdeztem:

-  Parancsol, uram?
S később megtudtam, hogy ő is nagyon megijedt ettől a 

hangtól. Mert elfelejtett régen engem, s csak nézett hátra, nem 
rossz helyre nyitott-e be, s hogy helyén van-e az esze. Hogyne, 
mikor a sajátjában így rárontanak, hogy mit keres itt. Megijedt, 
hogy gonosz hitelezői talán már nyakába ültették a vagyonfel
ügyelőt.

S vele is csak nehezen tudtam megértetni, ővele magával, hogy 
én itt a betűk apostola lettem.

-  Hogyhogy apostol? Nem emlékszem, várjunk csak -  intette 
le sebes hadarásomat. Pedig én idéztem szavait, meg a kilenc 
csókot is homlokomon, mégis voltak pillanatok, amikor az egész 
dolog vékony cérnaszálon függött. Nem adok két percet, Józsi, és 
repülni fogsz!

A mentőgondolatom hirtelen az volt, hogy tanúnak hívtam egy 
szájon csapást. Gyors egymásutánban kétszer is szájon csaptam 
magam. Akkor mintha értelem nyílna a szemében -  tudta ő azt, 
ha a saját száját veri, akkor ő nagyon részeg, s mindenféle bolond 
dolgokat cselekszik, akkor fogadhatott fel valamiféle szolgálatra, 
de hogy mire, azt csak a jó ég tudja. Láttam a szemén, hogy most 
már emlékszik, de mire emlékszik?

-  Kucséber is volt ott? -  kérdezte hirtelen súgva, nehogy az 
asszony meghallja.

-  Volt, tekintetes úr, kérem.
Tűnődve nézett maga elé, aztán halkan ejtette a szót:
-  Nagy marha vagyok én, fiam, olyankor!
Mosolyogtam zavartan: hát az lehet, tekintetes, úr, kérem,

lehet, ha úgy tetszik mondani.
De nem hagyott sokáig nevetni. Mert betetőzte mindjárt:
-  De maga aztán még nagyobb marha.
Akár hiszik, akár nem, így volt az én furcsa beszegődésem. 

Nappali fény mellett persze másként festett: kellettem én oda 
nagyon is abba a boltba, nem apostolnak persze, hanem min
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denféle tennivalókra, nem utolsósorban, hogy felvegyem a ren
delést stelázsipapírra, zacskóra, plakátra egyaránt. A sovány 
asszony alig győzte már úgyis, Ferdinánd meg sűrűn járt a 
kilencek közé. Az asszonynak főznie kellett és gyereket dajkálni, 
a boltot meg Jézus gondozta csak ezalatt. Egy legény meg két 
inas tett-vett, maszatolt ezt-azt hátul a bolt mögött abban a sötét 
lyukban, amelyet szedő- és nyomóterem felirattal látott el a 
nagyzoló gazdám, pedig dehogy volt az terem, odú volt csupán. S 
a félhomályban akárhányszor rakta oda fordítva kivált a N meg a 
S betűket az öreg Guszti. Az én szemem azonban kigyomlálta a 
plakátról a gazt, és kezdtek a vevők dicsérgetve visszajönni. A 
ténsasszony is megbékült velem, és azt is elmondta, hogy onnan a 
kilencek felől soha jó dolog nem jött, de az én beszegődésem az 
kivétel, pedig az is onnan eredt. Néha ugyan mondogatták egy
másnak nagy búsan gazdámmal, Ferdinánd úrral, hogy „Betű kell 
a népnek44 -  de annak inkább stelázsipapír kellett és zacskó, azt 
keresték a boltosok; plakátot legfeljebb, ha már betűről van szó. 
A sarokban, igaz, ott hevert Pillár Ignác véres története, vásári 
árusoknak, éneklésre, azt hordták ők, meg a papok néha imaköny
vet, néhány tucatot. Éreztem én, hogy nem ez az igazi, ami miatt 
ketten -  az asszony háta mögött persze -  sóhajtoztunk. S kiis
mertem lassan a potrohos Ferdinándot, minden gyengeségével 
és kevés erényével. Mint a bálvány, úgy ült ott kövéren, ha nagy 
ritkán a boltjában tartózkodott, kifizetési napokon, főleg szom
baton. A koldust fagyos arccal zavarta ki.

-  Nincs semmi! -  mondotta olyan hangon, hogy a kéregető- 
ben bennefagyott a szó. Alig tette be aztán a kilincset a szeren
csétlen, előjött a bolt mélyéből Ferdinánd úr, és megindult 
hangon mondogatta:

-  Hej, ez a nyomorúság rettenetes!
Aki szavát hallotta, amikor sóhajtot, így kiáltott fel: hej, 

micsoda jó ember! De aki a bevezetőt hallotta, hogy űzte el a 
koldust, így kiáltott: lelketlen kutya vagy. Csak a közbeeső 
dolgot volt nehéz megérteni, azt, hogy egy picula ára be nem 
váltott jótettért miért kellett úgy ellágyulnia.

Gusztiról már meséltem? Aki a dohos, sötét teremben oly 
sokszor tette fordítva a betűket -  hát az, kérem, csodálatos
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ember volt. Hétfőn már ott kuporgott boltnyitás előtt az ajtóban, 
mindig ott volt hétfőn reggel, akkor mindig pontos volt. Belib
bent az ajtón, és rakni kezdte a betűket, félórára, amikor a gazda 
is benyitott, ott bóklászott az asztala körül, a kis fekete kézi
kassza előtt, akkor imádkozta ki Ferdinánd úrból az első előleget.

Sokáig néztem én ezt a különös szertartást. Mert mindig 
alkudozott vele a gazda, mindig intette, prédikált neki, aztán 
mégis kiguberálta a pénzt. Soha hétfő még nem volt, amikor 
Gusztink ne kért volna előleget, és sohase volt úgy, hogy Ferdi
nánd úr ne intézett volna beszédet hozzá, beszédet a többiek 
előtt, a nagyobb takarékosságról.

S be is vallotta nekem -  mármint a gazda - ,  bevallotta, hogy tíz 
hosszú esztendeje így megy. S hogyha a Guszti egyszer hétfőn 
nem jönne be előlegért, az volna csak a baj; az volna csak vészes 
jel. Mert ez azt jelentené, hogy lopja a papirost, a betűt, és 
rohanni kellene a hatósághoz azon m enten.. .  Mert akkor pénze 
van neki, és honnan? A fizetéséből? Azt a Guszti szombattól 
hétfőig maradéktalanul elkölti, és az előleg úgy kell neki, mint a 
virágnak a harmat. S ha Gusztinak nem kell hétfőn reggel har
mat, akkor valami nagy-nagy baj van körülötte. . .

így hirdette Ferdinánd úr a boltja saját külön kis igazságát 
onnan a kis fekete kassza mögül. Engem is abból fizetett, tíz 
forintot minden szombaton. Azt is úgy, hogy forintonként rakta 
elém, és minden kitolt forint után kis szünetet tartott, mintha 
tűnődne, adjon-e még egyet, megérdemlem-e? Mikor befejező
dött a nehéz művelet, s letette az utolsó forintot, hirtelen rácsapta 
a fedelet a kis fekete kasszára, ezzel is jelezve: de most már 
igazán elég!

*

Révedezve és mélázva ült Ferdinánd gazdám akkor is a kis 
fekete kassza mögött, amikor belibbent az ajtón Kolontai Ábris. 
Ő lett az, akinek mégis sikerült a ház falát széttolnia, de azt már 
jóval később. Amikor azon az augusztusi napon abban a kutya 
hőségben, kezén egy nagy női kalapdobozzal benyomult a bol
tunkba, semmit sem árult el herkulesi képességeiből. Inkább
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olyan cingár ember volt, komoly nagy koponyával. Csak a haja, 
az volt valami különös: halványszürke volt, és oldalt a szivárvány 
sok-sok színében játszott, legfeltűnőbb volt e színekben a zöld 
meg a sárga.

-  Szervusz, Ferdi! -  köszöntötte a gazdámat.
Báli Ferdinánd éppen egy almát szelt ketté, s betolt egy 

girizdet a torkába -  hát az majdnem a torkán akadt, az a falat 
alma. Csak bámult az ajtó felé, tágra nyílt szemmel, mint aki 
álmodik. Vegyes tartalmú álom lehetett, vegyes érzelmeket 
előidéző, mert utána mindjárt a szódabikarbónás doboz felé 
nyúlt, amely ott óvta egészségét az íróasztalon. Almára szódabi
karbóna, kérem szépen! Nagyot nyelt a fehér porból, és vizet is 
húzott rá egy pohárral. Csak utána szólalt meg:

-  Az ember mindig jobbakat vár. . .
A sértő mondás belülről fakadó mély nyugalmat árult el. 

Mégsem ért célba, mert nem sértődött meg, akihez intézte. Ez 
csak brummogott valamit, és letette a kalapdobozt. Szépen a 
sarokba tette, hogy ne legyen láb alatt, aztán odalépett az asztal
hoz, és felragadta egyikét gazdám kubaszivarjainak. Egy pillanat, 
egy harapás, és a dohányrúd már ott füstölt a szájában, vastagon.

-  Szíhatnál már valami jobbat is!
Gazdámnak szóló bírálat volt ez nyilván, hogy az asztalon 

fekvő szivar csak egyszerű kuba. Ferdinánd azonban nem vette 
magára, vállat vont: tedd le, ha nem tetszik -  ezt jelentette ez a 
mozdulat. Tedd le, és eredj ki, ott az ajtó mögötted, két lépésre.

Persze Kolontai Ábris nem azért cipelte a kalapdobozt fél 
országon végig, nem azért kelt át annyi hegyen, völgyön és 
folyón, hogy mindjárt visszaforduljon -  különben is, miből for
dult volna vissza, mint később kiderült. Haja, üstöké minden 
mozdulata elárulta, hogy ő a garabonciások királya, ő az, aki 
szelet vet, és vihart arat. Csak pöfékelte vígan gazdám kubáját, 
leült egy székre, lovagló ülésben, kantárnak a szék támláját fogta, 
tekintete meg végigsúrolta a bolt állványait. Az imakönyvek 
hegyét, a papírzacskódombokat, a stelázsipapírt, mindent. Raj
tam is legelt a szeme egypár pillanatig, tűnődve.. .  egészen 
biztos, hogy Pillár Ignác véres története sem kerülte el figyelmét, 
pedig azok a füzetek elásva feküdtek valamelyik sarokban. Nem,
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Kolontai Ábris figyelmét semmi sem kerülte el. Farkasszemet 
nézett a gazdámmal -  rokonszenvvel vagy undorral, nem tudom

füstöt fújtak egymásra mind a ketten; ember volt a talpán, aki 
olvasni tudta, hogy ők most mit gondolnak.

A csöndet aztán a jövevény törte meg. Ő támadott először, 
egyetlen szóba sűrítve minden indulatát:

-  Bájzli!
És Ferdinánd megint csak vállat vont. Nemhogy szemen köpte 

volna a másikat. Ez már olyan védekezésféle volt, a vállvonoga- 
tás, az volt, határozottan.

-  Bájzli, na és? Hát a te kalapskatulyád, testvér? A sok lyukas 
kilométer mögötted?

Aztán -  békét kötöttek mégis. -  Eleget martuk egymást, 
testvér! Csak két régi partner, két akrobata, két zsonglőr érti meg 
egymást ilyen hamar.

-  Izé -  mondotta az oroszlánsörényű, felkelt és megropogtatta 
csontjait - ,  fizesd csak ki a targoncást. . .

Akkor láttam csak, hogy piros sapkás hordár kémlel be a 
boltajtón, nyilván Kolontai úr többi cókmókjával. Orrát egészen 
rányomta az üvegre, amely ordított -  a piszkos üveg tudniillik - , 
ordított valami rongy után, hogy megszabadítsa a portól meg a 
pókhálótól.

A gazda is meglátta a leskelődőt, és morogva felállt. „Még be 
sem jött, s már m egkezdődik ../4 -  ilyesmit motyogott a foga 
között, de belenyúlt mégis a fekete kasszába -  a targoncást ki 
kellett fizetni. Nekem meg odavetette:

-  írja be, hogy Kolontai Ábrisnak egy forint.
Akkor dőlt el, abban a pillanatban, ahogy a szerkesztő úr 

csomagjait kiváltottuk a vörös sapkás embertől, hogy Báli Ferdi
nánd ismét elég erőt érzett magában a Kengyelfutár feltámasztá
sára.

Újság volt ez a Kengyelfutár, amelyik már kétszer kimúlt a 
Báli nyomdában, mindig azért, mert Kolontai Ábris elutazott. 
Váratlanul utazott el mindig, legutóbb két évnek előtte, otthagy
va csapot-papot; volt egy másik város, amelyik szintén várta, ha 
nem is tárt karokkal, de várta, és akkortól a Kengyelfutár ott 
jelent meg. Most ismét visszatért. A Kengyelfutár -  ez volt
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Ferdinánd gazdám bűne és szenvedélye, de kellett hozzá a Ko- 
lontai, anélkül egy lyukas petákot sem ért a dolog; az Ábris esze 
és tolla nélkül.

S mi volt abban a kalapdobozban? -  kérditek joggal, mert 
annak szerepe kell legyen, ha Kolontai rábízta minden földi javát 
oly targoncás emberre, a kalapdobozt viszont behozta, mint 
valami szentséget.

A kalapdobozban hozta ő a lelkét. Telis-tele volt az papírral, 
régi újságkivágásokkal, az volt az ő levéltára, mindene. Csak 
belemarkolt, és szerkeszteni kezdett.

Persze ilyen könnyen mégsem ment a dolog, bár ők ketten már 
elhatározták -  Kolontai, amikor bejött, a gazdám pedig, amikor 
kifizette a targoncás embert - ,  ők ketten akkor már elhatározták 
a szerkesztést, de hátra volt még a Ferdi néni. Mert ő csak így 
szólította a tekintetes asszonyt, hát az még hátra volt persze. 
Mert bejött csakhamar, és megpillantva az oroszlánsörényűt, 
lamentálni kezdett: hiába kínálta cukkerlivel a vendég, ő csak 
lamentált és hadonászott, nem lehettek valami jó emlékei a néhai 
való Kengyelfutárról, amely két év előtt kimúlt. De csak nem 
hagyta magát a másik sem: elrobogott a nagy hőség ellenére, és 
félóra múlva ismét megjelent, oldalán Furdek Ferenc főgimná
ziumi igazgatóval.

Nahát, akkor már ketten beszéltek, illetve hárman, négyen, 
vagyis mind egyszerre, de leghangosabban mégis a ténsasszony. 
Közben be kellett írnom gyorsan húsz forintot, azt is a Kolontai 
zsebe nyelte el, és be kellett írnom négy pohár sör árát, meg még 
egyszer négyet, ezt mi ittuk, a férfiak, vagyis a gazdám, a Kolon
tai, Furdek igazgató és én. Kínálgattuk a tekintetes asszonyt is, de 
ő nem ivott, csak átkozta azt a pillanatot, amikor a sorsa egy ilyen 
ember oldalára ragasztotta, mint gazdám, a Ferdinánd.

Hej, micsoda délután volt az, jöttek a sörök, és özönlöttek 
újabb emberek: két fekete arcú nyomdászlegény, akik az órabér 
körül hadakoztak. Weininger nagytrafikos, aki miatt ötre kellett 
emelni az újabb sörök rundját. S hogy teljes legyen az összetétel, 
belibbent nem kisebb ember, mint lila cingulusban maga Ambrus 
főtisztelendő úr, az esperes, ami arra engedett következtetni, 
hogy a Kengyelfutár ezúttal egyházi vizeken evez. Ő, a főtiszte
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lendő úr nem ivott sört, ellenben megnyugtatta a tekintetes 
asszonyt, hogy a Kengyelfutár immár megtért gyermek, nem 
keresztezi az imakönyvek nyomását, sőt bizonyos papírzacskó- 
mennyiség elhelyezésére is van kilátás a fogyasztási szövetkeze
tekben, amelyek a falvakban félig papi vezetés alatt állanak. 
Most már csak a stelázsipapír-ügyletet kellett még biztosítani, és 
Pillár Ignác történetének zavartalan folytatását, hogy a tekintetes 
asszony végleg belássa, hogy a Kengyelfutárnak ezúttal nem lesz 
romboló szerepe a nyomda jövőjében. S amennyiben mégis -  
legfeljebb a bolt oldalfalát rombolja le, bővítve és tágítva a 
kereteket.

A gimnáziumi és papi erők felvonulása határozottan lendített 
Kolontai Ábris eddigi magatartásán. Most már száz forintot 
könyveltem el a nevére, a pénzt a gazdám adta a fekete kiskasz- 
szából. Még le sem szállt az augusztusi alkonyat, száznegyvenegy 
forintot adtunk ki, a vörös sapkás hordár pénzét is beleszámítva, 
de sörök nélkül. Tizennégyszer annyit, mint egy egész héten át 
kapok, ennyit vitt el röpke pár óra alatt az új táltos, a betűk igazi 
apostola, Kolontai szerkesztő úr.

Most már megértettem, miért nyelte le hirtelen a nagykanál 
szódabikarbónát a gazdám, amikor megpillantotta a kalapskatu
lyát és a hozzá tartozó embert. Futári gyorsasággal robogott a 
Kengyelfutár saját megvalósulása felé. Egyelőre száznegyvenegy 
forinttal a zsebében.

*

Az egész dolog, amelybe így hirtelen belecsöppentem, alig 
enged időt, lélegzetet, hogy a legszükségesebbeket mégis 
elmondjam a tisztelt olvasók felvilágosítására. Az a Kengyelfu
tár, kérem szeretettel, valamikor rákfenéje volt ennek a város
nak, ez pujgatta a társadalom egyedeit egymás ellen, ezért 
pofozkodtak, sőt párbajoztak a fejesek, a kisebbek meg ezért 
lesték egymást hazatérőben éjszaka, féltéglával a zsebükben. 
Hogy: majd én megmutatom neki! Tiking Ádám telekügynök, a 
legszenvedélyesebb nyíltterező, annyira vitte a dolgot, hogy nem 
is zárták a lapot nélküle, mindig megvárták legújabb gorombasá
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gait -  pausáléban fizetett, kérem a kikapós menyecskék re
megtek a Kengyelfutár tollától, s ha egy kétértelmű tudósítás 
megjelent a lapban, egyszerre tíz helyen is felhördültek a város
ban, jeléül, hogy sok embernek nem volt rendben a szennyese. 
Ez volt a Kengyelfutár arca két év előtt, amikor a tornyosuló 
fenyegetések hatása alatt Kolontai hirtelen vonatra szállt, és 
mindössze annyi történt, hogy beverték Ferdinánd úr nyomdász
boltjának ablakait. A Kengyelfutár kimúlt, az ablakot bevágta 
egy vándorüveges -  tisztítani azóta sem tisztították - ,  és társa
dalmi béke ült a város fölé. Jogos volt a tekintetes asszony 
aggodalma, nem mondom, de olyan tekintélyes emberek megje
lenése, mint Furdek Ferenc főgimnáziumi igazgató és Ambrus 
apátplébános, nem engedett kétséget aziránt, hogy a Kengyelfu
tár megtisztult, ezúttal egészen más igényekkel lép a város társa
dalma elé.

Honnan e változás? Nem tudjuk. Talán Kolontai Ábris járta 
meg vezeklésül Máriaradnát vagy Gyűdöt -  talán a klérus hírül 
vette, hogy megindul megint a lap, s úgy gondolta, nem volna 
egyszerűbb kifogni a szelet a vitorlából, és megvenni a lapot? 
Ferdinánd, a nyomdász mindjárt láthatta, hogy most egészen 
másfajták az igények, csak azon aggodalmaskodott, veszi-e va
laki a tisztogatáson átment kedvenc újságot, ha heves és botrá
nyos támadások helyett dicsérni kezdi a polgármester óvatos és 
körültekintő városvezetését, és részleteket közöl a néger gyerme
kek megkeresztelésének legújabb áramlatáról. Mindegy, a lap 
meg fog indulni, és remény van rá, hogy a közönség ismét 
kapkodja. Majd a Kolontai kitalál valamit!

A telekügynök volt az első, Tiking Ádám, aki neszét vette a 
nagy készülődésnek. Két év sok mérgével a szívében -  mérgezi 
ám a lelket a harag nagyon - ,  egész paksamétával állított be. 
Sűrűn teleírt fekete papírok voltak azok, fehérre feketén megírva 
rengeteg csalárdság, ami vele, körülötte és általa megesett. Szinte 
bebukott a boltba, de csak engem talált ott. -  Ó, hát a fejesebbek 
nagyobb dologra lendültek, a gazdám, az örökké a plébánia 
előcsarnokában várta, hogy sorra kerül, erre az útjára felesége 
figyelmeztetésére mindig rózsafüzért vitt magával, hogy azt a 
zsebkendőjével együtt -  véletlenül -  mindig kirántsa. Kolontai
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meg a főgimnázium tanári termében szervezett munkatársakat, ki 
törődött olyan kis dologgal, mint ez a koszos bolt itten? Nekem 
öntötte ki hát a mérges írásokat a dühödt telekügynök. Elmon
dotta: ő még emlékszik azokra az időkre, amikor a városi társa
dalom fojtott légkörét időről időre villámos kisülésekkel tisztí
totta meg a tiszteletre méltó sajtóorgánum, amelyről úgy hallotta, 
hogy ismét feltámadt. Megjegyezve, hogy soronként is fizetne, 
nemcsak pausáléban.

-  Csak minél vastagabb betűkkel, fiatalember, csak minél 
kövérebbre szedjék!

Mutattam a paksamétát Kolontai Ábrisnak. Úgy vette kezébe, 
szinte kegyelettel: ó, a jó öreg Tiking Ádám, hát él még?

Aggodalmai lehettek, hogy azóta agyonverték, egy ilyen mér
ges embert, na hallod?!

Lapozgatta a nyílttereket, amelyeket Tiking Ádám megszá
mozva adott át -  végtelen sor volt az, kérem - , és így szólt hozzám:

-  Majd maga kimosdatja ezeket szépen. Ahol az öreg Ádám 
azt írja: üzenem, hogy ön egy goromba disznó -  mint például 
itten, lássa, oda valami mást kell írn i. . .

-  A kutya persze ott van elásva, hogy mit? S ha Tiking 
Ádámból kivesszük az irályát -  mi marad benne? Hiszen éppen a 
stílus az a malomkő, amellyel rendet vélt vágni ellenségei sorá
ban . . .

Ilyen problémákat bízott rám a poraiból megelevenedett Ken
gyelfutár szerkesztője. S ezzel gyakorlatilag a lap munkatársává 
ütött.

Rám ruházta a ,,Nyílttér“ rovatot. Az érte járó pénzt úgyis én 
szedem be.

Most megfenyegettek mindannyian ujjatokkal: Józsi, Józsi, 
hogy te ott mindjárt szerkeszteni kezdtél, s mi ezt el is higgyük? 
Hát akkora táltos lettél egyszerre?

Én is tapogattam és csipegettem magam, ébren vagyok-e? 
Nem tudtam, amit a Kolontai Ábris vallott, hogy a kutyakölyköt 
a vízbe kell csak lökni, úszik az mindjárt, egyszerre. Ő a gazdám
tól hallotta, hogy olyan táltosféle vagyok, apostol vagy micsoda -  
az apostoli tudnivalók legszerényebbike pedig a nyílttér rovat 
elkormányzása. Mert mi a nyílttér? A nyílttér, hogy két forintért
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-  nálunk ennyi volt a díjszabás -  bárki megmondhatja a másikról 
a véleményt. A feleség a férjről, hogy adósságaiért felelősséget 
nem vállal, a Havelka úr megüzenheti az éjjelizenézőknek, hogy 
óvakodjanak, mert fejükre önti a lavór tartalmát; van aztán olyan 
nyílftér, amely egyenesen a bírósághoz megy, aktamellékletnek. 
S én ne vállaltam volna egy ilyen nyavalyás rovatot? Sőt úgy 
éreztem, senki azt jobban csinálni nálam nem fogja. Ez hozott 
végre izgalmat színtelen életembe.

Nem mondom, a Kengyelfutár nyílttere lényegesen különbö
zött más vidéki lapok egyenes, őszinte és goromba hasonló 
rovataitól. A valláserkölcsi feladat miatt, amelyre vigyáznunk 
kellett, Tiking Ádám is nagyon nézegette, hogy irályát ennyire 
kiforgattuk.

-  Kérem tisztelettel, az a sunyi Verle, az a fekete lelkű nincs 
eléggé befröcskölve. Én azt üzentem neki soraimban: Reszkess, 
Verle, fene a pofád, s önök itt azt írják: ajánljuk figyelmébe a 
reszketést, Verle úr -  csorbuljon ki az ábrázata. Nem mondom, a 
lényeg benne van, de a stílus, kérem, az én stílusom!

Beszélhetett ő nekem. Az effajta hirdetés, hogy férjem hűtle
nül elhagyott, adósságaiért felelősséget nem vállalok -  dehogy 
írtuk mi azt le. Arra nézve egyenes utasításunk volt a főtiszte
lendő úrtól, hogy csak szőrmentében! S nálunk a nyílttér így 
festett: Szeretett férjem nagyon megtévedt, vétkezett ellenem, s 
kérem a jó embereket, bocsássák meg neki. Valamint hogy arra 
kérjék, egyenlítse ki önmaga a számláját, mert helyette fizetnem 
nem áll módomban.

S a vidéki nyíltterek kedvenc formulája, hogy Vurglics úr 
tekintse magát szembe köpve -  az nálunk kizárt. Legfeljebb 
annyit írtunk: Gondoljon arra, ha az embert szemen köpik, az 
szerfelett kellemetlen.

Az emberek mérgesen csapták le a Kengyelfutár első számait: 
mi ez a kegyes cukros víz, amit a híres, nagy Kolontai Ábris 
belénk töltöget? Hát búcsújárók vagyunk vagy hetilapolvasók? S 
ki az a marha, aki így nyíltterez, ez lenne Tiking, a telekügynök? 
Hát mi ütött ebbe az emberbe, harmadrendi testvér akar lenni, 
vagy mi?
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Senki sem látta ugyanis Furdek Ferencet besurranni esténként 
a nyomdászboltba, és az éj leple alatt kegyesen átmázolni még azt 
is, amit ott napközben papírra vetettünk.

Guszti, a nyomdászlegény, az első két számnál nem szólt még, 
egy szót sem szólt, csak rakta egymás mellé a betűket. Két fekete 
arcú társával ugyan összenézett néha, de csak úgy, a szemüveg 
mögül, a regál fölött: köpött egyet az odahelyezett köpőcsészébe, 
ráhajolt megint a szedőszekrényre, és csattogtak a betűk tovább. 
„Marhaság44 -  horkantak fel olykor-olykor a szedőmunkások, de 
hát ők már ilyenek, nekik sehogy sincs jól -  persze hogy ezt az 
öreg Bíró Mátyás másképp írta volna meg, Bíró Mátyás, a 
hajdani szerkesztő. Ámbátor az Ábris tolla, az sem volt kutya, de 
nem ám, testvér -  de egy idő óta mintha kicserélték volna. Az 
egész embert mintha kicserélték volna. Kolontai Ábrist -  most 
magasabb gallért hord, és a haját, a szép szürke, dús sörényét 
rendszeresen megmossa minden héten. Oldalt a hajáról eltűnt az 
a zöldes és sárga sáv, ezüstfejű botot lóbálva érkezik, és csak úgy 
odaveti, áthaladva a szedőszobán, Gusztinak meg a többinek:

-  Szervusztok. .
A három szedő hosszan utánanézett mindig, mintha tűnődné

nek: ez ugyanaz a Kolontai Ábris lenne? Akit ők mindig emle
gettek, Kolontai, a rettenthetetlen tollú, az igazság bajnoka? 
Nahát! És köptek megint egyet, csattogtatva a szedést. Énrám 
csak úgy néztek, félvállról, mint az inasokra; nem tudtak még 
hova tenni: ha fontoskodva végigrobogok köztük, enyhe lenézés 
ül a szemükben, és Bíró Mátyást emlegették. Hogy ez ki volt, azt 
csak úgy darabokban szedtem össze. Hja, a Bíró Mátyás, persze, 
az ott köhögte ki tüdejét a kórházi ágyon, a Guszti kint járt nála 
utoljára: százhatvannégy sajtópörrel szállt a sírba, s ők maguk 
vitték a koporsóját. Ez a Kolontai is úgy indult -  s mi lett belőle? 
Csuhásbérenc, úgy látszik.

Ittam a szavukat szomjasan és megrendültén. Mert amíg oda
kint kőművesihunkások alápallérozták az irodát, és kifelé tolták 
a falat a szomszédház alá, s két írószobát is berendeztek a 
Kengyelfutárnak, városi urak nyüzsögtek és fekete ruhás papok a 
nyomdászboltban -  csak úgy dől a pénz hozzánk - ,  itt a sötét 
odúban, amelyet, úgy látszik, mégsem gondoltak kitolni, vaksö
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tét, homály volt még mindig, és a lelkekben izzik és parázslik 
valami. Itt még siratták Bíró Mátyást, sőt a régi Kolontai Ábrist, 
azt is siratták. Néha átharsant fejük felett a kövér Ferdinánd 
hangja: na, mi lesz ott? Olyankor, ha nekem magyarázták, ki is 
volt az a Bíró Mátyás, és összedugtuk fejünket, a Ferdi gazdám 
mindig szétugratott bennünket. Bánja is ő, mit mázol éjszakán
ként a szertedobott kéziratokra Furdek Ferenc, és végül mit szed 
ki a szedőlegénység, neki csak az számít, hogy az újságot reggelre 
elhordják, és másnap kifizetik. A plébániai harangozok jönnek 
érte, targoncával is viszik kupacokban, a kis fekete kasszában 
csak úgy dagad a pénz, és a gazdám egyre bögyösebb lett. Tolják 
a boltját kifelé, a szomszéd tető alá, és ez a lényeg. S hogy neki 
most már előre köszön a polgármester, az alatta állók száma 
pedig egyre szaporodik. Itt vagyok, teszem, én, akit csak úgy a 
kezével irányít; a főgimnázium egyes tanárai, akik cikkbérért 
jönnek, és csattogtatják bokájukat a kis, fekete kassza előtt. Az 
előleget most már Gusztin kívül még vagy hárman kérik, nyom
dászmunkások s maga Kolontai Ábris sem utolsó sorban -  bár ez 
a legfájdalmasabb pont, mert ő százasokban beszél.

Két tágas, nagy szoba, ez most a Kengyelfutár szerkesztőségi 
irodája, abban harsogtatja hangját Kolontai Ábris, tollba mond
va legújabb írását. ,,S kérdezzük, polgármester úr, kik azok a 
lelketlen izgatok, akik a nép között járva elhintik a konkolyt, 
akik arra beszélik rá az aratókat városunkban, határában is, hogy 
három percenten alul ne szegődjenek?44 Ennél a mondatnál 
megállt az Ábris, és régi szokása szerint belemarkolt szép ezüst
szürke hajába: Ó, most már értem, miért koszos a haja, miért 
sárga színű és zöld színű, most már értem: tintás kezével bele
markol, s ettől piszkolódik a haj. Aztán persze moshatja!. . .  A 
cikket kegyes szólamokkal, bibliai idézetekkel fejezi be -  na, 
ezen nem lesz mit átmázolni Furdek igazgató úrnak, az bizonyos. 
Odakint á nyomdászboltban Ferdinánd úr csapkodja egyre a kis 
fekete kassza fedelét, hátul az odúban Guszti és társai szedik 
morgadozva a leírt sorokat -  ez most a Kengyelfutár, nem az a 
felelőtlen hírnök, aki valamikor volt, hanem komoly, kegyes 
hangú orgánum, amely inti a népet: ne nyüzsögjenek, ne nyugta
lankodjanak a világ rendje ellen, és főleg ne kérjenek nagyobb
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karaj kenyeret, mert úgysem jár nekik. Hisz meg van írva. . .  s itt 
megint egy latin idézet következik.

Cikket mond tollba az Ábris, súgják egymásnak áhítattal az 
inasok, akik kéziratért jönnek. És kedvtelve hallják hangjának 
szárnyalását a zekés birtokosok, akiket egy sovány, fekete káplán 
vezetett ide a szerkesztőségi irodába. Majd ő elintézi azt a dolgot 
azokkal a sztrájkolókkal, azokkal a vörös, hazátlan bitangokkal.

Csak hallgattam a nagy zűrzavart az egyre gyérebben érkező 
nyílttéri közlemények fölött; reggel közölte velem a gazdám, 
hogy a munkában alighanem átcsoportosítás lesz. Nyílttéri közle
mények helyett ugyanis új rovatot nyitunk. „Hangok a gazdakö
zönség köréből44 -  ezt kell majd megtöltenem, és kirándulnom a 
plébániákra a böjti naptár összeállítására. Nem olvas a rohadt 
városi közönség? Fütyülünk a városra, ott van a romlatlan falu, 
az őstalaj, ott vannak a targoncás harangozok, a beforduló ökrös 
szekerek mindegyike visz egy paksaméta Kengyelfutárt.

Ó, szegény Kengyelfutár, akit ökrökre bíztak, hogy azok vi
gyék csálén vagy hajszra a járatlan, sáros vagy poros utakon, 
hová jutottál ugyan? Hol a régi izmos lábad, amikor még Bíró 
Mátyás tolla sózott oda hasábjaiban a hatalmasoknak -  ezek a 
forradalmi gondolatok tódultak elém önkéntelenül Gusztiék sut
togásának hatása alatt. De hát ilyen az ember, hálátlan; nékem 
ugyan mi bajom volt, apostollá ütöttek, igazi, újságcsináló tál
tossá. A heti tíz forintom ugyan nem nőtt meg egy piculával sem, 
még azon tűnődtek, hogy most, ha kevesebb a nyílttér, és keve
sebb a dolgom a zacskópapír meg a stelázsipapír körül, nyolc 
forintért is elvégezhetném. Úgyis fürdők majd a kedvezményben; 
szabadjegyem lesz például a városi lóvasútra. -  De az Ábris 
mellém pattant, és nem engedte, hogy megrövidüljek.

Mégis, ahogy elhallgattam a sörényhajú szerkesztőm tollba 
mondott érveit, erősen elszégyelltem magam. Hiszen mi itt a 
szegények szájából rángatjuk ki a falatot, nicsak! Egészen biztos, 
hogy Bíró Mátyás nem ezt írta volna. S a múltból egyszerre elém 
lépett Talpas Dániel fenyegető alakja: az öreg Virágnak nevezett 
zsellérember felemelte bütykös ujját:

-  Megállj, Józsi, nem megmondtam, Józsi, hogy aki a gimná
ziumnak lendül, az tövist ver a szegények körme alá? Lettél
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szenzál a Herschli Jakabnál, és elvettétek a pénzemet, s most 
lettél apostol a könyvnyomdában, a Kolontai Ábris oldalán, 
máris támadod a szegényt? Hej, te tömjénfüstbe burkolózó fari
zeus, kár volt neked nagyobb sorsra lendülni, ha így cselekszel! S 
leszel-e valaha Bíró Mátyás, az igazság bajnoka, kórházi ágyon, 
százhatvannégy sajtóperrel -  igen, csak így válthatod meg bűnei
det, te garabonciás, te!
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AZ ÁTPINGÁLT KENGYELFUTÁR
VIII.

Maguknál is olyan vastag a hold ilyenkor augusztusban? Mint 
egy díjnyertes, kihizlalt koca, úgy görög az égen, rövid lábát nem 
látni, amellyel viszi hizlalt testét nyugati irányba; reggelre aztán 
lebukik, betereli gazdája az égi akolba.

S a fénye, kérem szépen, az augusztusi holdfény, az milyen 
észvesztő! Ugatják az ebek mind, hogyne ugatnák, mikor olyan 
kövér, és annyi sok fényt ad. Úgyszólván nincsenek is titkok a 
holdfényes augusztusi éjszakában.

Ott suhan a házak mellett Furdek Ferenc, a főgimnázium 
igazgatója. Most már esőstől van gondja, az ifjúság beíratása a 
tanintézetbe, ez a nappali dolog előreveti árnyékát az előttünk 
álló szeptember küszöbén. Éjszaka meg ideszólítja a kötelesség, 
ide, Báli Ferdinánd nyomdászboltjába, matatni egy kicsit azok 
nevében, akik a súlyos pénzeket hordják a kis fekete kasszába. 
Utánanézni, okosan sáfárkodnak-e ott a firkászok, mi az, amit 
tollúk estig papírra vetett? Mert nem alszik az ördög, de nem ám! 
Kicsit csodálatos úgyis egy olyan ember kilúgozott lelke, mint 
ezé a Kolontai Ábrisé: tegnapig semmi hatalomtisztelet nem volt 
benne, és úgy hagyta itt a várost, mint azok pártfogója, akik 
szeretik a zavarost. Csodálatos dolog, hogy azzal tért vissza: 
belátja, hogy egy igazság van csak, az örök hatalomé.

Aprókat köhög Furdek Ferenc, s ez úgy hangzik, mintha 
bosszantani akarná a kerítés mögött szűkölő helybeli ebeket. -  
„Csiba te, már az ember a dolgára sem mehet nyugodtan!44 -  Az 
ebeknek azonban idegen ő, idegen szaga van. Ki ez a csikorgó 
léptű ember, akit sohasem szagoltunk? Testes polgár, főgimná
ziumi igazgató? Ez legfeljebb a derűs, napsütötte napszakon 
szokott erre járni, minek lóstat éjszaka? Térjen nyugovóra este, 
áztassa a lábait a lavórban, olvassa az újságot, és feküdjön le 
aztán; igaz is.

* *  115



Aprókat köhécsel Furdek Ferenc: ha nem lenne benne ekkora 
kötelességérzet, dehogy jönne ő a Takács utcára, dehogy jönne. 
Ha nem bízta volna rá maga az esperes, az újságkonzorcium feje 
ezt a feladatot. De rábízta, őrá, akinek közismert irálya, ítélőké
pessége megfellebbezhetetlen még a polgármester előtt is.

Most kizárja szépen az ajtót -  hopp - ,  megcsavarja a villany 
fülét itt balról. . .  na így, látod. Már mutatja is a fény az utat 
egyenesen a szerkesztőségi szobák felé.

Amarról most néptelen a nyomdászbolt, csak ott hátul látni 
valami vaksi, piszkos világosságot^ ott mocorognak szennyes, 
olajfoltos emberek, akikkel neki semmi dolga. Azokkal mindent 
elintéz a nyomdásziparos. Néha előbújnak ugyan az odúból, és 
megjelennek az ajtóban, de vissza is vonulnak mindjárt, látva, 
hogy olyan érkezett, aki jogos erre. Mit tudja az a torzonborz, 
buta ember, mit cselekszik egy főgimnáziumi igazgató, konzor
ciumi megbízott éjnek idején a szerkesztőségi irodában?

Bezzeg lejjebb szállna á magas lóról Furdek úr, ha tudná, hogy 
azok ott mit is gondolnak róla, Bíró Mátyás hajdani hadai. 
Tudják, hogy ő mázolni jár és gyomlálni, matatni minden sor 
fölött, kotlani az írások fölött, amit mások odakentek. „Vigyáz
nak a csuhások, hehe, akik a pénzt adják, látjuk mi azt, kérem, a 
zöld plajbászt meg a veres plajbászt.“

Reggel aztán csak dugdossák az orruk alá az irkafirkát':
-  Na vaszakter, bakter?
Az éjjel is átpingálta a vezércikket, mert nem adott bele elég 

mérget az Ábris. Nem jól csahol a szerkesztő, nem egészen az ő 
szájuk íze szerint. S azt nem lehet úgy, se hideg, se meleg lábvíz, 
jobban kell ám szidni a hazátlan, vörös bitangot -  így a Guszti.

Én csak lapultam, mert mi vagyok én? Inas vagyok én leg
feljebb, örökké csak az. Én a böjti naptárt hoztam be a rókusi 
plébániáról, és kegyes hírt arról, hogy Andrics kalaposmester 
aranylakodalmát ülte kiterjedt családja körében. De mi ez a 
beszély itt, úristen, amit annyira kikezdett a vörös plajbász? 
Éppen Kolontai Ábris vasárnapi beszélye. Hej-haj, baj van, ha 
már ebbe is beleszólnak.

Egy szegény napszámos elhatározta, hogy nyomorúsága miatt 
feleségével együtt a vonat alá fekszik -  erről szólt a beszély.
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Bevettek egy liter pálinkát, aztán kifeküdtek a sínekre, és várták 
a halált. De ez nem volt ám csak úgy megírva, csak úgy egysze
rűen, Ábris tolla régi fényében szárnyalt. Jaj, szinte érezted a 
tántorgó két embert, ahogy sodródtak a halál felé, szinte érezted 
a pálinkaszagot is. Mögöttük a bűzös, reménytelen nyomorúság, 
előttük m eg.. .  csöndes álom a síneken, mígnem jön értük a 
halál.

Vagyis a szelencsei vegyesvonat. Na kérem.
Járt a nyeldeklőm az izgalomtól nekem is, ahogy olvastam. 

Kiderült, hogy nagyon késett a vonat, és a pályaőr rájuk talált, 
goromba szóval űzte őket a sínekről.

-  Az ördög bújjon a dolgukba, nem takarodnak mindjárt 
haza!

Azok meg:
-  Megyünk, bakter úr, csak éppen hogy meghalunk előbb egy 

kicsit.
-  Még mit nem! Hát nincs maguknak kötelük otthon?
S birkózott velük keményen, majdhogy őt dobták a sínekre. 

Jaj, hogy remekelt a Kolontai tolla, hogy falta volna a nép ezt a 
birkózást a ködös hajnalban, mialatt kétórás késéssel csak egyre 
jön á szelencsei vonat. Már ott is sípolt a rámpánál, kérem ...

Tovább nem volt, mert a Furdeket olyan indulat fogta el, hogy 
telemázolta, olvashatatlanná mázolta a végét. Biztos valami na
gyon gorombát mondtak azok az öngyilkosok az állam szolgájá
nak. A Furdek rá is jegyezte a következőket: ,,Miért nem kérték 
szegényházba való beutalásukat valamelyik karitatív egyesülés 
útján?“

*

Hanem aztán egyszer fellázadt a Kengyelfutár. Onnan jött 
örökké a pujgatás, igaz, Gusztiék részéről, mégis a Kolontai 
Ábris vezette a hadakat; egész héten dúlt-fúlt, de csak úgy 
előttünk: no, majd én befűtök nekik! Mert sok szó esett ekkortájt 
arról, hogy a papok egyszerűen maguk veszik kezükbe a lapot. S 
minek akkor ott a Kolontai, ha Furdék maga is megírathatja a 
tanári karral a belevalót, minek akkor oda a sok kenyérpusztító?
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Ferdinánd gazdánkkal susmusoltak -  dobja ő ki mindezt, hiszen 
övé a Kengyelfutár, ő a gazda, ő az úr a portán, ki kell csavarni 
végleg a lapot az Ábris kezéből! Olyan úr, mint a városi főügyész, 
maga adott véleményt; mosolyogva jártak ki-be a portán: nincs 
baj, hisz velünk a Ferdinánd úr, nincsen baj semmi.

Csak éppen a Gusztit felejtették ki a számításból. Meg azokat 
a nyomdászokat a szedőszekrény mellől, Bíró Mátyás hajdani 
embereit. Hej-haj, a forradalomhoz seregek kellenek, s nekünk 
volt seregünk, de volt ám; nekik csak hadvezérük volt.

Ők szépen kitervezték szeptemberre az egész kidobást, ne 
vesszen kárba egyetlen peták sem: megsúgta nekünk a tervet 
pontosan a Guszti. Neki mondta egy könnyelmű órájában a 
vastag, kövér gazdánk: na, a firkászoktól is megszabadulok lega
lább, ez úgyis olyan szemtelen már, ez az Ábris, csak hordja ki a 
forintokat, megcsinálja az egészet a Furdek meg a tanári kar, 
minek ide a sok koszos apostol?

Ők úgy készültek, óvatos hadmozdulatokkal a szeptemberre, 
de mi is készültünk ám! Csak járt a Furdek közénk, mintha mi 
sem lenne; már dicsérgetett is, hiszen olyan száraz és böjti 
lapokat teregettünk eléje, hogy nem volt neki igazán mit átmá
zolni. De szívünkben ott lobogott a bosszú. S a Guszti is, ahogy 
csattogtatta a szedőlécet, az csak mosolygott:

-  Ej, üsse a kő, legyen igaza a Furdek Ferencnek most még, 
de jő majd a fizetség egy nap, amikor leveti magáról a hámot a 
Kengyelfutár.

Egyszer aztán mi is mázoltunk, de hogy! Terhes volt már az 
augusztus, újhold lett, és az éj sötétjében lopakodott Furdek 
Ferenc, hogy megnézze, mit is cselekedtünk egész nap. Matatott 
megint, de sehol semmi. Nem volt abban a lapban egyetlen sor, 
amit ne az esperesi irányítás szelleme hatott volna át. Elöl egy 
elmélkedés a küszöbön álló iskolaévről, aztán néhány csipkelő
dés a „vörös bitangok44 felé, kegyes hírek a városból, nagy 
hirdetés a Szent Rókus lábsó gyógyító hatásáról; beszély „A 
szív44 című kötetből, s végül az, hogy szerkeszti Kolontai Ábris, 
kiadja Báli Ferdinánd kő- és könyvnyomdája.

Elégedetten tette le a vörös plajbászt a konzorcium embere, 
tán az is felötlött benne: nini, hogy ezek hogy megjavultak. Csak
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megkönnyíti az ő dolgát, szeptember elsején aztán -  akkor kifelé 
áll mindnek a szekere rúdja. Ki bizony, a bagázsnak; magunkhoz 
ragadjuk a kormánypálcát. Az Ábris meg a többi meg menjen 
isten hírével. Az járhatott a fejében, amikor lecsavarta a lámpa 
fülét, és kifelé tolta lépteit a Takács utcán, haza a családi házába, 
álmokat szőve arról, milyen is lesz az, ha az áll majd a lapon: 
szerkeszti Furdek Ferenc. Régi vágya volt ez neki, és elmélked
hetett eleget a hazáig vezető hosszú úton, hogy is lesz szeptember 
elsejétől.

Alig fordult be a sarkon, amikor fekete csapat nyomult a 
Kengyelfutár szerkesztőségi irodája felé. Ahogy megbeszéltük: 
benyomultak, s hirtelen sarokba csaptuk a régi kéziratot. Villám
gyors mozdulat volt, s a szedőszekrényre maga Kolontai szer
kesztő vitte a hetek óta összegyűjtött, gyújtó anyagot. Hej, hogy 
az milyen anyag volt! -  A régi Kengyelfutár szelleme támadt fel 
egyetlen napra. Gusztiék mintha semmit sem tudnának. -  Mit 
tudnak ők, nekik a szerkesztő adja az anyagot, ők meg szedik -  
rávetették magukat. És csattogott a szedőléc, úgy, mint hajdaná
ban; csattogott egész éjszaka, a gép aztán nyomni kezdte és 
ontotta a papirost. Báli Ferdinánd -  aki ha nem ivott a kilencek- 
kel, ágyát szerfölött tisztelte -  még meg is fordult kéjesen, 
amikor hallotta, hogy megindult a gép. Talán ő is arra gondolt, mi 
lesz szeptember elsején; arra gondolt, hogy milyen bolond, lám, a 
szegény ember, vágja, csak vágja a fát önmaga alatt. Mindennap 
közelebb egy lépéssel saját kidobásához.

Hajnalban a harangozok és az ökrös szekerek átvették az 
újságkupacokat, és nem történt tovább semmi. Csak az történt a 
reggeli órákban, hogy benyomult egy fűszeres-újságárus, és vá
ratlanul újabb ötven lapot kért.

-  Nafene! -  mondta gazdám, és odalépett az újságcsomóhoz. 
S kiszámolt ötven lapot. Tán csodálkozott egy percig, de soha ő a 
saját lapját nem olvasta. Nekem bevallotta, hogy nem olvassa, 
mert nincs benne soha semmi. Most így kiszámolt hát ötven 
példányt, és reggelizni indult.

Ej, hiszen ha tudta volna, nem húzza ma úgy a reggelit! A 
paprikás szalonna és a tea után nem kanyarított volna még egy 
darab disznósajtot, és nem kérte volna meg a feleségét, hogy

119



tegyen fel egy fazék meleg vizet, mert lábat akar mosni. Utána az 
a szerencsétlen ötlete támadt, hogy hozat egy krigli sört, arra is 
várnia kellett -  hát így történt.

S ezalatt jöttek a boltosok meg az utcai trafikosok, egyre 
szállingóztak. „Újságot kér nálunk a nép, Kengyelfutárt éppen“ 
-  hát csak átszaladtak. Ki ötven, ki száz példányt. Legtöbbjük 
bele se nézett, nincs arra idő, hetipiac van, legtöbbjük most úgy 
magában mondogatta: fene tudja, mi van a néppel, márna min
denki Kengyelfutárt k é r .. .

Én meg adtam. Miért ne adtam volna? Még hujjantottam is a 
szedőterembe, hogy nyomjanak még jó pár százat, mert a lap 
bizony fogytán. S ők miért ne nyomtak volna?

Bíró Mátyás szelleme magasan ott lobogott mindannyiunk 
feje felett. Nekem meg külön is megjelent védnököm, Talpas 
Dániel, az öreg napszámosember, megjelent a falon, és mosoly
gott huncutkásan: na, selmák vagytok ti, Józsi, de jól csináljátok, 
istenuccse!

Éppen bejött a gazdám a hosszú reggeli, a lábmosás meg a 
sörözés művelete után, bejött a kiskassza mögé, fogát piszkál
gatta, és engem nézett. Kubát harapott le, és szájába tolta, kék 
füstfelhőt eregetett, és megint csak nézett. Mintha mondaná: na, 
neked is kitelik hamar, dolgodat elvégzi majd valami papi sze
mély. Úgy lehet azonban, hogy még hánytorgatta, megtart szol
gálatában, hiszen én nem is a Kengyelfutárhoz tartozom, hanem 
őalá egyenesen.

Ha volt is ilyen gondolata, egészen biztos megváltoztatta an
nak hatása alatt, ami a következő félórában lejátszódott.

Halálra váltan maga Furdek Ferenc rohant be, kezében a 
Kengyelfutár legújabb számával. Csak bökdöste, egyre bökdöste, 
már az utcán is ezt csinálta, láttam az ajtón keresztül. Folyton 
csak bökdöste.

-  De hát kérem! -  kiáltott gazdámra. -  De hát kérem, nyom
dász úr!

Bizony, az a Kengyelfutár volt, amit mutatott és bökdösött. 
Letette a gazdám elé, de ott is csak egyre bökdöste.

-  Injúria! -  Injúria, azért még felelni fog!
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Nem tudta ő, a gazdám, hogy miért fog felelni, hogy miért kell 
neki felelnie, csak azt látta, hogy szörnyen felháborodva bökdös a 
gyűrött újságlapra a konzorciumi megbízott.

De még csak ha az, hogy ő egyedül! Az ajtó, az folyton kinyílt 
és becsukódott, és egyre jöttek egyrészt az újságosok újabb 
Kengyelfutárt követelni, mert kéri a nép. Másrészt meg egyre 
szüremkedtek be hápogva és egyenként a konzorcium tagjai. Az 
újságosok százával követelték a lapot, a konzorcisták meg egyre 
abajogtak, hogy ki ne adjon egyet is a Ferdinánd, mert ez csak 
növelni fogja annak a rettentő pernek ódiumát, amelyet ők majd 
a nyakába akasztanak. Aztán, mintha megsejtett volna valamit, 
megjelent körükben váratlanul, szopós gyerekével a karján a 
sovány asszony, a Ferdiné. A gyerek visított, a Furdek Ferenc 
dörgött, de az újságosok is mondták a magukét: hogy ez milyen 
újság, amit a nép követel, végre egyszer követeli a nép, és ők nem 
kaphatják?

Pokol és kénkő, hej-haj, emberek! Kénkő, az sistereghet csak 
úgy, az is csak munkanapon a pokolban, amikor teljes az üzem. A 
helyzetet még a következő fél óra sem tisztázta, beletelt egy egész 
délelőtt. Elsőbb is a Ferdi úr mindenkit elcsapott, aztán elcsapták 
őt a konzorcium tagjai, mire elcsapta a konzorciumot, mondván, 
hogy a saját telkén ő parancsol. Igen ám, de a Furdek azt 
kiáltozta, hogy a kitolt falak nem az ő telkén állanak, e talaj 
tehát őket illeti. Különben is jobb lenne, ha ő -  mármint a 
nyomdásziparos -  nagy lakatot tenne üzemére, mert olyan pert 
még nem látott a világ, mint amilyen már készül is az egyházme
gye ügyészének tollából. Mindez megfelelő zajjal járt, s közben 
még egyre érkezett a nép, követelve a Kengyelfutárt, amely olyan 
gorombán szólt az általuk átmázolt számban a város polgármes
terének dolgairól, hogy gyönyörűség az szemnek és szívnek. Hát 
még amit az épülő vágóhídról írt, hogy azt mondja: egy fuvar 
tégla a vágóhídnak, egy fuvar meg a főmérnök udvarára. Egy 
szekér nekem, egy a vágóhídnak! Aki nem hiszi, vonuljon csak a 
Kárász utcába.

Hát a Kengyelfutár nyomán, a lap közleményét bökdösve oda 
is vonult a nép, nézni, igaz-e. Volt ott tégla rengeteg, az egész 
udvart ellepte a sok tégla, de hogy az kié, és hogy került oda,
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nemigen tudni. Már el is vonultak a kíváncsiak, amikor véletlenül 
befordult egy szekér. És attól így kérdezték:

-  Hát miért ide fordul be, hallja, miért nem a vágóhídra?
Mire a fuvaros egykedvűen szólt:
-  Oda csak minden második kocsi megy. Az utánam jövő 

éppen oda igyekszik.
Szóval igaz, amit az újság írt! Egy szekér nekem, egy a 

vágóhídnak -  ez itt a jelszó. Lopik a városét!
Ez hiányzott a népnek, ez a válasz. Mert ez hitelt adott a 

Kengyelfutár másik állításának is, tudniillik, hogy a helybeli 
Népbank sem áll acéltalpakon. Sőt inog. Jaj, a pénzünk -  mond
ták a betétesek, ők már a betétkönyvecskével felszerelve mind 
ostromolgatni kezdték a péztárt. Mind követelte a pénzét, hiszen 
már az újság is írja, hogy inog a bank .. .

Mintha egyszerre több helyen gyújtották volna fel a várost -  
mi volt ehhez képest az a kis forradalom ott a kő- és könyvnyom
dában! Ahol Ferdinánd úr kapkodott, hol elcsapva mindenkit, 
hol keblére ölelve -  nem tudta ő sem, mit adjon oda, az egyszerre 
népszerűvé vált Kengyelfutárt vissza a papoknak, vagy megen
gesztelje Kolontai Ábrist? Aszerint, hogy kivel beszélt utoljára, 
úgy alakult a hangulata; szombatig különben is ráért dönteni, 
mert akkor készül az új szám. Furdek mázolásával vagy anélkül, 
ki tudja?

*

Ezekben a zűrzavaros napokban vonuljunk csak kicsit az Ódor 
utcába.

-  Miért oda? -  kérditek csodálkozva, talán ott is valami 
nevezetességet jelölt ki az átpingált Kengyelfutár?

Ó nem, ott az lappang, aki a viharok magját elvetette. Vagyis 
Kolontai Ábris, a lecsapott, újból visszavett, majd ismét lecsapott 
szerkesztő, aki most már nem tudhatta, fiú-e vagy lány.

Lestyánszki Jánosné legszebb szobájában, a plüssdíványon 
ülök. Szerényen, ahogy helyzetemhez illik: kezdő ember létemre, 
szerénységgel a szívemben, akinek nem illik még keresztbe tenni 
a lábát -  csak úgy behúzva, magam mellé. A piros plüssdívány-
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nak, amelyen ülök, nevezetessége, hogy támlájába tükröt épített 
a mestere. Magasan a fejem fölött, hogy innen ülve nem láthatom 
-  látom viszont Kolontai Ábrist, bebugyolált torokkal a forró 
vizes fazék fölé hajolva.

-  A hangszálaim -  ejtette suttogva, amikor bejöttem. És azóta 
suttogva szól hozzám, mintha a pap fülébe beszélne a gyóntató
székben.

Fogott rajta az átok -  mondhatná a babonás lélek; mert 
nyilván elátkozták őt sokszor ezekben a napokban. Én azonban 
azt mondom, hogy berekedt a sok ordítozásba gazdámmal meg a 
Furdek Ferenccel, ennek nyögi most a böjtjét; ezt űzi párolgó sós 
vízzel. Suttogva beszél, de amit mond, az megbizsergeti lelkemet.

Mert úgy beszél ő hozzám, mint mester a tanítványához. Az 
előbb még érdeklődött: Józsi fiam -  kérdezte súgva - , mi van a 
városban? Sokrétű híradásom nyomán hol a hasát fogta rekedt 
nevetéssel, hol a fejét ingatta búsan, mintha jelezné: tudtam, ezt 
is tudtam! Olyan volt, mint a vén garabonciás, mikor learatja 
hírét mindannak, amit elvetett, és amiből vihar kelt -  de most 
suttogva úgy beszél hozzám, mint a jó atya a gyermekéhez.

-  Józsi fiam, a nyavalya álljon beléd, hát nincs neked jobb 
dolgod, épkézláb fiatalember létedre, hogy újsághoz szegődj 
ebben a faluban, slapajnak? Méghozzá a Ferdi mellé, az öreg 
vérszívó mellé, mi? Hát mi lesz veled, Józsi fiam?

Joggal kérdezhettem volna én is őtőle éppen, hogy mi lesz 
ővele -  de hát a fiú sosem kérdezheti az apját, az inas a mesterét, 
nekik áll a kérdezés meg a prédikáció joga, a miénk meg, hogy: 
felelj.

S mondtam neki: hivatásunk legyen, mester, hogy az igazat, a 
jót hirdessük a nép között a betű szárnyain!

Erre aztán elfelejtett suttogni, és rekedten, mint egy elromlott 
masina, harsogott felém fél órán át. Amivel, véleményem szerint, 
hangszálai ügyét legalább két napra, nyolc-tíz sós vizes belélegzés 
erejéig visszavetette. De amit mondott, hallják csak, kérem!

-  A nyavalya üssön beléd, fiam! -  ordította mérgesen, bár 
atyai hangsúllyal. -  De mi az igazság, amit hirdetnünk kell? 
Kinek az igazsága? A nyíltterező Tiking Ádám vélt igazsága? 
Vagy a Kengyelfutár igazsága, amely szerint a kegyes szólamok
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özöne, ami a lelket magasztosítja, erősíti és boldogság felé visz? 
Vagy az a vastag tréfa, amikor azt hittük, hogy ha felkeverjük a 
város békéjét, bosszúból -  amikor fittyet hánytunk a város 
rendjének, azt hiszed, ez az igazság? Édes fiam, Bige Jóska, te, 
aki így, cigányul a betűhöz szegődtél, akit megfúrt ez a furcsa 
hernyó -  fogsz te még olyan táncot látni az igazságok körül, hogy 
belezöldülsz!

-  Igazság! -  mondotta, és gúnyosan, rekedten kacagott. Olyan 
rekedten, hogy bárki színész megirigyelhette volna tőle. Mint 
ahogy azt is, ahogy mondta, szétvetett kezekkel szavalva felém, 
utóbb már csak súgva, mert hangszálai valóban csődöt mondtak.

-  Lestyánszkiné -  hápogott kifelé az ajtón - ,  hozzon csak még 
egy fazékkal. És csak folyton hordja, hordja, mert ordítanom kell 
erre a fiatalemberre, lássa, ordítanom kell rá, hogy olyan tökkel- 
ütött. S akkor újabb sós víz kell, de mit csináljak, édes Les
tyánszkiné?

S a beszólított lakásadónő gyilkos szemekkel mért végig. Én 
lennék az a gonosz, aki az ő áldott lakóját ily módon ingerlem? 
Hát nem lenne jobb, ha szedne a fene? Hisz ha ő tudta volna, 
hogy milyen kígyót ereszt be, dehogy nyitott volna kaput. Leol
dotta volna a harapós kutyáját a láncról, úgy űzött volna ki, 
szeretett lakójának egészsége védelmében. Mert igaz ugyan, 
hogy amikor ez a lakó beállított a kopott kalapdobozzal és egy 
rozzant, ócska bőrönddel, s kivallotta, hogy újságcsináló, és lakást 
keres -  Báli Ferdinánd ajánlotta ide - , úgy nézett rá, mint a 
bélpoklosra, és azon volt, hogy leoldja azt a kutyát. . .  de örökké 
kell a pénz persze, és mert az albérlő előre fizetett, miért ne? 
Megpróbálhatjuk. Azóta azonban százforintost is látott már a 
lakója tárcájában, és ez a körülmény fokozottan jobb kedvre 
hangolta, úgyannyira, hogy életet s vért áldozna érte -  meleg 
vizet mindenesetre szívesen hord ő egy ilyen lakónak!

Fogta hát a bödönt, és kivonult, s mi egyedül maradtunk 
megint. Hogy tovább tárgyaljunk az igazságról meg az én 
sorsomról.

És csodára, egyszerre már egészen másként beszélt a sörény
hajú Kolontai Ábris.
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-  Az igazság, igen, jól mondtad, édes fiam -  szólt egészen 
enyhe hangon. -  Persze hogy azt kéne hirdetni. De kinek van 
ereje és lelke ahhoz? S ha hirdetnéd, azt hiszed, messzire jutnál 
vele? Leütnének, fiam, az első utcasarkon, mint ahogy engem is 
leütnek majd, mert huszonnégy órára megpróbáltam hirdetni 
ebben a városban. És ez nem volt a teljes igazság. Ez csak az én 
bosszúm volt, és már megyek is tovább. Látod, fiam, azt a 
bőröndöt ott a sarokban? Psszt! -  intett az ajtó felé. -  Ö még nem 
tud ja . . .  Az igazság nevébefi becsomagolom ezt a kis göncömet, 
és egy vasúti jeggyel elintézem a dolgot: utánam a vízözön!

-  Elmegy, drága mester? -  rendültem meg.
-  El, fiam, Józsi. . .  elmegyek, mert kifogtam rajtuk egyszer, 

és ezt nem fogják megbocsátani! Elmegyek, de előbb szemen 
köpöm magam, látod, itt a tükör előtt, amely alatt csöndesen 
üldögélsz, itt fogom magam szemen köpni. Mit gondolsz, micsoda 
alkudozás ára volt, hogy én, Bíró Mátyás hajdani társa -  hallottál 
már róla, fiam? - ,  beálltam mindazoknak szekerét tologatni, 
akiket gyűlölök. De így történt. Gondoltam: elég volt, Ábris a 
kódorgásból, fogjál ki magadnak valami csöndes szinekúrát, 
amelyben mindennap hajat moshatsz, és ezüstnyelű botoddal a 
flasztert döfködve úgy sétálhatsz, hogy tisztelettel kalapot emel 
előtted a nép. De nem bírtam, látod, kiszöktem a hámból, s most 
-  nézd azt a bőröndöt. Megyek, fiam, az igazság szent nevében .. .

-  Hát mégis van .. .  igazság? -  kérdeztem én is súgva.
-  Van. Valahol él, fiam, csak nagyon nehéz rátalálni. Csak 

nyúlkálunk utána, ennyi az egész. És soká lesz, mire elérjük!
S csodák csodája -  olybá ne vegyék, hogy én most a magam 

fantáziáját teregetem, és valótlant mondok - ,  ott a falon, éppen a 
kalendárium helyén, felvillant, kérem, egy pillanatra régi pártfo
góm, Talpas Virág Dániel arca. Úgy, ahogy hétköznap szokott, 
amikor tréfálkozva vagy igazságról szavalva, borotválatlanul be
vonul az officinába. S mintha azon porosán, ahogy szokta, hogy 
mindjárt kezdi a támadást, azt mondaná:

-  Hallottad, fiam? Most a magadfajta, oskolát járt, az is 
megmondta. Most elhiszed, hogy kutatni, keresni kell örökké az 
igazságot?

Bámultam a naptárra, de már nem volt ott a Virág, a cucilista,
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vagy minek is mondták ott Szentgyörgyön. Nem volt ott, csak az, 
hogy szeptember 14.

Az évszám persze, hogy 1912, az nem látszott. Azt első nap 
letépték, amikor Srahol Dániel fűszeres újévkor a kalendáriumot 
özvegy Lestyánszkinének megprezentálta.
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KAPITÁNY ÚR KECSÁN
I.

A tömlöc mélységes fenekén ülök és vakaródzok. Mellettem 
meg horkol valaki: csöndesen kezdte rá az előbb, mint a jól 
megszalonnázott fűrész, de most már, úgy látszik, az erdők 
szálfáit vagdossa. Meg kellene rángatni kicsit, vagy hozzávágni a 
cipőt; még ez a legcélszerűbb, akár fel se keljek hozzá. A lábbeli, 
az könnyen lejár a rab embernél: nincs benne úgysem pertli, 
vagyis cipőfűző.

Ülök a tömlöc mélységes fenekén, bolhák szökdécselnek körü
löttem; szabad és boldog a bolha, önként szegődött ide a priccsre. 
Kicsit veszélyes az ő élete is, a bolháé: egy roppanás, és kész -  de 
mit tehetsz? Vállalni kell a sorsot, embertársaim, a tömlöc fene
kén is. Ha megkérded tőlem: hogy kerültél ide, Józsi -  hát nem 
mondhatok mást, mint azt, hogy úgy jött, és pont.

Kapitány úr Kecsán küldte rám a fegyvereseit. Ketten voltak, 
hosszú nagy emberek, én meg csak magam. Méregettem a távol
ságot szobámban az ajtóig meg az ablakig -  nem mutatkozott 
semerre a szabadság útja előlük.

Akkor a mancsosabbik rátette vállamra a kezét.
-  Megvagy, he, jómadár! -  Ennyit szólt csak, holott azt kellett 

volna mondania, én legalább így képzeltem, hogy „ön a mi 
foglyunk, a törvény nevében44. Ki akartam oktatni őket erre, de 
tekintetem öklös nagy kezükre esett. Te Józsi -  szóltam magam
hoz - ,  bolond cselekedet lenne, ezek majd pofon vernek. Nem 
lenne egyszerűbb velük menni szó nélkül?

így történt pontosan a dolog, s most erősen tűnődöm, hogy 
odavágom mégis a cipőmet horkoló priccstársamhoz.

Nem nyúltam mégsem a lábbelihez: csak olyan a horkolás is, 
mint a lelkiismeret fűrésze. Elvághatod egy percre, úgyis rákezdi 
megint. Meg aztán miféle jó származik rám abból, ha Tardics 
Dávid felriad álmából? Erősen mérlegelendő ez a körülmény is.
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Dávid a Deszkás-erdőben lőccsel megnyomorította Kajdacsit, 
akit lepedőben vittek az ügyeletre. Őt meg Dávidot, vasban 
ugyanoda. Ennyi történt, nem is tud mást mondani ez a Kajdacsi, 
csupán ezt; örökké ezt mondja, s kit érdekel, ha már tizenkétszer 
hallotta?

Neked persze újdonság ez is, s most arra lennél kíváncsi, miért 
kerültem én oda, a tömlöc fenekére.

Kerülgetjük ezt a kérdést, látom már, mint macska a forró 
kását. Hunyorgatok váltig feléd, hogy érts belőle. Az igazság 
szüntelen keresése, amelyet én már annyi éve űzök, az van 
emögött is. Ámbátor kapitány úr Kecsán eljárásában is van némi 
jogalap: bitangul mégsem lehet úgy ide-oda sétálni az országha
táron, különösen pedig egy egész hátizsáknyi tűzkővel nem. S ha 
a nyájba ilyen idegen juh téved, jogos azt szemmel tartani, 
elismerem. Telepingálják majd a papírt Bige Jóska nevével -  azt 
viselem annyi sok év óta, amióta megkereszteltek - ,  s akkor 
Kecsán kapitány úr egy nap orrára teszi az aranycvikkert, és 
fejemre olvassa a két hónapot, ez lesz a vége úgyis. S én felleb
bezni fogok újabb magasságos hatalmak felé de hasztalan.

Olyan megértővé érlelt engem a sorsom, hogy magam is cso
dálkozom néha. Talán a bajusz teszi, vagy az évek? Ámbátor 
bajusza Dávidnak is van, s még korosabb is nálam, mégis lőcsöt 
ragadott a Deszkás-erdőben Kajdacsi ellen. Igaz, nála leány volt 
a dologban, s ilyenkor felfüggeszti az okos mérlegelést a férfiem
ber.

-  Riszálta, csak riszálta m agát. . .  én meg oda a lőcsöt. így 
volt.

Hinnéd, hogy a Kajdacsit panaszolja a Dávid, hogy az riszálta 
magát, pedig a Juci volt. Okos mérlegeléssel a Juci érdemelte ki -  
mégis a Kajdacsi fején csattant el a lőcs.

Titka azért még mindig van az életnek elég -  tűnődtem vaka- 
ródzva, s hallgattam álmatlanul a Dávid horkolását.

Titka azért van az életnek elég. Mikor négy év előtt a sorozó
mérce a fejemre esett -  ott álltam pucéran és dideregve egy nagy 
teremben - , a fejemet ért ütés pillanatában felködlött bennem a 
régi mese.

-  Fejemen egy koppanás, szaladj te is, pajtás. . .
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Szaladjak, igen, de hova, merre a veszedelem elől, amikor 
besoroznak majd az aranygallérosok, s fegyvert forgatni külde
nek a frontra a nagy világégés kellős közepén. Mondom, nagyon 
érzékeny ponton ért akkor a csapás a fejemen, és bódultán 
válaszoltam a hozzám intézett kérdésekre.

Katona leszek, ez dörömbölt bennem, annál is inkább, mert 
kedvtelten nézegettek a sorozok. Egy pakombartos aranygalléros 
még évődött is velem.

-  Aztán miféle katona szeretnél lenni, legény?
Én semmiféle -  ez volt a nyelvemen, de ezt csak nem mond

hattam meg nekik?! Álltam az aranygalléros belém fúródó tekin
tetét -  ebből baj lesz, Józsi, alighanem, döbbentem rá a valóság
ra, s megint csak dörömbölt bennem, hogy a fejemen egy koppa- 
nás, szaladj te is, pajtás. S akkor kivágtam merészen.

-  Finánckatona, az szeretnék lenni.
Hallottad volna, hogy nevette mind a bizottság. Az írnokok 

kezében megállt a sebesen mozgó toll, a terembe behanyatló 
napsugár is vígan bokázott az asztalon a tintatartók között, 
mintha felhívná ő is figyelmüket: halljátok csak, amit ez a regruta 
mond. Hogy finánckatona szeretne lenni, királyi pénzügyőr, do
hánypalánták csősze, pálinkafőzők felvigyázója, éppen most, a 
háború kellős közepén. Spenótzöld ruhában szeretne flangálni, 
meggörbített gyíklesővel az oldalán -  ej, ej, jobb volna talán 
együgyűnek nyilvánítani, és bolonddá bélyegezve kiszuperálni. 
Bele is hökkent mind az aranygalléros, meg az is, aki bársonyfe
kete paroliján három aranycsillagot viselt, az is tűnődve, kissé 
gyanakodva nézte fejmértékemet.

Egy másik, szemüveges nyurga, az úgy kelt fel a sorozóasztal 
mellől, mint valami eleven tilalomfa. Szava is, melyet a világba 
ejtett, mind csupa tüske volt. Bolond ötletemet kacskaringós 
paragrafusokkal igyekezett visszaverni, mondván, hogy ilyen fi
nánckatonát sorozni a bizottságnak joga nincsen. Civil volt, és 
kemény mandzsetta zörgött a kezén, azt rázogatta felém. Rám 
mutatott, talán, hogy tapossuk már el ezt a férget ötletével 
együtt. Tegyük bakává vagy tüzérré -  finánckatonát, pénzügyőrt 
mi nem sorozunk! Nyolcvannégyes törvény, hetvenegyes 
törvénycikk, negyvenkilences bekezdés, tizenhármas pont.



Elvesztél, József, finánckatona nem lehetsz, a törvény számje
gyei mind ellened jöttek. Spenóthuszár te nem lehetsz, oda a 
béke mélységes éveiben kellett volna kéredzkedned, ez a sorozás 
csak azoknak szól, akiket a rajvonalba irányít a háború, nem 
pedig a dohánypalánták felügyeletére.

Az ember azt hinné, hogy menten el is tapostak mérgükben. A 
sorozó bizottságon azonban erős zavar lett úrrá. Ilyet még nem 
mondott nekik regruta, és a pókhasú öregúr, aki mint valami 
vezér, ágált a komisszió élén -  az is volt, ő volt a vezér ott, az 
óbester - , az hetykén odasózott maga is néhány paragrafust a 
mandzsettát zörgető civil felé. Hogy, úgymond, őt semmi sem 
korlátozza. Ő sorozhat testőrt is, sorozhat vártüzért, bakát, császár
vadászt meg tengerészt, neki egy civil ne mondja, hogy finánc
katonát nem sorozhat. Lévén a finánckatona is most a hadra kelt 
seregek kiegészítő segédszerve -  negyvenkettes császári rendel
vény tizenkettes pontja. Tehát igenis, finánckatona is sorozható!

Balgán a világba lökött szavam tehát meggondolkoztatta a 
magas bizottságot. Tűzbe jöttek olyannyira, hogy megállt a soro
zás, és az őrmesterek nem löktet újabb meztelen legényeket a 
mérce alá. Láttam már, hogy itt a császár meg a király ütközik meg, 
a császári meg a királyi törvény: ebbe kapaszkodj te bele -  ez volt 
a szemem előtt. Már majd kékre fagytam ott a mérce alatt nagy 
pőreségemben, s ők még mindig nem döntöttek: sorozhat-e 
fináncot is az asszentáló bizottság.

S győzött végül a császár nevével az ajkán a legrangosabb, az 
óbester. És kihirdette a bizottság előtt, hogy eleget téve kívánsá
gomnak, finánckatona legyek. Sebes kezű katonaírnokok beve
zették mindezt a törzslapokba, bélyegzők csattantak a papíron, s 
engem a pénzügyőrség kebelébe utalt a sors keze. Úgy néztek 
rám mind, akár egy eleven csodára, hogy a háború kellős köze
pén ilyesmi is létezhet.

Mondják, hogy utánam még ketten kísérelték meg ezt a dol
got, őket azonban maga az óbester űzte szörnyű káromkodások 
közepette a bakaság soraiba, ezeket kiáltozva:

-  Majd adok én neked fináncot, spenóthuszárt. Majd mész a 
rajvonalba, hazát védeni, büdös.

Úgy lehet, hogy lelkében addigra neki is kétségei támadtak:
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hátha engem sem volt joga a pénzügyőrök kebelébe utalni. De 
már akkor én messze jártam, mint a madár, keresgéltem a 
finánckaszárnyát, hogy minél előbb befogadjon.

Nem mondom éppen, hogy megörültek ott nekem. Úgy nézték 
a sorozócédulát, hogy ilyen még nem volt: sűrű fej vakarások 
közepette. Betört a háború közéjük is, a fináncság soraiba, s most 
ők sem tudták, hogy a magas pénzügyminisztérium vagy közvet
lenül a felséges császár parancsnokol felettük, kakukkfiókát 
ültetve egyszerűen soraikba. De hát lila nagy pecsét volt a 
sorozócédulán, s a pecsét mindent eldöntött.

Ahogy most itt a tömlöc fenekén átgondolom futó éveimet, 
bánatos helyzetem ellenére mosoly ül ajkamra. Elég volt egy szó, 
ugyebár, ahhoz, hogy megmenekedjek a hősi haláltól vagy rok
kantságtól, szenvedéstől; frontra nem mentem soha, csak vigyáz
tam a dohánypalánták sáfárait, és üldögéltem hosszú éjszakákon 
pénzügyőri minőségemben a pálinkafőző üstök szájánál, ne csor
gasson adózatlan cefrepálinkát a hordóba a gazda.. .  Mondom, 
ha ezt így elgondolom, rá kell mondanom: de bolond is az élet. 
Vagy inkább arra, hogy de bolond is az emberi gépezet, amely a 
legsötétebb háború fenekén is arra gondol, hogy minden pálinka
főző üst mellett finánc üljön, puskával a vállán és karddal az 
oldalán. Mert velem így volt: én a telecskai határ dohánypalántáit 
őriztem, egyedül azokat. Meg arrébb, a szállások népének pálin
kafőzését vigyáztam, ez volt az én háborúm a népek ellen, akik 
pedig honpolgárként a háborúskodók innenső feléhez számítot
tak.

De halljad csak, hogy lett aztán tovább az életem, így talán 
helyesen értelmezed majd, miért is kerültem a tömlöc mélységes 
fenekére. Mikor a nagy háború véget ért, kilencszáztizennyolc- 
ban a népharag a dohánytermő falvakban először a fináncság 
ellen fordult. S hiába jött a parancs, hogy harminckét élessel a 
patrontáskában s a takarót óriáshurkaként a torniszter körül, 
teljes marsadjusztírungban vonuljunk a központok felé -  bizony, 
mi éjnek idején, ágyból kiugratva, ablakon át (mannlicheres 
parasztok már erősen szorongatták a finánckaszárnya utcai ré
szét), mondom, így menekültünk a kertek alja irányába, onnan 
meg ingben-gatyában masíroztunk a szomszéd falu felé. Pedig
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november volt, s a fenti öltözék nemigen látszott alkalmasnak az 
időjárás viszontagságai ellen. A népharag ellen viszont megvé
dett, így legalább nem volt rád írva, hogy finánc voltál.

A telecskai országúton, arra Duboka felé, valóságos kísértetjá- 
rás volt a novemberi éjszaka akkor. Loholtunk mi négyen, finán
cok, fehér alsóban, amikor lódobogás ütötte meg fülünket.

-  Elvesztünk -  néztünk össze egymással. De nem, a Szakvári 
tekintetes jegyző úr, ő volt a lovas, ő lopta ugyancsak életét. 
Kucsma volt a fején, de ingben-gatyában ő is. Mondtuk is neki:

-  A tekintetes úr ott lóháton még jobban fázhat, mint mink.
Káromkodva hagyta rá, hogy igaz. Megkérdeztük még, hogy

miért nem fedezte visszavonulását a kakastollas csendőrökkel.
Legyintett.
-  A csendőrök ott futnak legelöl, ingben-gatyában azok is.
Úgy látszik, ha feltámad a népharag, a hatalom altiszti rangsor

ban levő szolgái kizárólag gyolcs ruhában lophatják életüket. 
Legalább ezen a tájon tizennyolcban így volt.

Ebből viszont újabb veszély háramlott reánk, fináncokra. Mert 
ha mindenki ágyból kiugratva ily lengén szökik, így fordul ki az 
országútra, még csendőrnek is nézhetnek! Szerencsére Dubokán 
igazoltak; csak fináncok ezek. S mert ott nem volt dohányter
melő, csupán megkorholtak négyünket, és kerítésléccel felfegy
verzett őrség kísért a falu határáig: fel is út, le is út.

A lécekkel és husángokkal még sokáig integettek felénk a 
falusiak. Fenyegetés volt-e, hogy erre a tájra vissza ne jöjjünk 
többé, vagy a búcsúkar integetése csupán, nem tudom. Lépkedett 
a fináncság szaporán, s köztük, a soraikban én is, új holnapok 
elébe, amelyek biztatóak éppen nem valának. Sőt.

Ömlött a szó a számról eddig, hallhattátok, de ha arra a pontra 
érek: mi is történt velem végig az elmúlt két esztendőben, 
elnémulok egyszeriben. Addig, hogy finánc, azt vállalom, meg azt 
is, hogy leszereltem mint katona: kétszáznegyven korona ütötte 
markomat. De azontúl?

Nem tudom, tekintetes kapitány úr, kérem. Hánykódás volt az 
én sorsom, a szegény emberé. Hogy javarészt hol? Adamonya 
falu, fejérvári járás, kapitány úr, kérem. Hogy ott mit csináltam?
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Segítettem a postamesternek. Hogy mit segítettem neki? A pos
tát széthordani, kapitány úr, kérem.

Hogy felesküdtem-e? Esküdtem sok mindenkinek már, tekin
tetes úr, de ott Adamonyán senkinek, ott csak a postatargoncát 
toltam az állomásra meg vissza. Hogy nincs-e vörös folt a lelke- 
men? Nem tudom én, mi az. Az átlépést a határon, azt vállalom, 
meg azt a kis tűzkövet is, de úgy vegye a kapitány úr: hazatértem 
én egyszerűen, hányatott sorsú ember. Egy kis tűzkővel, igaz, de 
nem tudtam, hogy bűn a tűzkő. Úgy gondoltam, inkább áldás, 
mert nincs gyufája a népnek. Hogy fogjam be a számat? Igenis, 
kapitány úr.

Kecsán kapitány faggat egyre, azért is küldte értem a fegyvere
seit.

-  Lesz ott még más is, nemcsak Adamonya, fejérvári járás -  
szokta mondani, ha maga elé idéz. Meg: hogy miért éppen most 
jött meg a honvágyam, amikor a vörösöket odaát elnyomták?

De én állom a tekintetét ilyenkor: hogyan, hát elnyomták 
őket? S a kapitány úr ideát ilyen pontosan tudja? Ej-ej, szól a 
gondolatom, csodálatosak is az élet útjai. Volt odaát is egy 
kapitány úr, kapitány úr Vasvári, az is folyton kérdezgette az 
Adamonyát meg a többit, mígnem a hátamra vettem a tornisz- 
tert, kevés tűzkővel, igaz, és átaljöttem. Itt meg ugyanez a 
faggatás örökké. Ej-ej, milyen nagy is ezeknek a kapitányoknak 
a testvérisége...  De hát én buta vagyok, tudatlan ember, leg
utóbb postakihordó, mit tudok én a dolgokról?

Talán letörölnénk spongyával az egészet, mint valamikor a 
negyedik bében a pátereknél: hogy jöjjön az új számadás, kapi
tány urak. Ezt szerettem volna neki folyton megmondani, ha 
meghallgatna. De csak forgatja vadul a szemeit, és ripakodik 
rám, fenekedik. „Az életedet, Bige Józsi, terítsd ki erre a kapitányi 
asztalrak‘ -  de valahányszor így rázendít, megint kezdem mondani 
neki a fináncságot. Meg hogy kerítésléccel kísértek végig a dubo- 
kai országúton. Meg hogy kétszáznegyven korona, ennyit kaptam 
leszereléskor. Mire Kecsán kapitány úr mérgesen int a foglárnak.

-  Vigye, vigye! -  ordít utánam. S megint csak ide vissza, 
Tardics Dávid mellé, aki a Deszkás-erdőben leütötte a Kajdacsit.

Úgy fogad, izgatottan a Dávid.

135



-  Na, mi volt?
De én csak legyintek. Az egyedüli, amit elárulok neki.
-  Mink ketten ezzel a Kecsán kapitány úrral sehogy sem 

tudjuk megérteni egymást. . .
Mert nappal beszédes a Tardics Dávid, a cellatársam, jó cim

bora, nappal nem is haragszok rá. Csak éjszaka, mert folyton 
horkol.

*

Reggelre levest csaptak a csajkámba, aprított kenyérrel. De 
zsírban a kenyeret megpirítani, úgy látszik, elfeledték. Rágós volt 
szörnyen, megpuhulni mégsem volt ideje, addigra megettük.

Nyújtózkodtam egyet, és rövid tűnődés után dörömbölni kezd
tem a zárkán. Előbb csak kicsit, aztán jobban és még jobban, 
egyre jobban.

-  Mi az, a kutya istenit, mi van -  csörtetett felém a foglárok 
őrmestere. Kirántotta az ajtót, és vasvillaszemekkel meredt rám: 
a szó elállt az emberben ilyenkor, de énbennem mégsem. Hivat
kozva sebes szóval tudásbeli nagy szomjúságomra, szemébe vág
tam a kérelmet. Könyvet nekem! Olvasmányt, mert anélkül nem 
megy a rabság.

-  Tán a zsurnált parancsolja a fogoly úr -  csapott felém 
gúnyosan a hangja, olyannyira, hogy a Tardics is röhögött. Ke
zem ekkor tiltakozva a levegőbe emelkedett.

-  A zsurnált tiltja a fogházbeli ügyrend.
-  No lám -  kezdte már rá az őrmester, hogy szitkokkal öntsön 

el a következő pillanatban. De hozzátettem sebesen a magamét.
-  De már a paragraf huszonnégy kimondja: olvasmányt a jó 

viseletű raboknak a fogda könyvtára biztosít.
Erre már nyugtalan lett az öreg, és pislogni kezdett maga 

mögé. Akkor még nem sejtettem, mit takar a pislogása, de ő 
tudta, miért pislog. A kegyes nevelő könyvek képeiről a borítóla
pokat -  mindmegannyi szentet takart a vékony fluszpapír -  
eldohányozták régen az őrség emberei, cigarettának. Meg fűtöt
tek is a könyvekkel, begyújtottak velük, s régen nem volt könyv
tára az intézetnek, amit a paragraf huszonnégy előírt. S most egy 
bolond, ni, könyvet követel!
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Alkudozni kezdett: hallgassak, majd ő szerez könyvet. S szer
zett is. Délutánra dugva hozta. Födetlen, füles könyv volt, mikor 
odadugta és felütöttem, vádoló pillantás esett rá rögtön.

-  Könyv -  védekezett mindjárt a foglár.
-  Hát könyv -  nyugtattam én is. Ő megtette a magáét. Nem 

tudom, honnan szerezte, de az állt rajta: A polgári szakácsnő.
Ezt olvasgatjuk most gondűzőnek. Dávid nógat mindig az 

olvasásra, kivált dél felé, mikor már korog a has.
-  Egybesült csirke -  csapom fel valahol, és sorolom. Dávid 

jóízűen odakuporog a lócára, és hallgatja. Hogy szép nagy csirkét 
veszünk, és megtisztítjuk, megmossuk s megsózzuk, pár óráig 
állni hagyjuk. Tepsibe tesszük, adunk mellé pár kanál zsírt és 
kevés vizet.

Eddig unalmas, de itt felemelem a hangomat:
-  Sütőbe téve, sűrű locsolás között puhára és pirosra sütjük.
Dávid csak hallgatja. Ádámcsutkája minden pontnál felemel

kedik, aztán megint leszáll, mint aki nyel egyet. Ott, ahol azt 
mondja a szakácskönyv, hogy sűrű locsolás között hogyan pirít
juk, sütjük meg a jércét, ott annyira izgalomba jön, hogy felkel és 
járkálni kezd, annyira hat rá az olvasmány.

No, ez sem fog többé lőccsel hadakozni, érzem, ha innen 
kikerül. Inkább otthagyja azt a Jucit, és valami úriházba szegő
dik, szakácsnő mellé, szeretőnek. S boldog a lelkem, hogy valakit 
ilyképpen letérítettem a bűn útjáról, s kivezettem az emberi 
indulatok irdatlan útvesztőiből, ahová egy szoknyariszálás taszí
totta.

S mindezt egy fületlen, ócska szakácskönyv segítségével. Tíz 
kegyes imakönyv aligha lett volna képes erre.

*

Damó bácsit szeptember derekán tessékelték be hozzánk, 
harmadik lakótársnak.

Az úgy volt, hogy bejött a foglár, és vizsga szemmel körülpil
lantott. Az ördög tudná, mit szimatolt, de sejtettük, hogy ese
mény van a levegőben.

Nemsokára ketten tértek vissza; egy kövér ember is ott szuszo
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gott az őrmester oldalán. Batyu volt nála meg egy csíkos cihába 
bújtatott dunyha, annak keresett helyet az új szobatárs, és letette 
csomagjait egyetlen székünkre. Az ajtó aztán becsukódott mö
götte, mi meg néztük egymást a Tardiccsal. Szobatárs, ejha! Ő 
csak morgott valamit, és elkezdte, most már csomag nélkül, a 
járkálást fel-alá. Nem volt egy szava se hozzánk.

-  Hm, hm -  krákogtunk felváltva. Illetlen ember az ilyen, csak 
bejön közénk és se bű, se bá. Mondhatná legalább, mi járatban 
fogták be, legalább azt. De úgy is szokták, hogy egy szuszra 
elmondja az újonc, a jövevény, egész életét. Legalább változatos
ságot hoz egyhangú életünkbe, megfűszerezi kissé az ember 
gondját. De ez csak hallgatott. A kövér ember csak járkált és 
fújtatott. Talán az egyetlen, amit észrevettünk, hogy folyton a 
nadrágját tapogatja.

Szememmel intek Dávid felé, az megérti a pillantást, és sza
baddá teszi a széket. Átrakja a tarka cihás dunyhát meg a motyót 
a szabad ágyra. Tessékeli aztán Tardics a jövevényt a szék felé. 
Az pedig nemhogy megköszönné, inkább vasvillatekintettel majd 
átszúrja az udvarias Dávidot.

Furcsa bogár, az biztos, de most már rá se hederítünk. Felütöm 
a szakácsbibliát, hogy majd olvasok, rákezdem mormolva, halkan 
-  erre már felfülel, és közelebb jön. Figyeli műveletünket.

-  Az ember felüt hozzá négy tojást, jól elkeveri, csak arra kell 
vigyázni, ne legyen nyúlóssá. Mert az meglassítja, hogy a tészta 
összeálljon. . .

Bolondok ezek? -  ez áll a kövér ember tekintetében, de nem 
szól még mindig, csak járkál. Erre már goromba lesz a Dávid.

-  Ugyan üljön már le, fater, hisz elviszi az álmunkat.
-  Üljön le nektek a radai rosseb -  hördült fel váratlanul az új 

lakótárs, és megint nadrágjához kap. Aztán ujjával a könyv felé 
bök. -  Mi ez itten, mit csináltok?

-  Olvasódunk, nem lássa?
Ezt Dávid mondja büszkén. Aztán, mint akit az olvasódás 

jobban érdekel mindennél a világon, odveti:
-  A tojás ne legyen nyúlós, ezt értem, mert akkor a tészta nem 

áll össze. Gyúrni meddig kell?
Erre már kitör a kövér. Kitör egészen gorombán:
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-  Tik bolondok vagytok vagy rabok?
-  Lehetünk egyik is, másik is -  oktatom ki. -  Az úgy illik 

azonban, hogy az beszél előbb magáról, aki bejön. Akkor majd 
mi is elmondjuk. Hasznára lehet magának, ha meggyónik.

Ezt már elismeri, látom a tekintetén: okos beszéd. Fújtat még 
egyet, és megáll a szoba közepén.

-  Lehúztak huszonötre, tudjátok. Rám vágták a huszonötöt, 
azért nem ülök le. Nem ülök már három napja -  mondta búsan - , 
mert ha leülök, már pattanok is mindjárt. Mintha belém szúrná
nak, olyan. Nem tudok, csak hason fekve nyugodni, azért a 
dunyha is, lássátok.

Az ő rejtélye tehát megoldódott. Most még csak annyit, hogy 
Damó István reszegi lakos. Vasvillával ment az új csendőrökre, 
de leteperték: kapitány úr Kecsán meg ráverette a huszonötöt. 
Kész a számadás, a többi már csak bliktri.

Gomolyognak hát a felhők ez irányban is -  döbbent fel ben
nem a felismerés - ,  nincsen biztonságban a honpolgár feneke 
sem!

Részvéttel teregettük fel a tarka cihás dunyhát az üres ágyra. 
Mondja mindenki a baját sóhajtva és duruzsolva: új rabtárs 
érkezett, no, nem rossz ember, csak félreértés volt köztünk. Mi 
nem értettük, miért nem akar leülni, ő meg azt nem értette, mit 
olvasódunk kínunkban. De az őszinte baráti tárulkozás, lám, 
áthidalta a szakadékot köztünk. Olyannyira hogy délután már 
nótázgattunk is zümmögve, együtt. Igaz, hogy Damó bácsi hason 
fekve, de nagyon szép mély hangon, hogy:

Vékony karó, vékony ág -  jaj!
Sose tudod, merről jön a baj.

Most már, hármasban, vidámabb volt nekünk. Ha a Dávid 
sokat horkolt, nem őt böktem meg, hanem a mellettem fekvő 
Pista bácsit.

-  Ugyan nyögjön már egy-kettőt, talán abbahagyja.
Nem is volt nehéz rábeszélni, nyögött az mindjárt akkorákat, 

hogy Tardics ijedten megszakította a horkolást. Csak azt nem 
tudtam kitalálni, hogyan ösztökéljem horkolásra a Dávidot, ha a 
Pista nyögdécsel túlságosan.
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Űzte ott mindenki a maga mesterségét napestig, sőt napszállta 
után is, éjszaka, a fogdában, a numero háromban. Annyi volt már 
a tennivalónk, hogy sokszor nem is győztük. Damó István a 
rácsos ablakon át az időjárást kémlelte. Lesz-e eső, azt leste 
mindig, kezdettől, ahogy a szobába lépett. Mert bár honpolgári 
büntetését kiállta keményen, nem olvadt bele a nemtörődöm
ségbe, s nagyon aggasztotta a szeptemberi szárazság a tarlók 
miatt. Nem kevésbé volt tevékeny Tardics Dávid sem: erősen 
támogatta sóhajtásaiban Pista bácsit, bár ő, mint béresember, 
csak félkvadrát kertet ^mondhatott magáénak, azt is csak 
művelésre. Különben is üzent a Juci: fene a pofádat, Dávid, csak 
ennyit üzent, de annak mélységes értelme lehetett, az üzenetnek, 
mert igen felvidította.

Mind el volt foglalva a szoba, reggeltől estig, mind tervezett, 
méricskélt, életét rendezgette arra az esetre, ha kapitány úr 
Kecsán netán üzen értük: na, szedd a sátorfádat, és menj, többé 
ne lássalak! Csak én, a betűk embere, az iskolás, én süllyedtem 
egyre mélyebbre bánatomban. Ad-e majd utat az élet, kuckót 
valahol, talpalatnyi helyet, hogy megkezdhessem én is pallérozni 
azt, ami ebben a percben egyedüli vagyonom: puszta életem 
további folyását.

*

Lombjavesztett, szomorú körtefa ágai nyúlkáltak a semmibe, 
az ég felé, azt keringtük körül lépésben a fogda udvarán. Október
re hajlott már az idő, s ahogy léptük, lépegettük a végtelen kört, 
bús nóták lelke kaparászta és birizgálta torkomat: dúdolj már, 
na. De már az túlzás lett volna, az ember legfeljebb a füttyszóig 
merészkedhetett, azt is csak úgy, hogy méregette mindig a távol
ságot a strázsa füléig. Előttem a Damó Pista bácsi háta -  még 
mindig nem üzen érte a kapitány úr - ,  arrébb meg a sánta suszter, 
akit már nem is érdemes beleszőni életem történetébe, majd 
meghallják mindjárt, miért.

Lépkedtünk a körtefa körül, mikor rikoltva jött a hang a 
bejárat felől: Bige József.

-  Ki a sorból, Bige József -  harsogta a strázsa, mintha ez 
eddig, ki tudja, milyen megtiszteltetés lett volna, keringeni a
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fogda udvarán. Füttyszóra csücsörített ajkam kisimult hirtelen, a 
nyeldeklőm viszont erősen mozgott. Na de azért: majd
megmondják, mit akarnak!

Mert valamit akarnak tőlem ott a kapuban. Került a sor még 
egyet: hívtak, és mennem kellett.

Ide hozzám: így az egyik strázsa. Hát mentem. A másik még 
hangosabban: ide hozzám. Hát megint mentem.

-  De sokan vagytok, az ég szakadjon rátok -  ezt mondta volna 
az egyszerű parasztember, a Damó bácsi vagy a Tardics Dávid. 
Kézről kézre megy ám a rab, mint a legfinomabb áru: híja ne 
legyen. S végül kiköt az iroda előtt.

Odabent kapitány úr Kecsán feltette az aranykeretűt, és rám 
nézett. S úgy jött most felém a tekintete, mint két egyre növekvő 
szemgolyó. A szája meg irtó nagyra nőtt, és abból jöttek a 
szavak, a szájából. Megtisztultál, Bige Jóska, a tűzkövek súlya 
alól -  hallottam - ,  ámbátor vállad mögött még mindig ott van 
Adamonya falu, fejérvári járás. Ott függ, és függeni fog sokáig, el 
ne bízd magad. Függni fog a gyanú árnyéka rajtad mindégtől és 
mindörökké -  de azért most mehetsz.

Én úgy hallottam, hogy e szavakkal szólt hozzám a, kapitány úr, 
bár lehetséges, hogy nem éppen így mondta, nem egészen így. 
Szárazabban. Hogyhát a fennforgó ténykörülményekre való te
kintettel s vonatkozással erre vagy arra, latba vetve az eltöltött 
vizsgálati fogságot. . .

Keze még egyszer intőleg felemelkedett, s most olyan volt, 
mint egy cvikkeres próféta.

Térj magadhoz, ember, válassz magadnak járható utat széles e 
hazában. Még ifjú vagy és erős, fogd a kapa vagy az írótoll nyelét, 
és munkáld a jövőd, Bige József! S el ne felejtsd, hogy a kéthó- 
napi áristom, az két koronával számítva, hatvan napra annyi, 
mint százhúsz korona -  az államkincstárnak...

-  Majd behozom, kapitány úr -  dadogtam, de ő intett, hogy 
hallgassak.

Ő kitárta az utat, megmondta az övét, tekintet nélkül arra, 
hogy én miként vélekszem a dologról. Az úgyis csak zagyva, buta 
dadogás, felelőtlen fogadkozás, amit a rab sóhajt el abban a 
pillanatban, mikor szabadul.
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CSUTKÁZZUK A BANKÓT
II.

Szerettem mindig az utcák szagát erre, a külső részeken. Igaz, 
hogy tél idején ilyenkor a rosszul égő barnaszén füstje, mely a 
kéményekből gomolyog, olyan, mintha az egész faluvég rántás
ként odaégett volna, de elnyomja azt mégis a közeli mezők felől 
érkező tiszta légáramlás -  a kozmás rántás odébbszáll, te meg 
töltögeted a tüdőd, és lépkedsz óvatosan célod felé. Óvatosan 
azért, mert nem selyemtéglás tiprattyú az -  így írta még, tipraty- 
tyúnak, egy néhai nyelvújító - ,  s bizony a lépésed meggondolás 
tárgyává tedd mindig. A célhoz az vezet végül, az óvatos lépés.

Megzörgettem az ablakot kétszer is, mire néném főkötős feje 
végül is megjelent. S olyat sikított, hogy megrezdült bele az 
ablaktábla. Kísértet szokott csak akkora ijedelmet okozni, s én, 
úgy lehet, kísértet is voltam ebben a házban, visszajáró lélek a 
múltból: Bige Jóska. A rengeteg sok Bige megfogyatkozott 
egyike. A finánc Bige, mert legutóbb így voltam itt, ebben a 
házban, zöld mundérban, sok évnek előtte. Akkor még háború 
volt, de olyan lassan múlt el az is, s még lassabban szállingóztak 
szerte a világból a Bigék meg a Balogok és a többi rokon. Olyan 
lassan jöttek a háborúból az emberek, s volt, aki nem is jött meg 
soha. Egyik-másik olykor megjelent, és zörgött az ablakon, s 
akkor riadt asszonyfej jelent meg az ablakban, éppen, mint a 
néném mostan. Az egyik sikított, a másik sóhajtott -  s mindegyik 
valami sutát kérdezett, legtöbbször azt, hogy:

-  Te vagy az?
Bizony én! Hát ki is lehetne, ha már ide jöttem, idáig lépeget

tem, ki is lenne más, ha nem én?
Aztán jöttek a könnyek, és jött a sógor, de az már eszesebb, 

hamar bütyköst ragad, és úgy ünnepel. Neki már nem vagyok 
kísértet, mert melyik kísértet húzza így meg a demizsont? ,,Rossz 
pénz el nem vész“ -  ilyeneket mond a sógor, de azért aggodalma
san mustrál: hát itt hálsz, persze, de nem vagy tetves?
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Enyéimet elsodorta akkorára már a sors, az egyiket a teme
tőbe, a másikat idegen tájakra, csak ez a néném egyedül, akit 
tudok, a borbélyné. S ő úgy is fogad, mint az elveszettnek hitt 
rokont szokás -  megmondja őszintén, hogy elsirattak engem is a 
többivel - ,  de ha itt vagy, csak ki vele, mi a szándékod? S 
mögötte a lappangó gyanakvás, hogy: bolond voltál mindig, 
Józsi, hátha most valami okos felé nyúlnál, ha már életben 
maradtál.

Két nap múlva már tudhattam, hogy bár lassan szállingóznak 
vissza a Bigék meg a Balogok, azért túl sokan jönnek mégis 
vissza. Mert példálózni kezdett, hogy nem jár ugyan vonat, de 
azért ő tudna kocsit szerezni, amely elvisz egész Nagykárolyhá- 
záig.

-  Az mégis város, tudod, s ilyenkor, a felfordulás után, ott 
jobban tudják az igazodást a népek.

Vélnéd, hogy mindezt nénémnek irántam való szeretete sugal
mazta csupán? Hát az is, kétségtelenül, de egy kicsit az aggoda
lom is: feleszik ez a Józsi mindent, akkora étvágya van. S bizony 
erősen fogy a kamra tartalma, a két hízó meg hol van még attól, 
hogy beérjen!

A két koca hátát vakargatta a sógor éppen az udvaron, mikor 
bevallotta szörnyű nagy baját: nem tudta ő sem az igazodást, s 
most tizenkét darab kék hasú ezrese fekszik odabent a fehér
nemű alatt a sifonérban.

Tizenkét ezres bankó! De bélyegezetlenül.
Éreztem, ha azok a pénzek rendben volnának, sosem vallotta 

volna be őket Menyhárt sógor, néhai tanítómesterem a borbély- 
ságban -  ha még emlékeztek rá. Mert az úgy van, anyám szavai 
szerint, hogy a pénz az maga az ördög. S ördögöt ki idéz és 
szólítgat hiába? A pénzről az ember úgy beszél legfeljebb, tréfá
san, hogy: hej-haj, de jó lenne egy zsákkal belőle. Vagy megköp
ködi tréfásan az aprót: nagyra nőj, apád-anyád idejöjjön. így 
beszél az ember a pénzről. De azt soha szomszédnak, rokonnak, 
testvérnek sem vallja be, hogy a pénzek királya, az ezres bankó 
ott hánykódik nála, különösen úgy nem, hogy meg is jelöli 
mindjárt a helyet: hol őrzi és bújtatja. Az izgalom erősen elve- 
hette eszét a sógornak, hogy nekem mégis bevallotta.
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Hogy mi baj volt azokkal a bankókkal?
Senki azt már nem érti márna, csak az akkoriak. Pecsétet tett 

az új hatalom minden bankjegyre, lecsapva mindjárt húsz pénzt a 
százból, minden bankó után. Lecsaptak belőle, igaz, de ezzel a 
pénz az ország sorsát is vállalta, vagyis farbát váltott. Voltak 
viszont, akik úgy vélték az igazodást, hogy úgy jó csak a pénz, ha 
megmarad szűzi, kék hasú érintetlenségében: lila pecsét ne csú
fítsa, húsz pénzt belőle senki el ne vegyen. Mert jöhet még olyan 
világ, amely éppen azt bünteti, aki pecsétet tűrt el a bankó hátán. 
S akkor semmivé fakul a pecsétes pénz, értéktelen ronggyá lesz; 
vagy egyenesen tűzre kerül, mint egykor a Kossuth-bankó, míg 
az érintetlen, az ragyogni fog, tiszta orcájú, teljes értékű százas 
vagy ezres formájában.

így volt az, aki emlékezik, tudni fogja. A világ két pártra 
szakadt, olyanokra, akik bélyegeztették a bankót -  engedtek rá 
pecsétet ütni, és húsz pénzt leszedni a tetejéről - ,  meg olyanokra, 
akik elrejtették, s mondogatták magukban: csipiszt nekik! Nem 
adjuk máglyára a pénzünket.

Ugyan vala egy harmadik tábor is, a nép nagyobbik fele, 
amelyik irigykedve hallgatta a kettőjük vitáját, irigykedve vagy 
kárörvendőn nevetgélve. Ezeknek tudniillik egész mindegy volt, 
nem lévén soha egy poltúrájuk sem bankba vinni, pecsételni vagy 
effélét cselekedni. Szombati bérükből ezeknek hétfőre úgysem 
maradt egy krajcár sem, s a fűszeres fölírásra engedélyezett csak 
egy kis tüzelőt kosárban, meg kevéske kenyeret és petróleumot. 
Az ilyenek számadásán úgysem segített az igazodás, akár pecsét
tel vagy pecsét nélkül. De hát ezekről hallgassunk inkább, aki túl 
sokat beszélt róluk, azt elérték hamar Kecsán kapitány úr fogd- 
megjei.

Az első csoport, a kuruckodók, úgy hitték: van ám itt ész, és 
összekacsintottak mosolyogva a többi balga felett, akik stemp- 
lizni vitték a pénzüket. Mosolyuk azonban egyre savanyúbb lett, 
mígnem egy szép nap meghirdették előttük: nem pénz a pénz 
többé, ha pecsételetlen. Akkor aztán hallottad volna csak! Úgy 
zúgott a sóhajuk végig a tájon, mint a készülő nagy vihar előszele.

-  Jajaj, nem pénz a pénzünk többé, jajaj -  ezt zúgta a 
hangjuk, s ez volt a sógor sóhaja is, amikor bevallotta nagy titkát.
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-  Tizenkét ezres, Józsi, a kutya istenit, mi lesz ebből, testvér!
Nem volt az annyi, mint tíz évvel a bélyegzés előtt, de jó

egypár fuvar búza mégiscsak kitelt belőle. Vagy kisebb viskó, 
esetleg egy műhely. Nagy gond, mindenesetre akkora, hogy 
megtört a Menyhárt sógor gőgje, és úgy vallott, mint a gyónó, 
gyerek.

Mondhattam-e neki mást, mint azt, amit oly sokan akkortájt: 
elő a csutkával, na!

Mert voltak ugyan boldogok akkortájt, akiknek valami hites
nek tetsző bélyegző állott kézhez, mondjuk, hogy ÁRVÍZVÉ- 
DELMI TÁRSULAT vagy KŐNIG IGNÁC és FIA, vegyeske- 
reskedés, s azt nyomkodták szemérmetlenül a bélyegezetlenül 
maradt bankópénzre. De kinek volt pecsétje a faluban? Ott 
egyedül a csutka járta. Az ember leszelt egy darabot a 
kukoricacsutka hegyéről -  éppen, mint ahogy a kolbászt vágod - , 
és olyan szép kerek pecsét lett belőle, mint a mosolygás maga. 
Csak be kellett mártani lila festékpárnába, s már rajta is ült a 
pecsét a pénzen. Igaz, kibetűzni csak nehezen lehetett a pecsét 
igazi tartalmát -  én mindig nevettem, aki megróbálta a silabizá- 
lást - ,  már hogy lenne firmája az ilyen pecsétnek, ha természet
adta csutka csupán! Gumiradírból -  mert olyan pecsét is készült 
-  csak kifaragható volt egy ügyetlen címertartó angyal vagy 
kétfejű sas -  de csutkából alig. Pecsétre formázott mégis a 
csutkalenyomat, legfeljebb azt gondolhatta az ember: na ugyan, 
erősen sajnálta az odaütést, aki ezt rásózta a bankóra!

Lecsutkáztuk hát a sógorral sűrű tanakodások és sóhajtások 
közepette a tizenkét ezrest, s ezzel eleven pénzzé ütöttük a fejsze 
veszett nyelét.

-  Te Józsi, nagy a te eszed -  dicsért fellelkesülten a rokon. De 
meg is bánta rögtön a felkiáltást.

-  Az ész -  szólottam ugyanis -  egymagában semmi. Csutka is 
kell hozzá. S kék hasú bankó még inkább.

S rákacsintottam a pénzekre.
-  Hehe -  próbált nevetgélni, hogy elüsse a kacsintásom élét, 

de már akkor ott volt a szájamon a szó.
-  Tíz a százból, sógor, nekem is. Ennyit csak megér?
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Csak hallottad volna a sóhajtásait. Érni megér, úgymond, de 
miből adja?

-  Ebből e -  mondtam ártatlan arccal és balgán. S ráböktem a 
pénzkupacra.

-  Ebből? Aj-aj, te Józsi, hisz ennek a fele sem az enyém. Mit 
beszélek, hogy a fele, a negyede talán. Hát hunnan lenne ennyi 
sok pénzem, mit gondolsz? Még kuporgatni is kell majd melléje, 
hogy a tehén ára kiteljen belőle.

Tehénről addig szó sem volt. Meg szomszédokról, akik úgy 
hozták át éjszaka, dugva a szűzi pénzeket, hogyhát „maga, 
borbély úr, majd teszen valamit44. Nem, minderről szó sem volt 
eddig. Most egyszerre benépesült végtelen mesékkel a pénz 
környéke: látod eztet? Éppen eztet szántam korpára. Mit esznek 
a hízók korpa nélkül? Gúnya is kell már, bizony, kell. Hogy is 
fizessem, jaj, miből fizessem azt a sok mindent abból az icipici 
kevésből, ami itten az enyém?

Kedvem volt nagyon egy húszast odanyomni a sógornak. Ko
porsószegre, ha netán megkérdezné, mire adom. Tette is volna 
ezt abban a pillanatban és menten a régi Bige Józsi, a jószívű, ha 
még emlékeztek rá. De hol van már az én régi jó szívem, hol van 
az! Én csak nevetgélve cigánykodtam ott a kupac pénz fölött: 
hadd izzadjon a sógor. Kiszámoltattam vele pontosan, mennyi is 
a szomszédoké, s mennyi az övé a lecsutkázott vagyonból.

S ő mindig másképp mondta, sehogy sem jött ki a számadás. 
Másképp mondta mind a négyszer.

-  Azaz, várjál csak -  kezdte ismét, és sorolta megint - , a 
Balog Tamásé kettő, négy az ángyié, egy kell a tehénre, egy a 
korpára...

S végül megint csak összezavarta.
Mert igaz ember volt, nem hazudós, s most, hogy hazudnia 

kellett, hogy megmentse előlem a részt, hát nem is tudta valójá
ban mennyi legyen a hazugság és mennyi az igazság mértéke.

Nevezetes volt ez a délelőtt amúgy is, nemcsak azért, mert 
hazudott a sógor. Látom csak egyszer, hogy fogja a bankókat, és 
hajigálja mind bele a szekrénybe. Nékem meg csak annyit, hogy: 
jönnek!

Egyetlen szemvillanásnyi időm maradt, annyi csak, hogy elrej
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tettem a hamisító szerszámokat. Ne legeljen azok fölött idegen 
szem, hiszen hírlett már erősen, keresik azokat, akik maguk 
keresztelik a pénzt, a régi kék hasút újfajta hazafias monétára. 
Tán úgyis mondták, hogy ráverik a huszonötöt, aki gyanúba 
kerül.

Mindez egy szemvillanásnyira, mondom, s már jöttek is ketten, 
jöttek be az ajtón, egy vastag ember meg egy vékony. Csodára 
azonban a vékony kis emberé volt a vastag hang, a másik meg 
csak sipítozott. A bot is amannál volt, a kisebbiknél, azzal 
döfködte a padlót.

-  Adjon isten, bíró úr -  köszöntötte őket a sógor.
A bot megmozdult, és koppantott egyet megint. Mintha ő 

lenne a bíró, akit köszöntöttek.
Ülőhely nem volt a tisztaszobában más, csak két szék az asztal 

körül meg a sarokban a dívány. S a botos ember meg a kövér 
éppen a sarok felé nyomultak szorosan. Mert csak megkínálja 
talán a falu vezetőit a község borbélya, csak megkínálja talán 
őket a puhábbik üléssel? Korosabb embereket, ha már benyo
multak hozzá hivatalos dologban.

Meg az, hogyne. Tette is volna a sógor, hogyne tette volna jó 
szívvel. Csak ne lett volna az az átkozott gondolatom az előbb, 
hogy a csutkát meg a jó nagy festékpárnát pont odarejtettem, a 
díványtakaró alá. S éppen a közepére, nagy sietségemben, azt is 
úgy, hogy alul a festékpárna, felül a csutka. S úgy festett az most 
éppen, mintha kiscica bújt volna a takaró alá.

Életemre esküszöm, hogy úgy volt. Mintha ott szundítana a 
dög a jó melegben, összekuporodott háttal, szinte érezted a 
dorombolását.

A bíró összeszűkített szemmel nézte a helybitorlót, s láttam a 
szemén, hogy mindjárt odavág a bottal. Oda az a következő 
pillanatban, hogy sicc, te! Ahogy faluhelyen szokták. Igen kis 
értéke van ott az ilyen haszontalan háziállatnak.

Láttam én azt jól, hogy így lesz a következő pillanatban. Vagy 
hogy ráül a nagy fenekű esküdt, aki vaksi is volt tetejébe, és 
semmit sem látott a dudorból. Csak ülni akart mindenáron. 
Díványon!

Az volt ám a pillanat, emberek! Ha az esküdt odaül, és a
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festékpárna éle beléfúródik, akkor: jaj. Ha megérzi a csutkát, 
akkor is jaj. S ha megérzi a párnát és a csutkát együtt, akkor 
százszor jaj!

Ha a bíró odasóz a bottal a cicára, és az nem ugrik, akkor jaj. 
Ha a csapás nyomán kireped a takaró, és megmutatkoznak, 
csutka és a festékpárna együtt, akkor is százszor jaj.

Mert úgy mondták ők az ajtóban, mint igaz emberhez jöttünk 
magához, mester úr! Úgy mondták, tán éppen, hogy hívják a 
községtanácsba, vagy mit tudom én.

S akkor támadt bennem a mentő gondolat. Jó órában áldhatja 
a sógor, hogy megjött.

Felugrottam, mint egy habagajsz. S alányúlva a takarónak, úgy 
térdeltem a dívány elé, húzogatva szüntelenül a dudort, s ciceg- 
tem szüntelenül, vékony lágy hangon mondogattam:

-  Cicic, cicike, cic!
A sógorban, láttam: meghűl a vér. De én csak: cicic, cicike. S 

karmoltam hozzá a tíz körmömmel.
Húztam, húzogattam a vélt macskát, egyre inkább arra a 

dívány sarka felé, rá ne üljenek, botütéssel meg ne riasszák. 
Szerencsénkre, mert ebben a percben érkezett oda a díványra az 
esküdt nadrágja. S belehuppant szélesen.

-  Kis cica, mi, he? -  kedélyeskedett felém az esküdt. Aztán a 
társa felé. -  Rá ne üljön, bíró úr!

A bíró mérges szemmel pislogott felénk. Most, hogy megfosz
tottuk őt a kényelmes ülőhelytől, odatelepedett kelletlenül az 
asztal mellé, onnan figyelte, hogy ajnározom azt a dögöt a takaró 
alatt. Bolond egy ház -  ez volt a szemében - ,  ahol bajuszos 
ember térdelőn cicával játszadozik. A sógor meg mintha olyasmit 
motyogott volna, hogy ez a rokonyom, tudják csak, ez olyan. Tán 
nem mondta, hogy félkegyelmű, de érthettek belőle. S hogy 
elterelje a figyelemét, sűrűn cikázott kettőjük között a pálinkás
üveggel. Én meg, ha már így van, hát legyen: vállaltam. Most már 
mind a két kezem ott dolgozott a takaró alatt, mint a bábjáték 
mesterei, hogy cic, cic. Pillantásom vágyón járt a pálinka felé, de 
úgy lehet, hogy cicácskával játszó felemásnak, félkegyelműnek 
talán nem is adnának belőle . . .

Most már csak az hiányzik éppen -  villant fel bennem - , hogy
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benyisson a néném. Az bámulna csak, hogy micsoda cicát ajnáro- 
zok én ott, micsoda kismacskát, amikor egy fia macska sincs sehol 
a házban.

Aj, micsoda vasárnap volt az, az istenkísértés vasárnapja ná
lunk. Ágyba is feküdt utána a sógor rögtön, s meleg borogatást 
tett a hasára.

Estére svarglit ettünk ecetesen, jó sok hagymával; a sógor 
kétszer is megbuktatta a boroskancsót. A rémület lassan kiállt 
belőle, s folyton hunyorgatott felém, hogy hallgassak. Mert erről 
az ijedelemről, szintúgy a stemplizésről, tudni sem szabadott 
asszonynénémnek. Joggal kérditek, hogyan titkolózhattunk ilyen 
dologban egy tenyérnyi kis házban, mint az övék volt. Vasárnap 
esett a dolog -  mondottam már - ,  s nagymisét, kismisét el nem 
mulasztott ő, a Menyhártné, azért nem volt otthon.

Szekerem rúdja úgyis kifelé állt itten, miért ne mutassak hát 
jókedvet? Visszahunyorítottam a sógorra, s olyan jól esett most a 
cimboraság vele, ha nem is adta ide a pénzekből a percentet. Julis 
néném, ő nem látta a hunyorgatást, inkább valamire készült. A 
torkát köszörülte ünnepélyesen a vacsora maradványai fölött.

-  Téged, Józsi -  kezdte rá, mint életem sok titkának ismerője 
- ,  egyéves korodban a csalánba ejtettek. Az ablakból ki, és 
egyenesen be a csalánba, a ház előtt. Pólya már nem volt rajtad -  
nyáridő volt - ,  csak egy kis ingecske. Úgy visítottál akkor, Józsi, 
mint a megkergült szopós malac, vagy még annál is jobban.

Felemelte szemhéját a néném a plafon felé, úgy emlékezett 
vissza.

-  Testedet olajjal kentük meg tojássárgájával, de hasztalan, 
nem segített rajtad semmi. S akkor arra jött egy vörös hajú 
ember, s ezt kérdezte, miért kiabál így ez a gyerek? Azt mondtuk 
neki: csalánba esett, azért kiabál. -  Csalánba esett? -  szólt a 
vörös hajú. -  Ó, akkor nem csoda, ha kiabál. A csalánba esett 
gyerek -  tette hozzá elmenőben -  olyan lesz örökre, mint a 
fordított krajcár.

Menyhárt sógor eltátotta a száját, mert ő ezt még sohasem
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hallotta. Pedig ott inaskodtam valamikor náluk, Szentgyörgyön, 
de ezt a jóslást sohasem hallotta rólam. S hogy én olyan vagyok, 
mint a fordított krajcár -  ejnye no, bámult rám. Mert ő sem 
tudta, milyen is a fordított krajcár. Titokban megtapogatott egyet 
a zsebében -  láttam, hogy nyúlkál utána - ,  melyik az eleje, 
melyik a háta az ilyen pénznek. S milyen is, ha megfordítják.

Ott ültünk mereven hárman, a megfogyott család. Az én 
szívemben is kikelt a régi jóslás folytán, ahogy néném darálta a 
szavakat, az emlékezés azokra, akik elmentek mellőlem, és már 
nincsenek többé. A torokgyíkban elpusztult kishúgom, háború
ban odaveszett öcsém -  a másik világgá ment - ,  a munkában 
megrokkant, hajlott hátú, örökké bús apám, aki bújában is hogy 
szerette a bikavér bort. Meg az anyám sírja ott a temetőben, 
mind-mind eszembe jutott ott Szentgyörgyön, ahogy néném 
idézte: olyan vagy te, Józsi, olyan az életed, a vörös hajú ember 
jóslása szerint, mint a fordított krajcár. Vagy a fordított ezüstha
tos. Meg a fordított nyolcas, az ám az igazi! Mert a nyolcas, ha 
megfordítod, akkor is nyolcas marad. Az ilyen sorsú ember akár 
a feje tetején is járhat, nem veszik észre. Mert a nyolc fordítva is 
nyolc, és így hihető, hogy a lábán lépked mindig. . .

Ott ültünk a Bige, Balog -  ez volt az anyai águnk -  meg a 
Menyhárt család szövetsége. A törvényt, igaz, kicsit megkurtítot
tuk reggel azzal a csutkás bélyegzéssel, húsz percenttel, de azért a 
szívünk tiszta volt (nénémé különösen, mert ő nem is tudott 
róla). S az is igaz, hogy lassan már kiadták itt az utamat -  de hol 
tudja még valaki ezen a kerek világon, hogy egyéves koromban 
csalánba ejtettek, s azért olyan az életem, mint a fordított 
krajcár? Ezt csak itt őrzik már, ebben a házban, ezt az emléket. S 
valami nösztetett: ugorj, Józsi. S ugrottarn is. Oda a néném elé, 
akinek lehajtott fejjel megcsókoltam eres, sovány kezét. S ő 
akkor egy könnycseppet hullatott a fejemre, ez volt a mi bú
csúnk, kettőnké, és én tudtam, hogy reggel indulni fogok.

A sógor csak nézte, most már nem hunyorított, nézte ámulva -  
és irigykedve talán -  a Bigék ilyen szövetségét. És búcsúzkodását 
egymástól, akik közül az egyik hites felesége ugyan, de az élet 
rejtelmes szövevényei folytán ebben a pillanatban közelebb áll 
hozzám nálánál.
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Nem is csoda, hogy amikor egyedül maradtunk, kitárta a 
sifonér ajtaját, kikotorászott onnan egy lecsutkázott ezerkoro
nást.

-  Ezzel indulj az életnek, ha már árva vagy, Józsi fiam. Ha 
már olyan az életed, ahogy Julis nénéd mondja: fordított krajcár.

Szemében ettől a perctől kivételes lény lettem. Hogyne, aki 
egyszer egész testével csalánba esett!
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SZOLID ÉS KEGYELETES KISZOLGÁLÁS
III.

De furcsa is az élet számadása olykor!
Ahogy ültem ott, a szellős szekéren -  hideg decemberi nap volt
ez a gondolat járt át szüntelenül. Meg a szél, igen, az járt át, a 

szél, amely alám fújt kegyetlenül. A térdemen vékonyka, foszló 
nadrág, takaró meg semmi. Csak egy ócska bakaköpeny.

Földi életemben -  tűnődtem -  több mesterséget is kitanultam 
immár, gabonás, finánc.. .  ez mind a mesterségem volt, nem is 
tudom, hány volt, hat bizonyosan. Hat mesterségem lenne, szó
val, nadrágom meg mégiscsak mindössze egy, az is szellős és 
foszlott. Úgy volna inkább az igazság az élet számadásában, hogy 
egy mesterség mellé hat nadrág. Vagy legalább egy jó meleg 
takaró a térdemre.

Ott dideregtem a kocsin, a fagyott rögök versenyt szaladtak 
mellettem az úton, kétoldalt. „Az ott a város, ni“ -  mintha azt 
mutatná a kocsis az ostor hegyével, a zörgő csontú kese meg csak 
rázta, rázta a szekeret. Nem is tudja a jámbor pára, de még a 
gazdája sem, ki az, akit visz. Hat mesterség tudója, amelyből 
négy éppen ezen a tájon virágzott ki belőlem.

De hátha nem hinnék? Hat mesterség, sok az!
Sok. Szorosan tán nem is nevezhető mesterségnek mindannyi. 

A finánci mesterség például semmi. Gabonásnak is csak az alja 
voltál. . .

Sorolom őket magamban, s kapaszkodók végül is a borbély- 
ságba kétségbeesetten. Hát az csak mesterség, az ördögbe is: 
szappanozni és borotválni, nyírni glacra vagy spiccre a fül mellett 
-  az csak mesterség talán, he?!

Az ám, Józsi, de van-e írás róla? Ilyen félbemaradt, mint te, 
oly sok kódorog a város szélén, nyír és borotvál, stuccol és 
konkurrál, de papír nélkül fenét sem ér. Azt úgy űzi a hites
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mester, a kontárt, mint ahogy a kóbor ebet megkergetik, kővel 
dobálják.

-  Hát akkor te semmit sem tudsz, Józsi -  súgta a lelkiismere
tem.

A kese is mintha búsabban horgasztaná fejét, mint eddig. 
„Fusert viszünk csak Nagykárolyházára, édes gazdám, ne nógas
son már úgy az ostorral. Túl korán érünk oda úgyis!“

Inkább tán ezzel az emberrel beszélgetnék, ezzel a kocsissal itt 
mellettem, az jobb tanácsot adna, mint magam. Böknék a sze
memmel a búza felé, az mindig kiadós beszéd a falusi emberrel, 
de hótakaró alatt az egész. Meg tán nem is búza az ezen a tájon, s 
még kinevetné bennem a városit. Megállapodtam végül az idő
ben, hogy azzal kezdem.

-  Fúj ez a szél, a kutya istenit -  szóltam át hozzá, de csak 
mutogat. Nini, hát ez kuka ember! -  pedig én, lám, még a lovat is 
beszédessé ütöttem, holott a gazda maga sem bírja ezt a tudo
mányt. Mutatja, hogy ő néma -  a kocsis - ,  fülén is jelzi: hallani 
sem hall. Tehát se szó belőle, se hang oda nem férkőzik lelke 
belsejéhez. Függöny van köztük a világ felé. Az ám, ezzel úgy 
kell beszélni, kézzel-lábbal. De hogy fogja akkor megtalálni 
Károlyházán Limbek Béla koporsósboltját? Mert én oda készü
lök.

Üssön beléd a nehézség, Józsi -  mondod megint. Gyár is van 
meg iroda, kínálkozó napszám -  mindenféle élet kínálkozik ott a 
városban, te meg miért a koporsósboltot keresed fel? Mi ez már 
megint, te csalánba esett, fordított nyolcas -  (mindezt te gondo
lod így, bosszúsan, ismerve most már életem nagy titkát). Igazta
lan vagy, testvér, ha így gondolkozol felőlem. Igaz, hogy élet 
kínálkozik a gyárban és irodában, kenyér kínálkozik, de nem ám 
mindenkinek; azt én már mind megpróbáltam Szentgyörgy előtt. 
Azután, hogy leszolgáltam a hátralevő katonaidőt, alázattal be
kopogtattam a városgazdái hivatalba, az új fináncok irodáján. 
Voltam Kertész Samu és társa nagykereskedésében, megróbál- 
tam a borbélyság körül -  nem ment az sehogy. Azt én már mind 
megpróbáltam. Az egyik helyen, hogy: referencia? a másik he
lyen: görögkeleti? a harmadik meg csak úgy gorombán: nem kell! 
Az egyik helyen, hogy ilyen nyiszlett fickó, a másik helyen, hogy
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ilyen trabális nagy ember -  nem szégyelli magát? Az előbbi 
helyen ugyanis zsákhordót kerestek, az utóbbin meg kéregetőnek 
néztek egyszerűen.

Azt én már mind megróbáltam, már nekem csak a Limbek 
Béla maradt egyedüli reménynek, a koporsósboltos. De az is csak 
akkor, ha ennek a kuka embernek meg tudom magyarázni, merre 
is keresse.

S akkor hirtelen nevettető, vidám gondolat járt át. Az ördög 
bújt volna belém, hát minek ezzel kínlódni, nem egyszerűbb 
leszállni a főtéren, és gyalog megkeresni a koporsósboltot? Ezen 
úgy felvidultam, úgy derültem, hogy a kuka ember mellettem 
egyre baljóslatúbb pillantásokat vetett felém. Nono, jó lesz vi
gyázni, ez még azt hiszi, hogy egyenesen őrajta mulatok. S akkor 
leszállhatok, mielőtt elérném a főteret -  vagyis itt a határban, 
félúton Nagykárolyháza felé. Attól kezdve már nevetni sem 
mertem.

Kerestem azért továbbra is a szót a kuka ember lelke felé, de 
nem kínálkozott alkalom, csak a csárdánál, közel a városhoz. Ott 
egyszerű volt, karjához értem, és mutattam: iszunk-e egy fityó- 
kát? Hogyne, hogyne, bólogatott az idétlen ember, s már fogta is 
az istrángot. S belépve a csárdába, ő maga mutatta már messziről: 
kettőt.

Felidéztem a szellemet a palackból, és nehéz volt aztán vissza
dugni. Kiderült, hogy ez a kuka ember egyáltalán nem hallgatag, 
sőt szószátyár ember. Hát kérem, ez olyan mestere volt a muto
gatásnak, hogy az egész kocsmát megnevettette. Olyan beszédes, 
szapora szavú ujjai voltak, olyan villámgyors jelekkel értette meg 
magát a körülállókkal, hogy mind a kocsist nevette: -  Erzsok bá, 
kiáltottak feléje, ők is mutogatva, még azt az egy történetet 
mondja, hogy vásárolt kend portékát attól a gyümölcsös kofától?

Nahát, emberek, sose hittem volna, hogy a süketnémák nyelve 
ilyen tökéletes. Még bele is pirultam olykor-olykor, hogyhát: 
ennek én vagyok az útitársa. Mert már vagy hatodszor mutatta 
ujja ezt a tréfát. Legteteje az lett a dolognak, hogy még két ilyen 
jelbeszédes ember huzakodott elő valahonnan -  kukák voltak ők 
is - , és egyesületi dolgokat kezdtek beszélni, szidták az elnököt, 
akit le kellene váltani, s úgy láttam, hogy az én kocsisom erősen
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maga mellett agitál. Akkor úgy éreztem: betelt a két deci, én 
tovább nem várok. Megrántottam a karját, mire sóhajtozva kiitta 
a pálinkáját, s megindult nyomomban.

Hideg december lévén -  vagy ezt már mondottam? - , a sovány 
ló olyan bús szemrehányással pillantott ránk, mint a sarokba 
lökött feleség. Iszod a pénzünket, mi, azért nem jut nekem 
zabra? S azon tűnődtem, tudja-e a szegény táltos, hogy elnök lesz 
csakhamar a gazdájából? Ha ugyan megéri -  mármint a ló - , 
mert nagyon kifelé álltak a bordái.

így húzódtunk Nagykárolyháza felé. A legközelebbi csárdánál 
-  már csak ez az egy volt -  a kuka ember rám nézett, de én úgy 
tettem, mint aki nem érti a pillantást. Az én zsebemre nem fogsz 
agitálni, hogy elnök lehess!

*

S lettem hát végül is koporsóban ügynökölő jutalékos Limbek 
Bélánál Nagykárolyházán. Sok zavart kell persze eloszlatni, ha 
azt hinnéd, hogy olyan simán ment a dolog. Mert arra a kérdésre, 
hogy érzek-e szívemben erőt és képességet a pályára, ugyan mit 
válaszolhattam. Rá kellett jönnöm, hogy ez is olyan mesterség, 
mint a többi, s éppen úgy van benne szakmai rátartiság, mint 
hivatásérzet. Mondják, hogy a költő születik -  a koporsósboltos- 
ra meg a temetkezőre nem mernek ilyen nagyot mondani, de ha 
kettő összedugja a fejét ebből a szakmából, azok biztosan a 
harmadikat szidják: jaj, hogy az milyen ember, a harmadik, nem 
igazi koporsós, nem és nem.

De én már megint nagyon, nagyon magasról beszélek, mind
járt a szakma legtetejéről. S hol voltam én még attól, amikor a 
parasztkocsi beállt velem a Limbek Béla boltja elé. Mert odata
lált egyenesen a fecsegő kuka, a néném otthon bizonyára kiok
tatta jó előbb. Arra már nem volt időm persze, tűnődni, hogyan is 
folyt le a jelenet, mert egy szaténsapkás, igen szomorú ember 
bukott ki a boltajtón. Kijött egész a kocsiútig, látva hogy vidéki 
szekér érkezett. Mert nagy tisztelet jár ki annak, aki a halál 
dolgában jár, s mit akarhat ugyan mást egy vidéki szekér ilyenkor 
hajnalban, mint koporsót.
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-  Limbek úr? -  kérdeztem odabent a boltban.
Meghajolt, szomorú tartással, éppen, mint a lovai szokták a

tollbokréta alatt. Szomorú, de ez így van, hogy ő Limbek Béla, s 
vele találkoznom kellett.

-  Én Bige József vagyok -  kezdtem rá, de ő csak intett, ne 
szóljak semmit. S szíve teljes melegével rázogatta kezemet, mint 
aki mély részvéttel van irántam.

Mindez nem tréfa ám, emberek, csak elővillantása azoknak a 
nehézségeknek, amelyekkel ennek a szakmának a nagy verseny
ben meg kell küzdenie. Udvarias, pontos és kegyeletes kiszolgá
lás, ez itt a jelszó.

Fél szemével a szaténsapkás ember az ajtót leste, és a követ
kező kérdése az volt:

-  A szekeret, uram, el tetszett engedni?
Mert a kuka megfordította odakint a kesét, aztán váratlanul 

rávágott az ostorral, és elrobogott.
-  Hadd menjen -  legyintettem, mint ide nem tartozó lényeg

telent. Neki azonban még jobban elborult a tekintete:
-  Szóval a koporsót akkor mi fuvarozzuk.. .  a színhelyre?
Ekkor döbbent csak rám teljes súlyával a félreértés. S így már

megértettem Limbek Bélának mély udvariasságát. Ez azt hiszi, 
hogy halott ember ügyében fordultam hozzá, nem is engedett 
beszélni -  mit szól majd, ha megtudja, hogy élő embertársának 
ügye, amelyet eléje kívánok terjeszteni?

Hogy mit szólt? Szomorúsága lelépett az arcáról -  mint ahogy 
a félhomály elvonul, hogy helyet adjon a napsütésnek - ,  szomo
rúság helyett valami ravaszkás, számító mosoly lett úrrá rajta. 
Letette a jellegzetes Limbek Béla-i szomorúságát, helyette a 
kereskedő kíváncsisága s talán bosszúsága lépett előtérbe.

-  Ja -  mondotta egészen más hangon - ,  hát az egészen más. 
Az egészen más!

S ropogtatott kettőt az ujján -  mindig irigyeltem azokat, akik 
így tudnak ropogtatni, én sohasem tudtam megtanulni. Szatén
sapkáját feltolta feje tetejére, miáltal olyan lett, mint egy kedé- 
lyeskedő arkangyal valahol egy felhő tetején.

-  Zeisl -  ordította el magát - ,  ZeisI, hol az ördögbe bujkál 
megint!
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Most már rám sem nézett, csak úgy félvállról vetette oda:
-  Majd a Zeisl, azzal beszéljen.
-  Jövök, főnök úr -  hangzott valamelyik koporsó mögül. S 

előbújt egy apró kis ember, nem ért a vállamig sem. Tetőtől 
talpig végigmustrált, csak akkor elegyedett szóba velem.

Hát tőle, Zeisl Róberttól hallottam aztán a kérdést, hogy 
érzek-e magamban hivatást, erőt ehhez a pályához.

-  Tudni kellene előbb a teendőimet -  dadogtam.
-  Maga csak bemegy, érti? A Limbek Béla nevét, ha kiejti, az 

már elég. Az már garancia. Maga csak előveszi a rendelőkönyvet, 
és írni kezd, érti.

-  Előveszem a rendelőkönyvet, és írni kezdek . . .
A kis ember rám nézett gyanakodva, és rám szólt:
-  Hallja, ne utánozzon engem!
-  Hát kit utánozzak, kérem tisztelettel? Ha ön az első, aki 

kioktat a szakmából.
Felkapta a fejét, jeléül annak, hogy ebben van valami. És 

terelgetni kezdett a bolt sötét háttere felé, hogy majd ott, az 
íróasztalánál, megbeszéljük az egészet.

Egyvalamivel persze még adós vagyok neked, nyájas olvasó. 
Azzal, hogy a fenébe kerültem éppen ebbe a szakmába, s éppen 
Limbek Bélához, Nagykárolyházán?

Hát ez ott született, azon az estén, amikor a svargli mellett 
ültünk, és elérzékenyült néném könnyet hullatott a fejemre. Nem 
engedhetjük ezt a Józsit mégsem úgy üres kézzel -  mondotta, és a 
sógor meghőkölt. Ő már kiadott egy ezrest, a jussommat, ruhát 
venni meg kis tartalékra, csak nem ütött a fene az asszonyba, 
hogy ő is megtoldja a nagy érzékenységében arra az emlékre, 
hogy én amolyan csalánba fürösztött ember vagyok?

De nem erről volt szó. Tudnának ők egy helyet nekem, csak ha 
megbecsülöm magam. Jó hely, nagyon jó hely, de úgy vegyem, 
mint utolsó segítségüket. Ha ott talpra tudnék állni, abban a 
szakmában: se gondom, se bajom többé -  csak munka, persze, 
erős m unka.. .

Nofene -  kaptam fel a fejemet, hogy már ennyi szó esett, és 
ennyire tudják ezt a dolgot. Váltig ott cikázott a gondolat agyam
ban, mi is lehet, amikor kibökték:
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-  Koporsósbolt. A Limbek Béláé.
Egykor hajófűtő akartam lenni a távoli nagy óceánon, s aztán 

semmi sem lettem. Most kínálják a koporsósboltot -  tán ez 
elérhető.

-  Mert egyet tanulj meg, te Józsi! Az emberek mindig szület
nek, és mindig meghalnak. Ha te ott megbecsülöd magad, hát 
tudod...

Most mit ismételjem megint? Ugyanazt mondták ők megint 
csak. Nem hallanál semmi újat, én sem hallottam. Rejtélyes pont 
most már csak az, micsoda kapcsolat állt fenn a károlyházai 
temetkező és a szentgyörgyi borbélyműhely között, hogy olyan 
holtbizonyosra állást kínáltak a Menyhárték.

Pedig olyan egyszerű.
Ők ügynököltek a halálnak Szentgyörgyön. Odairányítottak, 

akit csak lehet, koporsóért. A borbély tudja úgyis először a 
faluban, ki halt meg, s nem röstellt se a néném, se a sógor 
díszesebb koporsót onnan a városból ajánlani.

A titok zárja így nyílt meg előttem, s ezért nem zavartak ki 
akkor, mikor rájuk hivatkozva ügynöki helyért esedeztem. Nem. 
Hanem szóba álltak velem; hangsúlyozva persze, hogy százával 
lenne ajánlkozó. Százával. Éppen az előbb zavartak ki egyet a 
száz közül.

*

Hát bizony, minden portékává lesz a világon, azt alkalmam 
volt kitanulni, különösen ott, a halálszakmában. E szakma része
sei a kórság, a járvány, a tégla, amely a fejünkre esik -  ezek 
önzetlenül végzik munkájukat - ,  aztán ott van az állami 
ítéletvégrehajtó, a főtisztelendő úr, a sírásó meg a koporsósbol- 
tos, ez utóbbiak már ellenszolgáltatást várnak munkájukért. A 
halálszakmában én a legártalmatlanabb szektort vállaltam, ko
porsók nagybani eladását Limbek Béla bejegyzett cég számlájára 
és költségére, de a saját veszélyemre.

S e veszély nem is volt lebecsülendő. Először is utaznom kellett 
folyton, téli fagyban és nyári hőségben, koporsóárusi tevékenysé
gemben. E vándorlásaimról még szó esik az alábbiakban egypár-
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szór, most vázoljuk csak fel a nyers tényeket. Utaznom kellett és 
felkeresnem széles, nagy vidékek kisebb koporsósboltjait, magá
nos és közületi temetkezési vállalatokat -  ez utóbbiak külön 
engedményre tartottak igényt eltemetendő tagtársaik koporsó
igényeit illetőleg. Mindez egyszerűen hangzik, a valóságban 
azonban tele volt számtalan tüskével, amelyek éle mindig a 
szegény utazóba fúródik.

Hiába oktatott ki engem Zeisl bácsi -  már én csak így hívom, 
familiárisán, annyira összebarátkoztunk - ,  hiába tanított ki, hogy 
az ember csak bemegy a temetkezési vállalatba valahol vidéken, 
és kimondja: Limbek Béla. S utána előveszi a rendelőkönyvet; 
más dolga már nincs is, csak beírni oda: Négy ércfedelű, két tucat 
diófa, negyven festett deszka és két tucat festetlen, egyszerű 
(ezek műszavak, kérem, a koporsószakmában) . . .  valahogy 
mégsem így volt az egész, sőt: dehogy volt így!

Az ember felkereste a vidéki temetkezési boltot, de sokáig 
nem volt otthon senki, nem talált, csak zárt ajtót. Kopogott, 
zörgött, de sehol senki, csak egy szomszéd. Az se azt mondta, hol 
találnám meg a vállalkozót, hanem azt kérdezte: ki halt meg?

Ez azonban csak hagyján, ha valahol a délelőtt folyamán az 
követné, hogy -  mint Zeisl bácsi mondta -  elővenni a 
rendelőkönyvet és írni. A legtöbb boltos már bizonyos gyanak
vással fogadta magát a bemutatkozást. Büszkén ejtettem ki min
dig, ahogy tanultam, cégem nevét, hogy: Limbek Béla, mert az 
már garancia. Limbek Béla, mondtam csengőn és tisztán, messze 
hallhatóan, s úgy gondoltam, hogy a halálboltos most kicsit 
összerezzen a tisztelettől. Ehelyett vakarni kezdte zsíros üstökét.

-  Á, a Limbek? Na, maguk jól becsaptak engem a múltkor! 
Hallja, hát a maguk diófaáruja az nem bírja ki az utat a temetőig 
sem, nemhogy a leeresztést kibírná. Hát maguk olyan vackot 
szállítottak, hogy szégyellem magam. Szégyellem magam, hogy 
én is koporsós vagyok!

A másik -  a másik temetkezési vállalkozó hallva a cégem 
nevét, tűnődve nézett maga elé, mintha gondolkozna.

-  Limbek, várjon csak, Limbek Béla, úgy mondja?
-  Alapíttatott 1908-ban -  tettem hozzá, hogy kisegítsem el

méjét hirtelen jött megtorpanásában.
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-  Nézze -  mondta gorombán ezzel maga nekem nem impo
nál. Én 1863-ban alapíttattam, ha nem hiszi, menjen ki, és nézze 
meg az ajtón a firmatáblát. . .  Szóval Limbek . . .  őszintén szólva: 
nem hallottam még. S ismeretlen firmáktól nem szívesen veszek.

Volt, aki a koporsóink ívelését kifogásolta, helyenként a bő
séggel is baj volt. De mit is fárasztalak e szakmai apróságokkal, 
úgy tértem vissza első körutamról, hogy: kirúgnak. Egyetlen szál 
megrendelőlap nem volt a füzetemben, viszont a költségjegyzé
kem nyolc lapot tett ki.

Azt hiszitek, így lett? Nem olyan fából faragták azt a Limbek 
Bélát, ha diófaáruja nem is bírta ki az utat a temetőig. Ha 
koporsói nem is, ő maga szilárd anyagból volt. Faggatott töviről 
hegyire, ki mit mondott, hogyan fogadott, s a mellette izguló 
Zeislnek időről időre odavetette:

-  Hallja ezt, Zeisl?
Zeisl ájtatosan felvetette tekintetét a mennybolt felé -  csilla

gos, baldachinos drapéria foglalta el a mennyezetet Limbek Béla 
boltjában - ,  mintha felülről kérné, rogyjon le rögtön. De ne 
miránk, hanem ott Szelencsén Ábrahám Dániel temetkezési vál
lalkozóra, aki olyan rossz véleménnyel van koporsóinkról.

-  Nem baj, fiatalember -  szólt feltűnően enyhe hangon Lim
bek Béla, s volt a hangjában hozzám való atyai jóindulat elég - , 
bevallom, ez volt a legnehezebb rajonom. Amerre maga járt, ott 
a koporsós mind hiéna. Ha azok valamelyike rendelt volna, 
utólag bevallom magának, az gyanús is lenne, nagyon gyanús. Ki 
kellene vizsgálni sürgősen, nem készül-e hamis bukásra, s most 
csak teletömködi raktárát. Csak fel a fejjel, fiatalember!

Ilyen szépen már régen nem beszélt velem senki, különösen 
nem új pályám indulásakor. Áhítatosan bólogattam elhangzott 
szavaira: igen, igen, kérem, majd igyekezni fogok. Mire ő letette 
szaténsapkáját, és átballagott a szomszéd vendéglőbe spriccerre.

Zeisl bácsi, mikor egyedül maradtunk, készült ő is eltűnni az 
egyik koporsóhegy mögött -  ott szundikált mindig a székeken, 
míg elő nem szólították. Ezúttal azonban megfogva karjánál, 
megállítottam:

-  Kérem szépen, azért mégis szeretném tudni. . .  tényleg olyan 
rossz ez a mi diófaárunk?
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-  Édes fiam -  szólt atyai hangon jegyezze meg magának, jó 
koporsó, az nincsen. Különben is, aki belefekszik, annak úgyis 
mindegy.

E szavak mélységes értelme szíven ütött, és felismertem benne 
a temetkezési szakma alaptételét.

-  Viszont -  tette hozzá Zeisl bácsi, kizökkentve engem rögtön 
kegyeletteljes hangulatomból -  ez csak a közvetlen fogyasztókra 
vonatkozik. A közbeiktatott temetkezési vállalkozó -  a viszont
eladó, fiam, így mondjuk ezt - ,  annak csinálhatod te a koporsót 
politúrozott hármas oldalléccel, olyan stabilan, mint egy gőzgép, 
az mindig talál anstandot.

-  S miért? -  hökkentem meg.
-  Mert le akar vonni, édes egy fiam, a nehézség jöjjön rá. 

Majd megtanulja -  tette hozzá vigasztalásul, s távozóban megbí
zott: őrizzem a boltot.

Az volt az érzésem, hogy ez rendkívül békés szakma, békés és 
méltóságteljes, nemhiába jelszavunk, hogy szolid és kegyeletes 
kiszolgálás. A halál körül eltompulnak az emberi indulatok -  
gondoltam - ,  s itt csak mélységes, csöndes állóvíz van. Hej, 
mekkorát is csalódtam benne, de ez később volt csak, jóval 
később, s valamikor odébb fogom csak elmondani.
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TANTALUSZI KÍNOK
IV.

A dengelegi Csujtárok egykor fontos szerepet játszottak a 
közéletben. Csujtár Vazul császárkirályi asszesszor találta ki 
annak idején -  a családi hagyomány szerint -  a telekkönyvi 
bejegyzést, vagyis az intabulációt. Ezért II. József császár idejé
ben a famíliát nemesi rangra emelték: címerükben egy farkas a 
holdat ugatja veszettül. Hogy miért, azt nem tudni, talán a 
bekebelezés fájdalmát akarja így kifejezni.

Joggal kérded, hogy mi közünk van nekünk mindehhez. Van, 
kérem, van! Mert ebben a tágas úri lakban, Csujtáréknál lakom 
én egy keskeny szobában. A szoba falairól számtalan kép mered 
rám, köztük egy kacagányos, szúrós szemű férfi: ez alighanem a 
Vazul, és ajkáról szinte hallod a feddő szavakat: mit akarsz, 
nyomorult albérlő!

Szép tágas ház. És benne a keskeny szoba: kerek kétszáz 
korona minden elsején. Kicsit sok, nem mondom, de lakhatik-e 
akárhol ilyen törekvő fiatalember?

Új, szárnyas fecskekabátban és csíkos nadrágban érkezem 
haza -  öltönyömet nem látni még, csak ha levetkőzöm, akkor. 
Előbb a csalánköpenyemet kell letenni, a régi bakaköpenyt, 
amelynek megújítására már nem maradt monétám. A sógor 
ezresét elvitte a szabó, hétszáz korona volt a zsakettöltöny meg a 
cipő, de mit akarsz, az én szakmámban lényeges kellék a külső.

-  Estére jár -  mondhatnám ilyenkor; mondtam is az előbb a 
kávéházban, ahol elköszöntem. Vacsoraidőben mindig hazavo
nulok.

-  Alászolgája -  mondja a pincér. -  Vacsorázni?
Csak bólintok gőgösen, mi az nekem, egy bólintás? Hét óra 

után, ha netán keresne valaki, megtudhatja a Liliomban, hogy 
Bige úr vacsorázni ment haza. A kutya se keres, de az mindegy: 
vacsorázni mentem. Otthon lerakom a kabátomat, teszek-veszek,
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matatok, nézem a zsebórámat: de lassan nuV k az idő! Nyolc 
órakor veszem a köpenyt ismét, és indulok. A cselédleány szem
bejön velem a kapu alatt, köszön tisztességtudóan. Ő is azt 
kérdezi:

-  Vacsorázni?
Ennek is bólintok. Kizárom a nagykaput, babrálok a záron egy 

darabig -  kicsit nehezen jár, végül mégis sikerül ráfordítani a 
kulcsot. A sarokig negyven-ötven lépés mindössze. Aztán elnyel 
az úthajlás a kávéház felé.

Lehet, hogy amikor a sarokra érek, akkor kérdi éppen Csuj- 
tárné nagysága a Julistól:

-  A Bige úr még itthon van?
-  Nem, kérem, elment vacsorázni.
De Józsi -  mondod most, tele szemrehányással - ,  itt valami 

nem stimmel, ebben a jelenetben. A vacsora hírverése megvan 
elöl-hátul, de hol a vacsora?

Ez az éppen, amit én is kérdezek. Azt olvastam, hogy hajdaná
ban Potemkin, a felséges cárnő minisztere, képes volt papendek- 
liből egész városokat, falvakat, házsorokat varázsolni az országút 
mellé, hadd higgye Katalin (e néven a második): falu az meg 
város, amerre szánkója elhalad. Én a vacsorámat gondoltam ily 
módon előtted elköntörfalazni, de ha nem megy, hát nem megy. 
A vacsorám ügye hét és nyolc között mindennap a levegőben 
lebeg: híre szájról szájra jár, valójában azonban maga a vacsora 
csak ritkán jelenik meg. Azt hiszem, Limbek Béla tollbokrétás 
gyászlovai sűrűbben, de sokkal sűrűbben étkeznek, mint én 
mostanában, még ha el is lopja a kocsis a zabnak a felét.

Lipi bácsi is akkor teszi le a kávéházban malaclopó köpenyét, 
mikor én odaérek.

-  Na, megvolt a vacsora? -  kérdi, és ez az utolsó akkord 
ebben a kétszínű játékban. „Most már aztán elég volt, hallod -  
lázadozik a gyomrom - ,  gúnyt űzni mégsem hagyok magamból!“

Tűzforró fekete, selyempohárban, a Lipi bácsi oldalán. Böl- 
csebb embert akkor nem ismertem Nagykárolyházán, igaz, kevés 
embert ismertem csak, de ezeket mind felülmúlta. Mi volt hozzá 
képest még Pivarszki Péter is meg Rosuly, a hazug. Az élet és
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halál kérdése, malacvásárlás vagy akár a közügyek -  mind e 
kérdések nála összpontosultak.

Tűnődve ült a sarokasztalnál már délután. S ha teszem, egy 
riadt, hárászkendős cselédke kiszólította Fekete doktor urat a 
kávé mellől, ő már tudta, a Lipi bácsi:

-  Áhá, haldoklik a Zemanek. A mészáros, tudjátok. Két 
oltást kapott, de nem segít azon már semmi. Találkoztam vele a 
múlt héten, olyan vékony az orra, mint a cigarettapapír.

(Öt év múlva részt vettem egy jubileumon: akkor tagiózta le 
Zemanek az ezredik ökröt. De mi volt ez a későbbi valóság Lipi 
bácsi végzetes huhogásához képest!)

Ő mindent tudott, sőt mindent jobban tudott. Vadonatúj 
fecskefarkú kabátomat, mint a rongyot, úgy gyűrögette.

-  Magát becsapták, fiam.
Ha egyszer megnősülök, el nem mulasztom meghívni a leány

kéréshez. S ha hallom: ,,Magát becsapják, fiam44 -  akkor még 
vissza lehet csinálni az egészet.

A Csujtár házban mégsem vallhattam be Lipi bácsit. Mint 
alkalmi ismerős, úgy szerepelhetett csak, híreivel, bölcsességével. 
„Valakitől hallottam a kávéházban44 -  ez volt ő. Nem vallhattam 
be Lipi bácsit, mert ő tíz óra után vette a kalapját, és elment 
zongorázni. Fekete szemüveget öltött, és zenészi minőségben 
kiérdemelte a „vak mester44 nevet. Hej, micsoda futamai voltak, 
hányszor elhallgattam -  de psszt, erről sem szeretnek hallani a 
Csujtár házban. Hogy hol zongorázik a Lipi bácsi.

De a kutya mindenségit, Józsi -  szinte hallom a fülemmel - , 
hát micsoda szubordináció volt az ott nálatok? Hát te havi 
kétszáz koronáért lakást váltottál, vagy Szent Ferenc harmad
rendi erkölcsi oktatására fizettél be ennyit?

Könnyű annak, aki így ítél kívülről. A dolgokkal azonban 
tüzetesen, közelről kell megismerkedni.

S most mondd meg őszintén, nyájas olvasó, nem volt neked 
mindjárt gyanús, hogy milyen behatóan tárgyaltam a dengelegi 
Csujtár család ősiségi viszonyait? Nem volt neked gyanús, hogy 
kezdettől ott éreztem hátamban a családalapító Vazul rosszalló 
tekintetét, az olajfestményű kép vulgáris fenyegetéseit felém? 
Viszont sohasem ismertettelek meg a család jelenlegi létszámá
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val, tréfa az ajkamra abból a házból nem került, kivéve, hogy 
címerük farkasa erősen ugatja a holdat. S hogy olyan embernek 
akarok látszani, aki mindennap vacsorázik -  nem volt neked 
gyanús?

*

Mint a muzsika, olyan a fülemnek a Csujtár név, megdobban a 
szívem, ha valahol hallom. A dengelegi szó -  halljátok-e? - ,  az 
meg úgy röpköd előtte, mint egy szivárványszínű szép lepke.

Dengelegi Csujtár Éva. Vagy: dengelegi Csujtár Emma.
De hát melyik a két hajadon közül, akinek már a neve is 

megdobogtatja szívemet?
A kérdés jogos, mert én sem tudom, hogy melyik. Nem és 

nem.
Nemhiába vagyok fordított krajcár, feje tetején járó nyolcas. 

Nemhiába fürösztött meg a csalán. Az ember jár-kel a világban, 
keres egy szívet, amely szíves őhozzá, aztán talál kettőt egyszerre, 
szoros közelségben egymáshoz. De ez még hagyján, és adódhat a 
világban. Az én bolond sorsom azonban ebben is megtréfált. 
Hiszitek-e, hogy mint két hímes tojás, olyan egyformák voltak?

Hej, hiszen ha segítségül hívhatnám édes öcsémet, hogy hát 
válasszunk, testvér, a két Csujtár iker közül -  de az hová lett, hol 
csavarog a világban immár egyetlen öcsém? Itt maradtam egye
dül a kérdéssel. Ájtatos emberek között, mint ezek a templom
járó Csujtárok, gőgös népek közt, ahová a környezetem egyetlen 
eszes emberével, a Lipi bácsival, nem vonulhatok be, hiszen ő a 
vak zongoramester -  aj-aj, annak még a nevét sem szabad 
kimondani ebben a házban. Ahol még van reggeli, ebéd és 
vacsora, meg uzsonna kétszer: az öt étkezések egyikét ismertem 
én csak, a délit. Eddigi életemmel szöges ellentétben, homlok- 
egyenest ellenkezően kellett itt lélegzenem, s az olyan nehéz volt, 
testvéreim, olyan nehéz!

Most már csak az a hihetetlen, ebben kétkedel talán, hogy igaz 
is, hogy dengelegi úri népek egyáltalában szóba álltak a Limbek 
halottasbolt koporsóügynökével? Mert valaki lehet éhező poéta 
láthatatlan csillagfénnyel a homlokán: az maga felé hajlíthat 
lányszívet, lehet dús jövedelmű koporsószakmás, aki egy Csuj-
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tár-szerű anyát meggondolkoztathat, hogy ennél a jövő meg a 
jómód; de se az egyik, se a másik...

Pedig lehet, testvér, csak ahhoz táncolni kell tudni. Táncolni 
úgy, mint én, ropogósán és dobogósán, hogy ha rákezdem, két 
perc múlva már fordul oda mind a kíváncsi nép: ejnye no, ki ez a 
legény?

S ki nem szereti asszonynép, ha a bálterem figyelme feléje 
fordul? Végtelen ám a hiúság, kérem, az anyákban is -  szidhatják 
aztán ott a pártában ülő és kosarat áruló leánykák őrzői ezt a 
topogó és ropogó ifjút, hogyhát: -  na, ez a koporsósboltból való, 
ugyan kérem! A tánc mezeje rabul ejti a többség szemét és szívét, 
aki ott ványadtan lődörög, lett légyen bár maga a polgármester 
fehér kamáslis palántája, ha két ballábas, rádöbbenhet az 
igazságra, hogy ott bizony: magad, uram, ha szolgád nincs! S ha 
van is szolgád tizenkettő, akkor is magad, csak magad egyedül!

A dengelegi népek gőgje amúgy is alábbszállt, mióta kiesett 
szájukból az állami kebel: a szépséges ikrek is el-eljárogattak a 
polgári táncvigadalmakra, jobbra-balra kedveskedve, azok meg
hívószűrőjén pedig becsúszhatott olyan legény, akin fecskefarkú 
kabát meg sávos nadrág van -  azt az ócska bakaköpenyt meg ki 
látta odakint a ruhatárban? így volt, emberek, esküszöm, így 
kaptam karomra dengelegi Csujtár Évát, s topogtam oda, bele a 
kör kellős közepébe a cigány elé, hogyhát: sose halunk meg! S 
mert száznyolcvan centivel az ember feje is kilátszik, úgy muto
gattak a sorból, hogy „annak a feje, az rezeg ott a legjobban*'. A 
hajadon ott pihegett a karomon, mondogatván folyton: hogy 
tudja, de hogy tudja! -  s ez olyan jólesik a legénynek, ha lány 
mondja, hogy ő tud valamit -  annál jobban csináltam.

Aztán felhajtottam kétszer két decit, hogy most keringek egyet 
ugyanazzal a virágszállal; meg is találtam. Kicsit idegenül nézett 
rám, de ráfeküdt a karomra mégis, és keringtünk. Az ám szép 
szédülős valami, kifogva két ifjú élet, kicsapva ott szemtől 
szembe a síkos parkettán, vigyázva egymásra, egymás forgására -  
most egymásért élünk csak, kívül a világ, csak mi ketten vagyunk, 
és keringünk, jaj, keringünk. S a lány most nem azt mondta: hogy 
maga hogy tudja ezt, de azért olyasmit mondott, azt, hogy 
pompás, és hogy még.
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Igen vidultam, mondom, a keringőben is, igen vidultunk mind 
a ketten, ha nem történik olyasmi, ami megfagyasztja bennem a 
vért. Mert keringve jobbra-balra, látom, hogy egy másik fecske- 
farkú táncos karján ugyanaz a lány! Az enyém még itt volt, nálam 
volt, a karomban volt -  de ugyanakkor ott volt a másik ifjú 
karján.

-  Jaj, Józsi -  szóltam magamhoz - ,  a kétszer két deci de kár 
volt. Hiszen te szédülsz. Hiszen te duplán látsz, Józsi, hiszen te a 
saját táncosnődet a más karján találod!

De az ördögbe is, hogy lehet ott, amikor itt van nálam. S 
elvétettem a sasszét, ami igen ritka nálam, elvétettem, és úgy 
bámultam a jelenségre: erre is meg arra is.

Kitalálhatják persze könnyen, mi történt. Az egyik dengelegi 
virágszálat a másiknak néztem, és viszont. Hogy megkülönböz
tessem őket -  mert most már felváltva jártam velük - ,  az egyiket 
elneveztem csárdásjárónak, a másikat keringősnek. De hát hun
cut volt ez a lány, mind a kettő: összejátszottak, és megtévesztet
tek. A keringős állította -  mikor bevallottam neki a dolgot - , 
hogy ő a csárdás, hogy vele jártam. S utóbb már magam sem 
tudtam, melyik is melyik -  s már ráfanyalodtam a nevükre, ami 
megint csak vihogást keltett bennük. Mert megint csak fordítva 
címezgettem őket.

A szünórában a fehér asztalnál -  ott káprázott aztán csak a 
szemem, hogy milyen egyformák -  ott ülhettem oldalukon, s 
kegyes főhajtással észrevett a Csujtárné nagysága is. Hiszen 
hallhatta a megjegyzést -  hát ez ki? Á, a koporsósboltból -  
hallhatta, és nem is volt egészen nyájas, de hát asszony volt ő is, a 
jelszó meg: mindegy, csak táncos legyen. S mert jól tudtam 
táncolni a lányaival, megbocsátott.

Reggelre meg, búcsú előtt:
-  Képzelje el, anya, a Bige úr éppen lakást keres.
Ez én voltam, a Bige úr, és lakást valóban kerestem. S mert 

kétszáz korona mégiscsak pénz havonta, még a dengelegi házban 
is, ahol Dengeleg falut régen eldorbézolta Vazul valamelyik kései 
utóda, tetejében az állami kebel -  mint már mondottam - ,  az sem 
támogatta többé a dengelegi és az egyéb ilyen népeket. Meg 
aztán, egy szegény úrifiú -  ez megint csak én voltam - ,  ha jó
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táncos, mindig jó, ha kéznél van: így lettem én lakó a Csujtár 
házban. Mindenütt a kacagányos ős mérges tekintetébe ütközve: 
tűnődve nézett, hogy én mit akarok itt.

Bizony, csaholhat is az a farkas a címerben házőrzőként a 
dengelegi portán -  pórok kerülgetik a tanyát. Azazhogy egyetlen 
pór, a Bige Jóska.

*

Nem csupán csak tánc az élet, s én igyekeztem annak is 
megfelelni. Évával már eljutottam a lopva váltott csókig -  Em
mánál még csak a rajongó kézszorításnál tartottunk - ,  amikor 
négyhetes nagy útra űzött gazdám, Limbek Béla. De már akkor 
komoly dologban, legfontosabb körzetébe, valahová a Duna 
mentére, ahol a Limbek-koporsók hírneve valóban fenn ragyo
gott, s minél fennebben, annál több ilyen védjegyű gyártmányt 
nyelt el a föld. Oda kellett mennem Günsz Hermán helyett, aki 
elődöm volt abban a körzetben, s akivel Limbek -  hiszed vagy 
nem -  összepofozkodott.

Nálunk, ott a Csujtár házban -  finom művű teáscsészékből 
elteázgatva -  nem sok szó esett szomorú foglalkozásomról, bár 
nem mondom, hogy lebecsülték. Amióta Róbert bácsi azt írja 
Reykjavíkból, hogy ő kutyaszánok kikölcsönzéséből tartja fenn 
magát, s immár négy gejzírforrás tulajdonosa -  jaj, hát őróla még 
nem írtam? Milyen vétkes mulasztás, hogy magyarázom meg ezt 
a dolgot? Elég hozzá talán annyi, dengelegi Csujtár Róbert még a 
háború előtt vándorolt ki oda, s most ő a család szeme fénye, 
mert gazdag ember hírében áll, és ebben a pillanatban a két 
dengelegi lány legfeljebb tőle örökölhet. S szóval, amióta e 
tekintélyes Csujtár -  akire talán visszatérünk egykor -  a kutya
szán kölcsönzését ilyen kiemelkedő életpályává magasztosította, 
hogyne lenne tiszteletteli foglalkozás a holtak elhantolása.

Csak hát egy kicsit nevetgélnek a Csujtár lányok, szigorú 
tekintetű anyjuk figyelmeztető pillantása ellenére, ha az én fog
lalkozásom szóba kerül. S négyszemközt én is velük nevetgélnék, 
de így komolyan adom elő a Günsz-esetet. Nem ugyan az egészet 
-  mert majd lenéznek, hogy olyan az állásom, ahol olyan bolond
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ság is előfordulhat. Hanem csupán annyit, hogy az üzlet fellendí
tésében szélesebb körű prokúrát kaptam.

Éva szemében láttam ott bujkálni: talán te leszel a lovacska, 
Józsikám, amely tollbokrétával a fején megyen a temetés élén -  
de azért megcsókolta néha a lovat - ,  az ábrándosabb Emma 
viszont azt sejtette nézésével, hogy azért jobb lennél könyvelő
nek a nagytakarékban. Csujtárné tekintetét viszont nem homá- 
lyosították el ilyen apróságok. Azt, hogy prokúra, komoly, nagy 
dolognak tudta, és -  egye meg a fene, hogy mit mond a nép -  egy 
ilyen koporsósbolt, a hozzákapcsolt temetkezési vállalattal nem 
bolondság, de mennyire nem. Csak meg kell nézni a Limbekné 
ékszereit. Valami pislogott itt a távolságban, talán azért nem 
nézett olyan szigorúan a tágas ház sarkaiba, a nyári lugasba 
például, ha valamelyik hajadon lányával ott tereferéltem. Az 
ember nem tudhatja manapság, miféle pályára is mennek az 
olyan fiúk, akik egykor kérőként beállíthatnának a Csujtár 
házba.

Bejelentésemet így különböző érzelem, de áhítatos csend fo
gadta. Sietve hozzátettem, nehogy félreértsenek -  dehogyis me
gyek én ki könnyen ebből a házból - ,  hogy lakásomat természe
tesen fenntartom itt, hiszen ez immár otthonom. A finom figye
lem, amely egyben kétszáz koronát jelentett, felvillantotta Csuj
tárné szemében, amit ő már régen mondogat.

-  Igazi úrifiú már maga, Jóska.
De csak levetkőzve persze, vagyis: ha a kabátomat levetem. 

Mert hátamon ott volt még mindig a bakaköpeny, ami egy 
kevéske rosszallást vont maga után.

Nem baj, az új körzet könnyen behozhat egy kabátot, sőt 
többet is ennél. Csak úgy ne járjak, mint Günsz, akinek két 
hatalmas pofont hozott Limbek úr részéről -  igaz, hogy visz- 
szaadta kétszer is, de az már csak kamatnak számít.

Hogy is volt azzal a pofozkodással, mely nekem szélesebb 
prokúrát hozott? Nahát, ezt hallgassák meg, kérem.

Nálunk úgy volt, hogy aki úton van, az mindennap sürgönyöz. 
Abból a faluból, városból, ahol a koporsókat kínálgatva megfor
dult. Ilyeneket sürgönyözgettünk: Laboda, üzletmenet lanyha, 
következő állomás Kadarkamindszent. Vagy: Hajdek, rendelés
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stornó, Tiszaháton semmi üzlet, remélem hogy Kadarkút jobb 
lesz. Holnap Szelencsén leszek.

Érzés kellett hozzá, üzleti érzék, kiválogatni, melyek azok a 
szavak, amelyek Limbek Bélát és lelkivilágát leghatásosabban 
befolyásolják. Mert ő vele ment üzleti útján -  lélekben -  az 
utazóval, ő tudta, ha Ferenci és társa storníroz, akkor baj van a 
pléhfedelű áruval, ő tudta, ha Tiszaháton nincs üzlet, akkor már 
ott járt előzőleg a Concordia utazója, és mindent learatott. És 
verhette fejét a falba, miért nem indította előbb útnak Günsz 
Hermant.

Egy nap a Duna menti körzetből a következő baljóslatú sür
göny érkezett üzletünkbe:

Részegen leszálltam a vonatról, itt meghalok. Günsz Hermán.
-  Aj-aj -  mondtam, és mutattam a sürgönyt Zeisl bácsinak. Ő 

is: aj-aj, hogy mi van ezzel a marha Günsszel. Inkasszó is volt 
nála, aj-aj!

Egy dráma vetette előre árnyékát, s Limbek Béla -  sápadtan és 
vádoló tekintettel, hogy ilyenek vagytok mind, ti alkalmazottak -  
fiákért hozatott, és kihajtatott az állomásra. Ki kellett mennem 
vele nekem is. Útközben folyton dohogott: lám, mindig mond
tam!

Hogy kinek mondta, és mit mondott, nem tudtam. Beszállt a 
vonatba szuszogva, és elutazott abba a községbe, ahol a sürgöny 
kelt. Mi pedig otthon, mint az ázott verebek, ketten Zeisl bácsi
val, remegve lestük a koporsók tövében, hogy mi lesz ebből. 
Közben figyeltük az újságot: ír-e valamit reszegei tudósítás alap
ján Günsz haláláról. De sehol egy sor sem.

Harmadnap hazatért a gazdánk. Már reggel láttam, hogy arca 
be van kötve. Fél ábrázatja a szeme alatt kéket mutat: -  a fogam, 
panaszkodott, és sziszegett hozzá. Elkérte azt a sürgönyt, és 
nézte, nézte sokáig, fejcsóválva.

Mi meg hallgattunk. Itt történt valami, ami kívül esik a szoros 
alkalmazotti perspektíván. Mert ha a Günsz esete nem került az 
újságba, és a gazdám nem szól róla, akkor talán meg sem halt? 
Ha pedig ő, aki ott járt Részegén, hallgat az esetről, akkor ő nem 
kíván szólni. Aki pedig -  ha főnök -  és nem kíván szólni, 
alkalmazottjáé a hallgatás.
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Zeisl bácsi azonban mégsem volt egészen nyúlszívű. Segéd volt 
már régen, amikor Limbek Béla -  alapíttatott 1908-ban -  még 
csak kisinas volt; ősz öreg ember volt ő, akinek többet szabadott 
másoknál. Fuvolázó hangon, de mégis némi érces elhatározott
sággal -  így még sohasem hallottam beszélni - ,  komolyan 
mondta:

-  Béla úr, mi történt Günsz kartársunkkal?
Limbek Béla felvetette koponyáját, és keményen mondta:
-  Günsz ki van rúgva!
-  Hát nem halott? Részegen nem követett el valami botorsá

got, nem vetett véget életének önkezével? S az inkasszója rend
ben volt? Már úgy értem: nem hiányzik a pénz?

-  Nem, marha társaság! -  hangzott a drákói ordítás, s kétség
telen, hogy reánk célzott. -  S marha a királyi posta is. És ha 
sürgönyt vesztek a kezetekbe, előbb tanuljatok meg olvasni. És 
nincs többé sürgöny, levelet írjatok ezután...

A többit már Günsz Hermán maga mesélte el, most a konkur- 
rens Concordia temetkezési és kegyszerárusító vállalat utazója. 
A többit ő mesélte el.

-  Én azt sürgönyöztem neki: Részegén leszállók a vonatról, itt 
meghálok. Mi van ebben? Hát tehetek róla, hogy a postás 
marha? Hát tehetek én róla, hogy felcserélte az ékezeteket? 
Fekszem az ágyban Részegén, egyszerre berohan az a dagadt 
alak -  ez a gazdánk, berohan hozzám, és ordítani kezd: hol a 
pénz? Mire én: pénz nincs. Mire ő megint: hol a pénz! Pénz 
valóban nem volt, mert Kerekegyházán nem esett egy fillér 
inkasszó sem, hogyan adjak hát pénzt neki. De ő csak folyton 
ordít. Hogy mit gondolok én, részegen dőzsölni, és akkor drámai 
trükkel élni. Hogy meghaltam. Múlt időben. Amikor legfeljebb 
arról van szó, hogy meg akarok halni, de azt sem, mert ad ő 
nekem két olyan pofont.. .

-  És adott? -  érdeklődtünk izgatott kíváncsisággal.
Günsz Hermán lehajtotta a fejét:
-  Adott. Olyan kemény keze van, tudjátok. De azért a Günsz 

bácsit sem hagyta el a bátor szíve. Ő kettőt, én négyet. Hát nem 
láttátok, be volt kötve a feje napokig...

így jutottam én szélesebb prokúrához a Duna menti körzet
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ben. S indultam útra két lány bátorító üzenetével. Az egyik 
sokáig és ábrándosán szorongatta a kezem, a másik, Éva, a száját 
nyújtotta csókra. (Más-más időben persze, más-más sarkában a 
háznak.) Szívemben pedig a kétség, most melyiknek higgyek 
inkább a kettő közül?

Tantalusz kínjait írja le így a mitológia. A nép azonban inkább 
Bálám szamarát emlegeti, amely éhen halt két köteg széna kö
zött. Mert nem tudott választani.
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JÖNNEK AZ UTAZÓK
V.

„A talpadat megköszörüljed az úthoz“ -  olvastam egy régi 
kalendáriumban. Igazsága volt.

Utaztam hát a Duna-vidékre. Bérkocsin én is az állomásra, 
ahogy gazdáimtól láttam mindig. Úgy kell, hogy az ember min
dent képességei szerint támogasson. Mert a legtöbb ember olyan, 
jajong és sír, hogy üzlete nem megy, de hogy a másik üzletét 
segítse, más szakmáét, azt már nem!

Az állomási korlátlan alkoholkimérésben megerősítettem lel
kem, az asztal körül ott üldögélő jövőbeli útitársaim szavaiból 
igyekeztem ezt-azt felcsipegetni -  hasznára lehet az embernek 
ilyesmi. Egy kofaasszonynak a beszállásnál segítettem feltenni a 
kosarát, a kövér asszonyságot magát feltoltam a vonatlépcsőn, 
közben a magam táskája majd lemaradt, de ilyen voltam én 
mindig: embertársaim gondja legalább annyi nekem, mint a 
magamé. Szétszóródtunk valahogy a fapadokon, csak akkor ju
tott eszembe: Józsi, te, hát hiszen neked úri osztályra szól a 
jegyed!

Az ám, a nemjóját. Rugós ülést váltottam, gyerünk csak oda. 
Csakhogy már akkor elindult a vonat, és bolyongani voltam 
kénytelen az ingó kocsikon meg a szélfútta átjárókon az ütközők 
fölött. Meg is szólt a nép a gyüszmékelésem miatt.

-  Tán elvesztett valamit, ifiúr? Gyüjjön, üljön le, hátha itt 
megtalálja.

-  Nem én, csak a rugós ülést keresem a jegyem mellé -  
védekeztem.

-  Ahá -  zárkóztak be hirtelen. Kivetettek maguk közül ebben 
a pillanatban. Rugós ülés, az más, az nem közénk tartozik. S jó 
tanács helyett csak vállukat vonogatták. Csak keressem...  ott 
lesz az valahol.

Hát én csak bolyongtam tovább, de nem volt sehol. Ördög a
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dolgába ennek a vasútnak: kettős áron méri a jegyet, helyet meg 
nem ád. Előrenyomakodtam egész a mozdonyig -  ahol már a 
szeneskocsi farát látni csak, s onnan nincs tovább - ,  aztán hátra 
az utolsó vagonba, ahol a sínek kanyargását figyelheted, de nem 
volt rugós ülés sehol. Egy csellengő vasutas, miután megállított, 
jegyemet követelte. Mutatom neki, hogy zöld. Mutatja aztán: 
innen a második kocsi.

Hát vak vagyok én? Kétszer is végigvándoroltam a vonaton, s 
nem láttam. Odatartok, számolom, egy, kettő. De az is csak 
fapados, rugós ülés sehol. Viszont feltűnt, hogy itt alig lézeng 
valaki. Kérdem, hogy lehet, hogy a kalauz ide utasított a másod- 
osztályra, mikor ez nem az?

Szarvasagancsos botjával a lába közt, öreges formájú ember 
részvéttel nézte vergődésemet.

-  Csak üljön le bátran, s higgye, hogy rugós ülés, én is így 
teszek.

Csak krétán keresztelt másodosztály volt a vonaton. Az ilyen 
úgy születik, hogy indulás előtt egy vasutas -  rövid tűnődés után 
-  a fapados kocsin áthúzza a háromlábú számot, és azt írja a 
helyébe, hogy: II.

Na, bolond világ -  gondolom - ,  jóra hajigálom ki én is a 
pénzemet, másodosztályra, amely csak talmi, hiszen mindössze 
krétával körösztölték, nem rugós puha üléssel.

Nézem aztán jobban a botos öregurat, formázik valakire, de ki 
lehet? Aztán egyszerre: hiszen a nagy gugájú Szakvári tekintetes 
úr, hajdani jegyzőm. De megörültünk egymásnak!

-  Mikor a jegyző urat utoljára láttam, majdnem hogy pőrén 
ülte a vasderest, de sapkával a fején.

-  A dubokai úton, te -  tört ki belőle a felismerés. -  Gyalogol
tál, finánc, te is gatyában, hehe!

Megbökdöste a hasamat szarvasagancsos botjával. Bennünket 
a nép akkor elűzött, de hogy járt a nép? Jegyző most is van meg 
finánc, csak éppen hogy más a sapkájuk.

-  Aztán te mi vagy most? -  kérdezte a nagy gugájú hajdani 
jegyző, elismeréssel bólogatva ünnepi ruhámat, a fecskefarkút. -  
Tán vőlegény vagy?

Mondani akartam neki mindent, onnan, hogy Duboka, egész a
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Limbek Béláig, de nem hagyott. Közel hajolt, és erősen a sze
membe nézett.

-  Ha az vagy, öcsém, vőlegény, asszekurálj! Asszekurálj te, 
biztosítsd magad és portádat. A házad tűz meg betörők ellen. 
Magad pedig a halál ellen.

-  Én attól nem félek, mert nekem meg pont az hozza a 
kenyeret, a koporsó.

Nehezen értett csak meg, fejcsóválások közt, hogy ilyen is van, 
koporsóügynök. De aztán megértett, és felderült az arca.

Ügynökölő volt ő is, a nagy gugájú Szakvári: házat és embert 
asszekurált, s ehhez öregecske úri külsejét adta meg a szarvas- 
agancsos botjának tekintélyét. Őróla nem sírt le, mint annyi 
kartársának arcáról, ruhájáról, akik ezt a mesterséget űzik, s 
akiket az emberek egyszerűen kitessékelnek: hogy nem kell, 
nincs szükségünk rá. Mint egy jóságos nagybácsi, kerülgette a 
házakat meg az embereket, odaült közéjük -  az emberek közé - , 
kedélyes óráikban asztalukhoz, amikor tűzre, betörőkre s halálra 
nem gondoltak. Együtt ivott, pertu lett velük, pajtási csókokat 
váltott. Bekopogott a háziasszonyokhoz délelőtt takarításkor, 
üzenetet hozott baráttól, rokontól, pálinkával kínálták, ő meg 
csak szórta a baráti szavakat. Csak búcsúzóban mondott el esete
ket, hirtelen elhunyt családfőkről, akiknek családja nyomorban 
maradt -  pedig bezzeg, ha asszekurált volna, mint ez a Csernyák- 
né; bezzeg akkor más lett volna! Az asszony meg kíváncsian, 
hogy ez hogy járt, ennek is elmondta: ötvenezer kemény dinár -  
akkor már az új pénz járta - ,  semmivel sem kevesebb ütötte 
markát, úgy bizony.

így hintette el az asszekuráció magvait, mint ahogy nálam is 
megpróbálta mindjárt, de látva, hogy kartársról van szó (aki 
halálban utazik ugyancsak, de másként), akkor fordította másra a 
szót. Arra, hogy hol lakok, ha majd leszállók a végállomáson, 
abban a városban. Melyik fogadóban töltöm majd az éjszakát.

-  Az Aranysasban, nekem azt ajánlották.
-  Hohó, az Aranysasban! Oda te ne menj, hallod, öcsém. S ha 

odaszállsz, el ne fogadd a numero négyes meg a hatos szobát, 
mert beázik. A tizenhatosba beáramlik a szomszéd mellékhelyi
ség szaga, a nyolcasban hallani a lépcsőn feljövök dobogását, ne

175



fogadd el azt sem, egyiket sem. Legjobb, ha velem jössz a Fehér 
Hajóba, az ám a jó fogadó!

Már akkor egy harmadik ember is szuszogott mellettünk, 
vitatkozott, vagy helyeselt Szakvári úr szavainak. Valamelyik 
közbeeső városka állomásán szállt fel, terjedelmes, de igen vé
kony bőröndöket cipekedve. Mert van olyan ügynökölő, aki 
mintaportékáit hurcolja végig az országon: pálinkát vagy bort, 
esetleg a firnájsz minden válfaját apró kis üvegecskékben.

No, aztán berobogott, már majdnem a végállomáson, a maho- 
met nagy Kuszli, annak volt csak öblös a hangja. Az tudta csak 
igazán a városról városra utazás furfangjait.

Engem mind megcsodáltak, mert a koporsóutazó csak ritka, 
dicsérték fecskefarkú ruhámat: ilyen komor és kegyeletes külső
vel -  úgymond -  csak sikerem lehet.

*

Későbbi életem jó egypár évét koptatta Dunavár, az a város, 
ahová akkor, annak a késő tavaszi napnak délutánján megérkez
tem -  halálra untam porosodó utcáit, ismert házait - ,  de akkor 
délután, mint kínálkozó csoda, úgy terült elém. Ajánlottam, hogy 
robogjunk itt is bérkocsin az akácvirágos utcán végig, de az öreg 
ügynökölők leintettek.

-  A bérkocsi költsége benne legyen a számlában, a pénz 
azonban jobb, ha zsebedben marad.

Ilyen apró tanácsokkal hintették be életemet, mialatt lépked
tünk a város felé. Makszi bácsi, a vörös sapkás hordár vitte 
csomagjainkat mellettünk, ügyelve arra, hogy soha egy sorban ne 
lépkedjünk -  vagy előttünk, vagy mögöttünk, ez volt az íratlan 
szabály. A városi nép békésen nyüzsgött, olyik ránk bámult, a 
menetre: -  már bejött a félnégyes, ilyeneket mondtak. Pedig 
dönghetett ugyancsak a föld, hatalom voltunk, akik firnájszot, 
koporsót, Remekírók Képes Könyvtárát, valamint tűz- és betö
résbiztosítást hoztunk a városra, nem is szólva a bérkocsin ro
bogó vagy mögöttünk baktató más utazókról, mind hozta a 
portékát: szódabikarbónát, varrógépet részletre, cickelmét, sőt 
műtrágyát. Makszi vörös sapkája mint a lobogó úszott, rézveretű
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számjegyein vidáman táncolt a napsugár, s olyanok voltunk, mint 
a csatába indulók.

A Fehér Hajó portása, leemelintve sapkáját, amelyen kopott 
volt már az aranyveret, név szerint üdvözölte a fülkébe nyomuló
kat: csak engem nem, persze, mert én újonc voltam és zöldfülű; 
ami kegyet rám pazarolt, az csak azért volt, mert velük jöttem, a 
matadorokkal.

-  A tizenkettes persze foglalt, a nyavalya üssön magukba -  
dörögte az agancsbotos Szakvári, szurkálva a padlót.

-  A nyavalya, persze az, jól mondja a tekintetes úr! Persze 
hogy foglalt, de a hatos még szabad!

Úgy tudtak ezek minden szobát, az utazás mesterei, mint akik, 
ha talpukat nem is, mint egykor a kalendárium mondta, de 
agyukat jól megélesítették. S rokkant szállodai ágyakon álmod
tak a holnapról. Hogy nem baj, két nap múlva már a Fehér Hajó 
tizenkettesében pihennek, az ám a jó szoba! Ha ugyan szabad 
lesz, mert -  a nyavalya üssön magukba -  már megint foglalt.

-  Neizer -  mondotta Kuszli, a kövér társunk a portásnak - , 
kihordatták már a szemetet az udvarról?

S az pirulva vallotta be, hogy holnap. Holnap egészen biztosan. 
Mindent tudtak ők a fogadó dolgai körül, hónom alá nyúló 
szaktársaim, és tisztelettel meredtem rájuk. A csempe tányért az 
étteremben visszaküldték, a szakácsnőnek kiüzentek a kony
hába:

-  Mondja meg, fiam, hogy nekem lesz, ő már tudja.
Hazájuk volt az egész világ, vagy legalábbis ez a szűkebb

Duna-táj, ahol még a konyhán is tudni kellett -  minden fogadó
ban - ,  hogy megjött a firnájszárus, akinek alul kell tenni a tojást 
a tányérra, nem pedig rá a bifsztek tetejére.

Reggelre frissen keltem. A borbélynál odalent régi szakmai 
élményeket ébresztett bennem a friss szappanhab szaga -  úgy- 
úgy, csak szaporán, mesterlevéllel és segédlevéllel a tarsolyban, 
ti, akik a borbélyságot komolyan vállaltátok életcélul! Nem volt 
harag a szívemben ellenük, csak egy kevés mélabú: ők nem 
tehetnek róla, én hagytam abba hajdan ezt a mesterséget, gye
rekfejjel, de kemény elhatározással lelkemben, hogy fellépek az 
úri osztály alsó grádicsára.
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Aztán nyakamba vettem a várost, melynek partját a Duna 
habjai nyaldosták. Végig az utcákon töméntelen sok bolt, hívo
gató áruval mind, mosolygó emberrel: fordított életem azonban 
azt parancsolta, hogy szemem olyan kirakatot keressen, melyben 
az elmúlás szimbóluma figyelmezteti az arra járót: ne légy hiú, ne 
légy telhetetlen, sem erőszakos, gondolj a közelgő végre! A 
koporsódra, amely lehetőleg Limbek-áru legyen.

Mi lenne, ha figyelmeztetném erre a népet? Elvernének, az 
biztos.

Hinnéd, hogy a halálszakma kufárai mind ily kegyes gondola
toktól eltelt férfiak? Fenéket ilyenek. Én még vidámabb embert, 
mint például a Rozi bácsi, nem is láttam még.

Május volt, de az ő kályhácskájában, a sötét boltja mélyén 
vidám tűz lobogott: kicsi kis lábasban szalonnát sütött, csak úgy 
sistergett a zsírja: engem is megkínált rögtön. Együtt mártogat- 
tuk a jó friss kenyeret hozzá.

-  Eredj csak, fiam, át a Tölgyfába, hozzál két üveg sört -  
parancsolt az inasra, aki sietve teljesítette kívánságát.

Rengő hasú derék embernek találtam ezt a koporsóst, legjobb 
vevőnket a dunai körzetben.

-  Hát maga miféle madár, hová tették a Günszöt? -  így 
fogadott, de amikor elmondtam neki a reszegei sürgöny történe
tét meg a Günsz Hermán felváltását, fűszerezve a pofonokkal, 
ferdére nevette a száját, és a térdemet csapkodta.

-  Rozi bácsi vagyok, öcsém, ha megengeded -  szólt később 
teli szájjal, és mi koccintottunk a sörhabos csók közepette, baráti 
pertu felett. S most már barátilag nógathattam: beszéljünk talán 
a rendelésről, a koporsókról. . .

-  Eridj már, te zöldfülű gebe, majd első nap mindjárt rende
lek, azt hiszed? Három napig kerülgetjük majd a Tölgyfát, átné
zünk a túlsó szerémi partra is, ahol kitűnő vörös bort mérnek. Az 
üzletről csak harmadnap, ráérünk akkor is.

Mert Rozi bácsi papucs alatt nyögött, s csak az utazók járása 
hozott neki megváltást -  azért örült úgy nekünk. Ilyenkor rejtel
mes szavakkal tette otthon szóvá, hogy inog a kilencvennapos 
hitel, hatvan napra akarja leszorítani a Limbek. Meg kell kicsit 
vesztegetni az utazót, kocsmázni kell vele, úgy bizony. Jámbor

178



hitvese szemében olyanok lehetünk mind, mint Asmódi ördögfe
jedelem fiókéi, akik örökké a kocsmák küszöbére csábítjuk 
emberét.

Harmadnap a lejtős dombvidék egyik bevágott pincéjében 
Rozi bácsi végül kézjegyét adta a rendelőlapra.

-  Most jöhet akár a kolera, most van árum elég -  szólt a jó 
kereskedő gondosságával. S indítványozta, hogy igyunk. Nem 
volt sivár lélek, eszes és vidám ember volt a maga szomorú 
szakmájában is.

Nagy hasú hordók vetettek ránk árnyékot, s mindenki mondta 
a magáét, sokszor egymástól függetlenül.

-  E borvidék kiváló népe asszekurálásra csak keveset költ -  
szögezte le például Szakvári Albin, a gugás hajdani jegyző. O is 
velünk volt, és többen az utazók közül.

-  Szőlejük van, és nem félnek a jégtől, ilyet még nem is láttam 
-  toldotta meg panaszát Szakvári tekintetes úr.

-  Na ja -  válaszolta Rozi bácsi, a koporsós - ,  ha maga tudna 
jeget csinálni, mikor úgysincs ára a bornak, akkor lenne értelme 
az asszekurációnak. De így.

S mialatt mi társalogtunk a pincében, odakint hintó várt ben
nünket kihízott, békés temetkezési lovakkal -  ilyenkor délelőtt 
úgysincs más dolguk a dögöknek, védekezett Rozi bácsi. Nem is 
volt baj velük útközben, legfeljebb az, hogy csak lépésben tudtak 
haladni és nagyon szomorúan: a nép megismerte kihízott fekete
ségüket, s vidáman derült a járda szélén, figyelve a különös 
menetet, bakján egy temetkezési huszárral. Derült a pillantásuk 
már csak azért is, mert most élőket fuvaroztak a gyászpompa 
lovai. Részegeket ugyan, de az nem volt szégyen a borvidéken, 
inkább dicsérte szőleik erejét.

Mikor a déli harangszó -  a törökök feletti hajdani győzelem 
hirdetője -  megkondult a város számos templomában, feladato
mat én is bevégeztem. Összesen négy rendelőlapon sok-sok 
kitöltött rubrika biztosította a Limbek-cég egészséges üzletmene
tét, s további nyolc lapon -  a költségjegyzékben -  számos tétel a 
magam anyagi előhaladását.

*
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A rendelőlapokkal nem is volt baj a leszámolásnál, a 
költségjegyzék tételeivel annál inkább. Ezúttal már nem volt 
elnéző irántam a főnököm.

-  Maga itt azt írja, hogy bérkocsira százhatvan korona (régie
sen, koronában számoltunk még), hát vőfélynek küldtem én 
magát, vagy koporsót eladni? Meg aztán mit evett maga ott, ha 
pusztán csak az ebédje hatvanöt korona? Jó, egy leves az hat 
korona, egy sült az húsz korona, hogy hoz ki maga hatvan
ötöt? Teszem, egy tésztát is eszik hozzá, bár az már felesleges 
szerintem, de legyen; hogy hoz ki mégis ebből hatvanötöt? 
Persze, ha maguk butéliát dőzsölnek, tönkre kell menni az em
bernek. Még jó, hogy nem írják be a költségeiket a vörös 
lámpás házból!

Azt akartam neki mondani: pedig benne van, tekintetes úr, 
kérem, benne van a számlában, az is, csak nem külön tételként 
megnevezve.

Hát ilyen ember volt a gazdám, kegyes jó ember, csak a 
költségjegyzékek mindig megvadították. Például elődömnek, 
Günsz Hermannak ilyen tételei, hogy meleg lábvízért 20 korona, 
aszpirinre 5 korona.

Áhítattal lapozgatom őket, régi útielszámolásokat a Limbek- 
cég irattárában -  alapíttatott 1908-ban, s azóta annyi minden 
történt, aj-aj - ,  megsárgult papírok hirdetik itt ügynökölő elő
deim virágos és dús képzelőerejét.

Az még csak hagyján, hogy: vekkerre hat forint, meg hogy egy 
pár kalocsni -  el is veszhetett a sárban valamelyik lábról útköz
ben - ,  de mi ez folyton, hogy szódavíz a Mihálynak? Megint és 
újból.

Az egyik viharlámpát vett, a másik gamósbotot az ebek ellen 
vagy ajándékot a Funero fiának -  holott ott papi személyek, 
kérem, az igazgatók - ,  meg hogy kétszáz korona az eltört tükö
rért. De már Csihás Adolf néhai jutalékos ügynökölő szemérmet
lenül beleírta: klisztírozás költségei. S ugyanő később a vízum 
reperti költségeit is elszámolta.

Micsoda zajos élet, szenvedés, indulatok, károk merednek rám
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e régi lapokról -  s micsoda ordítás és vad csatazaj, amikor e 
tételek a Limbek úr elé kerültek. Nem is csodálnám már azt sem, 
olvasván a sorokat -  nem csodálnám az olyan tételt, általam 
olvasott régi kalendárium útmutatása nyomán, hogy: talpam 
köszörülésére 36 korona.
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A RÓKUSI CSATA
VI.

Ravasz kandúr nyivákol az ajtóm előtt. Frigyes nevű -  csak mi 
vagyunk férfiak ebben a házban, ketten. Csakhogy neki köny- 
nyebb, ő beszüremkedik, ha kedve tartja, arra bal felé is, a 
háziakhoz, míg én lopva osonok ki az előszobán, korán reggel, 
mert nyitják a boltot. Végiglejtek a Mária utcán, ahol még 
söprögetik a téglajárdát. A sarki butikból vidám atyafiak özönle
nek ki, hangos kiáltozásuk betölti a környéket. A piacon 
újkrumplit kínálnak már, s egy tilinkós ember vidám fafurulyáira 
hívja fel a nép figyelmét, azt pedig úgy, hogy szépséges nótákat 
tilinkozik saját áruján. Éppen azt fújja a tarnócai nótából, hogy 
„fizetésem húsz forint tíz karajcár“ . No ugyan, felkopna az álla 
márna az olyan bojtárnak, akinél csak ennyi a lózung. Új nóta 
kívánkozik oda arra a tilinkóra, új számjegy, új pénz meg sok 
minden új. S ha én vennék olyan tilinkót, mit fújnék ugyan rajta? 
Mi az, amit egy koporsós tilinkózhatna, üzenve oda a Mária 
utcába?

Talán azt: Fizetésem két és fél ezrelék a bruttó forgalomból. 
Nosza, lányok!

Tán még mindig kettőnek, te kékszakáll? -  kérded.
Már én csak egynek, de maholnap egynek se. Az Emmát már 

elragadta a nagy orrú s nyugdíjigényű zenetanár. Éva még szíves 
hozzám, de látom a szemén, hogy hej-haj, nem tánc az élet, 
Józsikám -  vagyis hogy ilyeneket gondol - ,  s ki tudja, holnap 
talán őérette ügyvéd jön egyenesen, vagy még magasabb.

Úgyis kell neked, mondod erre, mit kapaszkodsz te uborkafára 
váltásnyi fehérneműddel mindössze, meg vacsora nélkül -  hát 
úgy hiszed talán, hogy bolond a világ. Meg aztán: két patkót egy 
tűzbe, nem jó dolog az ilyen.

Hát hiszen tudom. Igaz ugyan, hogy a váltás fehérneműm már 
hatra szökött -  hat ing és hat alsó - , s ötven könyv is lenne az
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almárium tetején. (Még majd egész láda kell, ha hurcolkodok). 
Vacsorát pedig mindennap eszek mostanában: svarglit, igaz, meg 
töpörtyűt uborkával. Meg nem utolsó az a percent sem, amit 
kedvem lenne hetykén odaüzenni a tilinkóssal a Mária utcába. 
De azért tudom. Az ilyen koporsósnak, mint én, csak úgy felej
tené el a dengelegi ház, ha nem státusbeli -  így mondják a rangot 
az uraknál - ,  ha kidobhatnám a Limbek Bélát a boltból, és 
magam ülnék be. Ha kivenném a Limbekné nagysága füléből a 
gyémánt fülbevalót, és odahordanám szívszerelmemnek. Akkor 
az Éva, aki ügyvédre vár, talán úgy mondaná: aranyos egy 
táncosom, persze hogy szerelem! Vagy tán még az Emma is 
visszapörölne tőle -  ez úgyis gyenge dolog azzal a zenetanárral, 
alig jobb nálam, csak éppen a nyugdíjigény, kérem. Akkor 
besurranhatnék én is bal felé, oda a szobákba, éppen, mint 
Frigyes, a kandúr. De hát így? Eridj, bolond.

Előbb úgy volt, hogy megverem a zenetanárt, a nagy orrút -  
aki az Emmát elragadta - ,  de rájöttem, hogy hálátlanság lenne, 
hiszen elragadva őt, éppen hogy választani segített. Most már 
bátran szerethetem azt az egyet, aki megmaradt. Meghallva 
viszont, hogy ennél talán ügyvéd lesz, aki jön -  hát mind az 
ügyvédet csak nem leshettem meg az utcasarkon? Először, lehet, 
hogy nem is ez az ügyvéd lesz, akit éppen lesek, másodszor: hátha 
még annál rangosabb lesz, s végül is nem verhetek meg minden 
rangos embert Nagykárolyházán és környékén az Éva miatt, nem 
igaz? Meg tán úgy lehet, hogy ez nem is innen kerül ki, aki Évát 
majdan kiszemeli, s olyan hosszú kezem úgysincs, mely odasóz 
pont, ahová kell.

A tilinkós ébresztette bennem ezeket a gondolatokat: néztem 
is feléje sokáig forgolódva,, ő meg észrevette, és nyomakodott 
mögöttem, mint aki megérzi: itt vásár lehetne kettőnk közt, ez az 
ő embere éppen. Busafejű, siető legény, akinek szíve harmatos, 
nótára figyelő. Vegyél nosza egy tilinkót, erősítsd vele a szívedet. 
De hát ez is úgy van, ha zongorát vihetnék a dengelegi házba -  
amikor Róbert bácsi kivándorolt, akkor adták el az övéket - , 
akkor ünnepelnének, de tilinkóért csak nevetés járna. El is 
vesztettem aztán szemem elől a tilinkóst -  vagy ő engem - , 
kalapja még ott mozgott egy darabig, nótája még sírt, de elnyom
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ta aztán az utcai zaj. Jó lesz sietni, mert nálam a kulcs a nyitáshoz. 
A koporsósbolt kulcsa.

Nem tudom, láttál-e már reggel boltajtót nyitni?
Te azt hiszed talán, hogy valaki egyszerűen odalépked, zár 

egyet, és felrántja a redőnyt -  azt hiszed, hogy ez így megy. 
Holott a boltnyitás ünnepi formát őriz.

Először is megmutatkozik ott a rangsor. Inasgyerek, az már fél 
hétkor ott strázsál, játszadozik és hempereg, különösen, ha töb
ben vannak. Fiatalsegéd loholva érkezik, öregsegéd méltóságo- 
san lépked. Néha egy-egy kihagyás támad a rangsorban, egy-egy 
rendbontás, ilyenkor szemrehányó tekintetek érik a rangsor meg- 
bontóját.

S végül jön a parancsnok, a kulcsokkal legtöbbször a gazda 
maga. Köszönnek neki, és ő is köszön. A terefere ott a járda 
szélén az alsóbbak részéről egyszerre elhallgat, a parancsnokló 
meg a kulccsal a kezében odalép a rolóhoz, bedugja a kulcsot, és 
megfordítja.

Most odalibben a legkisebbik inas, ránt egyet a redőnyön. Ő 
csak félmagasságig bírja gyenge karjával, de már ott a fiatalse
géd: odafeszíti erős vállát, és még egyet lök a rolón. Ezt a 
mozdulatot már az öregsegédek kézlebbenése kíséri: úgy tesz
nek, mintha ők is segítettek volna, hogy a boltajtó feltáruljon. S 
ebben jelkép van, ebben a mozdulatban: így akarjuk mindany- 
nyian, hogy együttes akarattal meginduljon számunkra a munka 
napja.

Nálunk Limbek úr csak ritkán adja ki kezéből a bolt hatalmát 
képező kulcsokat. De most reuma állt a bal combjába, csak 
sántítva, kilenc után jár be, s a kulcsokat ránk bízta. Csak 
megfelezett bizalom volt: egy kulcs nekem, egy meg Zeisl bácsi
nak. Őnélküle én, nélkülem meg ő a boltba nem hatolhatott. 
Azért mégis parancsnoki megtiszteltetés volt, és emiatt kellett 
sietnem minden reggel. Ha elkések, megtörténik a szégyen: az 
egyik zár már kilakatolva, a redőny gördülésre készen -  felrán
tani mégsem lehet, hiányzik hozzá a másik kulcs, amelyet ilyen
formán méltatlanra bízott a kenyéradó gazdánk.
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Hej, emberek, az volt aztán a nap, amelyről most beszélek! 
Kilenckor kiderült, hogy a reuma sokkal jobban elővette gazdán
kat, semhogy pár napon belül elhagyhatná ágyát. Felesége se jött 
be, őt ápolta. Úgy hitte mindenki, nélkülük semmire sem me
gyünk.

Zeisl bácsi riadtan pislogott: negyven éve volt a szakmában, s 
kisujjában volt az egész koporsóárusi és temetkezési tudomány, 
mégis úgy nevelték itt, Limbek Béla boltjában, hogy elvesztette 
mindjárt a fejét, ha nem érezte maga mögött gazdája 
parancsnoklását. S az asztalos éppen mára ígérte az új diófaárut, 
egy szállítmány kész koporsó megy a Duna-vidékre, ketten is 
jöttek be vidékről koporsóért. Délutánra meg helyben temetés. 
Számadásra érkezik azonkívül az ügynök is, aki utazik reggel -  
mindmegannyi súlyos feladat, mi lesz mindebből?

Az inasok fogócskát játszottak az ércáru között, a csomagolok 
hosszas vitában dangubáltak valami éjszakai kocsmai incidens 
fölött.

-  Én meg csak oda egyet neki -  harsogott a legizmosabb 
köztük, a többi zajongva helyeselt. Olyan lárma volt ott a kegyes 
intézményben, a koporsósboltban, mint a sarki butikban szokott.

Itt példát kell mutatni -  ragadtam meg a dolgok velejét. S 
fejemre csaptam gazdám szaténsapkáját -  mindig ebben jár, ezt 
hordja - ,  s úgy indultam a kergetőző inasok felé. Meghökkenve 
nézték más fején a sapkát, de abbahagyták. A pakolok meg -  
azokat már szóval is nógatni kellett -  kelletlenül tologatni kezd
ték a diófaárut. Ügynök kartársam, aki elszámolásra jött be az 
irodai üvegkalickába, ugyancsak bámult, hogy a kövér Béla úr 
helyett engem talált csak ott; de a szaténsapka a fejemen elnémí
totta. Zeisl úr úgy sürgött-forgott körülöttem, mintha világéle
temben itt ülnék parancsnokolva. Arcomon beszédes szomorúság 
honolt üzletfeleink felé -  hej, ha most látná Csujtárné nagysága 
az ő lakóját! így, kezemben a kormányrúddal, ez volt minden 
vágyam. Ő és a szerelmem, Éva lánya -  az ugyan nevetgélne csak 
a háta mögött, mert mindig csak a táncost látja bennem, semmi 
mást, de hát mit akarunk egy csacska leánytól?

így számoltam hosszú számoszlopokat -  el-elvétve az össze
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adást, hiszen agyamat a hiúság töltötte most be s bosszankod
tam is efölött, hogy nem vagyok ura a szakmának egészen.

Délben a zárásnál -  akár hiszitek, akár nem -  mind a két 
kulcsot magamhoz vettem. Zeisl bácsi ugyan pislogott erre egyet- 
kettőt, de nem mert szólni, s kikerülte a tekintetemet.

Siettem a folyópartra, a Tisza vendéglőbe ebédre, csörgetve 
zsebemben a bolt kulcsát. Mind a kettőt.

Hagymás rostélyossal jutalmaztam magam, kedvenc eledelem
mel. Takácsi úr, az asztaltársam, észrevett valamit izgalmamból, 
feltolta a szemüveget, és rám vetette vizsga pillantását.

Takácsi úr a tanügyben tevékenykedett, azaz tanító volt, s 
gyermekpalántákat oktatott az életre. Sokszor nehezményelte 
tőlem, hogy fordított S meg N betűvel indítunk örök és utolsó 
útjára halottat a koporsóinkban.

-  Ifjú barátom -  mondta - ,  ideje, hogy ez az állapot megszűn
jön. Rossz fényt vet reánk, tanerőkre, hogy csak így oktatjuk a 
népet.

Nehéz volt megmagyarázni, hogy Náci bácsi, aki nálunk a 
betűket ragasztja, nagy kedvelője a szilvóriumnak, és ilyenfor
mán keletkezik helyesírási hiba koporsóinkon. Különben is neve
zett régen járt iskolába, s hanyagságáért a mai tanítónemzedék 
már nem kárhoztatható.

Ilyen volt a viszony köztünk. Neki a savanyú tüdő volt a 
kedvenc eledele, nekem a hagymás rostélyos. Ő a sört szerette, 
én a vizezett spriccert. Harmadik asztaltársunkat, Rosulyt egyi
künk sem szerette, mert sokat hazudott. Kéttornyúnak hazudta a 
szelencsei templomot -  tornyot hazudott hozzá - ,  saját két 
gyermeke mellé pedig egy harmadikat, pólyást, aki folyton sír, s ő 
nem tud aludni tőle. Hindenburg is kezet fogott vele egyszer.

-  Ja, ja, Rosuly -  mondta neki az ősz hadvezér.
S ő találkozott, Rosuly, ugyancsak idefelé jövet a Tisza 

vendéglőbe.. .  kivel is? Senkivel sem találkozott, Kirsztman dok
torral találkozott, aki két nap előtt árverési ügyben elutazott, s 
azóta is vidéken van.

-  Kérek egy tányér levest és egy borjúcsülköt -  mondotta 
Rosuly, és leült közénk. Ő úgy intézte a hazugságait, hogy 
azoknak mindig személyes kapcsolatuk volt, legtöbbször vele. Ha
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ugyan volt türelmünk csattanós történeteit meghallgatni. De ha 
nem? Kérem! Hazudhat ő rólunk is, velünk kapcsolatban, na 
nem igaz?

-  Na -  mondotta - ,  maguk is becsukhatják nemsokára azt a 
butikot. Láttam márna kifordulni a Concordia ajtaján az esperes 
urat. Az ajtóból visszaszólt -  többen is hallottuk - ,  a Limbek 
halottjait pedig be se engedjék a temetőbe!

Takácsi tanerő ismét rám nézett a szemüvege fölött: ne higy- 
gyen neki, ifjú barátom. Ne higgyen e sárga lelkű embernek, 
erősen kétséges minden, amit mond. Mint ahogy kétséges, hogy ő 
volt az a katona, aki a világháborúban az utolsó puskalövést 
leadta a doberdói fennsíkon. S hogy két ízben is kerékpárbajnok
ságot nyert, csak nem gyakorolta azóta a pedálozást, és elfelej
tette. Mi az neki, esperest hazudni?

S úgy is hangzott az egész, mint bolond füllentés Rosuly 
szájából. Hogy én miért nem figyeltem akkor rá, miért nem 
hittem neki jobban! Mennyivet könnyebben nyertük volna meg a 
csatát délután a rókusi temetőben.

Kirendeltem hat embert délután, hat gyászhuszárt bizonyos 
temetéshez. Még láttam őket elvonulni, a gyászkocsit is -  
délutánra meglassult a forgalom, és én álmodozhattam az íróasz
tal mellett jövőmről.

Parancsnoki tettemet, hogy kezembe vettem a gyeplőszárat, 
Limbek Béla, a gazdám, elismeréssel fogadja majd. Talán homlo
kon is csókol, percentemet mindenesetre felemeli. Mostanában 
úgyis rám hárítja mind az írásbeliséget, leszek majd cégvezetője, 
vagy minek is mondják az ilyet. S ő feküdhet nyugodtan reumá
val vagy még nehezebb betegséggel, akár szélütéssel is: semmi 
gondja. Lelke nyugodt lehet, van, aki őrködik az övé felett. . .

Füstölve álmodoztam ott az irodaketrecben, közben félszem
mel lestem, ki mit csinál. Félszemmel és nagyon elnéző hangulat
ban. -  Egy inasgyerek legyeket fogdosott szemérmetlenül -  
hagyjuk, fiatal még, hadd szórakozzon, a pakolok vöröskesztyűt 
játszottak a sarokban -  no ugyan, dolgoztak délelőtt eleget. Zeisl 
bácsi meg szunyókált a sarokban, ahogy szokta: törődött testének 
gyógyír az ilyen pihenés.
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Egyszerre aztán nagy kiabálás közt bevágtat egy gyerek. Ordít
va mondja:

-  Gyüjjenek, emberek, hamar, mert mészárlás lesz a temeté
sen!

-  Te ki vagy, hallod-e? -  mordultam rá mindenekelőtt. Ő 
meg, hogy a Süli Gáspár fia, és apja szalasztottá ide, hogy 
jöjjünk.

Süli Gáspár a vezérhuszár a gyászvitézek között, a botos, igen 
komoly ember, s ha ez valóban a fia, baj lehet a rókusi temetőben.

De miféle baj?
Valami ködlött agyamban. Mit is mondott Rosuly az ebédnél? 

De nem volt időm végiggondolni, a gyerek már mondta tovább:
-  A konkordiások! Azok állnak őrt a kapuban, és ordítják, 

hogy ide ugyan be nem jöttök!
Értelmes fiúcska volt, és sürgősen cselekednem kellett. De 

hova ilyenkor, hova rohanjunk? A gazdámhoz talán előbb, ta
nácsért? Nem, csakis a harc színhelyére egyenesen. Nyolc csoma
goló munkás, három inas, két segéd, élükön velem. A boltot 
rábíztuk Zeisl bácsira.

Végig a tavaszba borult károlyházi utcákon -  de messze is van 
a temető - ,  lélekszakadva végig. És mert minden út véget ér 
egyszer, mégis odaértünk.

Akkorra már a gaz concordiások erősen hátraszorultak, lévén, 
hogy a gyásznép is beavatkozott, s azok kemény nyomása meg- 
roppantotta frontjukat.

-  El innen, pogányok -  kiáltozták a gyászolók. -  Végtisztessé
günket ne zavarjátok, ha százszor is az esperes nevével jöttök!

De ők csak egyre, a concordiás legénység, hogy nekik az 
esperes így meg úgy. Hogy ide csak ők temetkezhetnek, senki 
más, ma jött ki a pecsétes parancs.

A Rosuly tehát igazat hazudott!
Énrajtam fecskefarkú zsakettkabát volt, úgy lépegettem, nyo

momban a pakolókkal -  nyolc izmos, nagy emberrel meg a 
segédcsapataimmal - ,  hogy szétnyílt a farkasszemet nézők ka
réja. Mint a párvívók vezére hatoltam be a kis tisztásra, amely a 
két arcvonal között elterült, s amelyet a Concordia embereinek s 
a rókusi temetőcsőszöknek ásói meg kapái teremtettek.
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-  Emberek -  így csengett a hangos felhívásom - ,  e végtisztes
ség óráiban vitának helye nincs. A jogvitát döntse el a törvény, a 
megye meg a város. Én, mint e végaktust rendező temetkezési 
intézmény teljhatalmú feje, azt mondom nektek: eresszétek be 
ezt a koporsót elhantolásra, mert a gyászközönséggel együtt úgy 
szétverünk benneteket, hogy belesántultok.

S még hozzátettem aztán:
-  Quod dixi, dixi!
Hadd legyen latin is benne, az csak segíthet a dolgon. A mi 

papunk az úgyis megfutamodott régen a harc láttára meg az 
esperes úr nevének hallatán.

Azok meg félreálltak, a concordiások, vállukat vonogatták. 
Parancs az parancs, de verekedni talán jönne ide az esperes úr 
maga.

így hántoltuk el ügyfelünket, és sokáig ez volt az utolsó 
temetésünk, mert átokkal sújtották a Limbek-céget meg a többi 
koporsóst; az örök nyugalom helyét egyedül a Concordia parcel
lázhatta szét a népek közt, mert ez volt az esperes úr akarata.

Ő volt az első, aki monopolilletékkel drágította meg a halált 
Nagykárolyházán.
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A CÍMZETT ISMERETLEN
VII.

Mennyi is az egész élet? Úgy is mérhető, hogy egy-két tucat 
levélcím csupán, ebből kitelik. A postás keres olykor-olykor, 
levelet kézbesít, s az te vagy, akinek neve a kopertán áll: Szalma 
Ferenc, mondjuk. Néha a foglalkozást is odaírják, az utcát meg a 
házszámot, hogy rád találjanak.

A rendes embert, aki nem mozog sajtkukac módján ide-oda az 
életben, hosszú esztendőkig megtalálja ugyanott a postakézbe
sítő. Az ilyennek küldött levél -  ha visszajön -  legfeljebb azt a 
jelzést viseli: Meghalt.

Más az eset persze, ha valaki minduntalanul összeszólalkozik a 
házigazdával, fel-felmondogatja a lakását vagy az állását. Vagy 
neki mondanak fel, és őt dobják ki -  s a postással nem közli senki 
új címét az ilyennek, csak becsapják orra előtt az ajtót.

-  Nem tudjuk -  kiabálják ki a csukott ajtón keresztül. S a 
postakézbesítő ilyenkor előveszi azt a kis piros szélű cédulácskát, 
és gondosan ráragasztja a bitanggá vált levélre. Még jó, ha ez 
kerül a boríték oldalára, hogy ELKÖLTÖZÖTT -  itt még kap
hatott némi támaszpontot a posta embere. De ha nagyon mérge
sen ripakodtak rá, ő is a bosszú fegyverével él, s azt teszi a 
borítékra, azt a cédulát, amely szerint: A CÍMZETT ISMERET
LEN.

S ha valaki a posta számára elvész, mint gombostű a szalmaka
zalban, afelé sikonghat az anyai jajszó, a szerető hívó szava, vagy 
a hitelezői dörgedelem, kínálkozhat újesztendői BUÉK-kártya 
vagy baráti kölcsönből megküldött 240 dinár -  aki így elvész, az 
nincs többé. Ahhoz, hogy ismét életre keljen -  cím kell, még
hozzá új cím, amelyet ismerni kell valakinek, elsősorban a fel
adónak.

Nem tudom, írt-e nekem valaki levelet akkortájt károlyházai 
életem negyedik esztendejében: lehet, hogy írt, de vissza is jött a
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levél, az biztos. Méghozzá a legkegyetlenebbik jelzéssel, amely a 
címzettet egyszerűen ismeretlennek bélyegzi.

Ismeretlennek, mert nem hiszem, hogy Limbek vállalkozó veje 
nagyon odanézett volna, amikor a céghez irányított, de nekem 
szóló levél megérkezett „Ez visszamegy41 -  dobta vissza undorral 
és félkézzel, s legfeljebb vállát vonogatta, ha a postás kérdést 
intézett hozzá! S mellette a Zeisl bácsi, aki ott volt a posta 
átvételénél, az még a száját sem merte kinyitni, nemhogy jelét 
adta volna valamivel is annak, hogy ismer még, és tudja életem 
további folyását.

Ebből könnyen kiolvasható, hogy kitelt nekem ott a kenyerem 
a koporsósboltban, s hogy nem a legszebb nyomokat hagytam 
magam után, ha ennyire megtagadtak.

De már talán a Mária utcai Csujtár házban, ott csak nem 
csapták rá az ajtót a postásra, ha kerestek? -  kérded.

Pedig rácsapták, talán még a láncos kutyát is leoldották, hogy 
ráuszítsák arra, aki emlékemet idézi.

Hát már megint kilendültél a sínekből, Józsi? Hogy se kenyér, 
se lakás megint, s most már címed sincsen, adresszod, amelyen 
valaki kereshetne? Mindez jogos aggodalom, és igaz: se állás, se 
hajlék, se cím. Viszont feleség, az van! De van ám.

Engedd meg, hogy rendbe szedjem, csokorba szedjem a hírvi
rágot mostani életemről, s átnyújtsam neked.

*

A rókusi csatánál, ott hagytuk el, ugye? Amelyet az esperes úr 
emberei ellen vívtunk. Meg a köszvénynél, amely Limbek urat 
derékon kapta. Én lettem hát a parancsnok, valahányszor az 
undok kór cégfőnökünk végtagjaiban garázdálkodott. S e napok 
egyre sokasodtak: félévi parancsnokoskodás után joggal hihet
tem magam tótumfaktumnak.

S akkortól de másként néztek rám a Mária utcai házban. Be 
sokszor surranhattam be én is Frigyes kandúr nyomán arra bal 
felé, de sok teát megittam finom művű csészékből, de sok Csuj- 
tár-tervben lettem szószóló, sokszor központ. Cégfőnök voltam 
abban a kegyes vállalkozásban -  sokéves ügynökölő és könyvelői
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pályafutás után amely embereket kísér utolsó útjukra. Ha 
bizonyos hitfelekezet halottaira nézve fenn is áll még a zárlat -  
maradt máshitű elég. Meg aztán: kis falat az elhantolási üzletág 
ott, ahol százszámra gurul ércfedelű és diófaáru, meg egyszerű 
deszkaáru messzi vidékre, hogy a kegyelet egyéb tárgyairól ne is 
beszéljünk.

Talán az Emma is visszakívánkozott volna már onnan, a na
gyorrú tanár oldala mellől -  de hát nem esett fejére az én Évám! 
Akihez most már az igazi szerelem szálai fűznek. S ha olyan is a 
két lány, mint két szakasztottan egyforma tojás -  hogyan is 
cserélhettem össze kettőjüket, mikor mégis annyira mások!

Már a kézfogásuk, kérem, meg a többi.
Csujtár Éva már nem nevetett, ha arról szónokoltam, hogy a 

csipkés szemfedő jobban fogy, mint a slingelt. Komoly probléma 
ez az említett iparágban. Most már a mama hallgatott mosolyog
va, ha ezt tárgyaltuk -  ő már mosolyoghat, hiszen van, aki a 
családban megvédi férfitekintélyemet.

A mama mosolygott, talán azért is, mert képzeletében megje
lent a Limbekné gyémántos fülbevalója -  ahol ilyesmi terem, 
nem utolsó mesterség az, kérem!

Hírvirágaim csokrában, amelyeket most eljuttatok hozzád, a 
legszebb bokréta: erősen kivirult szerelmünk a Csujtár Évával. S 
én egyre fohászkodtam a köszvényhez, maradjon minél tovább a 
gazdám tagjaiban. Ó én gyarló, balga ember. Úgy hittem, ez tesz 
örökre bizalmas emberévé. De balga is voltam, mondom.

A csúz ugyan erősen ágyához szögezte kenyéradó gazdámat, s 
a belém vetett bizalmat napjában százszor is alkalmam volt 
igazolni -  mégis belelőtt a dologba a váratlan.

Megjelent egy reggel a vő. A Limbek úr veje. Megjelent az 
üzletben.

Már mikor leszállt a fiákerről, és végigjött a bolton, nekem 
már akkor sem tetszett. Valami azt súgta folyton: vigyázz, te 
Józsi, nagyon vigyázz most! Ez az ember a Limbek Lujza férje, s 
akar valamit.

Hát még mikor hajtogatni kezdte, hogy „a tata így“ meg „a 
tata úgy“ .

A tata egy reumás ember, bottal jár, és szaténsapkát hord,
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ordít az útiszámlák tételeinél -  egyszóval egy goromba ember. 
Ha bejön, sokszor se jó napot, csak „Jancsi, töröld meg az 
orrodat, és ne szotyogj folyton, mert képen váglak“ . Ez a tata. A 
pakolókhoz meg: „Márna vigyázzanak, a kutya istenit, ne kelljen 
az angyalokat megint harapófogóval a felhőkre feszíteni“ (a 
szállítmány érckoporsóin tudniillik, mert ott görbítik le rendsze
rint ezt az égi népet). Ilyen a tata. Mindenkit kidobással fenyeget.

Meg a Nácihoz: -  A nehézség jöjjön rád, hát nem látsz te? Ez a 
Csifcsákné koporsója, 72 éves asszony, te meg 27 éves menyecs
két csinálsz belőle, mert felcseréled a számokat. Te halottgya- 
lázó, te.

Ilyen ember a tata. És a vő, a veje?
Hát nem mondom: finom ember, gyanúsan udvarias. Három

szor is megköszön minden mozdulatot. Nem mondom. Elismeri 
mindenki munkáját. Igaz, a költségvetésből ő is kitörli a fekete
kávét -  csak hát nem azokkal a goromba szavakkal, mint a 
Limbek. Hogy mit, feketekávé? Igyanak ciánkálit. Hanem ezek
kel a szavakkal: Kérem, ezeket a tételeket nem bírja el az üzem.

Hát akkor mi bajod van vele?
Nem tudom. Csak az, hogy valami belém nyilallt, amikor 

bejött. Egy kérdés. Hogy ez mit akar itt?
Mit akar egy vő, akinek gomb- és fésűgyára van apósa hozo

mányából a fővárosban -  mit akar a koporsósboltban? Jó, hogy 
látogatóba érkezett, kíváncsi, hogy megy az öregnek. Ezért be- 
belátogat -  de miért nem megy a kaszinóba ebéd után? Miért 
nem keresi fel Lujza nevű feleségével a rokonságot, az ismerősö
ket -  miért kell neki ehelyett folyton a főkönyvet lapozgatnia?

És egyre sűrűbben, és egyre inkább.
De balga is voltam, hogy a csúz elhatalmasodását kívántam 

főnököm végtagjaiba. Amikor éppen ez hozta rám a veszedel
met, amikor éppen ez csalta ide a vöt, ez késztette nyomorúságo
sán tengődő gomb- és fésűgyára felszámolására, és a jól menő 
Limbek-üzemben a hatalom átvételére. Hisz a tata úgysem győzi! 
S egy ilyen elevenen mozgó csíknak, mint ez a vő -  egy hajdani 
gomb- és fésűgyárosnak minek az üzemben tótumfaktum? Köny
velőféle igen, csak ne legyen drága. Meg utazó talán, de utazhat ő
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maga is. Minek rözsög az a sok ember itt, amikor az üzem úgysem 
győzi?

S az az érzésem, hogy folyton rám néz. Elsősorban énrám, 
hogy elsősorban engem nem bír ki az üzem.

*

A csöndes alkonyaiban Éva besurrant a szobámba. Úgy ültünk 
egymással szemben két széken, a térdünk szorosan összeért. 
Odakünn az ősz hullatta lombjait, egy-egy lehulló gesztenyefale
vél odasodródott a szélben az ablakhoz, és halkan megkoppant.

Akkora sóhajtás szakadt ki a mellemből, hogy majd elfújta a 
leányt. Erre ő is sóhajtott. Mert már tudott ő is mindent. A 
percentnek lőttek: kis fizetés legfeljebb, régi beosztás. S mikor én 
kapálództam:

-  Kérem, a csomagolómunkások többet keresnek!
Akkor ő:
-  Tessék! Módjában áll akármikor közéjük állni!
Azért sóhajtottam akkorát, és a sóhajtás azt üzente Csujtár 

Évának: akarsz pakolóné lenni, lelkem?
Érdekes, az Éva haragja kizárólag Limbek Lujzára esett ebben 

a kérdésben.
-  Az az utálatos kígyó! Már az iskolában is ilyen volt. Juj, 

kikaparnám a szemét.
Pedig a Lujzával semmi dolgom. Nem is találkoztam még vele. 

Nem is ismerem. Meg is mondtam, de ő tovább tüzelt.
-  Hát nem érted? Ha ő nincs, nem lenne semmi baj.
Viszont ebben is volt némi igazság. Érdekes, hogy a nők

mindjárt a gyökerüknél tapogatják a bajt. Én napestig hada
koztam a goromba Limbekkel és hájfejű vejével -  s a háttérben 
minden a Lujzika miatt van.

Ujjam intőn emelkedett a levegőbe: akár így, akár úgy, boga
ram, baj van.

Ő is a fejét ingatva: baj van.
így ültünk a csöndes estében, a szíve meg -  az ő szíve átdo

bogta: hát ha pakolóné, akkor is!
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A szíve. De a szeme azért azt mondta: de azért tudod, ez csak 
utoljára marad. A szája meg: Hát Józsi, ki kell találni valamit!

S amit kitaláltunk, évezredes egyszerűséggel, az volt, hogy 
megszökünk.

*

Úgy érett a terv lassan, hogy itt nincs is más kiút. Mert lefagy 
majd a mosoly mindenki szájáról irányomban, ha a koporsósbolt- 
ban elszenvedett tengely törésemnek híre megy; azok a biztató 
jelek, hogy egy dengelegi lánynak megbocsátják az alászállást, 
semmivé foszlanak, ha nem egy tótumfaktum oldalára száll le, 
hanem hogy raktárosné lehet csupán. A mama egyszerűen albér
lővé fokoz le, ha ugyan a szerelem fejleményeire való tekintettel 
meg nem szívleli Vazul nevű ősének szúrós pillantását, s lángpal
lossal vegyes felmondólevélben nem közli elhatározását elsején.

Botrány lesz mindenképpen a dologból: Évát vidékre szám
űzik a jóságos nagynéni védőszárnyai alá, aki csípős megjegyzé
seivel már eddig sem mulasztotta el -  még a dolgok legkedvezőbb 
állása mellett is -  lepocskondiázni személyemet.

-  Te Józsi, itt olyan kiabálás lesz, olyan visítozás lesz -  
sugdosta forró leheletével a fülembe arám.

Hát az lesz, akár szökünk, akár nem. Holdkóros is kicsit az 
ilyen leánylélek, felhőkön lépkedő, hogy amit ő már kitervezett 
egyszer, annak hálóját ne szakítsa ketté a Limbek Lujza, ,,a 
koporsósné naccsága, nézd csak“ . Most elfelejtette hamar a 
szakma iránti lángolását: szökni akart, és kész. Hogy hová, az az 
én gondom legyen. Szinte kívánta egész testével és leikével: csak 
ropogjon a tűz mögöttünk, amikor ő már szálldos messze-messze 
innen. Mert lebírja néha a legkisebb skatulyába gyömöszölt 
lelket is a lázadás szelleme: szökünk, hát persze hogy szökünk, mi 
is lehetne más.

S amikor megszöktünk, akkor éjszaka ropogtak a bútorok a 
Csujtár házban mindenfelé. Jelezték a veszedelmet. Vazul, az ős 
tekintete még sohasem volt olyan vádoló a családi címerben, 
mely ott függött üvegráma alatt az előszobában, még soha olyan 
kétségbeejtően nem üvöltözött a dengelegi farkas a hold felé.
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Hallgass, te dög -  mondta a tekintetem a farkas felé, a nagyságos 
ős felé pedig, aki majdan születendő gyermekeimnek is ősatyja 
leend, vállvonogatás jutott csupán. Tetszett volna a történelmet 
másképp irányítani, s fenntartani a rostélyos, zárt ablakok rend
szerét; de még akkor is jöhetett egy legény létrával, s hol itt, hol 
ott meglépett egy virágszál.

Létra ugyan ennek nem kellett, az Évámnak, csak fortély. Ami 
abból állt, hogy begyömöszkölt ezt-azt a sublótba napközben, 
takarítás után az én szobámban. Én meg az egészet két nagy 
bőröndbe. S amikor Mátyás, a bérkocsis éjfélkor megzörgette 
ablakomat, halk sóhajok és néma visszafordulások után kiszök- 
döstünk a nagykapun, egyenesen a fiákerbe. A kövezeten még 
csattogtak is hangosan Mátyás sárgái.

Hát nem kötötték be a lovak patáit, mint ilyenkor szokás -  a 
menekülők nyomában? -  kérdezed joggal. Hát nem féltetek, 
hogy a gyüszmékelésre felriad a háznép? Hogy kigyúlnak a 
lámpák, s izgatottan azt kérdi valaki: mi ez a zaj? Meg azt is 
mondjátok meg, gyerekek -  kérded - ,  hogyan léphetett meg egy 
hajadon nagylány ilyen egyszerűen a családi körből? Felöltözve. 
Mert hiú ám az asszonynép, s még azt is kitervezi pontosan, mit 
tesz a fejére, mit vesz fel a lábára, még ha szökik, akkor is. S évek 
múlva is emlegeti, melyik cipő, ruha volt az, amelyet felvett 
akkor éjszaka, amikor megszöktették. S mese ám az, hogy csak 
úgy egy szál ingben jött velem a feleségem, hogy úgy vettem el: 
mindig van ott más ruhadarab is, de van ám.

Kérdéseid tapasztalt emberre vallanak. S választ is adok rájuk 
sorba. A lovak patkója akár szikrát hányhatott, legfeljebb azt 
mondták a szomszédok:

-  Eljött a bérkocsi a Bige úrért, utazik.
Volt, hogy kétnaponként verte fel a zaj a Mária utcát; eleget 

utaztam koporsóárusi tevékenységemben, megszokhatták. Éva 
meg az ebédlőben aludt, három szobával arrébb övéitől. Kiter
vezte ő azt, hogy ruhástul dőlt le.

De ha a nagysága mégis benyitott volna? Vagy a szemfüles 
Emma, ha megneszelt volna valamit, mi lett volna, mi?

Hát törje a fejét a nehézség, hogy akkor mi lett volna. Visítás, 
az biztos. De csönd volt a házban, amikor elrobogtunk. S még a

196



hold is fátyolfelhő mögé bújt. Kicsit dideregtünk a bérkocsiban, 
egymást átkarolva -  olyan furcsán idegen volt most az egész 
város körülöttünk. És robogott a batár egyre messzebb, valami 
külvárosi kis megálló felé, ahol vonatra szálltunk.

S Bige József, a címzett, mostantól a helybeli posta számára 
ismeretlen.
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VIII.

LAKODALMI GONDOK

Neizer úr, a Fehér Hajó szálloda portása levette fejéről az 
aranysávos sapkát -  az aranysáv kissé feketés volt, igaz, mégis 
öntudatosan hirdette a céget, ezüst betűvel.

Azaz nem is vette le, csak megemelte: Alászolgája, Bige ú r -  
köszönt rám a szűk portásfülkében, és tekintete máris st kulcsos 
deszkára esett. Azt mustrálta, melyik szobát adhatná nekem. 
Akkor pillantotta csak meg Évát mögöttem -  vagyis a felesége
met. Ekkor már felkelt, azazhogy: ezt is csak mímelte, a felkelést. 
Csak felemelkedett, mintha jelezné: tudom én, hogy mi illik. 
Mikor aztán megpillantotta bőröndjeinket, mindjárt a csöngő 
után nyúlt. De azt nem mímelte, a csöngőt tényleg lenyomta.

-  Mit adhat nekünk, Neizer úr? Kétágyasat, nekem meg a 
feleségemnek.

-  Ó, a nagyságos asszony -  mondotta jelentőségteljesen -  
. . .  meg tetszett nősülni, kérem, hehehe .. .

Éva ott szipogott mögöttem: nem, nem könnyezett komolyan, 
csak az orrocskáját húzogatta, mert friss volt már az őszi reggel, s 
az az út meg a sok kocsikázás -  folyton csak robogtunk éjfél óta, s 
most reggeli nyolc óra volt.

-  Úgy van, Neizer tata, megnősültem, s mit adhat nekünk 
mégis?

-  Adhatom -  kezdte rá, aztán lelkesen folytatta, tekintetét a 
deszkára meresztve - ,  adhatom a tizenkettest.

-  Hallod, feleségem -  beszélt hátra a tekintetem. A tizenket
test. De aztán eszembe jutott: tudja is, szegényke, az utazók 
nyelvét. Ő csak azt tudta, hogy vállamra hajtva a fejét átszunyó
kálta az éjszakát -  vagy nem is szunyókált, csak nézett maga elé 
kékesszürke harmatos szemével; néha sugdostunk egymásnak 
mindenfélét, amiből senki sem értett. Hogy most sikítanak, juj! 
Most találják meg a levelet. Ki értette ugyan körül ülő, hogy
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miféle levél az, amely miatt sikítani kell, s miért kell ennek a 
menyecskének sűrűn törölgetni a szemét -  talán beleszállt valami 
bitang koromszem, hisz oly gyatrán záródik csak az ablak. Ezt 
tudta csak, meg talán fázott is -  mit sejt ő arról, hogy mit jelent a 
tizenkettes, s micsoda kedvező ómen az, hogy éppen üres a 
vágyva vágyott szoba, amelyet talán sohasem lehet elérni.

Igen, szabad a tizenkettes, a Fehér Hajó legszebb szobája, 
amelyről erkély is csüng az utcai frontra, amelynek szárnyas 
kettős ajtaja van a főbejáratra. Ahol már mindennemű főembe
rek is megháltak, ahol két szekrény van és egy pamlag meg két 
támlás szék piros bársonyból. Ahol az ágy arany rézrudas, s ilyen 
a karnisrúd is; ahol a napsugár bíborszínt varázsol, hiszen vörös 
fénye van plüssfüggöny szárnyának, mely reáborul. (Én magam 
ugyan még nem laktam benne eddig, de mesélik és mondják az 
utazók, akik városról városra hordják a mintakoffert, mintha 
csak azért tennék csupán, hogy az örök szerencsejáték szabályai 
szerint számukra egy nap mégis elérhető legyen a tizenkettes 
szoba.)

-  Jól van, Neizer bácsi, nagyon jól van -  nyugtattam az 
ajánlatát. Elismerésemet öntelt mosollyal fogadta. Hogy lássad, 
ki vagyok! -  ezt mondta mosolyra görbülő szája. Akkor már 
Guszti is ott topogott iszonyú két nagy bakancsában, mint egy 
hajó, olyanok voltak. S felkapta a bőröndjeinket, ahogy illik.

Egybekelésünknek eddig ez volt minden szertartási alapja. De 
már délelőtt loholva jártam az utcákat, hogy megmozgassam a 
továbbiakat. Fel voltunk mi szerelve, kérem, mindennel, szorgal
masan gyűjtögetve az írásokat hosszú heteken át -  csak akadjon 
hivatal, amely helyt ad ezeknek.

-  Na ja -  mondotta Rozi bácsi, és megtörölte izzadt homlokát. 
Kicsit váratlanul érte az egész, azért mondta jelentőségteljesen: -  
Szerelem, na ja. -  Tűnődve bámul maga elé, mintha tűnődne, 
milyen is az. Úgy látszik, rájött, mert mosolyogni kezdett, és 
keményen hasba ütött.

-  No, majd Rozi bácsi segít rajtatok -  szólt, és fekete kemény
kalapja után nyúlt; gyászszalag volt ugyan rajta hivatásához 
képest, de mit akarsz, amikor az embert reggel tíz órakor váratla
nul komaságba szólítják saját koporsósüzemében? Meg aztán -
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aki annyi embert földelt már el, annyi gyásztoron vett részt, miért 
ne lenne egyszer vigasságban is, lakodalomban.

A menyegző ügye ugyan még ebben a pillanatban igen gyen
gén állt. Még csak annyi volt meg belőle: a Fehér Hajó tizenket
tes szobája kibérelve, benne egy menyasszony, aki éjszakai fára
dalmát alussza -  a hétórás vasúti utat (a bérkocsikét nem is 
számítva). Meg most egy koma, fekete keménykalapban, gyász
szalaggal. S jaj, még a postára is el kell rohanni, felvenni azt a kis 
pénzt, amelyet hangyaszorgalommal berakosgattam oda, jobb 
napokban.

Derék cselekedet volt, mondod most, s én szégyenkezem 
kicsit, hogy kuporgató garasember lett, lám, a garabonciás: mi 
lett belőlem. (De azért most jól jön.) Meg aztán beszélni kellene 
az állami anyakönyvvezetővel is, csinálja gyorsan, hiszen onnan 
Károlyháza felől még mindig fenyeget a veszély -  megjelenhet a 
Csujtárné, kérem, volt lakásadónőm, komor fekete ruhában, és 
hangos sikítások közt visszaperli a lányát tőlem .. .  Nagyon kell 
sietni; holnap ha jön, vagy két nap múlva, akkor már az anyósom, 
s azzal, az anyósával, mégis másként beszél az ember, ugyebár?

Ezek a gondolatok kergetőztek a fejemben, mialatt a hosszú 
városházi folyosón a Rozi bácsi potroha benyomult az egyik 
hivatali szobába, amelyen sasfejű tábla hirdette, hogy állami 
anyakönyv.

-  Optyinár vagyok, tudod, Józsi, énrám mégiscsak inkább 
hallgatnak.

Ó, domború hasú barátom, teljes névvel Rozmajer Nándor, 
bár sikerrel járna küldetésed. Bár hallgatna szavaidra az a ma
kacs hivatalnoki fül odabent, amely engem nem akart meghall
gatni. Sőt kitessékelt a hivatalnok, hogy: négy hét múlva, a 
szabályos kihirdetések után. Talán most meglágyul az a taplószív, 
és sietve segít, mert kétszer segít, aki gyorsan segít.

Morzsolgattam az ujjaimat, s odagondoltam a numero tizen
kettőre a Fehér Hajóban. A lányka könnyen mondta, hogy csak 
szökjünk, s ez milyen szépen is hangzik. De itt a tintaszagú 
előszobában, meg a postán a rekesz előtt, meg a portásfülkében s 
mindenfelé a világban hogy remeg ez a szegény szócska, erős 
nappali megvilágításban BOTRÁNY EGY ELŐKELŐ NAGY-

200



KÁRÓLYHÁZI CSALÁDBAN -  SZÖKIK A MENYASZ- 
SZONY -  A CSÁBÍTÓ KOPORSÓSLEGÉNY -  VILLÁM
HÁZASSÁG DISZPENZÁCIÓVAL.

S akkor kidugta fejét, abban a pillanatban -  mikor erre gon
doltam küszöbönálló házasságkötésem kiszemelt, törvényes 
tanúja. A Rozi bácsi. Arcán diadalmas mosoly ült, ajkán meg 
ezek a szavak.

-  Sikerült. Most gyerünk a Lázóhoz.
Az már csak egy aláírás mindössze. S mi az már, egy aláírás egy 

optyinárnak.
*

-  Tizenkettőkor délben -  e szavakkal váltunk el. S rohantam 
lelkendezve a Fehér Hajóba egy kis cédulácskával, amelyen 
egyetlen számjegy állt mindössze -  ó, boldogító kis papírdarab!

Váratlanul sanda gyanú futott végig rajtam. Mintha valami 
hiányozna még.

Még egy tanú persze. Még egy koma.
Lassítva léptemet, azt kerestem a tömegben -  a Rozi bácsi 

komatársát, az ellenkomát. De aki elém került, mind siető ide
gen, és furcsán vette volna hirtelen jött felszólításomat a 
komaságra. Mind elfogytak, már ott álltam a Fehér Hajó portás
fülkéje előtt, hogy megnézzem: fenn van-e a kulcs, nem jött-e le 
az asszony, nincs-e ott egy fekete ruhás nő, aki sikoltozva veti 
magát keblemre -  vagy esetleg körmével is nekem esik, és 
ütlegelni kezd, és ütései hatása alatt egyre nyöszörgőm, hogy -  de 
mama, kérem! Rémképeimtől űzve pillantásom nemcsak a szám
táblára esett, hanem Neizer urat is meglátta. Valamit írt egy nagy 
könyvbe, talán éppen az adataimat, hogy Bige József és neje. 
Numero tizenkettő.

Hirtelen mozdulattal besurrantam, és ráültem a székre oldalt. 
Nem szóltam semmit, csak odaültem.

Ő rám nézett alulról, szeme azt mondta: na? De nem szólt. 
Utóvégre bejegyzett szállóvendég ülhet a portán, ha kedve tartja. 
Üljön.

S akkor én lágyan, mint az esti szellő:
-  Neizer bácsi!
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Csak mondjad, biztatott a tekintete. Kissé csodálkozva.
-  Neizer bácsi. . .  izé . . .  baj van!
Baj? Lehet, de csak neked. Énnekem mi baj lehet az, ami 

neked baj?
-  Izé .. .  az a hölgy odafent. . .  az nem a feleségem.*
Most már levette a szemüvegét, s tekintete tele volt méltatlan

kodással. Hogyhát, kérem, a Bige úr mégis régi vendégünk.. .  de 
ilyet, kérem. Hogy fényes nappal beállít két bőrönddel, kiveszi a 
díszszobát, a tizenkettest, ahol mindenrendű előkelőségek háltak 
már. S most: hogy nem a felesége. Holott a városi szabályrende
let idevaló előírása hatalmat ad, igenis hatalmat a portásnak, 
hogy gyanús esetekben a házasságlevél felmutatását is követel
heti. De hát Bige úrnál, mint régi vendégünknél, eltekintettünk 
ettől, s a látszat is arra mutatott, hogy eltekinthettünk...

-  Kérem, Bige úr -  nyitotta ki szólásra száját, hogy mindezt, a 
fentieket elmondja - ,  én már beírtam, kérem, Bige József és 
neje, és tudhatná, kérem ...

-  Neizer bácsi, értsük meg egymást. Én elveszem ezt a nőt 
feleségül.

Mindez nem hatott rá. Na igen, elveszem, tetszett volna ezt 
előbb megcselekedni, mielőtt beállított ide. Na ja. Azt különben 
is mindenki m ondhatja...

-  De én még ma elveszem. S magát kérem, jöjjön velem 
komának. Tanúnak, vagy hogy mondják.

Kicsit felderült az arca. Helyreütni a hibát, azt a hamis bejelen
tést ott a könyvben? „Arról lehet beszélni, kérem“ -  mondta 
szárazon, és hátranyúlt a sublót felé, ahonnan előhúzott egy 
fekete keménykalapot.

Úgy látszik, ezek az idősebb emberek az élet minden meglepe
tésére felkészültek. S munkahelyükön mindig készen állt egy 
keménykalap. Úgy vélték elejét venni a meglepetés fájó vagy 
megdöbbentő, netán szívet megörvendeztető élének, hogy fejük
re tették a colit.

Neizer bácsi elővette a fekete kalapot, aztán egy kis kefét 
hozzá (nagyon rendes ember volt), kikefélte lelkiismeretesen.

-  S kinek a tanúja leszek? -kérdezte művelete közben, szára
zon.
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-  Hát izé . . .  az enyém. A fe l. . .  a menyasszonyomé a Rozma- 
jer bácsi lesz.

-  A koporsós? Ismerem. Ő is tagja a kugliklubnak. Gyerünk, 
Bige úr!

Közben még csöngetett is, kiadta a parancsot segédjének, 
hagyja abba a rézrudak fényezését az emeletre vezető lépcsőn, 
üljön a helyére a fülkébe.

S már indultunk is. A bejárat elé abban a pillanatban gördült 
két hintó. S leperdült az egyikről a Rozi bácsi.

-  Szervusz, Neizer -  szólt, és kezét nyújtotta a portásnak. 
Neki elég volt egy pillantás a keménykalapra, mindent megértett.

-  Szervusz, Rozmajer -  mondta a portás. Kezeltek, mint két 
klubtárshoz illik.

Az én szemem nyugtalanul vizsgálta a két hintót. Bár semmi 
gyanúsat nem láttam rajtuk, de nagyon ismerősök voltak. Aztán 
a lovakat simította végig a tekintetem.

Rozi bácsi kitalálta a gondőlataimat.
-  Na ja -  mondta - ,  spórolni kell, tudod. Majd ti ültök oda 

hátra, te meg a Neizer. S mi ketten a menyasszonnyal az első 
kocsiba.

Amelybe fehér lovak voltak! Tüzes és fiatal fehér lovak.
-  Na igen -  mondta rejtélyesen Rozmajer bácsi - ,  kölcsönkér

tem őket.
Ha netán nem értenéd, majd felvilágosítlak. Egy pár fekete 

temetkezési ló, két hintó és egy pár tüzes, de kölcsönkért sze
rencsehozó fehér paripa vitt bennünket a lakodalomba. Aki a 
kocsisokat jobban megnézte, felismerhette bennük a Rozmajer 
temetkező halottaskocsisait, de csak aki ismerte arcukat véletle
nül. Mert ruhájuk sujtásos, de nem a halálmadarak sujtása, 
hanem a parádéskocsisoké. Spórolni kell, na igen -  helyeseltem 
én is a Rozi bácsinak. És még büszke is voltam rá, milyen 
értelmes komám van, hogy ilyen pompásan megszervezett min
dent.

Az, hogy gyalog is lehet az anyakönyvvezető elé menni, fel sem 
merült soha ilyen lehetőség. Az túl nagy seb lett volna egy 
dengelegi Csujtár Évának, akiben akkor nagy-nagy szerelem élt
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ugyan, megszökni, azt igen, de gyalog menni az esküvőre, azt 
mégsem lehet, kérlek.

Leírjam az esküvői ebédet is? Én leírhatom, ha akarod. Igaz, 
hogy csak négyen voltunk, de nagyon szépen megrendezte a Rozi 
bácsi. Nemhiába rendező ő -  temetésrendező, igaz, de mi a 
különbség? Az egyik az élet, a másik a halál ünnepe, csakhogy az 
előbbi -  a menyegzőé -  kétségtelenül kellemesebb.

Előbb megittunk kétszer négy szilvóriumot, szertartásosan 
mindegyik koma a saját vendégének egészségére. Éva hitvesem 
csak belemártotta ajkát -  aztán tapsolt a Rozi bácsi, és megjelent 
a leves. Aranyos tyúkhusból, sok-sok zöldségfélével benne, erre 
a levesre Neizer úr kinyilvánította véleményét, hogy: kitűnő íze 
van, ami szakember szájából kétségtelenül dicséret. Aztán jött 
úgynevezett csonthús tormával -  de aki szerette, paradicsommár
tást is kaphatott. Ezt Rozi bácsi újabb tapsa követte, s a tapsot 
vegyes sült, saláta és kompot. Mindehhez szerémi vöröset ittunk, 
s végül torta és feketekávé zárta be a menyegzői lagzit. Végül 
összecsókolóztunk, és Rozi bácsi rendelkezésünkre bocsátotta a 
fehér lovas hintót: ez volt a záróakkord. Neizer úr velünk jött a 
fogadóig, testőrként kísérve bennünket végig -  Rozi bácsi azon
ban elköszönt:

-  Én most lefekszem, gyerekek, s valószínűleg ti is így tesztek 
-  mondta, mire elpirultam, s Éva mellettem, ő is. Neizer úr 
szemrehányó tekintetére a homlokára csapott, és ő is lepirult. 
Olyan hamvas lélek volt, már a menyegzői lakomával befejezett
nek tekintette házasságunkat.

Csodálkozol talán, miért kértem engedélyt az esküvői lakoma 
ily terjedelmes leírására! Azért, mert ezzel hosszú időre be is 
fejeztük az ilyen túlszabott, bő étkezéseket. (Különben erről az 
oldalról már jól ismerhettek korábban.)

Valaha úgy fejezték be a regényeket, hogy két szív egymásra 
talált. A boldog pár további életét az olvasó nyájas képzelőere
jére bízták. Én nem merlek ilyen súlyos feladattal megterhelni, 
mert pénz nélkül egy szállodai szobában -  megesküdve bár -  de 
állás nélkül és kitagadva, cím nélkül, pusztán két koffer női 
holmival s kevéske stafírungommal, ez kicsit talán mégiscsak sok. 
Még olyan embertől is, aki csalánban fürdött. S kénytelen vagyok
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életem fonalának orsóját tovább pergetni eléd -  hiszen csak most 
kezdődik igazán.

*

Az első heteket lázas keresgélésben töltöttük. Mindig keres
tünk valamit vagy valakit, lakást például, vagy Knéfely urat az 
Első Kenderfonóból -  állásügyben az embereket mindig sokkal 
nehezebb megtalálni, mint, mondjuk, ha pénzt hozunk számukra. 
De keresgéltük egymást is eleget, férj és feleség: üzenetek cikáz
tak a légen át, apró kis cédulácskák adtak hírt hol ennek, hol 
annak a házastársnak hollétéről. Ó, boldog megállapodott ko
rúak, akik már sohasem keresitek egymást, mert mindegyik jól 
tudja a másik útját és a másik szokását -  gondolatban is pontosan 
kiszámítva, hogy most hol lehet, és odatalál, akár becsukott 
szemmel is az ismerős városban. De mi ketten, kivetve egy idegen 
város idegen szigeteire, csak most vertünk apró hidakat egymás 
felé.

-  Éppen most ment el a feleséged, téged keres -  hallhattam a 
Rozi bácsi boltjában.

Kalapomat nem is volt időm letenni, indulok mindjárt, s az 
ajtóból még hallom: a szállodába ment. A szállodában meg: itt 
volt, itt volt, de kifordult pár perce a kapun. A kapufélfát -  a 
szállodáét -  már nem kérdezhettem meg, úgyszintén az utcai 
gömbakácokat sem: ugye, kérem tisztelettel, nem haladt erre 
egy, a férjét izgatottan kereső ifjú feleség?

Ebben a korszakban vendéglők és cukrászati üzemek, fodrá- 
szati szalonok, mozgóképszínházak előcsarnokai meg hasonló 
nyilvános helyek sokszor lehettek tanúi annak, hogy egy nyuszt- 
prém-zekés, stuccolt bajuszú, élete és ereje telje felé haladó férfi 
-  így képzeltem el akkor magamat -  izgatottan be-behajolgat, 
benéz, körülnéz, aztán csalódott arccal kifordul. Néha viszont egy 
karcsú, kék szemű nő, örökké csomagokkal kezében, leselkedett 
a férfifodrászok üzemei, a postaépület előcsarnoka és a kávéhá
zak küszöbén. Ez volt az én feleségem, született Csujtár Éva. S 
ha egymásra találtunk, nagy volt a boldogság.

-  Most jövök a Harmat utcából -  lelkendezett - ,  ott lenne egy 
szoba, tudod, Józsi, csak egy baja van .. .
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Igen, csak egy baja volt mindegyiknek. De ez az egy baj mindig 
lehetetlenné tette a szóbeli, albérleti szerződés megkötését.

Én meg szintén lelkendezve, hogy mozog már a dolog, erősen 
mozog: Frank és társa valóban keres órakönyvelőt, csak az a baj 
éppen, tudod .. .

Igen, ennek is csak egy baja volt, egyetlen baja, és éppen ezt a 
bajt nem tudtuk leküzdeni.

Kerestük egymást sűrűn, csodálatos cikcakkban, de mindig 
egymásra találtunk végül, s ez pompás volt és izgalmas. Csak amit 
elmondhattunk hírnek ezekről a rejtélyes cserkészésekről ott az 
idegen városban, az volt majdnem mindig szomorú.

S miből? -  kérdezed végül. Hogy hitvesednél mindig csoma
gocskák, hogy Fehér Hajó Szálloda -  ami végeredményben még
sem olcsó mulatság - ,  kávéház, étterem, cukrászda, fodrász, 
miből, te Józsi? Két szökevénynek. Miből?

Ha figyelmesen olvastad az előbbi sorokat, ott szerepelt a 
férjét kereső ifjú feleség számára mint támaszpont a postaépület 
előcsarnoka. Ott őrizték a pénzemet. A sovány, leapadt, megko- 
pasztott, ijesztően megfogyott kis pénzecskémet -  halavány ár
nyéka sem volt régi gömbölyded számjegyeknek. Már nem is 
nagyon volt érdemes bemenni érte, ez már csak a kamatok 
töredéke, de egy hétre talán még elég. Akkor viszont én kezdtem 
őt sokat keresgélni az ékszerüzletek körül, amelyek tört aranyat, 
gyűrűt meg effélét nemcsak eladásra kínálnak -  jó borsos áron - , 
hanem vásárolnak is -  jaj de siralmas ellenértékben. Még egy 
hétig, Józsi -  sugdosta feleségem, csak ezt a hetet bírjuk ki!

És ez a hét is elmúlt. És elmúlt sok-sok hét azóta, mindig 
múltak a hetek, és mindig múlnak -  aki tegnap szökevény volt, s 
mint ilyen nászutas, a Fehér Hajó lakója, láthatjuk, hogy meg
rázza garabonciás üstökét: nem adom meg magam! Ne sugdoss, 
asszony, hiszen sejtem én, hogy miben bízol, a dengelegi fajtá
ban, Róbert nagybátyádban, s hogy azok már együtt ülnek, és 
sikítás helyett számolnak. Holott te, Éva lelkem, régen meghal
tál, mert leszálltál az osztályból, saját önfejed szerint -  csönd, 
most mi beszélünk, most a Bigék beszélnek! Akiknek asszonyai 
hárászkendőben suhannak a Fehér Hajó kivilágított termei előtt,
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csomagjuk nem selyempapír, s ha férjüket keresik valahol, az a 
tarka abroszos Bancsák-vendéglő legfeljebb.

Mondhatta volna persze a feleségem, mondhatta volna erre: de 
azért te is fecskefarkú kabátban jöttél már, ha ócska bakaköpeny 
is takarta -  s úgy lengtél, mint aki nem hárászkendőt keres; 
felfelé törtél, és így találtunk egymásra - ,  csönd, most én beszé
lek! S netán te se a Fehér Hajó kávéház márványasztalai mellől 
hirdessed a Bigék szerénységének tanait. S netán megtalálnád te 
is a módját család eltartására, aki csak a Bigék erkölcsei szerint, 
akkor beszélhetnél.

Mondhatta volna ezeket is, de nem mondta. Talán csak gon
dolta. Talán csak gondoltuk ezt a beszélgetést egymásra pillant
va, egymás agyába lopva a gondolatokat. S az a szép a házasság
ban, amikor szó nélkül érti meg egymást az ember. S mi megér
tettük egymást. Ő is, amikor megtagadta a dengelegieket, én is, 
amikor a Bigék asszonyainak életét hoztam -  de mégiscsak 
hárászkendő nélkül, és lényegesen javított kiadásban.
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A KÜLVÁROS PARTJÁN
IX.

S most itt lakunk a Turgenyev utcában -  költő nevét viseli az 
utca, a házszám meg: 13. Magasabb szám már nem lehetne, mert 
ez a szélső ház a külváros felé, bár maga a tizenhármas még 
belteleknek számít. Szóval itt vagyunk éppen a határon, mind
össze egy utca van közöttünk. Nálunk még keramitos az úttest, 
aszfaltos a járda, a sarkon túl már téglajárda és portengerbe 
merülő kocsiút hirdeti az élet nagy igazságtalanságát. Tudniillik 
azt, hogy de nehéz is benne megteremteni a külváros meg a 
belváros egyformaságát. (Nem mintha olyan nagyon törekedne 
rá a királyi kormány.)

Az a kis szoba csak úgy a miénk, hogy benne lakunk. Miénk a 
por benne, mely a külvárosi szomszédság felől beleng -  mert azt 
törölgetni feleségemnek jogában áll. Miénk benne az azsúros 
fehér terítő, két váza, a szekrények belső tartalma. Tetejük 
üresen mered rám, mindössze néhány dunsztossal. S ez az üresség 
mindig fájón eszembe idézi összesen hetvenhárom könyvemet, 
melyek ott maradtak Károlyházán, s visszapörölni, úgy érzem, 
nincs jogom őket, mert nagyobb kincset hoztam el onnan: a 
feleségemet. Miénk továbbá egy vizesvödör a sarokban -  a kis 
padka, amelyen áll, az nem -  s ez a tárgy amúgy is erős vita 
tárgyát képezi. A lakás felett némi felügyeletet gyakorló főbérlő 
asszonyság szerint ugyanis a lecsurgó víz el fogja rohasztani.

Általában a vita jelentős nagy szerepet játszik kis háztartá
sunkban. Nem ugyan azok az apró kis házastársi duzzogások és 
kibékülések, hanem ott az ajtónkon túl, Csermák Ferencnével.

-  Márpedig azt ne mondja, Csermák néni -  rántja ki olykor az 
ajtót Éva feleségem - ,  miért rohadna el az a sámli? Hát ha a 
padlón állna a vödör, a padló nem rohad ki. Az is csak fa.

Én meg csitítom: hagyjad már, ugyan. Kivágom legfeljebb a 
sámlit!
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-  De az nem úgy van!, a sámli már itt volt, amikor idejöttünk. 
Azt, hogy én ülök rajta, vagy a lábomat teszem rá, vagy vizesvöd
röt, neki mindegy lehet! Inkább a tetőt csináltatná meg.

Igen, a tető, az már újabb gyújtóanyag! Amikor éjszaka meg
bök a hitvesem: te Józsi, ne aludj, én úgy félek, valami úgy kopog 
itt!

Kopog, kopog -  fordulok meg álmomban - ,  eső az, szívem. 
Veri az ablakot.

-  De idebent kopog.
-  Talán a szívedben, kis bolond, az kopog hangosan.
-  Jaj, ne mondj ilyet, Józsi, mert megharagszom. Itt kopog 

valami éppen a szobában bent.
Fülelek, és igazsága van. Világot gyújtok, hát beázott a meny- 

nyezet. És szépecskén csurog a vizecske a padlón, még csak 
pataknyi, de folyóvá dagadhat.

Ki az ágyból hamar, és lavórt alája. Igen ám, de ha eddig csak 
kopogott a víz a padlón, most az üres lavórban szinte dörömböl. 
Hangosan és mélyen visszhangozva a boltozatos mély edényben. 
Ez a kezdet. Később kissé megszelídül -  talán elhallgat? Ej, 
fenét! Most jön csak a java, most már van víz valamennyi a vizet 
felfogó mosdóedényben, most olyan hangot ad, hogy klaty, klaty. 
Leírhatatlanul ellenszenves hangot, mely kiválóan alkalmas arra, 
hogy hitvesem álmát elrontsa.

Hát a tiédet? Én nem hallottam, mert elaludtam mindjárt, csak 
reggel az ő elbeszéléséből értesültem az izgalmas éjszaka további 
fejleményeiről.

Általában izgalmasak az éjszakák erre a külváros határán. 
Amarról, déli irányból, nemcsak por száll be ablakunkon, hanem 
távoli nótaszó is, sokszor kurjongatással keveredve. Néha elnyúj
tott vad sikoly vagy káromkodás erős hangja csattant fel, s mi 
riadtan nézzük az ablakot: elég erős-e, mert hátha történik majd 
valami? De semmi sem történik az éjszakában. S később egyenle
tesen kopogó léptek haladnak el az ablak alatt, nyugalmukban és 
méltóságukban mintegy jelezve, hogy semmi közük az iménti 
eseményekhez. Néha topogó lábak vad zaja robog el az aszfalt- 
járdán -  meg is veri olykor néha az ablakot egy kéz, de sosem 
tudjuk meg, ki volt. Néha gyerekek kurjongatnak be, kiáltoznak
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illetlen vagy csupán evődő dolgokat. Vagy huhognak egyet- 
kettőt. Már megpróbáltam fülön fogni egy-két zsiványt, de annál 
rosszabb. Ezt is Éva hitvesem biztatására tettem, mert őbenne 
élnek még ilyen fogalmak, hogy: az utca csöndje, meg a gyerme
kek illendő viselkedése. Magam meg kuncogok is ilyenkor: nézd 
a zsiványt, mormolok elégedetten, látva, hogy szedi a lábát, és 
huhog még távolról is. Ez már Bige-érzés, mert én olyan fertá
lyokból jöttem, jóval a külvárosi határvonalon túl. S az én 
számomra is csodálatos vonzerő volt egykor a sok nagyobb ház 
ott az aszfaltos úton, a szép függönyű ablakok, az ablakból 
kiszűrődő villanyfény -  csodálatos és nyugtalanító volt mindez az 
én számomra is.

S kicsit dobog a szívem, ha megindulpk a kútra estefelé. 
Rosszabik háziöltönyömben csupán, játszva lengetem a kannái
mért mégiscsak van nálunk dengelegi-Bige megosztás, s a kútra 
én járok -  viszem a kannát, és csodálkozom, milyen könnyű, 
pedig valamikor milyen nehéz volt. Kicsit büszkén, hogy most 
nem löknek vissza a suhancok, és tisztelik az emberek a jogomat 
a sorra. A világ változott volna meg? Csodákat, te lettél emberré, 
Bige Józsi, azaz már József, mindenképpen és mindenkinek. 
Csak régi osztálytársaimnak vagyok -  ha ilyen az utamba kerül: 
te vagy az, Józsi? Meg a barátomnak, feleségnek -  a többi világ, 
az József névvel illet.

Csavarom a kút kerekét -  mert dugattyúra járó - ,  s az alá- 
csurgó víz belezuborog a kannába. Kisebb gyereknek meg -  
ahogy a nagyoktól láttam egykoron - : na add ide a kannát, 
öcsém! Menyecskéknek évődve -  juj, ha ezt látná Éva, meg sem 
értené a mi ártatlan külvárosi összenevetésünket.

Aztán vissza. Nincsen, csak húsz-harminc lépés az egész, és én 
visszatértem az aszfaltra. Igaz, hogy a határán éppen, de ez is 
pontosan jelzi megtett életutamat.

S nagyobb selymaságokra most már nem is leszel kapható? -  
kérded. Most már csak így felülről, mindig okosan? Kis mélabú
val a hangodban a világi dolgok iránt?

Azt soha, mert engem csalánba fürdettek, s az én szemem 
olyan: mindig kitapogatja a nevetés rögét, és azt loccsantja szét 
az orrod előtt. Dobálódzok ezekkel a rögökkel, amíg a kezem
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bírja -  az a másik rög, amit az emberre hajítanak, az utolsó, az 
úgyis úgy porlad szét az emberen, hogy sírás jár a nyomába. Én 
csak tudom: láttam eleget korábbi szakmámban.

Virágról virágra száll a méhecske, úgy gyűjtöget. Még inkább 
az órakönyvelő. Fél lába még itt, de ő már odagondol a második, 
harmadik, tizedik helyére.

Reggel, alighogy csókkal ébreszt a feleségem, máris rohanok. 
A csésze kávét még lehajtom, de a melléje való zsemlét már úgy 
kell neki a kabátomba gyömöszkélni -  megenném, de hát ráérek? 
Vár rám a Fehér Hajó Szálloda és Vendégüzem légypiszkos és 
szomorú irodája -  comptoir, ez van ráirva - ,  vár rám az éjszakai 
fizető, hogy elszámoljuk a lózungot.

A Fehér Hajó úgynevezett éjszakai forgalma főleg a herdálás 
tételeiből táplálkozik. Ha a Gyuszi nagyságos úr vagy másvalaki 
mélyebben nyúlt a tárcájába, pezsgőt hozat még a kucsébernek 
is, ha vidáman vadul az éjszaka gőzében sok mulató pajtás, az 
nálam pusztán bevételi szaporulat. S mialatt a fizető egy szuszra: 
-  poharat is ettek fogadásból, képzelje, Bige úr -  ezt a bolond 
hírt félkézzel elűzöm.

-  A nagybőgőt is meggyújtották.
Nem hagyja magát a Lajos, tartogatja, szorongatja, adagolja 

híreit. Belőlem, sajnos, az órakönyvelés lendülete régen kiölte a 
különböző szakmák iránti érdeklődést. Olyan vagyok mostani 
szakmáimmal, mint aki művirágot szagol. Kivéve az éjszakai 
tételek elszámolásának esetét: ennek olyan erősen penetráns íze 
van, az éjszakai bevételnek, határozottan törköllyel vegyült sligo- 
vica szaga. Ám lehet, hogy ez a szag inkább Lajosból árad.

-  Gyerünk -  mondom türelmetlenül - ,  még itt a szállodai 
lózung is feldolgozatlanul.

A szállodai bevétel az már tisztességesebb. Á m bár. . .  de hagy
juk ezt talán. Neizer úr, kegyes jó pártfogóm, aki nekem ezt a 
felírói-könyvelői állást szerezte, éberen őrködik az erkölcsök 
felett itt a szomszéd fülkében.

Másolom a tételeket gömbölyű betűkkel. ÉTTEREM: tarto-
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zik, PINCE: követel. Kinek is tartozik az étterem? A
zöldségszámlának persze.

Órakönyvelést végzek igen szerény díjazásért; gyerünk, gye
rünk, kilenc óra mindjárt, s hol az ecetgyár, a város végén 
egészen, s tízre oda kell érnem. Márna ott kemény harcom lesz a 
fináncokkal. S jaj, márna kedd van, Andresz bácsi napja. Ő 
subasapkát készít meg gyermeksapkát, s ilyenkor ősszel növek
szik nála a forgalom, sok iskolás fejére kerül új fejfödő. (Nőjön is 
a kis kobakodban a tudomány, hasznára a világnak.)

Én vagyok a számadója mindezeknek a dolgoknak beosztott 
órák szerint, de egyéni rendszerrel mindenütt. Andresz bácsi, 
amikor sánta lábú íróasztala mellett felfogott, s megkérdeztem, 
milyen könyvelést akar, egyszerűét vagy kettőset-e -  Andresz 
bácsi világosan megmondotta:

-  Egyszerűét, édes öcsém. Olyan egyszerűét, melyből a legbu
tább adótisztviselő is az első pillanatra megérti, hogy ráfizetek.

Milyen más ezzel szemben a Fehér Hajó könyvelési rendszere. 
Polenka János, a csöndestárs miatt. Az üzem tulajdonosa külön 
félrehívott:

-  Nézze, Bige úr, én őszinte ember vagyok -  aj-aj, Józsi, 
gondoltam, mi lesz ebből, ha valaki őszinte egy vadidegen ember
hez, akit egyedül a Neizer pártfogol - ,  na, szóval én őszinte 
ember vagyok, és megmondom: nem kell annak a Polenkának 
mindent látni. Jó, jó, hogy ő is társ, társam nekem .. .  Azt kell 
mindig kimutatni, tudja, hogy az üzem igen jó. Mint ahogy jó is, 
én mondom magának, sőt lekopogom.. .  Persze annyira mégsem 
jó, hogy ne kellene néha be is fektetni. Tehát annyira jó, hogy a 
Polenka pénzt adjon, annyira azonban mégsem jó, hogy én túl 
sok hasznot adjak neki. Érti?

S akit az ág húz, az mit nem ért? Még a Fehér Hajó könyvelési 
rendszerét, azt is.

Ezt a kiváló rendszert bizonyos Vavrik fektette le, könyvelő a 
takarékból. Azóta azonban előrelendült állásában, rühellette a 
korai felkelést. Én viszont nem, és így jutottam a comptoirba. A 
Vavrik által elrúgott könyvelési rendszer nekem elég volt a 
lakbérre, és az igen nagy szó! Ebben a rendszerben a pince 
folyton követelt, az étterem folyton tartozott, a szállodai rész hol
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így, hol úgy, mégis úgy, ha Polenka János belenézett a köny
vekbe, ijedten hőkölt vissza a számára emészthetetlen zűrzavar
tól.

Ez a különös vállalat, az a Fehér Hajó -  kívülről közepes 
kinézésű, egyszerű szállodaipari üzem a maga aktív és passzív 
önálló osztályaival, egymáshoz tartozó vagy egymástól függet
len, egymásnak tartozó és egymástól követelő pincéjével, étter
mével, söntésével, szállodájával, kávéházával, valamint cukrásza
tával olyan rejtélyes szövevénye a társas viszonynak, amelyben 
Polenka János úgysem fogja magát sohasem kiismerni.

De nem is akarja, úgy látszik. Ő sem, s az igazi cégfőnök sem. 
Ha mondtam neki (igazi főnökömnek, nem a társnak):

-  Mérleget kellene már csinálni.
-  Na ja -  mondotta a főnök. -  De m inek...?
-  Hát hogy tisztán lássunk, kérem.
-  Hogy tisztán lássunk? Nézze, ha maga nekem túl nagy 

hasznot mutat ki, és a Polenka ezért lármázik -  kénytelen leszek 
kidobni magát. Ha viszont veszteséget mutat ki, és Polenka ismét 
csak lármázik? -  Megint csak kidobom magát.

Azért nincs nekünk soha mérlegünk. Szóból ért az ember, na 
nem igaz?

He

Tízkor már ott lépkedek keményen az ecetgyár felé, jóval a 
vasúti sorompókon túl. Mindenfajta gyárüzem közül a legbüdö
sebb, amelyet ismerek, s mindenfajta kenyéradóm közül Hojdek 
Gábor és fia a legkukacosabb.

Még a fia csak valahogy.. .  Az is ötvenben járó, szakálla 
zöldesdér -  leskelődve jár mindig az eceteshordók körül, mintha 
álmukat vigyázná -  mert ágyon alszik azokban az ecet, ecetágyon 
tudniillik. Sarokban desztilláló készülék zuborog, hosszú csövein 
és emeletes hordóin keresztül áramlik az életadó nedű. Cégünk 
jelszava, hogy „a Hojdek-féle ecet legjobban savanyít44, reklám
nál is jobban megtestesül idősebb Hojdek Dávid személyében. 
Már a tanácsai, amelyeket időről időre ad, a jégnél is jobban 
lehűtenek: epébe mártott ecetes rongyok. „Akassza fel magát44 -  
hördül olykor embertársai felé, jobb nem is kérdezni tőle semmit.
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De papa, mondja ilyenkor a zöld szakállú, akiben mégis vannak 
némi nyomai -  igaz, minimálisan -  az emberi érzéseknek. Dávid 
azonban, aki akasztófákkal és fulladáshalállal vegyes jókívánsá
gait fröcsköli körül, nemigen zavartatja magát.

-  Mit, papa, mit befolyásolsz te engem. Aki kötélrevaló, az 
odavaló, na!

Belterjes mélységes zavartalanságban űzte savanyú mestersé
gét, az ecetaltatást emberemlékezet óta a két Hojdek. Egy-két 
segédaltató napszámoson és hordóemelő mindenesen kívül soha 
más alkalmazott be nem tette ide a lábát. S akkor jött a végzetes 
ecetadó korszaka. Fináncok nyomultak időről időre a telepre, 
beleszagoltak a főzőüstökbe, méricskélték a kicsurgó lét, előírták 
különböző raktárkönyvek vezetését, különböző ecetszabályok 
pontos ismeretét. Hojdek Dávid, akinek az volt az elve, hogy ha 
becsületes kereskedőnek kedve van dinamitot gyártani -  ám 
tegye a saját számlájára és veszélyére - ,  Hojdek Dávid megdöb
benve állt az új jelenségek előtt. Hörögve és átkozódva járt fel- 
alá a pókhálós pincesarokban, szakállas fia úgy fogta le két 
karját, nehogy nekirontson a szaglászó és méricskélő állami 
szerveknek. Egymást érték a zajos botrányok, sőt egy főszemlész 
pert is akasztott a Hojdek nyakába, mert inkriminált kifejezései 
már a hatóságsértést súrolták. Akkor határozták el hosszas belső 
és külső tusakodás után a cég főnökei, hogy embert fogadnak, aki 
a raktárkönyvet órabérért rendben tartja, és marakszik, veszek
szik a fináncokkal.

Személyemre azért esett a választásuk, mert életrajzi adataim
ból kihalászták, hogy volt finánccal állnak szemben. S ha már 
közvetlenül nem is sértegethették e testület jelenlegi tagjait, 
ördögi elégtétel volt számukra a testület egy hajdani alfelvigyázó- 
ját megszekírozni, hogy ezzel is harciasabbá tegyenek a volt 
szaktársaim elleni küzdelemben. Ilyenkor az öreg Hojdek mint a 
lapuló árnyék, vagy még inkább mint a sarokban hálóját szövö
gető pók keringett -  mindenesetre jó messze a szócsata színhe
lyétől, s legalább a szavak és indulatok színéből igyekezett kiol
vasni, hol tartunk egymást csepülő és sértegető küzdelmünkben.

Ez hozta a fűszerszámlát, azaz állásom. S tetejébe még havonta 
egy üveg lepecsételt ecetet. S mert abból -  az ecetből -  háztartá
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sunkban igen kevés fogyott, ott álltak sorban a ledugaszolt üve
gek -  egy pohárka ecetet nálam vendég akármikor kaphatott, 
hacsak kedve támadt rá. De nem emlékszem, hogy egyetlenegy is 
kért volna valaha is. Inkább pálinka után szimatoltak. Ha lenne 
két szabad órám, szívesen vállalnék órabéres könyvelést valami 
pálinkakereskedésben, ismerőseim körében egy ilyen állás sokkal 
népszerűbbé tenne.

Ha lenne időm, persze! De nincs. Alighogy déli harangszóra 
kiveszekedtem magam Hojdekék számlájára a fináncokkal, már 
integetett az újabb cél, az Andresz bácsi sapkásboltja.

*

Amikor elsején apró kupacokban a különböző zsebekből elő
került a havi zsold, szétraktuk szépen a feleségemmel, és gyö
nyörködtünk.

-  Ez a csámpás tízes itt, látod, a Hojdekéktól ered. Azoknak 
soha sincs szívük egy ropogós friss pénzt az ember elé tenni, 
mindig kiválogatják a salátáját, úgy adják a fizetést.

-  Te most ne azon filozofálj, Józsi, hogy ki adott gyűrött vagy 
gyűretlen pénzt, hanem azon, hogy elég lesz-e, amit hoztál.

Hitvesem józan szavai visszarángattak a jelenbe. Megszámol
tuk újból és megint a fűszeres részét meg a lakbérét, meg a 
pékszámlát, meg a piacpénzt, és minden mérlegek mérlege foly
ton azt mutatta ki, hogy egyetlen órakönyvelő nem elég. Lega
lább kettő kellene ide. Ha ketten lennénk, hej, ha a nyomomban 
settenkedő árnyékom is tollat ragadna, és ő is órakönyvelne 
napestig -  beleszámítva a munkahelyek felkeresésére kalkulált 
időt - ,  vagy ha legalább ő mászkálna addig, amíg én könyvelek, 
raktárt egyengetek, és meghallgatom Lajos jelentését az éjszakai 
dáridók alakulásáról -  akkor talán futná.

Azért ha azt hiszitek, hogy gyászünnep volt az ilyen fizetés
nap. .. ej, dehogy volt az! A szegény ember, annak úgysem jut 
soha mindenre, s ha már nem jut, örül annak a kevésnek, amire 
jut.

Felragadtam hát az egyik pénzrudacskát -  a Fehér Hajó be
göngyölt dinárkákkal, apró kis kolbászokhoz hasonló pénzcsö
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vekkel fizetett s kibontva, szórni kezdtem az asztallapon 
bolondul. Éva meg sikítva vetette magát rám, azt hitte szegény, 
valami elvette hirtelen az eszemet. Holott én csak azt jeleztem; 
kutyáé ez a százas, ez a száz apró piculából összeálló összeg, ezt 
eldorbézoljuk. S így fog elfogyni kezeim között, ahogy most az 
asztallapra csúsztattam.

Akárhogy csóválod a fejed, így volt. Te még tán nem tettél 
bolondot, aminek a böjtjét nyögted aztán? S Évácska már öltö
zött is villámgyorsan, megértve, hogy ezt a könnyelmű pillanatot 
ki kell használni, mielőtt még megbánnánk. Pénz a zsebben, 
költésre szánva, abban mindig van egy kis ópiumvarázs. Ugyan az 
úton folyton emlegette azt a hat vizespoharat, amelyet most terv 
szerint szépen megvehetnénk -  de ott egye a nehézség, majd 
iszunk bögréből, mint eddig.

A Tölgyfában, habos sör mellett -  nem ám, mint a szomorú 
szemükből folyton bámuló gyászos öreglegények, a szerelem 
lázárai -  nem úgy villant a tekintetem, hanem pajkosan és 
cinkosan az asszonnyal. Azt az emléket idézgettük nevetgélve, 
amikor mi itt lakodalmoztunk, s Rozi bácsi -  ártatlanul bár -  
lepihenni küldött bennünket. A sok „emlékszel44 között pajkosan 
és vidáman kelt ki a szerelmünk, immár nem a szökevények 
bűntudatával -  ej, dehogy, mondom megint - ,  hanem hogy 
megmásíthatatlanul így lett, és nem is lehetett ez másként.

Elszórtuk a pénzünket, és boldogan lépkedtünk haza. Éva egy- 
egy utcasarkon még utánozta azt a valcertáncost, különös fej tar
tását, aki egész este úgy keringett hivatalos komolysággal, mint a 
cövek, és folyton a mandzsettáit rángatta: most ő volt a garabon
ciás, aki felszabadult, és fittyet hány a szürkeségnek, és én voltam 
a komoly öregúr mellette, fejcsóválva: az az éjszaka nagyon szép 
volt a külváros határán, ahová hazatértünk; ahol semmit sem 
mondhatunk magunkénak, de egymást, azt igen.
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A FELTALÁLÓ
X.

Lehet, hogy nem volt Bige-párti az asszony, a feleségem; talán 
csak tettette. Talán csak úgy volt ez, hogy: „elmentem veled, 
Józsi, nem is tudom, miért. Talán szerettelek is, s az a bolond 
bukásod ott a koporsósboltban -  úgy láttam -  nagy-nagy igazság
talanság volt szerelmünk ellen. Ha az nincs, a dengelegi ház 
áldásával s két szoba bútorral legalább olyan házban éldegél
nénk, ahol tele kamra és pince.. .  De mert éppen ezt irigyelte a 
sors tőlünk, fellázadtam, talán önmagam ellen.“

Lehet, hogy nem volt Bige-párti, s kuporogva otthon nagy 
magányában, vagy a közös tűzhely vaslapja fölé hajolva, lázado
zott benne sok minden: az úrikisasszony élete, amely nem tudott 
olyan irányba lendülni, hogy épkézláb diplomás ember szeressen 
beléje, vagy ő olyanba. Hanem csak énbelém, a Bige Jóskába. 
Lehet, hogy álmodott egy hosszú-hosszú levélről, amelyet ha ő 
megírna, elsimulna minden, mint tengeren a hullám; s lépked
hetne bátran a víz fölött: a dengelegiek úgysem engedik, hogy 
elmerüljön. Lehet, hogy őszinte volt a mosolya, amikor kifiguráz- 
gattuk az életet -  de őszinte volt a könnye is, amikor krajcárt 
krajcárra kuporgatva rájött, hogy milyen reménytelen mégis 
mindez. És egy nap lekopik, elmúlik a vidám nevetés. . .

Lehet, hogy ez így volt. De amióta ifjabb Bige József megszü
letett, most már hozzánk tartozik ő is, egészen. Kettőnkhöz.

Mikor a fiam megszületett, én már csak arra érkeztem haza, 
hogy visít (mármint a fiam, akinek tiszteletemre az én nevemet 
adományoztuk), csak arra jöttem loholva, a többit elintézte a 
szomszédság. Mert sokat civakodott ugyan jóságos feleségem a 
háziakkal, meg azokkal ott a másik lakásban -  de ahogy a baj 
nőttön nőtt, úgy szívósodott a kapcsolat feléjük meg felőlük is.

-  A könyvelőné naccságának fia született -  hallottam már a 
kerítésen át (a kertek irányába kiáltozta valaki), s az én szívem
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akkorát dobbant, mint a sortűz. A Puskásné volt, az kiáltotta 
világba a hírt, nyilván azért, hogy továbbadják: szálljon, repül
jön, ütögesse a csillagokat -  örvendetes szaporulat a Bige család
ban. Hé, Bigék mind, jaj, hát hol is vagytok ilyenkor? A föld alatt 
már legtöbben vagy ismeretlen idegenben, szerteszéjjel szórva, 
halljátok ti is a Puskásné kiáltását -  pártatlan, elfogulatlan asz- 
szony - ,  ő a bizonyság, hogy új Bige született.

A kivágódott kerítésajtón én toppantam be, olyannyira, hogy 
rám is szólt a szomszédasszony: -  nono! Talán korholt is volna, 
nem Csáki szalmája a kapu, nem kell azt úgy kirántani, de 
meglátva engem, megbocsátásba sáelídült az arca. Az apának 
szabad -  éreztem a tekintetén - ,  s már ez is büszkévé tett. Az 
apának szabad ilyenkor fejéhez kapni, és csűrdöngölőt járni, 
kilenc rundót fizetni, elmesélni mindenkinek, hogy „fiam szüle
tett44. S ámbátor az embereket a dolog, mint megszokott sűrű 
jelenség a világban, nemigen indítja meg, azért ha bevallód, hogy 
első gyerek, megbocsátó mosoly ül az arcokra. „Derék dolog44 -  
mondja az egyik, a másik meg: nahát, egy katonával több. A 
harmadik meg: kell is, kérem, mert nekem leányaim vannak. 
Szóval sokféleképpen, sok mindent mondanak az emberek a 
hírre, a felkínált italt el nem mulasztják benyakalni: van, aki 
megkérdezi, mi lesz a neve, van, aki azt mondja: na, csak olyan 
derék ember legyen, mint az apja -  s melyik apa nem derék 
ember - ,  ezt azonban már csak a pohárka elfogyasztása után. 
Mert érzik, hogy másodszor is nyilatkozniuk kell a gyermek 
jövőjét illetően.

-  Na, menjen már be, már bemehet -  mondta fölénnyel a 
Puskásné, s ebben az volt, hogy ti rohadt emberek, ti már csak a 
készre gyüttök mindig. S benne volt a bizalmaskodásban az is, 
hogy segített, ha másban nem, ő szülte azt a siheder gyereket 
tizenkét esztendőnek előtte, aki az augusztusi hőség ellenére 
kirobogott az ecetgyárba, megvinni a hírt, hogy gyerekem szüle
tett. Fiú-e vagy lány, azt már nem tudta, csak lihegni tudott, mert 
nagyon szaladt.

Szóval a fiamból először a visítás tört ki -  no, ez dengelegi is, 
mondtam féltékenyen - ,  de rájöttem, hogy nem is visítás az. Csak 
bégetésféle gőgicsélés, ahogy az anyja a pontos kifejezést hamar
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megtalálta. „Hápogás44 akartam én is nevet adni a kis torok első 
életfunkciójának, de majd kidobtak. „Nem kacsa ez, hallja, 
gyerek, de mekkora44 -  hallottam egy idegen asszonytól, s akkor 
kiderült, hogy az a bábaasszony éppen. Okos, tudós asszony, 
feltétlenül tiszteletre méltó, ha másért nem, hát azért, mert a 
fiamat világra segítette.

A nép aztán lassan fogyni kezdett, végül mégiscsak egyedül 
maradtunk. A három Bige, most már bátran mondom. S örülhet
tünk egymásnak, zavartalanul.

*

Hojdek, a zöld szakállú, egy üveg ecetet utalt ki másnap, mint 
rendkívüli járandóságot fiam megszületésének örömére. Igaz: 
borecet volt. Andresz bácsi egy subasapkát ígért -  na, majd ha 
hatéves lesz a gyerek, majd akkor kell neki, akkor jó lesz 
télidőben! Mondtam is neki: ide figyelj, te kis poronty, hogy 
lássad, milyen apád van, már most gondoskodik neked sapkáról, 
látod, kemény télidőre.

Egyelőre még csak nyár volt, s a gyerek kétnapos, de az 
ajándékok szépen gyülekeztek. Gondoltam, szólok a Fehér 
Hajó-beli gazdámnak is -  nagyon örült, amikor megtudta a hírt, 
és nagyon rázogatta a kezemet, rendkívüli módon. Még át is ölelt, 
na. Gyülekeztek az ajándékok szépen, mind csak végtelen jókí
vánságok formájában, de ne vesse meg az ember azokat sem, 
különösen, ha pálinkát ad érte cserébe. Kevés gyerek dicseked
het annyiféle szakma köréből érkező felköszöntővel, mint az én 
Józsi fiam. Hogyne, amikor a vendéglőipar, ecetgyártás, sapka
készítés és csődtömeg egyaránt részt vett nagy örömünkben. 
Lajos, az éjjeli fizető, szemérmesen egy csörgőt dugott a zse
bembe, mutatva, hogy alantas szakmájában sem veszett ki belőle 
a családi érzés.

Mégis a dolgok ilyen alakulása fejvakarást okozott: mindebből 
együtt sehogy sem lesz se bölcső, se gyerekkocsi. Még a Rozi 
koma is csak finom művű, elefántcsont szentképet küldött, pedig 
arról az oldalról hogy reménykedtünk a feleségemmel. . .  még rítt 
is szegény egy sort, hogyhát mibe is fektessük? (Nem a szentké
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pet, a gyereket.) Az én szívemet is nagyon mardosta a dolog, de 
hát pelenkaféle is kellett, meg aztán olyan tapintatlanul is szüle
tett ez a süvölvény, be sem várva az elsejét. Húszadikán született, 
s ez a körülmény későbbi születésnapi ajándékainál mindig sú
lyosan esett latba, hogy bőgve m ondta:. . .  hogy én nem tudtam 
elsején születni.

Mindez azonban mennyivel később volt! Most csak kétnapos a 
fiam, és bölcső kellene neki. S körüljáratva szemem a háztartás
ban, megakadt a ruháskosáron. Ejnye no, ez éppen, mint a fonott 
gyerekkocsik teteje -  mi a különbség ugyan? Hogy nincs kereke? 
Tudja is azt az ilyen gyerek. Ha fekhelyet készítünk neki, éppen 
jó lesz. Majd csak terem bölcső is később, ne kedvetlenkedj el, 
gyerek, hiszen már subasapkád is van!

Könnyen és oly vidáman nevettünk egymásra az Évával, s 
éppen csak azt a kis szivárványszínt nem akarta meglátni egyi
künk sem a másik szeme sarkában. Mert csodálatosképpen a 
szivárvány színei még az apró könnycseppen is megtalálhatók.. .

Ezen az éjszakán keservesen forgolódtam ágyamban. Onnan 
az ajtó felől mintha huhogást hallanék -  eredj, bolond, majd 
vénségedre a kísértetektől félsz, amikor azok nincsenek! Hát 
persze hogy nincsenek. Csak éppen az ember lelkiismeretében, 
ott éldegélnek. Lám, az öreg Bige is, az apám, ott pihent békes
ségben, sokéves mélységben, mélyebben, mint a temetőben oda
kint, s előjött mégis egyszerre. Kicsit azzal a tréfás mosollyal a 
szája szélén, rövid nyári zekéjében -  lám, a képzelet alakjai, a 
kísértetek is az évszakok szerint öltöznek - ,  felemelte az ujját, és 
megfenyegetett.

-  Hát az én unokám ruháskosárban alszik, mi? Asztalos uno
kája, te Józsi!

-  Hát honnan -  nyelveltem - ,  amikor nincs rávaló. Amikor itt 
a szobabútor, azt kell fizetni, itt a konyhakredenc, a magas cipő a 
feleségemnek, a bábaasszony.

Még mérges is voltam rá: nem nagy adósságfizető volt életé
ben, és engem oktatgat?

De ő csak:
-  Asztalos unokája, te Józsi! Miért nem néztél jobban oda a 

szakmára gyerekkorodban, te léhűtő, te garabonciás?
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Ez már szíven ütött.
-  Nincs szerszámom -  dadogtam...
S a lelkiismeret megint: szerszám? Hát a vásáros cigány, annak 

van, amikor a teknőt faragja? Bicskával faragja. Szerszám! -  
legyintett, és eltűnt. Nem arra kifelé a sírkertek felé, hanem bent 
valahol a lélek mélyén -  ahogy mondják - ,  oda igazodott vissza 
édesapám: a feledésbe.

Reggel körüljártam a ruháskosarat, és tapogattam. Nézte az 
Éva, s belekotnyeleskedett: jól fekszik -  még vigasztalt is vele. 
Ha ruháskosár volt, hát most bölcső! Csak az a baj, hogy nem 
lehet ringatni benne a kis Józsit. A fiamat.

Hiszen ebben fáradoztam éppen. Hogy is mondta az öreg Bige, 
mélységes lenézéssel a hangjában: szerszám!.. .

S faragni kezdtem lécekből. Szerszám? Ebben a házban itt a 
külváros szélén még az is akadt. Még barkácsoló ember is, egy 
szomszéd, a szobafestő.

Rudat dugtunk a kosár fülébe. A rúdnak folytatása egy állvá
nyon nyugodva -  madzag volt benne a golyóscsapágy - ,  megint 
csak madzag a bölcső húzója is. Már harmadnap el is készült.

Mikor a feleségem, Éva meglátta a különös alkotmányt, riad
tan kapott a gyerek, a kis Józsika után.

-  Már az én gyerekem ebbe nem fekszik bele!
-  De bizony belefekszik, miért ne feküdne bele?
-  Hát ez leszakad! Ebbe tegyem az egyetlenkémet?
-  Ki van próbálva -  nyugtattam meg. S úgy is volt; a barká

csoló szomszéd hároméves dundiját is jól kibírta, miért nem bírná 
ki a csecsszopót?

S rángatni kezdtem a madzagot oldalt. Olyan szépen hintázott 
a rúdon a ruháskosár, olyan csalogatón és hívogatón, hogy az Éva 
utánanyúlt:

-  Mutasd!
Majd ő is húzogatta. Hiszen ez pompás -  olvastam ki a 

szeméből az elismerést. Asztalosgyerek lennék, vagy mi a fene! -  
így vágott vissza a tekintetem. Ha nincs is szerszámom.

A gyereket belefektettük, és olyan bölcsője lett, hogy öröm 
volt nézni. Ilyen madzagra járó, tengelyen forgó különös bölcső
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vei növekedett csecsemő fiam. Az ágyban fekve húzogattuk, az 
ember szunyókálhatott is egy sort közben.

Az ismerősök előbb kicsit rémülten nézték a különös formájú 
bölcsőt, de mikor megmagyaráztam gépezetét, vidáman húzogat
ták ők is.

Nagy feltaláló maga, Bige úr! -  mondták elismeréssel, én meg 
nevettem szerényen: az lehet, kérem, lehet.

Mi Bigék mind ilyenek vagyunk: feltaláltuk magunknak a 
szegénységet, s ne adj’ isten, hogy cserbenhagyjon minket.

*

Ha egy órakönyvelőnek szárnyai nőnek, az csak javára válik a 
mesterségben. Én meg: mintha szárnyaim nőttek volna. Ebben az 
esztendőben őszre már ötfelé lépkedtem, és hatfelé gondolkoz
tam! (A hatodik, a létszám feletti gondolat a családomnak szólt.)

Sűrűn kellett persze rövid, bátorító szavakat intézni önmagam
hoz. S a helyet is belépéskor jól megjegyezni.

Ez a küszöb itt, amelyet átlépek -  mormoltam - ,  Andresz bácsi 
boltja. Ennek jaj de rosszul megy szegénynek, nem tud adót 
fizetni, szinte potom pénzért méri a subasapkát, minélfogva 
ráfizet. A könyvelés egyszerű: minél kevesebbet az adóbizottság 
elé, de azt a keveset: könyvvel és pecséttel, hitelesen!

Ezt kellett ismételnem, hogy ne cseréljem fel a Hajduska-féle 
csődtömeggel, ahol a mérleget úgy elkészíteni: minél több bevé
tel, minél több aktíva, nehogy 30 percent alá süllyedjen a pasz- 
szíva mérlegnyelve.

S hetediknek -  hetedik gondnak -  közbelépett akkor" az 
Orient, betetőzve mindent, lepipálva mind a hat nagy gondom 
együtt.

Az Orient olyan embert keresett, aki minden szakmába be
dugja az orrát, s találhatott volna alkalmasabb embert nálamnál?

-  Pszt -  véltem hallani újabban a boltosok szájából, ha szikár 
alakom elsuhant üzlethelyiségük előtt - ,  itt megy az Orient 
embere!. . .

S ha egy kereskedő butéliás bort parancsolt a pincérnél, s 
véletlenül jelen voltam, úgy láttam, hogy mindenki önkéntelenül
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rám néz. Jegyzi-e ezt az Orient embere? Merthogy ez a körül
mény már úgy szerepel a jelentésemben: A kérdezett egyén 
hitelképességét negatív módon befolyásolja utóbbi időben ta
pasztalható költséges életm ódja...

Hát te akkor spicli lettél, Józsi, eridj innen! -  gondolod. 
Rosszabb a fináncnál, nemhiába voltál az! S mi az, hogy Orient, 
hallod? Csupa olyan dolog, amit ki kell vizsgálni sürgősen, ne
hogy elveszítsem az olvasó hozzám való jóindulatát.

Törvényileg bejegyzett cég az Orient, s feladata: mérlegelni az 
üzleti világban, hitelezhetünk-e valakinek. Kaphat-e árut -  sza
tént, kefét, hasított marhabőr szeletet vagy pénzkölcsönt közvet
lenül. Van-e apósa, aki netán hóna alá nyúl, ha ő maga bajba 
kerül. -  Szórja-e a pénzt vagy kuporgatja, iszik-e sampányert, 
puccos-e a felesége -  jaj, mi minden belefér abba a kis lelki 
tükröcskébe, melyet az Orient rólad elmondana; feltéve, ha 
valaki rászánna néhány százast, amibe az egész szimatolás kerül.

Csángó úr, a cégfőnök, aki az Orient nevével takarózott, és 
Pinkerton mintájára az egészet kitalálta, maga jött le levelezőt 
verbuválni. S ezeket a szavakat intézte a szállodai szobában 
jelentkezők tömegéhez.

-  A cél, uraim, hogy megmentsük a kereskedelmet a burjánzó 
piócáktól.

A jelenvoltak erre lelkesen tapsolni kezdtek, részben, mert 
száz-százötven dinár volt egy válaszlevél kilátásba helyezett díja, 
részben meg mindegyiknek volt valakije, aki valamikor a tyúk
szemére lépett, s azt gondolták: na, most megmutatom. Én 
azonban ott az első sorban nem tapsoltam, hanem felemeltem az 
ujjamat, mint az iskolás, hogyha kéredzkedik.

-  Tessék -  szólt rám kelletlenül Csángó úr, tisztában lévén 
azzal, hogy levelezői között mindig akad olyan ember, aki kissé 
nehezebb felfogású.

-  Kérem, a pióca nem burjánzik. A burjánzást a lapu meg a
zsálya végzi. A pióca, az, kérem: tapad.

A többiek, akik az imént tapsoltak, most röhögtek. De aztán 
nem röhögtek, amikor Csángó úr mindegyikkel közölte, hogy
felírta címüket. Csak engem tartott vissza.

-  Az ön bátor szavai -  mondta -  meggyőztek arról, hogy ilyen
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ember kell nekünk: aki így tudja mérlegelni a fennforgó ténye
ket. Ragadjon tollat minél előbb, s ne felejtse el, hogy az Orient 
embere: ha nem is hites személy, lelkiismeretének felel az igazsá
gért. Ön ki van nevezve, barátom!

Azzal kezet fogtunk. S én vártam a levelek tömegét.
-  Hacsak minden másnap egy levél -  lelkesedett Éva otthon 

- ,  az annyi, m int.. .
Nagyon sok, számoltuk ki. S vártuk a leveleket.
Tizennegyed napra egy sovány borítékba dugott levél tuda

kolta Koncsák István Séga negyedbeli fűszer-és vegyes keres
kedő gazdasági és lelki tükröcskéjét.

Ó, te Koncsák István, ha tudnád, milyen tettre kész ember 
kezébe került a sorsod! Illetve a két hordó petróleum sorsa, 
amelyet új cégnél, eddigi kapcsolataid felrúgásával rendelni meg
reszkíroztál.

Első nap kimentem terepszemlére. Csak az esti órákban jutott 
rá idő; enyhe lámpafény pásztázta az utcákat ott az alvégen -  az 
úgynevezett Séga negyedben - ,  s én rátalálva a kis fűszeres 
boltra, előbb kívülről becsülgettem fel a cég helyzetét. Nnna, 
nem adnék sokat az egész üzletért. Aztán betértem. Csöngőre 
járt a bolt, és mert láttam, hogy dohányjövedéki engedélye is 
van, vásároltam két Zetát. Szemem felmérte a boltot. Hát bolt, 
vegyeskereskedés. Egy öregember szolgált ki, a keze reszketett, 
amikor a két cigarettát átnyújtotta.

-  Kell még valami? -  szólt kelletlenül.
Rossz, minden rossz. Öregember, gyenge kiszolgálás, kicsi 

forgalom -  még a Zeta is, amelyet átnyújtott az öreg boltos, az is 
töredezett volt.

Szegény ember. ínyét ahogy megvillantotta, láttam, hogy sor
vadó foghúsa van. S én legyek most a hóhéra? Meg aztán, ha nem 
kapja meg a petróleumot, egészen biztos, hogy sötétségbe borul a 
Séga negyednek ez a házsora. Mert miből világít a szegénység? A 
szombatig hitelbe vett petróleumból. S hol kap hitelt a szegény 
ember, ha nem a lakásához legközelebb eső vegyeskereskedés
ben?

Ilyen kételyek birkóztak bennem, mialatt lépkedve az utcán,
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rágyújtottam a töredezett Zetára. Kérdezgettem aztán erre-arra, 
de Koncsákot magasabb kereskedői körök nemigen ismerték.

Aznap, mikor az első számú jelentésemet postára tettem, oly 
nyomorultul éreztem magam. Hóhér lettem hát én is, kegyetlen 
végrehajtó az élet nagy gépezetében, áruló, aki százötven pénzért 
visszatartottam a petróleumnak hitelben való áramlását a sze
gény boltos felé.

Nyomorult sorsomat két napig sirattam, harmadnap azonban 
újabb levél jött az Orienttől. Maga a cégfőnök, Csángó úr írt 
saját kezűleg. „Első számú jelentése marhaság. Koncsák István 
százezrekre jó, nem két vacak hordó petróleumra. Pénz van még 
a bőre alatt is. Az óvatosság ugyan nem árt, de máskor jobban 
nyissa ki a szemét.44

-  Látod, Józsi -  mondta a feleségem - ,  nem akarja az igazság, 
hogy esti fény nélkül maradjon Séga negyed szegénysége, inkább 
téged cáfolt meg!

De én csak szidtam a vén farizeust, hogy ilyen bajt hozott a 
nyakamba. Hogy nem burjánzó pióca, akinek hittem, hanem 
álcázott pénzeszsák. S hogy összeveszített saját lelkiismeretem
mel, és veszélybe hozta levelezői mivoltomat az Orientben.

A Koncsák-ügy megtanított, hogy az ember ne higgyen a 
külszínnek. Nem merem mondani, de így van: a saját szemének.

De mert pontos adatokra mégis szükség van, miért nem szol
gáltatná őket maga a hitelkérő?

Ej, bolond vagy, Józsi -  szólsz - ,  hiszen az csak a legjobbat 
mondja magáról!

Hát aztán? Én most már így dolgozok elseje óta. Engem a 
látszat többé nem fog falhoz állítani. Én, ha megkapom a kérdést 
valamelyik boltosra, hogy tükröcske kell róla, egyenesen az 
oroszlánbarlangba lépek.

-  Az Orient embere vagyok, Bige. Önről, uram, információt 
kértek cégünknél. Ön hitelt kért, ugyebár. Most mondja meg 
őszintén: hitelképes ön?

Nekem nem fogsz reszkető kézzel törött Zetát átnyújtani. 
Hogy aztán megsajnáljalak, és rosszat írjak rólad. S hogy később 
kirúgjanak az Orientből. Azt nem. Csak mondd szépen, mid van, 
hadd jelentsem cégemnek mint szorgos kutatás eredményét.
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S láttad volna a barátságos tekintetet, ahogy szavaimat fogad
ták. Szivarral kínáltak és likőrrel, körüludvaroltak, én meg írtam.

-  Szóval Önnek van egy családi háza? Meg tudná mutatni a 
vonatkozó telekkönyvi kivonatot?

-  Hogyne, kérem. (A kereskedő ilyesmit mindig megőriz.) 
Tessék nézni, kérem: helyrajzi száma T 388 törve 19033.

-  „C“ lap?
-  Hát itt, kérem, van egy kis bekebelezés. De ez olyan családi 

dolog, tetszik tudni. . .
Mindet felírtam. Azt is, milyen árut vesz, mibe fekteti a pénzét, 

milyenek a kilátásai. Nagybátyja Lacházán nagyon beteg. Vagyo
nos ember. Váltóaláírást ugyan nem ad, de egy ilyen beteg 
embert minek izgassunk, ugyebár.. .

S én mindent felírtam. Odabent a cégnél felfigyeltek a jelenté
sekre, amelyek bámulatos precizitással közölték a hitelt kérő cég 
ügyének legintimebb részleteit.

Leveleztem, levelezgettem: az én jelentéseim sohasem nélkü
lözték a legpontosabb adatokat. Fél évre már az egész környék a 
kezemben volt, már vidékre is küldözgetett az Orient, s ott 
bámulatos eredményeket értem el -  az ismert módszeremmel ott 
is. Azzal, hogy a legjobb informátor a hitelkérő maga. Óraköny
velésemből párat már le kellett mondanom, csak hogy győzzem 
az új foglalkozást. S az volt a nagy ünnep, amikor áldásos 
működésemre dicséreten felül egy teafőzőt hozott a posta, egy 
ezüstszamovárt, mint a cégfőnök, Csángó Simon ajándékát.

Otthon eljátszottuk Évával a nagy dicsérő jelenetet. Én voltam 
az öregfőnök, a Csángó, s dörgő hangon mondtam ki a magaszta- 
lást.

-  Én mindig mondtam, hogy az az ember, aki kioktatott 
engem, milyen egy pióca -  hogy nem burjánzik, mint tévesen 
hittük, hanem tapad - ,  helyt fog állni. Én mindig mondtam!

Éva keze a bölcsőmadzagot húzta. Nézd, figyel -  mondta 
izgatottan.

Már hogyne figyelne. A fiam. Amikor apját ilyen szép mély és 
dörgő hangon dicsérik.

A kereskedők is messziről süvegeinek. Kicsit ugyan zavar, 
hogy most már mindenki tudja, hogy én vagyok az Orient embere
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(Pinkerton legényei álruhában settenkedve erhc+‘ék el csak sike
reiket), de én, Bige Józsi, én másképpen csinálom. Aztán mi az, 
hogy az Orient embere nem bújik álarc mögé? Amikor nálunk 
Dunaváron a detektívek is formaruhát öltöttek? Nálunk sok 
csoda van vidéken. A város ruhaáltalány helyett zöldes színű 
szövetet szerzett be mind a nyolc titkosrendőrünknek, s láthattuk 
a húsvéti körmenetben a városi gondoskodásnak nyomait: egy
formára szabott új ruhájában lépegetett a detektívtestület. Hát 
igen, vidéken így van, ahol így köszöntik a pincérek a rend titkos 
őreit:

-  Alászolgája, detektív úr!
Miért ne ismerhetné akkor a kereskedőközönség szemtől 

szembe az Orient emberét? Amikor házfalunkon is ott a tábla: 
Az Orient tudakozóiroda helyi megbízottja. S Éva olyan büszke 
erre a táblára, mert messzi kiemeli családunkat, messze az átlag 
fölé emeli ott a külváros határán, ahol már két szobát bérelünk, 
és saját bútorunk van.
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TÜZES GOLYÓK AZ URNÁBAN
XI.

Helyzetem a városban megerősödvén, kezdtem más szemmel 
is körülpislogni a világban: a közélet mezején. A rapacsos arcú 
Rebula vezetett első időben. Ő is körülnézett a világban -  
rendszerint a kávéház ablakán keresztül s úgy álmodozott, úgy 
ítélkezett.

Ott ült a sarokban aznap is. Papír volt előtte meg ceruza, és 
mindenféle vonalkákat huzigált. Népszámlálást rendezett -  
ahogy mondta.

-  Ilyen még nem volt -  magyarázta. -  S hogy erre még nem 
jöttek rá eddig!

Statisztikát csinált egy kis plajbászkával valami régi boríték 
hátán: ide nézzen, apám!

Néztem a sűrű fekete vonalkákat az egyik sarokban, a másik
ban meg: alig egy-két bitang vonalhúzás. Hogy ez mit jelent, azt 
kellett néznem. Mert ez azt jelentette, hogy Rebula mindenkit, 
aki a kávéházba bejött, vagy az ablak előtt elhaladt, aszerint mért 
le: -  lakó-e vagy háziúr? Hogy azok közé tartozik-e, aki fizeti a 
lakbérleményt, vagy aki azt elsején beszedi.

Ráérhetett nagyon ez a Rebula -  mondod - ,  hogy olyan 
bolond dologra fecsérelte erejét. Amikor köztudomású, hogy a 
világ nagyobbik fele, aki bérleményben lakik, s törpe kisebbség 
csupán a háziúr. Városokban legalábbis.

Hát ráért a Rebula, mert munka nélkül lézengett, fűszeres 
apósának támogatásával. Szép asztrakán gallérja volt -  ez még a 
hozományból való, magyarázta - ,  s némi prófétai hajlama. Ez is 
akadályozta jórészt hasznot hajtó tevékenység kifejtésében.

Mit akart a Rebula azzal a kovertával? Meg a vonalkákkal? 
Meg a lakbérlőkkel? Meg a népszámlálással? Mind csupa kérdés, 
amelyek méltán várják a gyors választ.

A lakók irtózatos tömege lepihent esténként bérleményében,
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és semmit sem sejtett. Rebula viszont éjszakánként is felült az 
ágyban, és belekapkodott a levegőbe, mint aki arra szálló légy 
után nyúlkál. Meg mormolt is maga elé mindenfélét. Nem tudom, 
hogyan magyarázta meg ezeket a mozdulatokat mellette pihenő 
feleségének -  nem az én dolgom családi ügyek pertraktálása - ,  a 
kávéházban mindenesetre olyan magyarázatot adott, hogy: meg
van, itt van! Hogy Kolumbusz tojását szorongatja markában. 
Mindenkinek voksát, aki csak lakbérleményre szorult. S ez olyan 
hatalom, olyan arányú felelősség, amelyet meg kell jól gondolni.

Hónapokig gyötrődött, míg megtalálta az egyedüli utat. Ami 
annyi rengeteg sok szavazat birtokában egyedül látszik ésszerű
nek: fel kell lépnie a választásokon. Megalakítva egyidejűleg 
városunkban a Lakók Pártját.

S hiába integetsz most, hogy nem hiszed: Rebula szívós volt, és 
keresztülvitte. A Lakók Pártja rohamosan dagadt és erősödött -  
Rebula sodró lendülete mindenkit lenyűgözött. Voltunk már 
vagy negyvenen beírt tagok -  negyven szavazat - ,  de ez semmi, 
magyarázta. Beiratkozni senki sem szeret, majd ott az urnák előtt 
eldől a dolog.

Hányszor hallottam Rebula szavait: tizennyolc urna lesz előt
tetek, de ezekből csak egy a tiétek, akik bérletben laktok, lakóké. 
Tizenhét urna fölött viszi át kezetek a golyócskát, de ti a tizen
nyolcadikba ejtsétek, egyedül oda!

Hányszor hallgattam Rebula kacaját -  kissé rekedtes nevetés 
volt, de fölényes.

-  Hehe, nézze csak, nézze. Hogy ők mit nem hisznek!
A polgármester pártja is, meg az, amely legforróbban kívánta 

megbuktatni a polgármestert, a főpártok és a mellékpártok mind 
prognózist adtak, s ezeket olvasgatva tört ki Rebulából a nevetés. 
Ezek a pártok ugyanis mind azt hitték, hogy ők győznek, ők 
kapják a szavazatokat. Nem vették számításba a tizennyolcas 
urna hatalmas erejét. A legtöbb ember lehet ilyen párti vagy 
olyan párti, de ugyanakkor lakó is, kérem szépen, lakbérfizető! S 
ott az urnák fölött, akármelyik párt lelki meggyömöszkölésével 
lépett is a szavazóhelyiségbe, akárhogy etették vagy itatták, 
akármit ígérgettek neki -  ott az urnák fölött feltámadt egy pilla
natra a lelkiismerete, hogy: nézd, te mégis azokhoz tartozol való
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jában, a lakbérfizetőkhöz, a tizennyolcas urnához -  ez a te pár
tod (Rebula szavai).

S a Lakók Pártjának -  kérdezed - ,  volt annak valami prog
ramja?

Erre nem emlékszem. Egy programpontja mindenesetre volt, 
hogy: Rebula a jelöltünk. Mert ő találta ki, hogy a szétforgácsolt 
lakbérlői szavazatokból egységes erőt kell kovácsolni -  negyve
nen, mint mondottam, be is iratkoztunk - ,  de más programra 
nem emlékszem.

Rebula ezalatt folyton nőtt és izmosodott. Kijelentéseiben 
sejtetni engedte a mögötte álló tömegek erejét, nyilatkozott 
pártjáról a lapokban. S gyorsan beiratkoztak még tízen, igaz 
állásvárók mind, akik a városi adminisztrációban véltek elhelyez
kedni, visszaszorítva bennünket, őstagokat. S vezérünk most már 
nem tűrt kishitű sóhajokat maga körül. Közbeszólást például: s 
ha netán mégsem támad az emberek lelkében a felismerés, hogy 
lakásbérlők elsősorban? S a tizennyolc urnák valamelyik korábbi 
nyílásában vesztik el a golyócskát? Netán.

Fiam, Bige -  mondod kételkedve - ,  lehet az, hogy valaki egy 
ócska kopertán kiszámítja: több a lakó, mint a háziúr, s ebből 
párt lesz, pártja lesz, s ő maga nagy ember lesz -  lehet ez?

Lehet, csak a végét is hallgasd meg.
A szomszédból átjött esténként egy kis beszélgetésre Geren

csér bácsi, a hajókárpitos. Bevallom, sohasem tudtam, hogy ilyen 
foglalkozás is van, azt hittem, hogy a hajóépítő az mind nagy szál 
ember a vasszakmából vagy ács legalábbis, rettentő nagy szeker- 
cével, vízhatlan csizmával a lábán. Aki Gerencsér bácsira rápil
lantott, mindent kinézett volna belőle, csak azt nem, hogy hajót 
épít -  pedig ő azt cselekszi a hajógyárban, igaz, csak belülről, 
tapacérozva a vízi jármű veket; de komoly nagy foglalkozás az is. 
Beszédes és huncutkás ember volt -  őt meg talán az vonzotta 
hozzánk, a furcsa tábla, amely a házunkon hirdette, hogy az 
,,Orient tudakozó helyi megbízottja". Átjárt, mert hallotta, hogy 
nagy az ismeretségem, s tán ajánlgatnám őt: ráér estefelé kis 
foltozó munkára a tapacérozás körül. Mondtam neki: hajótulaj
donos ismerősöm egy sincs.

-  Nem baj, szólt, jó akármilyen fűszeres is, mert nemcsak a
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folyamjárók oldalát kárpitozgatja ő, hanem a díványok rokkant 
rugóit is. Tegyük hozzá mindjárt, tiltott iparűzést folytatva, de 
mit csináljon egy soktagú család? Erről ugyan nem esett szó, de 
mi csak úgy hunyorgatva, mindjárt megértettük egymást.

-  Hja, hja -  sóhajtgatott jobbra-balra, s cigarettáját sodorta. 
Odaült a kis vizespadkára, annak is a szélére, mint aki nem tart 
igényt kényelmesebb helyre, hiába szólítottam fel, üljön az asztal 
mellé.

-  Öregembernek jó hely akármilyen kis hely. Az öregember 
örüljön a kis helynek is.

Feleségem is, hogy: így-úgy, Gerencsér bácsi, de ő csak a 
sarokból nyelvelte tovább mondanivalóit. Már feleközepében 
jártunk a beszédnek, mikor homlokomra csaptam: hopp, a La
kók Pártja! Úgyis szólt már a Rebula, a pártvezérünk, kellene 
beszélni ott a népekkel, a Séga külvárosban is. Hát ez úgyis 
majdnem az, itt a határ a mi utcánk.

Alig tudtam azonban kinyögni azt a pár szót. A kérdést, hogy ő 
mit szól hozzá, hogy ilyen is van, lám: Lakók Pártja. S hogy ő mit 
hisz erről?

Nem szólt, csak felnézett onnan a padka mellől, krákogott meg 
hümmögött. Aztán egy pohár vizet kért a feleségemtől, azt 
megitta lassan. Talán kis szomorúság is volt a tekintetében: kis 
szívességre jöttem meg szomszédi szóra, minek keverjük ide az 
ilyet? Lakók Pártja. Hát hiszen hallom, hallom. Szeme 
megkereste ott a bölcsőt a sarokban, mintha azon csodálkozna 
kicsit, aztán megint vissza rám.

-  Szaggatják a munkásnyájat sokfelé, szomszéd. S dugdossuk 
a kezünket ide-oda mindenféle urnába.

-  De ez a javunkra van. Gondolja csak: Lakók Pártja! A 
többség.

-  Hehe! Majd ha kiszedik a golyócskát, majd akkor meglát
juk. Tudja, ha az úgy sütne, ahogy én kívánom: nemigen venné a 
kezébe senki.

Mondott ő valamit? Semmit sem mondott az öreg rebellis, 
legfeljebb, hogy megtüzesítené a golyót. Jobban a szemébe néz
tem Gerencsér bácsinak, a vén hajókárpitosnak, s úgy éreztem 
egyszeriben, hogy annak a Rebulának, pártvezérünknek, hangja
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és minden szava tiszta kongó maszlag. És minden vele, az egész 
Lakók Pártja meg a többi párt valami gyalázatos foltozgatási 
kísérlet csupán, de még nem is az: vonalak egy kopertán, ame
lyek a szegénység voksára spekulálnak. Mikor az már régen tüzes 
golyókat nyomogatna a markukba! De hogy fel ne gyűljön a 
tizennyolc faládika, hogy meg ne reccsenjen a polgármesteri szék 
(meg arra feljebb), pingálnak rájuk vakító jelszavakat, szűrik a 
népet, ahol csak lehet: ki az, aki a ládikák elé léphet -  s ha 
lehűlnek mégis a golyócskák, átöntögetik szépen ő ke t.. .

Ezen az éjszakán ugyancsak forgolódtam otthon az ágyamban, 
nemcsak a Rebula. Ördög tudja, megvoltam vagy hat hosszú 
esztendőn át, és sohasem jutott eszembe kapitány úr Kecsán. 
Igyekeztem a magam életét pallérozni, bukdácsoltam a szegény
ség, a szerelem és a gondok fölött, árva szegény fiatalember -  s 
lám, ma először, hogy átlestem a kerítésen valami felé, ami tüzes, 
zavaros és bizonytalan. S lelkemet egyszerre elöntötte a lázadás. 
S nyomában ott lépkedett az aranycvikkeres kapitány. Csak 
felemelte az ujját, mintha megfenyegetne.

-  Kérem szépen -  dadogtam - ,  az órakönyvelők a legkevésbé 
forradalmi elem! Azoknak nincs idejük, sem alkalmuk az asztalra 
csapni sehol.

De ő már eltűnt akkor. Csak egy egér kapargált kitartóan a 
szoba sarkában. Mindig mondtam, hogy az ételneműt mind kint 
kell tartani a konyhában, jól le kell lakatolni, s hogy egérfogót 
kell venni sürgősen: mindig mondtam.

*

Az én lelkemet nem terheli felelősség, hogy tüzes golyót 
dobtam a szavazóládába.

S mivel bizonyítod ezt? -  kérdezné élesen Kecsán kapitány. 
Hát azzal, hogy nem is volt szavazójogom. Keresgélték vadul a 
nevemet, de nem volt sehol. Egy helyen megvolt ugyan, de ott 
közölték velem, hogy már leszavaztam. Másik helyen meg, hogy 
meghaltam, s le akartak csukni, hogy halottként szavazni kívá
nok. Alig tudtam szabadságomat megmenteni. Hasztalan és 
meddő kísérletek meggyőztek: nem léphetek az urnák elé. Azzal
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a végső ítélettel, hogy nincs megfelelő egy helyben lakásom. 
Hogy én csak szálldosok ide-oda a világban, soha abból illetőség 
meg voksolási jog nem lesz, úgy bizony.

Tizennyolc urnában volt szavazati golyó, valójában azonban 
mennyi, az sohasem tudódott ki, a nép legalább így sugdosta. 
Voltak, akik látni vélték éjnek idején rohanni a polgármesteri 
lista urnaőreit: ezek, úgymond, éjszaka átöntögették a golyócs
kák javát saját ládikájukba, még el is hullott belőlük. A takarí
tóasszonyok fecsegtek mindenfélét, igaz volt-e, ki tudja. (Gyer
mekeik másnap szavazati golyócskákkal klikkereztek.) Örök ti
tok maradt az is, hogy azok negyvenen a Lakók Pártjából, a 
beiratkozott tagok, meg sok ezren, akiket a kopertán folyton 
jegyzett a Rebula, kire szavaztak. Nyolcvanhét szavazat: ennyit 
közölt a jelentés, lehet, hogy az urnaőrök túl mohón ürítették ki 
ezt a ládikát, s maradt az alján valami. A polgármester rangosán 
robogott végig a győzelem után a városi hintón.

S mit tett Rebula? Bombát hintett-e a kocsikerekek alá, vagy 
ordítozva vetette magát a jármű után, követelve az átöntögetett 
golyókat? Ej, fenét tett így, inkább mélyen köszönt az utcasar
kon, hogy észrevetesse magát. S a választás győztes feje kegyesen 
megemelte kalapját, jeléül, hogy kegyelmet ad a lázadó pártvezé
reknek. Végeredményben ezek mind, tizenheten -  közvetve és az 
átöntést is beleszámítva -  az ő szavazatainak számát növelték. S 
hírlik, hogy a városgazdái állást már ki is szemelték 
valamelyiküknek, s éppen Rebulának lenne rá sok esélye.

A nép csak legyintgetett az ilyenekre. A Gerencsér-félék a 
hajógyárban, a nagymalomban, a kazánműhelyben, az éjjeli pé
kek, a kocsihajtók, Séga városnegyed szegénysége s a belvárosi 
odús lakásokban -  onnan az udvar felől, az a rész - ,  ezek csak 
legyintgettek. Olyan láda, amelybe ők a tüzes golyót bedobálnák, 
úgysincsen. S ha volna is: átöntögetné valaki azt is éjszaka.
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HUSZONNÉGY BÉRELT LÁB
XII.

Dörgött az ég háromfelé is, mikor harmincötödik évemet 
betöltöttem. Nem éppen azon a napon -  csirkepaprikással ültük 
körül az asztalt, s demizsonkából kortyolgattam a bort, vereset, 
apám nyomdokain haladva - ,  nem azon a napon dörgött, csak 
akkor kezdődött valahogy, abban az esztendőben.

Mondod erre, hogy túl nagyot ugrottál Józsi, de úgy is van. Az 
a gyerek már régen kinőtte bölcsőjét, már a palatábla után 
nyúlkál -  már talán a subasapkát is követeli, amit Andresz 
Ferenc ígért neki, a sapkakészítő: kétséges persze, hogy valaha is 
megkapja. A világ annyi sok gondjának zavarában is most ígéret
re építeni! Hamarjában tudom csak elmondani, mi minden tör
tént azóta. Volt fel is, le is, de valahogy azért mindig volt. Az 
ember kapaszkodik, aztán csusszan egyet -  tudod te azt nagyon 
jól, milyen. Olyan ez a más kegyétől függő élet, hogy elnyisszant
ják bárhol a szerencséd fonalát: Szuhek Jakabét egyszerűen az a 
körülmény nyisszantotta el, hogy elfelejtette főnökére ráköszön- 
teni a boldog új esztendőt. Azaz ráköszöntötte, de csak szóval -  
sajnálta kopertás levélben, névjeggyel is megcselekedni, s kimu
tatható, hogy azóta rúgott ki rá a tanácsos úr. S rúgta ki később, 
az első hibánál -  most söröskocsik tetején fuvaroz mint kísérő, s 
boldog, hogy ennyi is jutott neki.

Mondhatnám napestig, miből táplálkozik a szegény ember 
szerencséje, milyen hajszálgyökerek táplálják, de úgysem tud
nám leírni mind.

Mikor én harmincöt éves lettem, a világ sora azt a bolond 
fordulatot vette, hogy Hojdek úr hiába küldött a takarékba 
tízezer dinárért -  saját pénzéért, ahogy később ordítozta - ,  a 
bankrácsot lezárták, és közölték velem, hogy nincs pénz.

Vesztemre nem a zöld szakállút érte a híradás, hanem az 
öregfőnököt magát, ha még emlékeztek rá. Aki a fináncot isten-
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verésnek tartotta, a nagytakarékot Ali baba barlangjának; a 
városi színkörben meg egyetlen darabot helyeselt: ahol az adós
ból egy font húst vágnak ki -  a szívét és a máját, kérem, de a 
szerződés az szerződés, na ja! Hozzá érkezett a hír, hogy a bank 
nem ád pénzt, hogy lezárta a rácsot csütörtök délelőtt.

-  Micsoda? -  hörögte. -  Ki mondta ezt magának?
-  A pénztáros, kérem, az m ondta ... hogy bankzárlat van, a 

királyi kormány rendeletére...
-  Menjen vissza -  ordította gazdám - ,  menjen vissza, és 

mondja meg nekik, hogy én üzenem, az öreg H ojdek.. .
Sipító, lármás hangjára berohant a zöld szakállú, a fia. Előbb 

csitítani, aztán vonszolni kezdte atyját kifelé a szájtátó ecetgyári 
népség elől, úgyhogy örök titok maradt, pontosan mit is üzent 
akkor. Szavainak halvány foszlányai azonban még sokáig a fü
lemben csengtek a folyosó felől, és sejteni engedték, hogy ez az 
üzenet a királyi trónteremig kívánt felemelkedni. S abban olyan 
nyomorult lény, mint a bankpénztáros, rendkívül megalázó sze
repet játszott.

A zöld szakállú később maga ragadta kezébe a távbeszélő 
kagylóját, s a bankintézetet kérte. De nem kapcsolt a központ, 
mert ugyanakkor még tizenkilenc részvénytársaság és száznegy
ven kereskedő fogta és rázta a kagylót, és hörögve, könyörögve, 
fuvolázva mondta: a nagytakarékot, halló, a nagytakarékot. . .

Túl nagyot ugrottam persze, érzem én is, egyenesen a végzetes 
csütörtök kellős közepébe. S azt sem tudod most, hogy voltak-e 
tartalékjaim az elkövetkező nehéz napokra.

Hát nemigen, bátran mondom, hogy nemigen. Reggel még 
indulás előtt szóltam a feleségemhez: márna előleget kérek a 
Hojdektől.

-  Jól teszed, kedves párom, nagyon jól teszed -  egyezett bele.
A kamránk úgyis üres volt. S lévén a pénz maga az ördög -

anyám szavai a múltból - ,  akkor fogy ki mindig, amikor a 
legjobban kell. Lépkedtem a boltajtók előtt, előlegre derült 
szívemmel, mit sem sejtve akkor, hogy számomra éppen aznap, 
csütörtökön délelőtt kilenc órakor robbant ki a gazdasági világ
válság. Amikor a nagytakarék pénztárosa először húzza le mun
kaidőn belül a bankrácsot.
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Rázta a kagylót -  mondom -  a kenyéradó gazdám is, és 
szörnyen követelte a központi kapcsolókisasszonytól, adja neki 
sürgősen a bankintézetet. S amíg vele veszekedett, a központi 
kisasszonnyal, még élhetett bennem halovány remény, de amikor 
letette a kagylót, már ott lobogott szemében a gazdasági világvál
ság visszfénye. Hogy előleg, az mától fogva nincsen.

-  Nincs előleg -  csodálkozott a feleségem, Éva, s tekintete 
csupa szemrehányás volt - ,  hát miért nincsen?

Mindez már otthon persze, mondanom sem kell talán. Felvet
tem a legkomolyabb tekintetemet: na most, Józsi! Meg kell 
magyarázni a dolgokat, ugyebár, miért nem lesz most pár napig 
piacpénz, miért nem vásárolhatjuk meg a cipőt a kis Józsinak. 
Meg kell magyarázni, mint a nótában, olyan szépen:

Mikor mentem hazafelé,
Megnyílt az ég háromfelé. . .

Komolyan és tárgyilagosan beleszőve a Bősei nevét, aki bukásá
val a New York-i és londoni tőzsdék pánikhangulatát átvitte az 
európai pénzpiacra. Felvertem szédületes hullámait a millióknak 
és milliárdoknak, s kikötöttem végül annál a kétszáz dinárnál, 
amely Hojdek úr zsebénél megrekedt, s annak fejtegetésénél, 
hogy most mi lesz.

-  Az lesz -  mondta a feleségem ugyancsak tárgyilagosan - , 
hogy most elsejéig sóba-vízbe babot eszünk.

Nem mintha tetszett volna, amit mondott -  kezdtem ugyanis a 
hasamat szerfelett szeretni - ,  de ahogy mondta, az annyira bigéül 
volt, hogy meg kellett csókolni ott a tüzes sparherd előtt. Ezt 
hozta a végzetes csütörtök minálunk, a dengelegiek tökéletes 
asszimilációját. És rendkívül sovány kosztot elsejéig.

De nem állt meg a hullám akkor sem. Olyan volt a Fő utca 
nálunk, mint a foghíjas ember szája. Redőnyök tarkították fekete 
foltokkal, rolókkal, amelyek sohasem gördültek fel, se napfényes 
júliusban, se szomorkás októberben vagy hóázott decemberben. 
S ha igen, új tulajdonos nevét pingálták ki, mert a régi tönkre
ment.

Te persze, Józsi -  gondolod - ,  könnyen nevetted a vagyonos
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világ bukását. Hiszen apró bolha voltál csupán a gazdasági élet 
végtelen subájának szőrzetében, te könnyen odébbszökelltél. 
Ecetgyár meg Fehér Hajó, Andresz bácsi boltja meg Orient 
levelezés, mind megannyi falat. . .

Az én hibám persze, hogy nem tudsz mindent, hogy nem 
mondhattam el mindent. Részlegesen, ahogy az esztendők éle
tem sorsát alakították. Úgy álltam én már akkor egyetlen szál 
mesterséggel birkózva, mintha nem is lennék csalánba fürösztött. 
Az órakönyvelés irama megszelídült, betegsegélyző tag vagyok, 
mint akárki más, nyolctól kettőig. (Kettő után másnap reggelig 
nálunk nem jön ki az orvos. És nem is fogad.) Az egy helyre 
összpontosított zsoldfizetés eleinte boldogsággal töltött el, ezek
ben a nehéz órákban azonban de jó lett volna szöcske pénz, innen 
is, onnan is. Inkább, mint folyton remegni, mikor zárja le végle
gesen a vaskasszát Hojdek és fia. Meg az irodaajtót és a nagyka
put, hogy csend boruljon az eceteshordók birodalmára, és beleül
jön oda is a tömeggondnok.

Hogy talán nem jól savanyítottuk az ecetet, s a nép nem 
kereste? Soha annak olyan hojdeki zamata nem volt. Aki vele 
savanyította az uborkát meg a paprikát, ugyancsak krákogott, 
beleharapva tél idején. Hát még az általa készült gezemice, az, 
amelyben paprika-, paradicsom- és uborkadarabok úszkálnak: 
úgy kívánta az ember a bort utána, hogy szinte lihegett. Nem 
ezzel volt a baj, árunk minőségével. Inkább a vevők minőségével. 
Ha kiment az üvegáru vagy a hordóáru hitelre, ott állt mindig a 
szakállas gazdám, ott állt a gyárkapuban, és búcsúpillantásokat 
vetett az induló fuvar nyomába. Az áru, ím, elindul rendeltetési 
célja felé, de meglátja-e valaha az ellenértéket? A kocsi már ott 
poroszkált régen a város felé, a síneken túl, s az ifjabb Hojdek -  
az marad ő, örökké ifjú, amíg csak atyja él -  szemében talán a 
könnyharmatot is megpillanthattad. Vágtat a pénzem, ott ni, 
emberek, vágtat a világba bele, ecet formájában, de bankóvá 
válik-e a fűszeresnél vagy közvetlen fogyasztásnál, s ha igen, lesz- 
e útja a bankónak ide a Hojdek-gyár vaskasszájába?

*
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A végzetem éppen odaláncolt a legbüdösebb gyártelephez, a 
legkukacosabb főnökpárhoz. A többit egyenként hagyogattam el, 
ahogy az ecet lassan egészében elhódított. Ahogy a nótában 
elmarad a Péter és elmarad a Pál. Andresz bácsi a temetőbe 
szökött ki előlem meg az adóhivatal elől: az utóbbi sohasem 
akarta elismerni, mennyit fizet rá a sapkakészítésre. 
Könyvelésemre, amely a világon egyedül volt hivatva ezt iga
zolni, erősen rácáfolt a hagyatéki tárgyalás, amely két lakóházat 
és negyven lánc földet, köztük tíz lánc szőlőt tett per tárgyává az 
özvegy és az oldalági rokonság között. Az özvegy könyvekkel 
kívánta igazolni a közös szerzeményt, ám az én könyvelésem 
csupán ráfizetést mutatott ki, és most örök rejtély előtt a hagya
téki bíróság, miből lett két lakóház és negyven lánc föld, ha valaki 
folyton ráfizet. Erősen kétes ilyenformán, hogy Józsi fiam meg
kapja-e valaha az ígért subasapkát a zár alá vett hagyatékból.

Igen, elmarad a Péter és elmarad a Pál. Mintha elmaradnának 
a Fehér Hajóból is lassan. Neizer úr a kis portásfülke vaskályhá
jának tüzénél idézgette a régi időket, szeme az üres számtáblát 
kutatta folyton.

-  Bige úr -  sóhajtott át az én fülkémbe, a Comptoire feliratú 
másik odúba - ,  a kávéház leszámolt már?

Mert bár esküvői komám volt, nem tudott soha igazán felmele
gedni irányomban, s így uraztuk egymást rendületlenül. Talán 
mert előbb váltottam ki az esküvői szobát, s utána vittem csak 
anyakönyvvezető elé a menyasszonyt, ez az árnyék lebegett 
barátságunk felett. S minél öregebb lett, annál vehemensebben 
űzte az erkölcs fokozott védelmét: portássapkája méltó feltűnést 
keltett az egyházi körmenetekben, amelyeken sűrűn vett részt. 
Megcsökkenve a szálloda forgalma, egyre azt sugalmazta, hogy 
változtassuk meg annak a nevét. Szerinte bár az, hogy Fehér 
Hajó, elég légies, közvetlenebbül kellene kifejezni az üzem er
kölcsös voltát, szerinte azt lenne jó kiírni aranybetűkkel, hogy 
Szálloda a derék Kongregalistához, ami odavonzaná a városba 
látogató papi személyeket, s visszanyernénk a réven, ami elve
szett a vámon. Igen ám, de ha házunk ilyen felírással ékeskedne, 
hová tennénk belőle az éjjeli kávéházat, ahol hajnalig brummog
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a zene, lenge ruhájú táncosnők emelgetik lábukat, s az egész 
üzemnek úgyszólván egyedüli hasznot hajtó osztálya.

Kapkodtunk, hogy a kegyes hasonlatoknál maradjunk, mint 
Bernát a mennykőhöz; a Fehér Hajó mégsem tudott többé talpra 
állni. A szomszédban megnyílt vadonatúj Carlton Szálloda mint a 
mágnes, úgy vonzotta a bérkocsin érkező utazókat és egyéb 
vendégeket, s ki fordult ugyan be a mi békés, de enyhén polos- 
kaszagú szobáinkba? Ahol az asztalok sántítottak, az ágyak 
nyekeregtek, a lépcső csikorgott, s a feliratok -  Neizer úr utasítá
sai szerint -  kegyes idézetekkel vigasztaltak. Erre szükség is volt, 
mert a vendégek ordítoztak, hogy csurog a lavór, nedves a 
törülköző -  már nem emlékszem, hogy melyik idézet vigasza 
vonatkozott erre a kázusra Neizer úr ilyenkor, összehúzva 
nyakát, felfigyelt.

-  Háborog bennük a lélek, na ja. Mit szólnának ők a pusztá
ban, teveganéjon, mit gondol, Bige úr?

Ezen tűnődtünk ketten decemberig. Januárban azon tűnőd
tünk: miből lesz fizetésünk. Februárban berohant az üzemet 
pénzelő Polenka, és hatheti felmondással útilaput kötött az óra
könyvelő talpa alá (ez én voltam).

S még egyszer egy utolsót követelt a számoszlopokon Bige 
József, a befektetett munkája ellenértékéért, és utolsót tartozott 
ugyancsak Bige József, a számára folyósított kifizetésért. Ezt még 
beírtam szépen a könyvekbe, újságpapírba csomagoltam az éve
kig fogason függő házikabátomat, és kiléptem a szolgálatból, ki a 
szálloda nagykapuján keresztül.

A söntésből abban a pillanatban fordult ki Rezső, a reggeli 
fizető: két kispörköltet vitt a tálcán és két pohár habzó sört. 
ÉTTEREM tartozik a KONYHASZÁMLÁNAK 10,60 és a 
PINCÉRNEK 4,20 -  fogalmaztam meg a búcsúmat a Fehér 
Hajótól. A költő lantot pengetve hagyja el a színhelyet, az én 
búcsúm két picinyke tétel volt csupán, de ezek olyanok voltak, 
mint a sóhaj.

>j<

Itt két óra, ott két óra. Valahányszor így két-két órám felsza
badult, azt vittem ki az ecetgyárba, és felkínáltam. Kettővel
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kezdtük, és most már hat volt együtt: a Hojdekék megvették 
mind a hatot. A korán kelés reggelével együtt. Apránként nyel
tek el, mint Jónást a cethal. Előbb megvették a fináncokkal való 
tusakodást, aztán megvették a folyószámlakönyvi beírásokat, 
aztán a levelezést, s az volt az ünnepélyes pillanat, amikor 
tönkrement az Orient, és további két órában megvették a 
főkönyvelőt is bennem, mindezt egy személyben. Hat meg kettő 
az nyolc, ugyebár, s a jelszó, amelyet elődeink kivívtak: nyolc óra 
munka, nyolc óra alvás és nyolc óra szórakozás. (S hat óra 
betegsegélyző tagság, ez külön megy.) Bérben volt immár az 
egész munkaerőm, egyetlen helyen. S a két Hojdek a Goethe 
nevű régi költővel dúdolhatta összefogózva:

Hat ménló árát ha meg tudom fizetni
Erejük vajon nem az enyém?
A z ember ilyenkor vágtatva menne,
Mintha huszonnégy lába lenne.

A  Hojdekok e régi költőből kiindulva négy pár ménlovat tartot
tak -  összesen tizenhat láb - ,  azonkívül két ecetaltató udvarost, 
az négy láb, Manci kisasszonyt, az szintén két láb (de milyen 
kecses és finom lábak), s végül most engem, Bige Jóskát, az is két 
láb -  nekik így jött ki a huszonnégy láb a költő nyomán. Ezen a 
huszonnégy bérelt lábon vágtatott az üzem -  még akkor -  mind 
nagyobb sikerek elébe.

Száll az emlékezés vissza erre a boldog fél évre, amikor a 
huszonnégy láb a Hojdekék szolgálatában ugyancsak nekilen
dült, s úgy látszott, hogy ecettel árasztjuk el az egész világot. 
Hogy ömlött, hogy folyt az általunk készített lé hordókban és 
üvegekben. Mert ne mosolyogjatok, emberek, ne higgyétek, 
hogy ecet nélkül tökéletes lenne a világ! A mezőgazdaság egyes 
terményei, mint például az uborka és eltennivaló paprika, mit 
érne ugyan ecet nélkül, fontos alkotóanyaga ő -  mármint az ecet 
-  a káposztasavanyításnak, s lenne-e tökéletes ebéd mindezek 
nélkül? A világ szereti csak úgy félvállról és gúnyosan elintézni 
ezt a folyadékot, jelképévé tette a keserűségnek és szenvedésnek, 
holott, kérem, mértékkel és a maga helyén alkalmazva az ecet 
pótolhatatlan. S hiába mondták nekem félvállról a kávéházban:
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„Na, itt jön az ecetes Bige“ , én mindig bátran szembeszálltam a 
tévhittel: lelkesen magyaráztam a fentieket. Igaz, hogy
elszökdöstek aztán ismerőseim a közelből, de az ecet igazsága 
bennem és általam mégis diadalmaskodott.

A világ általában igazságtalan, erre jöttem rá töprengéseimben 
-  mint ecetgyári emberhez, illett is most hozzám a töprengő 
magatartás - ,  s nemcsak az ecet részesül ilyen lebecsülésben, van 
még sok más szakma. Például szóvá kell tenni a bábaasszonyok 
ügyét; a közvéleménynek feléjük irányuló lebecsülése kérdésé
ben alkalmam volt minap bíróként fellépni. Fiamat, ifjabb Bige 
Józsefet kellett megfenyítenem, mert panasz érkezett reá, hogy a 
szomszédban lakó tudós nőnek gyermekét szidalmakkal illette. 
Szalad, kérem, a kölyök az utcán, és ezt kiáltozta a szomszédgye
rek felé:

-  Bábaasszony fia, bábaasszony fia!
S ami az ügyben a legjellemzőbb, hogy csúfolkodásának olyan 

sikere volt gyermekpajtásai, tehát a tömeg előtt, hogy a csúfolás
sal illetett gyermek bőgve egyenesen hozzánk állított be, Bige 
József szüleihez, védelemért.

-  Ű mindig csúfol, mindig kiáltoz rám!
Elővonszoltam a vádlottat, erélyes szavakkal, s a rámért szülői 

pofonnal igyekeztem jobb útra téríteni. Aztán néhány homályos 
szóval megvilágítottam előtte, hogy az emberiség világra érke
zése körül a derék foglalkozás űzőinek komoly szerepük van, 
tehát ő, taknyos kölyök, aki szintén ennek a hasznos segítségnek 
köszönheti zavartalan világra jöttét, ne ordítozzon az utcán min
denféléket, mert legközelebbi tettlegességem bottal s nem kézzel 
fogom végrehajtani.

Ott állt szipogva, égővörös füllel, szemében megcsillant a 
könny, és ellenem szegezte gyermeki ártatlanságát.

-  Nem igaz, a bábaasszonyok csúnyák, a gyerekeket a gólya 
hozza! Engem az hozott, a gólya!

Ránéztem anyjára, a Csujtár Évára, aki lesütött szemmel ott 
állt a konyha sarkában, s ez a körülmény megnehezítette bírói 
szerepemet. „Most birkózik a költészet a valósággal -  éreztem -, 
s ebben a birkózásban kapott a bábaasszonyi szakma súlyos 
sebet “ -  villant fel bennem a felismerés.
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Hej-haj, emberek, így van ez, súlyos tévhitek lebegnek a világ 
felett, s alattuk nyögünk mi, emberek, alattuk szipog most a fiam 
is, ifjabb Bige József. Atyját az ecet körüli csúfolódások központ
jává tette a kávéházi közvélemény. (S akinek aranyere Van, az is 
csak suttogva meri bevallani.)

Igyekeztem én sok mindent megérteni életem harmincadik 
esztendejének dereka felé közeledve, csak azt nem tudtam fel
fogni anyagi és társadalmi, főkönyvelői fellendülésem e szaká
ban, hogy a dengelegiek miért nem bocsátják reánk a megbocsá
tás malasztját?

Megforgattam a dolgot elöl-hátul. Szemet hunytam a levelek 
felett, amelyek néha Károlyháza felé szálltak, s amelyben hitve
sem a gyermek alázatával mégiscsak hírt bocsát ki olyan dolgok
ról például, mint a családi szaporulat, vagy teszem azt, hogy: az 
uram most főkönyvelő egy gyárban -  s ez olyan jól hangzik, bár 
lóerő és emberi erő huszonnégy láb mindössze - ,  s jól tudtam, 
hogy Csujtár mamának ennyi elég lenne: egészséges virgonc 
unoka és főkönyvelői stallum, kérem, egy gyárban. Ezt elmond
hatja a hajdani polgármester özvegy nejének, a főmérnök özve
gyének, Guszti bácsinak, aki maga is főkönyvelői minőségben 
szerzett érdemeket a nagytakarékban -  miért nem válaszol még
sem azokra a kis levélkékre, amelyek szállnak, szálldosnak feléje 
olykor? Újabban úgy, hogy a gyerek is odaírja már: Csókolom a 
nagymamát, Jóska. (Ezt írtam ma egy levélre, de pszt, apa, nem 
szabad megmondani, hogy neked megmondtam.) Szóval az im
már írástudóvá serdült unoka is annak szolgálatába lépett, hogy a 
megbékélés magvát a Bigék és Csujtárok között elhintse. . .  És 
mégsem: soha egy levél odaátról, soha egy üzenet!

S akkor kitudódott egyszer mégis a dolog Máli néni szavaiból. 
Szemeit törölgetve a jóasszony, az egyedüli oldalági Csujtár, aki 
eljárt hozzánk, kibökte a mama üzenetét:

-  A bagóhiten nincs áldás.
Hű, a Bigék hangját akkor hallottad volna. Feleségem rohant a 

fehérneműs szekrényhez, hogy onnan kikaparja a hites pecsétes 
írást, anyakönyvi írást, amelyben a törvény által megbízott hites 
személy -  szalaggal a válla körül, úgy él ő a közvéleményben -  
igazolja a dolgok törvényes menetét.
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De Máli néni legyintett, hogy nincs nála szemüveg úgysem. S 
még valamit mondott.

Hanem annak beszélhetett már, dengelegi Csujtár Évának, 
férjezett Bige Józsefnének. Az már ott hadonászott a papírlappal 
az agg követasszony orra alatt. S úgy olvasta meghökkent arcába 
a házasságkötés egyes tételeit, mint a sortűz. Kezében zizegett a 
házasságlevél, még a pecsét violaszínét is felgyújtotta szavaival. 
Az is életre kelt, a pecsétben szunnyadó kétfejű madár, az is 
bólogatott és helyeselt, a címeres griffmadarak hangján rikol- 
tozva államnyelven bizonygatta: nem bagóhit ez, halljátok, ha
nem törvényes házasságkötés.

Hogy ők azt hitték, a dengelegiek: vadházasságban élünk! 
Mert mit is várhat az ember attól, aki éjszaka idején szökik, 
ugyebár?

Látod, fiam, hogy balga vagy -  mondod erre - , hát miért nem 
* írtátok meg a mamának, hogy összeesküdtetek? Első dolgotok az 
kellett hogy legyen. Üzenni kellett volna kézzel-Iábbal, szóval 
meg levéllel: miért okoztatok sebet, igaz is!

Milyen egyszerűek a dolgok, ugyebár?
Máli néni pártás főkötőjében -  amelyhez inkább illett volna a 

postadelizsánsz -  tipegve indult az indóházi állomás felé, ellenkö
vetségbe. Házunkat, mondanom sem kell, elöntötte az izgalom. 
Józsi fiam, hogy neki nagymamája születik, hirtelen vérmes 
reményekkel egy háromkerekű bicikli erejéig taksálta az 
eseményt. Éva, hogy neki családja nőtt, bögyösebben nyelvelt 
vissza -  elhagyott a két Bige villámgyors fordulattal, de kukuljak 
meg, ha bánkódtam rajta: akad ott nekem is rokonság, annyi sok 
Csujtár közül, ha más nem, egy sógor, akivel vendégségben 
kimenőznék.

Számolgattuk a napokat, s megvetettük a vendégdíványt min
den este. (Ezt nem azért mondom persze, hogy kérkedjek, nem 
voltam hivalkodó sohasem, hiszen tudjátok.) Lassan is jár az 
ilyen pártás öregasszony követsége. Tán meg is hűlt, ki tudja, 
ágyba feküdt előbb, s most kúrálják. S talán előhívták Pivarszki 
professzort is előbb, a nagyeszűt, olvassa ki a griffmadaras írás 
hegyes betűit, igaz-e magyarul is, amit a szökevények makacsul
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állítanak, hogy ők immár házaspár ketten, hét esztendeje ides
tova. Nem közönséges eset, annyi bizonyos.

S hovatovább azt kell mondanom -  homlokegyenest ellenke
zően azzal, amit pár sorral odébb leszögeztem, hogy nem is olyan 
egyszerűek a dolgok, ugyebár.

Előbb elmaradt a vendégágy mindenesti megvetése. Aztán a 
fiam mondta: az olyan nagymama, aki nem siet a háromkerekű 
biciklivel, úgysem sokat ér. Akkor a feleségem kezdett szipogni, 
hogy ő milyen szerencsétlen.

Gyertek, Bigék -  fogadtam vissza őket szárnyaim alá - ,  az 
úgyis csak távoli szivárvány, a Csujtárokkal való közösködés: 
Máli néni pártás főkötője, a dengelegi ház kegyelme, az úgyis 
halavány reménység mind. Szökevények vagyunk mi, Éva lel
kem, olyan nagyot szöktünk, bagóhit a miénk itt a külváros 
határán, üthetett arra olyan pecsétet az anyakönyvvezető, mint a 
telihold, lefordíthatja azt Pivarszki professzor, a nagyeszű, akár 
betűről betűre: ki tudja, mi a kifogás most rajta. Gőgös ez a 
dengelegi lélek II. József császárig visszamenőleg, mi az ilyennek, 
hogy Bige Jóska és családja...

Füstölgésem, amely, mint látjátok, alapos volt és átfogó, meg
világította a kérdés értelmi és érzelmi részét egyaránt, sőt a 
történelmet is segítségül szólította. Egyedül az egyházi vonatko
zásokat hanyagoltam el, mint később kiderült.

Gyermekem nagyanyja ugyanis, özvegy Csujtárné, nem fo
gadta el hitesnek az 1896-ban törvénybe iktatott polgári házassá
got. Szökni, azt lehet, úgymond, de papi áldás nélkül élni -  s ez a 
dengelegiek ranglétráján legalább kanonokot jelentett - ,  anélkül 
élni: bagóhit, kérem!

-  Na itt van -  tártam Éva elé Máli néninek, rendkívüli köve
tünknek reszketeg, öreges betűit - ,  most gondolkozz. Megkérjük 
ismét a Rozi bácsit meg a Neizer urat, tegyék fejükre a kemény
kalapot. Az előbbi béreljen két hófehér ménlovat -  nekem jó lesz 
a fekete temetkezési ló is - ,  fejedre tégy mirtuszkoszorút, és 
gyerünk a kanonok elébe.

Csak a kis Józsit, persze, annak hogy magyarázzuk meg a 
dolgot? Igaz, hogy a gyereket a gólya hozza, de melyik fiákerben
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fér ő el, mert majd el akar jönni mindenáron. S az utcán ácsorgó 
népeknek ő mondja és magyarázza majd:

-  Most esküsznek a kedves szüleim. Apám a vőlegény, anyám 
a menyasszony, úgy bizony!

S mindezért majd kap egy háromkerekű biciklit a nagymamá
tól. S a Séga külvárosban a lakodalmas házban csodájára jár 
majd a nép az esetnek: most esküszik, hihi, a főkönyvelőné 
ténsasszony. Hét év óta másodszor ugyanazzal az emberrel.

Ségában, ahol az egyszerű esküvés is kikerülhető formája az 
életnek, végleg odalesz minden tekintélyünk. S Gerencsér bácsi, 
a hajókárpitos, elhúzza a száját, s prófétai hangon oktatja majd a 
szomszédságot.

-  A szellemi proletariátus, utánozva gazdáit, sokszor válik 
nevetségessé. Akkor is, amikor a Lakók Pártját megalakítja, 
akkor is, amikor erején felül kölcsönzött fiákerba ül.

-  Nem! -  válaszolta tüzesen az általam élénken felvázolt 
képekre hitvesem. -  Majd bolond leszek. Hogy azt higgyék, 
eddig sem voltam megesküdve.

*

Szállnak az emlékezések: te gazdagabb lettél egy magyarázat
tal, miért nem járnak hozzánk rokonlátogatóba a Csujtárok, én 
meg hogy milyen gondjaink is voltak, amikor még nem voltak 
gondjaink. Úgy értem, nekünk, Bigéknek, ott az ecetgyár tövé
ben, és pillanatnyilag. Amikor harmincötödik életévem küszöbén 
ezeket a szavakat intéztem magamhoz:

-  Egész ember lettél, Józsi, főkönyvelői teljes munkaerő!
Később adtam alább is, azután, hogy a bankrácsok sorba

lezárultak, s gazdám szeme egyre börongóbb tekintettel meredt a 
világba szökő ecetküldemények után. Legszívesebben engem is 
hozzácsomagolt volna minden fuvarlevélhez inkasszánsi minő
ségben: kocogjak én is a lovakkal a város felé, bújjak meg a ládák 
és az üvegek hátán a vasúti kocsiban, rejtőzzek el az ecet fene
kén, s ha netán észreveszem, hogy valamelyik gaz boltos -  a 
világválságra való hivatkozással -  fizetésképtelenséget készül 
bemondani, bújjak elő, mint a palackból, és köpjem szemen.
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Igen, ilyen minőségben most sokkal többet érnék, mint a 
számoknak a főkönyvbe való rovásával. Mert a papír és a folyó
számla, az rendkívül türelmes. Eltűri, hogy beszennyezzék min- 
danfajta követelések bejegyzésével. Érdemes kereskedők gyüle
kezetében élénk derűt keltene az a körülmény, hogy a mi köny
veinkben az ARANYPÁVA még mindig nyolcvanezerrel szere
pel.

-  Hahaha -  mondaná a legérdemesebb kereskedő, szívből 
kinevetné a mi törvényileg hitelesített, nemzetiszín szalaggal 
átfűzött és a pénzügyi hatóságok által spanyolviasszal lepecsételt 
Saldo Contónkat. -  Vakarják ki, kérem, vakarják ki sürgősen!

Pedig ő is tudhatná, hogy vakarni nen szabad, hiszen ez 
kétségessé tenné könyvelésünk fokozott bizonyító erejét. De hát 
mi szükség van az ARANYPÁVA esetében a fokozott bizonyító 
erőre? Semmi. Az ARANYPÁVA nincs többé! A mély sír, ha 
valakit magába zár, az ott van földanyánk ölén: por és hamu 
formájában -  s mint a papok állítják -  a feltámadás reményében. 
Az ARANYPÁVÁ-nak még ilyen túlvilági távlata sincsen, náluk 
a por és a hamu az a csődtömegé, s a cégfőnök az ördögé régen. S 
mi most előállunk a nyolcvanezerrel, hahaha, kacagná az érde
mes kereskedő.

Megjegyzem, ez a nevetés hangos lenne, de nem őszinte. 
Ugyanis az ARANYPÁVA nála is szerepel negyvenezerrel, az ő 
könyveiben. S valahányszor egy főnök ebben az időben lapoz
gatta a folyószámlakönyvét, lelki szemei az út végtelenségébe 
meredtek, s ott, azon az úton egy apró emberke mozgott, nem 
volt, csak egy apró kis batyu nála, s abban a batyuban volt ugyan 
egy pár fuszekli talán meg egy törülköző, meg egy kis cipő talán? 
Nem, még annyi sem, csupa főkönyvi számla, és azon is: kétes 
követelés csupán.

-  Józsi, a fene egyen meg -  mondod - ,  hogy krokodilusköny- 
nyeket hullajtasz a kereskedőtársadalom felett, mikor mi a te 
bajodra vagyunk kíváncsiak. Hol tanultad különben ezeket a 
sirámokat?

A Hojdek cégfőnök oldalán -  ez a válaszom. Nála szebben a 
cégek bukásáról, a kereskedők sivár jövőjéről senki sem tudott 
beszélni. Különösen elseje körül kezdte rá a sóhajtást.
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-  Na ja -  így kezdte mindig - ,  na ja. Az uraknak könnyű.
Az urak, a huszonnégy láb tulajdonosának fele, köztük egy

ecetaltató, két udvaros és egy női munkaerő, akiknek Hojdek úr 
véleménye szerint oly könnyű volt ebben a világválságos időben, 
pontosan a negyedét kapták annak, amit a főkönyvben a Családi 
számla minden hónapban elnyelt. Az urak közül a két udvaros 
putrilakásban élt megszámlálhatatlan főnyi családjával, az ecetal
tató húszadika után már nem borotválkozott, s keservesen szívta 
a fogát egy Sava cigarettáért, Manci kisasszony a női lábpár 
tulajdonosa. . .  na igen. Azért neki sem volt könnyű. Ebben az 
együttesben én voltam az egyedüli kétszoba-konyhás, én is 
rendszerint sóba-vízbe babon.

Neküílk könnyű volt, s bizonyos havi fix zsoldért, úgymond, 
akármelyik ingatag vállalat tulajdonosa szívesen cserélt volna 
velünk. Csak persze általában ugyebár, általános körvonalakban. 
Mert egy komoly ajánlat ezen a téren, hogy:

-  Nézze, főnök úr, üljön maga ide, én meg átülök oda a maga 
helyére -  na igen, hiszen ő nem így gondolta, szó szerint. Meg az 
is, hogy a botja hegyén egyetlen batyuval lépked a kereskedő 
meg a gyáros, na igen -  kérem tisztelettel, mi, a bérbe vett lábak 
tulajdonosai, nem is lépkedtünk soha másként a holnapba, mint
így-

Az ember, mint a szőrét hullató öregvad, egyre harapósabb 
lesz -  gondolod erre. Hagyd abba, Józsi, ezt a beszédet, s ne 
felejtsd, hogy valami fel van írva ott nálad, valami a Kapitányok 
könyvében. Három piros vonal jelzi a szélén talán azt, hogy ne 
járjon a szád, Józsi.
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KORHADT FEJFÁNÁL MELEGSZÜNK
XIII.

Meddig él az emberben a garabonciás lélek?
Nem tudni azt, kérem, mert nem egyforma. Öregapám, Mátyás 

kocsmáros, kétszeri gutaütés után is nyúlkált a menyecskék felé, 
akik őt ágyba emelték. Apám az rendes ember volt ilyen téren, 
viszont -  mint láthattuk -  kísérteni jár olykor a lelkem fenekéről, 
és ilyenkor igen hepciáskodó, ujjával fenyeget, tehát a síron túl is 
rontom-bontom természete ágál benne. Ismertem viszont egy 
szakállas ősz polgármestert -  már régen nyugalomban volt - ,  aki 
hetvenhat esztendős korában éjjelizenére fogadta meg a bandát, 
s egy hajadon leány ablaka alatt muzsikáltatott. Azt a nótát, 
hogy: nyisd ki, babám, az ajtót, mire a szomszédság megjegyezte: 
na és ha kinyitja?

Akit a csalán így eljegyzett egy életre, láthatjuk, sokáig űzheti 
a háborgatást, megbotránkoztatást, vagy akár a jégeső és szélvi
har felidézését felleghajtó, százráncú köpenyében -  ahogy a 
garabonciások valaha jártak - ,  sőt fináncuniformisban vagy tisz
tes polgármesteri szakáll mögül is.

Az utóbbinak esete azért furkál szüntelenül, azért idézem, 
mert róla teret neveztek el és egy kis erdőcskét a város határá
ban. Kétszeres fasort ültettek a főutcán, sőt mellszobrot állítottak 
neki. A nép azonban, ahogy sóhajtozva ránéz a szobrára, és hűsöl 
az árnyas erdőcskében, ahogy végigsiet a nevét viselő téren, nem 
ezekre gondol soha, nem polgármesteri ténykedéseinek kézzel
fogható és kemény emlékeire. Hanem azt mosolyogja, amikor ő 
-  nyugdíjban régen és hetvenhat éves korában -  kockás pléddel a 
dereka körül nótát szállított annak az ifjú liliomszálnak. Amikor 
a bőgő oldalán dobogó vonóval megüzentette a harmatos virág
nak -  egyébként táncművészettel foglalkozott nálunk a Fehér 
Hajóban - ,  hogy nyisd ki, babám, nyisd ki az ajtót egy vénségére 
garabonciássá lett léleknek.. .
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Énmellém -  ezt már tudjátok -  csalánba esésemkor szegődött 
a garabonciássors, azóta űz és kerget, ifjúkorom óta. Néha vissza
gondolok egykori mestereimre: Talpas Virág Dánielre, Herschli 
úrra, Kolontai Ábrisra, a lapszerkesztőre, meg a sok-sok 
névtelenre -  velük mi lett, jajdul fel bennem, abbahagyták-e, s ha 
nem, helyeselnék-e mostani magatartásomat? Mert erősen az ő 
korukban járok, s ahogy vetem és rovom a papírra e sorokat, 
kételkedni kezdek, hogy már nem is vagyok talán garabonciás. 
De akkor, miként az apró kukac, kidugja fejét-farkát valami 
furcsaság.

Köszönti egymást két kukac, és hajbókol. Üdvözli a régi tréfát, 
hogy: marha, nem látja, én a kegyed önnön farka vagyok? 
Garabonciásnak lenni, ahhoz hányszor kell a földbe bújni és újra 
megszületni, mindennap megszületni, valahányszor csak fonák
ság adódik. Odaállni a fonákság élére, és lobogtatni.. .

-  S mikor sírnak a garabonciások, te?
Ahhoz elvonulnak, mint a szamár -  válaszolom - ,  mint az a 

keresztes szürke ősállat, ha halni készül. Ők nem ejthetnek egy
két könnycseppnél többet a nyilvánosság előtt. Mi is lenne a 
világból, jaj, ha egyszer ők is sírni kezdenének, a garabonciások!

*

Sokan surrantak ebben az évben fejszével a léckerítések körül 
éjnek idején. Érdekes -  tűnődtem - ,  hogy a kereskedővilág és a 
gyárosok buknak sorra, de soha egyetleneggyel ezek közül nem 
találkoztam, hanem csak a külvárosi szomszédság embereivel.

Tüzelő után matatott a nép. Nem nyúltak soha ép kerítéshez, 
csak ahol fityegett a léc, a férgesét tördelték ki; azt úgyis meg kell 
reparálni. Az ilyen bitangul a világba lógó lécdarab úgyis csak 
izgatja az utána érkező fejszés testvér kedélyét, miért ne lenne ő, 
aki elviszi, miért a másik?

Vagy eltűnt, mondjuk -  hipp-hopp - ,  egy utcai pad, nem 
beszélve a közkertek forgó kapucskáiról, amelyek hivatva voltak 
a tolongást szabályozni „csak egyenként44 jelszóval. Minek is az 
ilyen így télidőben, amikor úgysincs tolongás. Nyáron meg majd 
úgyis kinő egy másik a helyére. (A természet jóvoltából? Nem, a
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városgazdái hivatal utasítására.) Tüzelőt fuvarozott haza mind a 
szegénység, még töredezett ágakat és gallyakat is.

-  Jó ez, kérem, a szenecske alá -  így mondták a fejszés 
szomszédok. Jelezve, hogy nem állnak egészen tüzelő nélkül. A 
pályaudvar körüli gyűjtögetők viszont -  ezek zsákokkal jártak, és 
szenet gyűjtögettek -  el nem mulasztották hozzátenni:

-  Jó ez nagyon a parázs tetejére!
Nem mintha valaki kételkedne benne, de valamit csak kell 

mondani, különösen, ha ismerőssel találkozol.
Tán te is, Józsi -  villan fel benned a gyanú - ,  talán te is 

gyűjtögettél így tüzelőt?
Én soha -  védekezem, de azért elpirulok. Mert ördög ám a 

tüzelő, higgyétek meg, emberek, alattomos kígyó. Ráfekszik a 
lelkedre valahol októberben, köréd tekerődzik, és úgy szorít 
kegyetlen hüllőtestével. Megborzongat az első fagyos leheletre, 
és folyton sugdos a füledbe. A gyengepénzű ilyenkor hősiesen 
nekilendül, s anyagi maradék erejével kiszorít egy fél ölet. Az ám 
a nagy ünnep: körüljárja a család a fát, tapogatja öntelt mosoly- 
lyal, s ha kis szenecske is adódik melléje, úgy hiszi a szegénység, 
és úgy is mondja: teli fáskamra. S ha megjönnek az első fagyok, 
vidáman duruzsol a láng, melegszik a család.

Melegszik még januárban is, csakhogy akkor -  amikor pedig 
ugyancsak tömni kell a kályhát -  jaj de fáj már minden tűzre 
vetett darab, hogy megolvasunk minden tuskót! Kóvályogsz az 
ijesztően kitágult fáskamrában, kiásod a betemetett fűrészport, 
célba veszel minden haszontalan fadarabot a ház körül.

A világ rendje már olyan, hogy tél közepétől gurul a kistar- 
gonca a sarki fűszeres felől -  a Barna Medve elsejéig hitelbe is ád 
- , gördül egy kosár fával, mint ahogy a mentőkocsi vágtat, ha 
valahol sebesült van. A hideg rokkantjait kell ilyenkor istápolni.

Hanem aztán égszakadás, földindulás, ha megszakad a gépezet 
olykor! Ha a Barna Medve visszazavarja a gyereket, hogy: nincs. 
Nem ád hitelbe, vagy lemond erről az üzletágról. Ha nincs elég 
garas a házban egy kosár fa erejéig sem. Ilyenkor indulnak a 
fejszés férfiak éjnek idején rohamra a csorbult fogú léckerítések 
meg a közkertek padjai ellen, ilyenkor tűnik el egy-egy fácska láb 
és nyom nélkül az utcasorból. Ilyenkor surran a gyerek zsákkal a

250



hóna alatt a teherpályaudvar felé: a hideg tűzhely új tűzáldozatot 
vár, de miből?

Pirulásomat, amit az imént bevallottam, annak tudjad be, hogy 
többféle találmányom volt forgalomban ebben a kegyetlenül 
hideg esztendőben, farsang közepétől gyümölcsoltóig. Többféle 
találmányom arra, hogy családom ne szenvedjen a hidegtől.

Mint a kabátos osztály képviselője ebben a fertályban, mód
szeremnek el kellett térni a „fejszét kézbe, és előre“ jelszótól. A 
fejszét így csak a házon belül ragadtam markomba. Orvul kellett 
cselekednem, mert Éva hevesen védett minden limlomot a ház 
körül. Egy időben a szekrényből kicsent ruhatartó vállfák szol
gáltak parázsként alapul a pince fenekén összekotort porszénnek. 
Ezt követte az irgalmatlanul nagy káposztavágó deszka pusztu
lása (őszre, mire megint kell, majd csak pótolom). Aztán rájöt
tem, hogy a spájzpolcok némi megritkítása sem olyan esemény 
éppen, hogy összedől tőle a világ. Őket követte a tűzhalálba egy 
vásznából kikopott ócska nyugágy -  keményfa, kérem, gyönyörű 
parazsat ad - ,  ennek elpusztítása azonban olyan vihart szült, hogy 
el kellett állnom a belső tárgyaknak tűz által való felemésztésétől. 
Nemhiába voltam azonban Bige: öregapám meséiből emlékez
tem az úgynevezett gyújtó labdacsokra.

Mi a gyújtó labdacs? Összegöngyölt újságlap, vízbe mártva: jól 
meg kell nyomkodni, és szárítani aztán. Pár nap múlva olyan, 
mint a papírgöröngy. Egy tucat belőle a dobkályhában: meleg 
szoba. Persze rengeteg papír kell hozzá, és türelem, meggyúrni a 
labdacsokat. A tüzelőanyag biztosításának e módjában azonban 
hitvesem is inkább támogatott, mint a belső berendezési tárgyak 
pusztításában.

(Feljegyzéseim között ott szerepel Kuszli Ferenc napszámos
ember esete. Kilenc tekebábot és két kuglit tüzelt fel, azonkívül 
anyósa ágyát. Az előbbiért örökre kizárták a kugliklubból, az 
utóbbi miatt a családja száműzte.)

Hát nem volt ott tűzifa, abban a városban nálatok? -  kérdezed. 
Bükkhasáb vagy dorongos cserfa, vagy büdös szén legalább? 
Dehogynem volt, csak úgy roskadoztak a fatelepek. Csak kinek 
volt pénze? A nép tüzelővásárlás helyett inkább apró praktikák-
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kai várta a tavaszt. Jaj, micsoda esztendő volt az, amikor meghalt 
a hitel, az az év. Pedig próbálkoztam én is a hitellel telefonon.

-  Itt a Hojdek-gyár főkönyvelője, Bige József -  vettem fel a 
kagylót.

-  Igenis -  búgott a készülék.
-  Szükségem lenne egy öl cserfára. . .
-  Igenis, príma cserfára.
-  Lakásom Turgenyev utca 13.
-  Igenis, tizenhárom. Fel van írva, kérem.
Milyen pompás, örvendezett a lelkem. Minek is gyúrtál te Józsi 

gyújtó labdacsot, minek pusztítottad el a káposztásdeszkát, hitve
sed vállfáját, ha ezek a fatelepen olyan veszettül udvariasak. Egy 
öl cserfa, abból még májusban is főzhetünk vacsorát!

Mégsem ettem a cserfa forralta májusi vacsorából. Tudniillik a 
telefonnál ülő fatelepi közeg arról érdeklődött a továbbiakban, 
kiküldöm-e a pénzt a telepre, vagy a háznál történik a fizetés? És 
válaszomra sajnálni kezdtük a dolgot nagyon.. .  Ő is, én is, hogy 
az üzlet nem jött létre. Úgy éreztem: akármennyire sajnálja, egy 
fokkal én mégis jobban sajnálom.

-  Nem adtak, a fene essen beléjük, bár nagyon sajnálták -  
tudósítottam otthon. S tekintetem arra az üres helyre esett ott az 
udvaron, a két körtefa között, ahol egy öl cserfát oly szépen 
elhelyezni elterveztem...

*

A ségai temetőcsősznél olcsó tüzelő van -  terjedt aztán egy 
nap villámgyorsan a hír. Szerencsére elsején volt, s némi maradék 
pénz lapult a zsebemben: nosza a színhelyre.

S valóban úgy volt: olcsó tüzelő. Korhadt fakereszt mind, régi 
kerítésléc, kivágott szomorúfűz, abból a részéből a temetőnek, 
amelyet úgyis kitelepítettek. Ott állt az öreg sírásó, és osztotta a 
tüzelőt: fél kocsira való nekem is jutott.

Osztogatta a tüzelőt az öreg sírásó, tüzelőnek mérte ki a fejfát, 
a korhadt kerítést, a szomorúfűzfát. Az ő földjén, a temetőben 
csak ilyen fák nőnek ki a földből, ő csak azt mérhette ki, ami neki 
termett. Márpedig a városi hatóság és a plébániahivatal ezt -

252



deputátként -  neki engedélyezte a halottak kitelepítése után. 
Kimérte súlyra és kvadrátra a kereszteket meg a kerítést a jó 
kereskedő gondosságával. Azért a tekintete -  ahogy elnézett a 
különös tűzifa fölött, s figyelte, nem lopja-e valamelyik suhanc az 
ő fáját - ,  a tekintete, mondom, azt is felmérte mindjárt, hogy a 
parcella, amelyik legközelebb sorra kerül, mennyi is lehet; azt is 
felsaccolta. Igaz, hogy arra várnia kell még egypár évet, de ő 
kibírja, ráér, nem olyan öreg még. S a nép olyan egykedvűen, 
olyan magától értetődően alkudott a fejfákra, mint a piacon.

-  Ne válogassanak -  ripakodott rájuk. Mert voltak, akik az 
újabb évjáratok kevésbé korhadt darabjait hordták volna szét 
(ami, valljuk be, nem egészen tisztességes eljárás).

Amikor az utolsó targonca kigurult, vége volt a vásárnak. 
Ötven esztendő vonult az elhordott fejfákkal most már igazán a 
végtelenbe.

Hej, hogy zizegett a fűrész ebben a sok lécben, sok korhadt 
fejfában: nem akart sehogy tüzelővé aljasodni. A szomszédok azt 
tanácsolták, vessek keresztet mindegyik darabnál, ha tűzbe do
bom -  ők tudják, hogy ez jó, tüzeltek már ilyet.

Az utolsó darabok egyikén, emlékezem, bele volt égetve a 
fába: SISKA JÓZSEF 1879. Csak ennyi, és ez keveset mondott. 
De a fejfa erős és görcsös fekete fája, a beleégetett név és évszám 
erősen hirdette -  s az a körülmény, hogy ilyen sokáig épségben 
maradt - ,  hogy ápolták és gondozták Siska József emlékét. Első 
időben könnyekkel öntözték még, s biztos, hogy virág is nőtt a 
sírján. Akkor jött egy újabb nemzedék, amely csak nagy keresgé
lés után tudott, botorkálva a sírok közt, odatalálni a meghalt 
nagyapához. S kopott, feketedett a fejfa, beomlott a sír lassan, 
senki sem gondozta. Azonban, aki beleégette mélyen a nevet a 
fejfába, tapasztalt ember volt, s jól tudta mindezt. Örök emléket 
akart állítani egy embernek.. .  s ez az örök emlék most tuskóvá 
lett itt a kezemben. Még egy-két pillanat csupán, és rá kell dobni 
a parázsra, hiszen alig pislákol már.

SISKA JÓZSEF 1879. Nem emlékeztem a családra, de elhatá
roztam, ha valami Siskával valaha is találkozom, megmondom 
neki: öregapjának fejfájánál melegedtem én meg az egész Bige 
család. Bocsásson meg érte, a dolgon már úgysem lehetett segíteni.
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Az jutott eszembe: lám, a szegény ember még halálában is 
jobbszívű. Mert a gazdag halott gőgös kőkereszt, márvány sírem
lék alá bújik, azt meg hogy fűrészeled fel, hogy gyújtod meg a 
kályhácskádban, nem mondanád meg, ugye?
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XIV.

JÓSKA IS FELÜTI A FEJÉT

Hajófűtő akartam lenni egykor a nagy óceánon -  ugyan ki nem 
melenget valami hasonló álmot s végül is mint egy kis családi 
bárka kormányosa állok őrhelyemen. Az ilyen járművek rend
szerint magukra hagyottan csellengenek az esztendők viharos 
tengerének tükrén. Segélykiáltásukat, ha bajba kerülnek, ki hal
lja meg?

A fiamnak egykor mesélni fogok, csak nyíljon ki jobban a 
szeme, és nyíljon ki jobban a füle. Ugyan már most is faggat 
erről-arról szomjas lélekkel, de nem érti még, miért olyan roz
zant ez a mi bárkánk, dehogy látja ő a lékeket a fenekén, számára 
ez a legbiztonságosabb jármű a világon. Ha dörög az ég, a 
valóságos mennyei zivatar, fejét befúrja a párnába -  a rozoga 
tető a feje fölött és apjának két karja: mind csupa biztonság. 
Neki hiába is mondanád: no, te is jó helyre tetted le magad. 
Valami olyan helyre kellett volna menned, mint a dúsgazdag 
Vavrinec mészáros itt ezen a soron, beljebb az ötödik ház: pénz 
és bolt, száz lánc föld, gazdag rokonság. Szekerek a tanyáról 
minden héten teli holmikkal, ott még pónilova is lenne neki. 
Ámbár egyáltalában nem biztos, hogy valami sok tisztelettel nézi 
ezeket a dolgokat, a pónilovat kivéve. Neki boldogság a családi 
barack, amit ünnepélyesen kimérek -  ez olyan kitüntetés, ha 
méltónak bizonyult rá, és szomjas lélekkel stréberkedik, hogy 
elérje. Keserve viszont a családi elfenekelés, amelyre szintén sor 
kerül, nem is kell mondanom, miért.

Már kérdezget, hogy apa így meg apa úgy, mert tizenegy 
esztendős, halljátok csak! S erre az ünnepre legnevezetesebb 
ruhadarabomból, a fecskefarkú kabátomból kapott nadrágot, s a 
sávos nadrágból kabátot. Hogy miért kellett megfordítani a dol
gok természetes rendjét, ez a szabómester titka, Kunyi bácsié, aki 
a mértéket vette, s bőségesen kifejtette, hogy a fecskefarkú kabát 
egy akkora gyereknek már csak nadrágra jó.
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A fiamnak egykor mesélni fogok szépen és összefüggően kor
szakok egymásba kapcsolódásáról, s a korszakok határán jelent
kező, ficánkoló emberek sorsáról, amikor az egyik fel és a másik 
le; családi dolgokról, hogy miért van dengelegi nagymamánál hat 
szoba és nálunk csak kettő, s milyen jó még, hogy kettő van.

Mert ő azért beszüremkedett a Csujtárok közé. Ördög tudja, 
hogy a veszekedés és a harag micsoda méreg, akármilyen savas, 
erős, romboló és ölő, olyan lesz idővel, mint az állóvíz. S ebben az 
állóvízben evezett ő kis csónakján egy vakációban a Csujtár- 
portára, Nagykárolyházára, még mindig pártás és örökké követ
ként szereplő Máli nénénk oldalán nagyanyja elébe. S micsoda 
fogalmakat hozott onnan haza Róbert bácsiról, aki ifjúkorában 
felemelt egy lovat -  először hallottam ennek a Csujtárnak végte
len erejéről, s csodálkoztam is, de a feleségem megbökött. (A 
spenótevést az egész világon így propagálják.) Aztán a dengelegi 
címer, amelynek átmásolt kisebbik mását egy rajzirkában átmen
tette a Bige-portára: az üvöltő farkast. Nagy fülű, szomorú eb 
volt az a címeres farkas, s a telehold felette, mint egy csúnya 
paca, de mit akarsz, az ő leikébe így vonult be. Kínba hozva 
megint csak, mert címeres jelképet kellett hazudnom a Bigék 
számára is.

-  Ugyan, ez marhaság -  intettem le, megérezve benne anyó
som apró tűszúrását: ilyenekkel mérgezte, kérem, a gyerek lel
két, dengelegi mesékkel.

-  Nektek hány falutok volt? Mert a nagymamáéknak nyolc 
volt.

Nahát, ezt jól eleresztették. Itt kuporog a kölyök a rozzant 
bárkán, vérem a vére, kabátom a nadrágja és nadrágom a ka
bátja, s ő falvakról álmodik. De az ördögbe, ezt nem tűrjük talán! 
Elő az ellenméreggel, hadd gyűljön fel a Bige-vér benne. Mesélni 
én is tudok talán még.

-  Hagyjad! Egy helyben topogó népség volt az, soha a faluból 
ki nem mozdultak. Kövérek voltak, és később guta ütötte őket 
mind. Hanem mikor a te Bige dédapád elindult, neki nem volt 
falva, de övé volt az egész világ! Izmos, erős, híres lába volt, nagy 
gyalogoló volt, akkora csizmákkal, mint te magad. De ha meleg 
volt, levetette. . .
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-  S szabad nekem is levetni az idén nyáron? A cipőmet. Mert 
a nagymamánál nem volt szabad.. .

Hopp, itt baj van -  döbbentem rá. A gyerek lelkét megnyer
tem ugyan, a Bigék felé fordította tekintetét a nyolcfalusi Csujtá- 
rokról, de egyben Éva haragos pillantását, hogy nem akar majd 
májustól cipőt húzni. Mondván, hogy a nagy lábú szíjgyártóle
gény, másik dédapja, azt mindig így cselekedte.

-  Levetette, de csak nagyon rövid időre, s csak különleges 
engedéllyel, egyébként mindig rajta volt, na!

így helyre ütve a dolgot -  s pofont ígérve neki, ha megint 
zavar, mert azt kérdezte: ki adott neki engedélyt, ha egyedül 
gyalogolt a világban? - ,  mondom, ilyen közjátékok közepette 
oltogattam beléje, hogy: nyolc falu, nem mondom, az is valami, 
de mégiscsak több van annak, akié az egész világ. Aki madárként 
szálldos a szabad világban, miközben a nyereg- és szíjgyártás 
mélységes tudományát elsajátítgatja. S hallottam később, amint 
teli szájjal vallotta anyjának:

-  Jó pofa lehetett ez az én Bige dédapám!
Az ember olyan az utókor előtt, amilyennek az utókor látja: 

neki ez volt az ítélete róla, és kész. Hát lobogjon így a lelkében. 
Majd ha eljönnek azok az igazi mesék, amelyek pontosan a 
helyére állítják a gyermek lelkében a fogalmakat -  akkor ő is 
látni fogja majd, hogy szerencsétlen vándorlegény volt csupán, s 
hogy ő -  az ifjabbik Jóska -  a hites dédunokája. Ámbátor úgy 
érzem, hogy azok az én akkori meséim a zavaros és szövevényes 
családfájáról nemigen érdeklik már, s unatkozva néz maga elé: -  
Jókat mesél az öreg, nem mondom, csak ne lenne olyan unal
mas . . .

így kupeckodok a gyermekem leikéért.

*

Olyan vagyok különben, mint az igahúzó jármosökör, ha en
gem hallgatsz meg. Ha meg a feleségemet, ficánkoló csikó, az 
vagyok, kérlek. Mert minek az a sok kimaradozás -  szerinte. 
Nem mintha félne, hogy leharapnak valamit belőlem, de 
negyvenéves fejjel csak benőhetett már a fejem? Itt van például a
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Sutli úr a szomszédban -  csak nézzem meg: ássa a kertet, ahogy 
egy kis szabad ideje van. Vagy kertészkedik. Miért nem róla 
veszek példát?

Na, mondom: talán igazsága is van az asszonynak. Nem vagyok 
hétországra szóló lump ember: a magam kis bora néha a halpap
rikás mellé, olykor egy fekete a kávéházban -  no csak úgy, a 
társaság miatt, bizonygatom, és úgy is van. A Sutli úr azonban, 
aki a szomszédban a kerítésen túl oly szorgalmasan fordítgatja a 
földet, felkeltette kíváncsiságomat. Pár kvadrát földet nekem is 
kiadna a házigazda kertnek, nii lenne, ha megpróbálnám?

Már úgy volt, hogy belefogok, csak tanács kéne persze. Régen 
voltam falusi ember -  igazándi falusi sohasem voltam - ,  s halvá
nyan élnek csak bennem a dolgok a természet világából. Áthajol
tam egy délután a szomszéd kertbe -  a kerítés mellett ásott a 
példaként elém tárt Sutli úr - ,  és beszélgetni kezdtünk.

Én úgy tréfásan, hogy milyen mintaember híre van: lám, 
engem a feleségem hogy biztat, kövessem, és ápoljam a kertet. Ő 
csak ásott és hallgatta, aztán leállt pár percre, arccal az ámbitu- 
sunk felé fordult:

-  Nono, nem vagyok én sem jobb a Deákné vásznánál.
(Bodóné, Csicsóné, Deákné . . .  lám, a nép mind e jeles asszo

nyoktól származtatja a mondásokat.)
-  Volt elég baj velem is, csak abbahagytam, tudja. S most nem 

folytatom.
Földbe nyomta megint az ásót, kiemelte a rögöt, mintha ott 

pajzánkodna vele valami gondolat. . .
-  Tudja, én ások, ások, ojtozgatok és szemezgetek, de olyan 

ez csak nekem, mint a penitencia!
Hűha, mondom magamban: ezt jól kifogta az asszony példá

nak.
Ez a hallgatag, örökké ásó ember, nocsak!
-  Osztán miért? -  kíváncsiskodtam bele az arcába.
Erre már leállt. Leszúrta az ásót a földbe, és rátámaszkodott. 

Időt szakított, hogy felvilágosítson. Nem volt hiú ember, csodála
tosan őszinte volt.

-  Kis fölös pénz csörgött a zsebemben fél év előtt. S én 
betértem a Három kalapba. Ott a sarkon túl -  hiszen láttam már
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magát is ott, ismeri. Letelepszek a sarokasztalhoz, velem úgy 
szemközt négyen ültek . . .  négyen vagy öten, nem is tudom már, 
de az egyik ismerős. Valami Gajzágó a fűrésztelepről.

-  Hű, a Gajzágó!
-  Az, a nehézség jöjjön rá. Tudja: rám köszönti a stamperlit, 

és átküld egypár ringlit, ami a doboz alján maradt. S vagdalt 
celler melléje korcsolának. Aztán egy pálinkát.

-  Pedig a ringlihez a sör jobban pászol!
-  Jól mondja. De ezek kemény, maró pálinkát ittak csak, 

negyvenfokosat. S suttogtak egymás közt valamit -  éreztem, 
hogy rólam. Én meg hetykélkedve: rólam ugyan ne sugdossatok, 
és átültem az asztalukhoz. Ki is volt velük, várjon csak? A 
halszemű Sándor, a Végiing a városházáról, meg valami lármás 
ember.

-  Sz! Ezekkel ült maga, szomszéd úr?
-  Ültem? Hát kibírják azok az egy helyben ülést? Csak rohan

nának örökké: olyanok, mint a petróleumláng a lámpacilinder
ben, amely már csak kormozva tud égni.

Néztem a szomszédot, ahogy támaszkodott az ásóra, olyan 
szép szavai voltak, az igazság kicsiholta belőle a prófétát. Megtö
rölte ásás közben verejtékessé lett homlokát -  jó ez a verejték, és 
minden tanulság az életből, még a rossz is, az is.

-  De mit finnyáskodok itt magának, finnyáskodik az olyan, 
akinek ízlik a negyvenfokos szesz. Meg aztán, aki a bolond, az a 
maga szakállára bolond, nem igaz?

S utána nagy sokára:
-  Ezekkel voltam én fél évig egy társaság. Ezekkel dorbézol- 

tam örökké.
És ásni kezdett. Nem mintha nem lett volna még mondaniva

lója. Mert pár perc múlva ismételte makacsul:
-  Most ások, mert ez a penitencia.
-  Tán a plébános mérte ki -  kacsintottam oda a ház felé.
-  Az asszony? Á, szava sincs annak benne, én olyan ember 

vagyok. Tudja -  ismételte - ,  én olyan ember vagyok. Ha én 
iszok, akkor iszok, ha ások, akkor ások. Vagy mit gondol tán, 
tamburáslány nem volt akárhány? Volt. De hát én olyan ember 
vagyok. Most ások.
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Ások, és nem lefetyelek, ezt közölte a hangja. Vissza is vonul
tam a kerítéshez, s behúzódtam a házba. Éva meg:

-  Na, mit mondott? Milyen tanácsot adott?
-  Attól vadulnál csak te, amit mondott. Ha én azt mind 

elültetném, mit gondolsz, mi teremne a kertünkben? Negyvenfo
kos szesz meg penitencia.

Ő meg, hogy: bolond vagy te, hallod! Én meg, hogy: a maga 
szakállára bolond mindenki. Amiben mélységes igazság van.

Mert ő olyan ember volt, a szomszéd. Egy hétre rá már nem 
ásott, viszont kisfejszét hajigáit a felesége után. Ebből megtud
tam, hogy a Gajzágó meg az átkozott társai ismét bevonták 
társaságukba. Ha ő fejszét hajigái, hát fejszét hajigái, mert ő 
olyan ember. S én néztem pár hét múlva az elvadult kertet, az 
örökké zárt lakásajtót -  felesége otthagyta, és szüleihez ment - , 
hallgattam néha éjszakai ordításait. Nem is meri Éva emlegetni 
többé, csak pislog arra a kert felé, és így megvagyunk szépen. 
Akkor már jobb ilyen felemás -  gondolja bizonyára - ,  mint aki 
mindent olyan nagyon végigcselekszik. Inkább sose legyen ker
tünk, minthogy abban az ő embere penitenciát ásson csupán, és 
kisfejszét hajigáljon.

*

Azzal persze még adós vagyok, hogy alakult életem a további 
esztendőkben — amióta nem hallottál rólam - ,  csak annyit tudsz, 
hogy Jóska fiam is felütögeti fejét kérdéseivel, meg hogy nem 
ásom a kertet, ott egye a fene. Futja-e a zsoldból a kimaradozga- 
tás, s vitted-e valamire az életben, erre vagy te kíváncsi, tudom.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sokra vittem. Nótás kedve
met ha felajzom jókedvemben, az kívánkozik mindig a számra, az 
a kutya jó nóta, hogy:

Ó bagó, te jó  bagó, 
te angyali bagó -  be jó!
M ert a bagó olyan kincs 
még a patikában sincs.

Nálam viszont kapható, korlátlan mennyiségben, a dohánytőzs
dében.
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Be kell vallanom végül is, hogy trafikos kisasszony vagyok, 
semmi m ás. . .  Oda tértem meg, annyi sok mesterség és furfang 
után, az állami monopólium keblére . . .

Kisasszonyt hirdettek ők az árudába -  özvegy Jágerék mert 
övék a licenc - ,  s megrökönyödve fogadtak, az életerős embert, 
amikor jelentkeztem.

-  Tán kegyed nem jól olvasta az újságot. Mert mi úgy gondol
tuk, hogy női munkaerőt, ugyebár...

Tolongtak a női munkaerők, tízen is talán, férfi köztük egyedül 
én. Ilyen még nem volt, hogy bajuszos trafikos kisasszony, de 
vegyük csak sorjában az érveket. Már a rolót ha fel kell rántani 
reggel, kénytelen a kisasszony valamelyik arra járó segítségét 
igénybe venni. Aztán odabent a boltban meg is csipkedik néha a 
trafikos kisasszonyt, ha egyedül találják, sugdosnak a fülébe -  
kizárt dolog, hogy ez velem előforduljon. Leszámolásnál este 
ridikült lóbálva viszi a lózungot a kisasszony, valami suhanc el is 
ragadhatja tőle. Én csak begyűröm ide a kiskabátom belső zse
bébe, s fütykösbotot lóbálva lépkedek: ember legyen, aki aztán 
nekem esik. Mind csupa egészséges érv, amelyet én ott özvegy 
Jágerék elé terítettem, mire a mély hangú öregasszony maga 
vágta el a vitát.

-  Fel van véve. Zavard el a nőket, Juliska.
így esett, hogy hamisat hirdetett az újság, mert úgy írta, hogy 

kisasszony kerestetik, holott ők valójában engem kerestek. (Nem 
első eset az újságnál ilyesmi.) így lettem én dohányárusító női 
státusban, a férfinem összes erényeivel. . .  Leszámoltam a kauciót 
az asztalra, ők meg átadták az áruda kulcsát, azzal, hogy holnap 
majd együtt leltározunk.

Ideje is volt már találni valamit. Hónapok óta kutattam és 
firtattam mindenfelé.

S hiába legyintesz, hogy: szóval állás nélkül megint! Inkább 
beszélj a Hojdek úrral; egy üzletággal ismét szegényebb a város 
gazdasági élete.

-  Vigyék és savanyítsák be az egész gyárat, kérem -  ezt 
kiáltotta oda a nagytakarék rókaképű igazgatójának. Még nemes 
haragjában is a szakmai hasonlatoknál maradt, ez mutatja, 
mennyire összeforrt az ecetsavanyítással.
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Férfibújában rám támaszkodva hagyta ott a bőrpárnás termet, 
így volt, kérdezzétek meg a Hojdek urat. A négylábú munkaerők 
elhullottak a háládatlanság folytán, az ecetaltató kantint nyitott a 
szomszédban, az udvarosok régen napszámba járnak valahol, 
Manci kisasszony tovalibbent a romlás színhelyéről, csak néha 
látom, és cukrosán kiáltja oda: Pá, Jóska! (Azért ne gondoljatok 
rosszra, csak a feleségemnek ne szóljatok.) Nem maradt, csak a 
káromkodós gazdám meg a zöld szakállú, mi hárman, meg a 
kongó üres hordók és az üvegek. Én: mert a törvény előírta, hogy 
a fináncokkal számolgatni és huzakodni kell, még ha nincs áru, 
akkor is; meg aztán futottam a felmondás után is, s azt sehogy 
sem akarták megadni. Várták a bankot, hogy az mond fel majd, 
így lettem utolsó oszlopa egy roskatag intézménynek és minta
képe a szolgálati hűségnek, hogy végül is mankóként támogassam 
ki a napfényre a takarék igazgatójának szobájából Hojdek Dávid 
fiát.

*

A nap, kérem, az vígan sütött, mintha mi sem történt volna. Ő 
nem tudott arról, hogy odabent az imént Hojdek Dávid fia 
haramiának nevezte a rókaképűt (folytatása a járásbíróságon, 
ahol alighanem tanú leszek), s hogy kölcsönösen verdesték az 
asztalt, amely igazán semleges volt a köztük való vitában, s hogy 
az ecetes végül is büszke gőggel besavanyításra ajánlotta fel 
gyártelepét a bankintézetnek. S ezzel pontot tett egy negyven éve 
virágzó ecetgyári üzem életére.

Hej, ha most sóhajtana a két Hojdek, ecetszagú lenne körülöt
tük minden, hiszen esztendők mélyéről jönne a sóhaj. Mikor még 
ketten gurították a hordót és őrködtek éberen az elalvásra szánt 
ecet felett: hogy nőtt és növekedett üzemük, míg végül huszon
négy bérelt láb erejével hajthatták gyárukat az igazi, kéményes 
gyárüzem küszöbére, hogy aztán. . .  lenyeljen mindent a nagyta
karék.

A nap vígan sütött, s mi ketten egymásra néztünk odakint. Ő 
úgy, hogy: szép, szép a hűséges szolgálat, de veled most mit 
csináljak? Támogatni csak kitámogattál, ez igaz, de most egysze
rűbb, ha bérkocsit veszek, és hazahajtok. Az húsz dinár legfel-
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jebb, míg a te szolgálatod jóval drágább, s valljuk be: jóval- 
kényelmetlenebb is.

-  Van egy kis szőlője a feleségemnek, s majd budárkodok 
benne -  mondta végül megtört hangon.

Savanyú lesz a bora -  ez volt a számon. -  Ennyi sok év után az 
ecetszakmában a keze önkéntelenül is rájár majd a szakmai 
fogásokra; szüret után a nedű már enyhe vágással csurog ki a 
csapon, ez elkerülhetetlen lesz! De hallgattam. Ha engem behív 
majd egy pohárra, én úgysem megyek be a hatszoba-konyhás, 
fürdőszobás, verandás és előparkos kis budárlakba.

*

S másnap merészen beültem a nagytakarékba.
Ott, ahol a személyzet jár be, az oldalajtón, ott surrantam be. 

Kicsit csodálkozva bámultak rám, de ismert mindenki mint ecet
gyári embert -  hallották is, hogy ott történt valami, még előre is 
engedtek udvariasan. Látott a cégjegyző is tegnap, hogy Hojdek 
ecetgyáros az én vállamon hagyta el az épületet: ki tudja, mi a 
felsőbb szándék velem?

Én meg az öreg egyenruhás szolgának, Jánosnak komman- 
dálva parancsoltam az egyik, a sarokban üresen búslakodó 
íróasztalnak előrevonását, a rács felőli ajtó irányába.

Papírt is tettem rá, és írni kezdtem. KIMUTATÁS A HOJ
DEK ÉS FIA ÁLLAGÁRÓL. Ennyit írtam fel, akkor, mint aki 
mélyen gondolkodik, belemerültem az 1874. évi árvízvédelmi 
törvény olvasásába.

Eljutottam odáig, hogy vész esetén úgynevezett nyúlgátak 
építésére -  vesszőből és földből -  a környékbeli falvak lakossága 
közerőként mozgósítható. Akkor becsaptam a könyvet, és át
mentem a folyószámlaosztályra:

-  Kimutatást kérek -  rendelkeztem -  a Hojdek és fia javára 
március hónapban történt befizetésekről.

János bácsit ugyanakkor elküldtem sonkás zsemlyéért. Öt perc 
múlva bekopogtam a cégvezető ajtaján, és előjegyeztettem ma
gam nála 11 órára, hogy megbeszéljük a Hojdek-gyáron elhelye
zendő vaslakatok beszerzésének ügyét.
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Kicsit csodálkozva nézett rám, de sietve mondta aztán:
-  Hogyne, hogyne, a lakatok. Ez feltétlenül fontos kérdés. 

Köszönöm, Bige úr!
Azt mondják, a halottnak a föld alatt is tovább nő a körme 

meg a haja. Az ecetgyár halott volt, de íme, egy hűséges szolgája
-  mint a kukac a föld alatt -  ott tevékenykedik a cadaver körül. 
Fúr-farag, jön-megy; tíz órakor már én voltam a legaktívabb 
tagja a pénzintézetnek. Hollai úrral, a gazdasági főnökkel meg
beszéltem, hogy a beszerezendő lakatok ügyében együtt keressük 
majd fel a cégvezetőt azzal a szerény előterjesztéssel, hogy 
úgynevezett UNIVERSAL védjegyű Wertheim rendszerű laka
tokat veszünk, amelyek -  eddigi telefonértesüléseim szerint -  a 
városban megfelelő mennyiségben kaphatók. Addigra befutottak 
a kimutatások a márciusi befizetésekről, János bácsi elszaladt egy 
doboz cigarettáért.

Láttam az elismerést magam körül. Meg is mondták nyíltan, 
hogy milyen gyorsan beledolgoztam magam a munkakörömbe. S 
nem is dobogott a szívem: emelt fejjel léptem be tizenegykor a 
cégvezetőhöz, oldalamon a gazdasági főnökkel és egy fehér dosz- 
sziéban egy rövid kimutatással: hány lakattal szereljük fel a bank 
által átvett üzemet, amíg annak további sorsáról intézkedés nem 
történik. Megjegyezve, hogy a lakatok tekintetében az árajánlat
-  megfelelő számú UNIVERSAL wertheimzár szállítására -  
mellékelve van.

S ha lennének csodák, most az történt volna, hogy a cégvezető 
megdicsér eddigi tevékenységemért, és reméli, hogy ezt fenntar
tom a bank javára végzett munkakörömben továbbra is.

De nincsenek, kérem, csodák a nyavalyás életben. A cégvezető 
először is kiküldte a gazdasági főnököt, s amikor az elhagyta a 
ketrecet -  mert üvegketrecben trónol a prokurista - ,  villámgyor
san egy kérdést szegezett a mellemnek:

-  Kérem, Bige úr, egy kényes kérdés. Ezt mindenekelőtt 
tisztáznunk kell.

Kényes kérdés? -  ez lobogott a tekintetemben. Az ügyért, 
amelyet szolgálok, készséggel, kérem! Ezt súgta a lobogó tekinte
tem, csak ott hátul az agyam sarkában mozdult meg valaki: aj-aj, 
Józsi!
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-  Tudniillik -  szólt a nagy hatalmú ember önt ki küldte ide 
hozzánk?

Na igen, most mit mondjak erre? A gazdám elment budárkod- 
ni -  ecetes lesz a bora, ez egészen biztos! - ,  a kapun reggel, a 
gyárkapun egy nagy lakat függ, nem UNIVERSAL védjegyű 
Wertheim-áru, de jó erős parasztiakat, az udvaron egy kutya 
vonít keservesen -  ez a helyzetkép a Hojdek és fia ecetgyáráról. S 
mert nem tudtam hivatalomba behatolni, valahová csak le kell 
ülni az embernek, nem igaz? De ha ezt így elmondom, simán 
kirúg. Viszont a kérdésre mégiscsak válaszolni kellett.

-  Ugyanis -  kezdtem, leszögezve, hogy milyen kitűnőek az 
ilyen szavak, mert egy pillanatig még tovább gondolkozhat az 
ember - ,  ugyanis jogászok véleménye szerint az ecetgyárral 
szemben alkalmazott hitelmegvonás s a gyárnak kilátásba helye
zett átvétele, jegyezzük meg jól: az összes aktívák és passzívák 
ilyen teljes átvétele fel nem mondott állásommal szemben, két
ségtelenül obligót jelent a pénzintézetre, nemdebár?

Hunyorított. Nem mondott sem bűt, sem bát, csak megrebbent 
a szeme. De azért fenyegetőn meredt rám még mindig:

-  S én úgy gondoltam, ha már a jogászok véleménye szerint a 
végkielégítés alól a bank nem vonhatja ki magát, egyszerűbb, 
ugyebár, hogy én innen a bankból.. .  -  s aztán hadarva -  azért 
bátorkodom az Universal védjegyű wertheimlakatok beszerzése 
tárgyában a mellékelt árajánlat szerint. . .

Intett. Dühösen intett.
-  Hagyjuk a lakatokat, kérem. Szóval ön a bank alkalmazott

jának tekinti magát, Bige úr?
-  Miután a céggel szemben fennálló végkielégítési követelé

sem beleesik abba a kvótába. . .  és így tovább.
Nem akarlak én fárasztani azzal, hogy beszélnek finoman a 

bankemberek, annál is inkább, mert velem együtt tanú lehetsz te 
is, hogy gazdám egyszerűen haramiáknak nevezte őket; na egy
szóval: három napig tusakodtunk. Én, hogy leverem a lakatot a 
gyárról, s oda ülök be, mert ott a működési területem. Ők, hogy 
csak próbáljam. Én: akkor bejárok ide. Ők, hogy majd kitilta
nak. Én, hogy odaállok a kapu elé, kikiabálom a jogesetet, hogy 
bánnak a szegény emberrel. Ők, hogy ezt se tegyem, nem ajánl
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ják. Röpködtem ide-oda. Három napig tusakodtam, és végül -  
kiszorítottam belőlük mégis a végkielégítést. Melynek összege, 
ha egy életre nem is, pár hónapra biztonságot nyújtott.

Trafikos kisasszony így lettem, csak hogy tudjad. Hogy meg
mutassam, lobog itt még a garabonciás vénából egy és más. Nem 
kellettem a banknak? De kellettem ím a köznek, az egész város
résznek itt, özvegy Jágerné jól felszerelt dohányárudájában. Hét
kor már gurítom fel a redőnyt. Öregurak surrannak be néha, s 
rövidlátó szemükkel keresik a hajdan itt talált csipkedni való 
kisasszonyt, ám helyette engem lelnek pocakosodó mivoltomban 
kedélyesen. Kirakom a város látképét jelző színes levelezőlapo
kat -  az adóhivatalt bársonylilára festette benne a fantázia, s 
mindig tűnődöm: ki látott már bársonylila adóhivatalt - ,  aztán 
néhány hervadt ceruzát helyezek melléjük, a lapok mellé. Ha 
megunom úgy dél felé a trafikban eluralkodó szárazságot, kite
szem a MINDJÁRT JÖVÖK vagy ÁRUÉRT MENTEM feliratú 
táblácskát, s betérek a sarkon a Tigris vendéglőbe.

Szomszédban a telekkönyv hivatala, ahhoz is ragasztották ide a 
dohányárudát. Majdcsak úgy van, hogy ők gürcölnek tán százan 
is az árkusok és a könyvek fölött, ők adják a papírt meg a 
munkát, én meg csak beszedem az érte járó pénzt stemplibélyeg 
formájában. Olcsó tejfelt veszek a falusi népektől, és hordom 
haza. Meghallgatom a szekeres emberek véleményét -  okmány
bélyegért jönnek mind -  az időjárás alakulásáról: nincs az a leveli 
béka, aki jobban tudja, mint én, mit jelent, ha alacsonyan száll
nak a fecskék, ha tiszta élességben látszik a távoli hegy -  közelgő 
esőt jelent, kérem, mindez - ,  a por szállásából, de még a lovak 
nyerítéséből is olvasok!

Délután meg álmodó szemű kisasszonyok térnek be: ajánlgas- 
sak könyvet nekik. Mert özvegy Jágerné azt is berendezett, kis 
kölcsönkönyvtárat a függöny mögött, azt is én kezelem. Tele 
munkával a két kezem, mióta trafikos lettem (azt, hogy trafikos 
kisasszony, talán elhagyhatjuk mostantól, hisz azt már tisztáz
tuk), szolgálom a közt bagóval, stemplivel és olvasmánnyal, 
fontos dolgok ezek, kérem, mind ebben a földi életben, jeles 
dolgok. Ezeknek a stemplibélyegeknek például itt a kezem alatt 
irtózatos erejük van: élet és halál, mondhatnám, hiszen születési
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bizonyítványra és halotti levélre egyaránt kellenek, nem is be
szélve a házasságlevélről -  ők teszik azt hitelessé és érvényessé, 
az életeseményeket kizárólag, az én kis bélyegecskéim. Iskolába 
indul a gyerek először? Stemplibélyeges papír nélkül aligha.

Hozzám tér be akkor is, ha az első cigarettát vásárolja -  bár 
gyereknek nem szívesen adok, de hát: apámnak viszem. Aztán 
bemerészkedik valami olvasmányért -  de olyant adjon a bácsi, 
amibe kaland van! Summa summarum, olyan ez az én kis boltocs
kám, mintha itt árulnák a végest és a végtelent -  hogyne lennék 
szívesen benne! Néha tüsszögnöm kell ugyan a sok dohányportól, 
ládákat feszegetnem, veszekedés is adódik a rongyos pénzjegyek 
meg a vissza nem hozott kölcsönkönyv körül -  ám hol találsz 
pontot, ahol ez nincsen?

A bölcset úgy ábrázolják huhogó bagoly képében -  ám vaksi 
szemével és mérges zárkózottságában kisinas ő egy szívvel-lélek- 
kel tevékenykedő dohányárudáshoz képest! Az ifjaknak meg 
vigaszként: ha kikopnak mindenünnen földi életük sodrában, ha 
megbuknak mindenütt, s úgy látszik, semmire sem valók, a vigasz 
ott lebeghet mindenkoron fejük felett, ha rájuk mondják: na, 
trafikosnak azért még mindig jó lesz.

267



ÖZVEGY JÁGERNÉ ÁRNYÉKÁBAN
XV.

Mindig üzentem anyósomnak a fiammal: most jöjjön, mama. 
Üzentem neki még főkönyvelő koromban, akkor még büszke 
lehetett rám -  ha meg is szöktettem a lányát, gyógyír az olyan, 
hogy: boldogulnak a fiatalok. S abban a gőgös világban ott, 
náluk, a dengelegi világban pirulás nélkül mondhatta rangomat. 
„Egy gyárban van .. .  azt hiszem, főkönyvelő vagy ilyesmi/4 Az 
lehet több is, de mit tudja ő, egy asszony, a legfőbb tisztek rangját 
ott abban a nagy gyárban.

Na, most aztán kifogta a mama. Mert az, hogy egy dohánytőzs
dében van, előkelőbben hangzik bár, mintha úgy mondja: a 
vejem? az trafikos, kérem -  de azért mégiscsak nehezen magya
rázható. Egy trafikba, mi fér abba bele, ki fér abba bele? Igazgató 
semmi esetre. Még főkönyvelő sem. Egy trafikba legfeljebb a 
trafikos fér bele. (Állásában, úgy gondolom.) Most aztán kifogta 
a mama!

S hogy övé-e az a trafik, azt sem válaszolhatja meg határozot
tan, hogy igen. Legfeljebb azt mondhatja:

-  Kauciója van benne, Rizácska lelkem...
Mert a dengelegiek farkasos címere ott van a lakásban, bosz- 

szantóan mindenkinek orra előtt. Mire mindenki az Évácskát 
meg a férjét hozza először szóba. S én úgy élek ott a nagykároly- 
házi közvéleményben, mint általában a felemásak. Mint a Sághy- 
né fia, akire évekig tisztelettel mondták, hogy kiromanta, s 
utóbb kiderült, hogy ez annyit jelent, mint kártyavető tenyérjós. 
Énrám is évekig mondták -  ha már megszöktettem kanonoki 
áldás nélkül Csujtár Évát - ,  hogy főkönyvelő egy nagy gyárban, 
vagy talán már cégvezető is, s most kiderült, hogy az annyi, mint 
trafikos a telekkönyv szomszédságában. No hiszen!

Nem is csodálom, hogy fiam már úgy rajzolta a dengelegi 
farkast a címerből, hosszú fülekkel és erősen behúzott farkával.
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A Turgenyev utcában viszont éppen a trafikosság biztosított 
kézzelfogható, erősebb rangot. Amit sem az Orient tudakozó
iroda talányos táblája, sem az ecetgyár nem tudott előzőleg 
számomra érvényes erővel fenntartani.

Ülök a szobában vasárnap délután az újságba merülve, s 
hallom egyszer a párbeszédet az udvaron; a szavak fülemhez 
ütődnek, és csak a hangsúlyból eszmélek rá, hogy érintve van 
benne a családom meg én magam is. Mert végigsüvít a délutáni 
csönd áhítatán egy női hang:

-  Ki verekszik már megint ott, ki csapkod ott az udvaron?
-  A trafikos fia, néni kérem, az bántja mind a gyereket! -  száll 

vissza a válasz üdén.
-  Ördög bújjon bele, mondd meg neki, de ha én egyszer 

kijövök.. .
-  De csak maga ne jöjjön ki, hallja, mert akkor aztán én is 

kijövök!
(Ez már innen hangzott a közelből, a mi konyhánkból.)
Kijöttek-e, nem-e -  nem is fontos talán. Megszoktam rég az 

udvarunk áldott csöndjét. Ami ezúttal megragadott, nem is a 
csetepaté, hanem hogy a mi Jóskánk a trafikos fia. Lesz annak 
becsülete aztán pár év múlva, amikor az utca ifjúságának bagó
szükségletét biztosítja, legalább részben, s amennyire tőle telik.

S hiába mondod erre: no, csak siessen az ifjú, mert ismerve 
apja természetét, úgy lehet, más mesterségben éri majd az a 
korszak édesatyját. Eltűröm, mert tiszta a lelkiismeretem ezúttal. 
Különben sem magam választom életpályámat kezdettől, hanem 
ő engem.

A hír, hogy okmánybélyeget szaggatok és bagót mérek ki, 
Szentgyörgyre is eljutott. Ahol kívülem az egyedüli Bige még 
feltalálható: jóságos néném. Mert nem úgy van ám a szegénység 
általában, hogy szoros kapcsolatban levelez, s hogy tudja a másik 
sorsát pontosan -  aki egyszer túlmegy a város vagy a falu határán, 
kicsit olyan, mint aki elvándorolt egy másik kontinensre. Jövő
menő emberek bizonytalan és homályos híradásai erősítenek 
meg sokszor csak annyit róla, hogy: él. Él, mert látták a Nagy 
utcán itt vagy ott; éppen menő állapotban, sietős dolga lehetett, 
és csak annyit hujjantott a földiek után: tisztelem a Menyhárté-
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kát. S az ilyen üzenetből nem derül ki, hány családja van az 
elvándoroltnak, meg hogyan megy a sora. Támaszpont legfeljebb 
annyi az utóbbira, hogy módis, úri gúnya volt rajta.

Nagynéni, unokatestvér, egyszóval olyan rokonság, amely egy 
fokkal kisebb, mint a szülőé, testvéré, az csak olyan, mint az 
egyre távolodó, pislákoló gyertyafény. Pedig de forró tud az lenni 
gyerekkorban, tele emlékezéssel, tele titkokkal. De hát mit 
akarsz: a kör magvából az út kifelé mind a végtelenbe visz.

Megtudták azok ott Szentgyörgyön, hogy a telekkönyv árnyé
kában stemplibélyeget árul egy olyanforma ember, mint az ő 
Bige Jóskájuk volt, az asztalos sógoruk fia (a piros bort szerette 
az öreg, a bikavért nagyon). És hogy megjött az üzenet, azt 
kiáltotta oda: tisztelem a Menyhártékat -  az már olyan rokoni 
cselekedet, amely kétséget kizáró módon jelzi, hogy emlékszem 
még rájuk. Mert van az, hogy az úri módba került ember, 
akárhogy erőlteti emlékezetét, egyszerűen nem emlékezik, vagy 
nagyon sanyarún.

A szentgyörgyi telekkönyv Nagykárolyházához illetékes, Du- 
navárra hát nemigen járt odavalósi ember, de egy nap mégis 
befordult egy. Igaz, hogy nem stemplibélyegért: cigarettát vett. 
Nyilván körüljárta előbb a dohányárudákat mind, és reám kérde
zett, míg megmondták neki: ott a sárga épületnél, ahol intabulál- 
nak. Az ilyen kiemelkedő sziklái a városnak mindig kitűnő 
útjelzők a tévelygő vidékiek számára.

Bejött, mondom, szépen, és Zetát vett, tízet. Megtapogatta 
őket, és behelyezte egyenként a viharvert dózniba. S minden 
mozdulatát erős, nagy figyelés kísérte, csak akkor szólalt meg:

-  Ha meg nem sérteném ...
Igen, hogy idegen ember létére keres engem, olyan csekély 

dologban, ami csak annyi, hogy tisztelnek ők is engem, a Meny
hártok Szentgyörgyről.

Vagy egy éve hujjantottam oda üdvözletemet a szentgyörgyiek 
közé valahol a Nagy utcán, s lám, az érdemes ember lelkiismere
tesen körültalpalta utánam a várost. Igaz, nem tegnap este volt az 
sem, amikor a borbélyék megbízták. . .  mikor is volt, a télen, 
igen, akkor járt arra, mert nem ott borotválkozik -  ezt azért 
mondta, hogy legyek elnézéssel, de ez az igazság - ,  na szóval
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akkor esett szó: márciusban alighanem bejön ide, beutazik. S 
akkor mondta a sógor neki: van egy rokonunk nekünk ott. 
Trafikos. S most ő felkeresett, csupán, hogy elmondja ezt.

Úgy kellett hellyel kínálni, mert sehogy sem akart, csak állva 
beszélni. S a szóáradatra: hogy vannak a rokonok, erősen meg
öregedtek már, mi? -  a vállát vonogatta. Hogy öreg-e valaki 
vagy nem, az a maga dolga. Csak azt tudja: fél lánc kertjük szépen 
hoz. A műhely meg árendában.

-  Nem adja ki a kezéből a mestör, tudja!
S hunyorított a szemével, mint aki tud valamit. Mint aki tudja 

pontosan, amit nekem is tudni kell. S talán csodálkozva, hogy 
nem hunyorítok vissza, hanem csak nézek rá, érthetetlenül.

S akkor lassan ott a szívem valamelyik sarkából előkúszott az a 
jámbor falusi gondolat, amely megmagyarázta nekem, hogy 
Menyhárt sógor -  a nagybátyám ő valójában -  Julis néném erős 
biztatása mellett sohasem adott túl a műhelyén, hanem csak éves 
árendába bocsátotta. Az ipar az ő nevén maradt.

Ez a szívem sarkából előtört gondolat s a falusi ember kacsin
tása tudatták velem: engem még mindig várnak, első eredeti 
iparomban, Szentgyörgyön. Lehettem hűtlen, mehettem 
gabonásnak, fináncnak, koporsósnak -  lehettem sok minden 
azóta, amit ők nem is tudnak - , azt kiszaglászták, lám, hogy 
trafikos vagyok, s mert olyan az élet, hogy fel-alá (az ilyen 
csalánba fürösztött garabonciásé), az a kis officina csak miattam 
nem cserélt gazdát. Csak azért lett árendás bérlemény egy 
borbélylegény számára, mert talán egyszer úgy lesz, hogy nincs 
kiút, és -  hazajön a rokon. Eredeti borbélyságát mesterlevél 
hiányában nem pörölheti el tőle senki, olyanét, akit a Menyhárt 
sógor maga kitanított!

Csupán tíz Zetát válogatott ki a jó ember, hírt hozott, és 
kacsintott egyet. . .  hogy van, hogy mégis hitvesemmel, Évával, 
könnyeztünk otthon az éj sötétjében, mikor mindezt elmeséltem 
neki?

Ő talán azért szipogott, mert dengelegi volt, és azok.. .  de hát 
hagyjuk talán ezt a családi dolgot. Én meg csak éreztem, hogy 
pereg valami lefelé az arcomon végig.
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Mindig mondtam: nagy baj az, ha a garabonciások elríják 
magukat. Lám, most hat-nyolc lapon keresztül egyetlenegyet sem 
nevettél életemen és sorsomon...

*

Hatkor már költöget az asszony; olyan ez a Csujtár Éva a 
Bigék közt, mint az eleven lelkiismeret. Költögeti aztán 
gimnazista fiát is, az meg Bige: feküdne még, és alkudozik. Fél 
órán túl nem várom be az alkudozás végét, csak még a példa
adást.

-  Apádat nézd, hogy siet, törekszik. . .  te m eg.. .  no hiszen!
Odamondanám ilyenkor én is szívesen az igazságot: feküdnék 

bizony én is még, de mi lesz akkor a dohánytőzsdével? Sunyítani 
valóm amúgy is akad: öreg este volt tegnap, amikor hazabotor
káltam -  a Tigris szakította meg utamat - ,  de erről jobb, ha nem 
esik szó. Hogy neveljem én is a fiamat, úgy teszek, mint akinek 
öröm a sarkon-talpon pattanás.

Söprik az utcát mindenfelé, s én köszöngetek utamon. Arra 
beljebb már nem, ott talán csodálkoznának a házmesterek, és 
gondolnák: pityókás az úr, azért ilyen szíves. Mert odabent már 
mogorvábbak az emberek, s legfeljebb, aki tegnap kezdte még az 
ivást, s nem hagyta abba azóta sem, annak nyelvéről és leikéről 
csúszott le a fék.

Nyílnak az ajtók, és gördülnek a vasredőnyök; ez a boltosok, 
árusok és effajta nép órája. Én is megtapogatom előbb a dohány
tőzsde zárját, nem járt-e benne idegen kulcs vagy kalauznak 
mondott álkulcs éppen; csak utána rántom fel. Arra már nincs 
idő, hogy szegre akasszam a kabátomat, mert nyomul be egy 
atyafi, és követeli a bagót. Alighogy adok neki, és leteszem a 
kalapot, a kabátra megint csak nem kerülhet sor, mert nyílik az 
ajtó, és bejön azon Ferenci úr, a suszter. Az már azt is megkérdi, 
hogy szolgált nálam az éjszakai nyugalom, közli továbbá, hogy 
eső lesz nemsokára. Ez még kezel is velem, s érzem a tenyerén, 
hogy sok szurokfonál ment azon keresztül.

Na, most már levetkőzök. De alig lóg a kabát, ketten is jönnek. 
Papírdarabot szorongatnak a markukban, s nyúlok is mindjárt a

272



stemplibélyeges fekete téka után. Mert ebből az lesz: okmánybé- 
lyegvásár. A céduláról olvassa le aztán, mi is kell nekik; azaz csak 
az egyik, a másiknak egyenesen magam tolmácsolom a cifra 
számjegyek rejtett tartalmát -  mennyi is a bélyeg, amiért őket 
ideutasították. Még tegnap, mert ezek falusi emberek, itt háltak 
szekerestől-lovastól a sarki fogadóban, mutatja a szalma a ruhá
jukon.

De unalmas! -  mondod erre.
Hát unalmas, de kenyér. Meg aztán nem is mindig unalmas, 

csak nincs most időm jobban szemügyre venni őket, mert nagyon 
sietnek. Ha jobban szemügyre venném például azt a bajuszosat, 
csak egy-két szó kellene, s már kibújna belőle egész véleménye a 
világról. Hej, azt hallanátok csak!

Mert az biztos, hogy rettentő mód dühösek. Itt kellett hálniok, 
mert nem fogadta el Szávics írnok úr a beadványukat, hogy hát 
kevés a taksa. S visszazavarta őket, még tegnap, ők meg mint a 
kerge ludak -  neki a városnak. Nem látták meg itt a sárga épület 
tövében az én dohánytőzsdémet, mire aztán visszatértek -  zárva 
volt a telekkönyv. Mára meg kiderült, hogy amit vettek bélyeget, 
az megint csak nem elég -  felírta nekik végül pontosan a Szávics 
úr, mennyi is kell.

No hát ezeknek elég lenne egypár szó csupán. Például annyi: 
mit gondolnak, emberek, az a dolog, amiben maguk járnak, az a 
bekebelezési dolog -  látom én az illetékről mindjárt, mi itt a 
jogeset - ,  nahát, szóval, hogy azt ki találta ki, mi?

-  Tudja az a jóságos fene -  mondanák erre - ,  mink csak azt 
tudjuk, hogy itt kellett hálnunk a beszállóban, szekerestől-lovas
tól, de hogy ki találta ki? Elég baj, hogy kitalálta.

Pedig én felvilágosíthatnám őket. Egyike vagyok azon 
keveseknek, aki anyósomtól hallottam ezt a dolgot. A bekebele
zést a magas József császár idejében az én fiam szépapja találta 
ki! Ükapjának apja, bizonyos Csujtár Vazul -  ha még emlékez
tek rá. Tehát hogy ők itt a legeredetibb forrásnál tapogatóznak, 
amikor az ügyükhöz szükséges okmánybélyeget nálam megvásá
rolják.

De hát ez csak olyan játékos gondolat, ez a beszélgetés. Azért 
adom, hogy lássátok, nem is olyan unalmas szakma ez talán. Meg
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aztán, ha mondanám, talán ki is nevetnének. Vagy úgy gondol
nák: na, ugyancsak bepálinkázott a trafikos úr. Vagy ha én 
nagyon furfangos, tudományos ember lehetek (mutatja a sok 
könyv a hátam mögött, a Jáger kölcsönkönyvtáré). Pohár bor 
mellett aztán otthon de vidulnának visszaemlékezve és találgatva, 
ha a fiam szépapja találta ki az egészet, mekkora habagajsznak 
néztem őket, hogy el is higgyék.

A tanulság ebből csak az, hogy az ember időről időre vezesse 
ugyan végig gondolatait -  kimondani aztán már nem muszáj 
őket. Ez a garabonciások új jelszava. Hacsak nem akar úgy járni, 
mint a Karajkó bácsi a mi utcánkban. Váltig hirdette, hogy ő az 
úristen maga -  a kakasa felett legalábbis - ,  mert annak akkor 
szakítja meg élete fonalát, akkor csavarja ki a nyakát, amikor 
akarja. A baj aztán ott volt, hogy isteni mivoltát a családjára és a 
szomszédokra is ki akarta terjeszteni, hasonló alapon: akkor 
bevitték a kórházba. Onnan üzenhet néha: nem is haragszik 
azért, mert ahol most van, ott senki neki ellent nem mond, s így 
zavartalanul űzheti a gondviselő szerepét. Csak a nyakát nem 
engedi senki kicsavarni -  panaszkodik -  még ott sem.

*

Az, hogy özvegy Jágernéről, a licenc tulajdonosáról keveset 
beszélek csak, semmit se mondjon neked. A magam becsületére 
gazdálkodtam én abban a dohányárudában -  hála az óvadéknak 
- ,  az volt csupán az asszonyság kikötése: a kis boltocska forgal
mát le ne züllesszem.

-  Már miért zülleszteném le, nagysád, amikor egyformán ér
dekünk, hogy jól menjen?

De ő csak hunyorított, a gordonkahangú özvegy Jágerné. S 
megsúgta üzemünk mélységes titkát: úgy kell csinálni a dolgot, 
hogy ,,jó, jó a máshol vásárolt okmánybélyeg is, de telekkönyvi 
ügyekben mégis a Jáger-féle a legjobb44.

Ej, bolond volt az a vénasszony? -  dühödsz fel e szavak 
hallatára. Mert akad-e épeszű ember, aki ezt elhiszi?

Nem biztos, hogy akad, de az sem biztos, hogy nem akad. 
Akárhányszor járt olyan ember nálunk, aki telekkönyvi ügyek
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ben hosszú listáról olvasta le az okmánybélyeget, s kifizetve az 
érte járót, ki akart fordulni a boltból.

-  Hiszen van ott még -  szóltam utána - ,  van ott még felírva 
okmánybélyeg. Azt nem veszi meg?

Ötölt-hatolt: majd azt odaát a másik dohányárudában, a 
törvényszéknél, ott veszem meg, mert az bírósági ügyre kell.

De hiszen akkor ti nem jártatok jól! Mert ami megtérült a 
vámon, elveszett a réven.

Hagyjad csak, mondom erre, ha özvegy Jágerné a maga 
húszéves trafikosi gyakorlatával hunyorított egyet-kettőt, és 
utána rám bízta a nagy titkát, inkább úgy volt az, hogy ami 
elveszett a réven, nagyon is megtérült a vámon.

Apró kis szakmai titkok ezek, sűrű függönyök mögé beláthat-e 
a tapasztalatlan? Azok a bíróságiak ott a törvényszék nagykapu
jának trafikjában, a sánta Momir meg az öccse, azok is azon 
voltak, hogy kit-kit a saját intézménye támogasson. A bagóról 
aztán úgysem tudja senki elhitetni, hogy az itt vagy ott jobb.

No de azért abbahagyom. Lássad: ember a dohányárus is, 
nemcsak bélyegtépő automata. Estére megjön az ő szabadsága is. 
Neki is szabad kalapját kissé csálén a fejére ültetni, ha kedve így 
tartja, és kilibegni boltjából, bezárva gondosan természetesen a 
vasredőnyt maga mögött. Megállni tűnődve a hívogató estében, 
hogy most aztán: erre vagy arra. Mert hogy erre közelebb, de 
arra hamarabb. Nem bolond mondás ez, s aki kitalálta, annak 
biztosan kocsma feküdt a közelebbi útjában, s azért lett a hosz- 
szabb útja a hamarabbik. Mint nekem a Tigris vendéglő.

Ki hogy van vele, nem tudom, de én erősen érzem mindig a 
hívogató esti lámpafényben a megkedvelt polgári vendéglőm 
vonzerejét. Odahaza már a közelgő vacsora, idebent viszont a 
habzó sö r.. .  az a fél óra meg a zárástól erre, az úgy eloszlik, ki 
tudja ugyan nyomon követni? Ha csak egypárat fékezek léptei
men -  márpedig ahhoz jogom van, ugyebár - ,  az is kitesz 
majdnem egy fél órát hazáig. Majd úgy mondom legfeljebb, hogy 
fékeztem, s valójában sietek haza, ez a titka az egésznek.

Sohasem fogják ezt az asszonyok megérteni. Azt sem, hogy 
miért jó a sör mint ital. És hogy mi van azon meghallgatni való, 
ha egypáran barátok, ismerősök hümmögnek egy-két bizalmasat.
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Az ügyvédő -  ez az ő igazi neve -  izgalmasat pertraktál társai 
előtt egy jogesetről a fehér asztal mellett. A szállító a vasúti 
raktáros gáncsoskodásai ellen keres magának szövetségest, a 
hórukk napszámosember pedig izgalommal tárgyalja a söntésben 
a wertheimkassza levitelét a második emeletről -  az ő munkájá
nak ez a csúcsa és a legteteje. Ilyenkor alkonyórán egymásba 
ömlik a sok folyó a munkatevékenység minden irányából, az 
aznap emlékének hullámai egymás keblére sietnek, úgy érezve, 
hogy közös erővel talán elviselhetőbb a rossz, és csillogóbb a jó. 
Az embernek közönség kell -  na, mondd csak ki -  egy kis 
bizalmas lódításra, megtoldásra, ami a kapott sebet enyhíti, az 
elmaradt jutalmat pedig legalább ilyen formában meghozza.

Olyan szépen ecseteltem én már mindezt Évának, de ő, hogy: 
miféle sebet kaptam én ugyan a trafikban, meg hogy miféle 
wertheimszekrényt emelgettem ugyan?

-  Csak példának -  vágom rá - ,  csak példának mondom én 
ezt.

De még annak sem, még példának sem akarja megérteni 
Gambrinus nedűjét. Vagy egy-két spriccer társadalmilag jogos 
erejét a férfivilág munkájának kiegyenlítésében.

Le is mondtam róla. Nem a sörről, hanem hogy megmagyaráz
zam neki. Inkább így mondom:

-  Olyan szép idő van, tudod. Lassan jöttem a Nagy utca felől. 
Virágba borulnak lassan az ákácfák.

Mintha azok sugdostak volna mindenféle dolgokat a fülembe, 
az ákácillatú utcák. Holott éppen a törkölyszagú Karagics mester 
-  a Gyenó -  panaszkodott, milyen új csapás érte a hentesipart az 
új fogyasztási adó bevezetésével. S utána ugyancsak szedtem a 
lábam a nyakam közé, hogy nyolcra hazaérjek.

Nem tudná megérteni egy asszony úgysem, hogy mi köze egy 
trafikosnak a hentesipar nehézségeihez. Mi férfiak azonban vala
hol az elvi magaslatokon, mi nagyon is jól tudjuk. S különben is -  
az akácfák sohasem súgták volna meg nekem, amit Gyenó mes
ter, hogy elsejétől drágább lesz a hús. Jó lesz az idén hizlalni, 
mert megbolondult a város ezzel a fogyasztási adóval!
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XVI.

A KÉT NAGYBÁCSI

-  Erősen kopaszodik maga is, szomszéd úr -  mondotta Tör
köly borbély minap. -  Meg korpás is a haja -  tette hozzá.

Mindig figyelem a keze munkáját -  nem árulom el mégsem, 
hogy olyan ember vagyok, aki lehetett volna borotvatársa is, ha 
szigorúan kivizsgáljuk; csak lesem a szakmai titkokat, és hallga
tok.

Arra meg, hogy kopaszodok -  annak baj az, aki öregszik, neki 
magának. Törköly mesternek amúgy is szokása, hogy korai ko
paszodást jósol mindenkinek, lévén ő maga kuglifejű.

S hogy nekem is jósolt most, fülembe súgta utána cinkosan:
-  Ősz szamarat, azt láthatunk, szomszéd, de kopaszát a fene 

se látott, ugye?
Halkan persze, hogy csak én értsem, mert a közelben deres 

hajú öregember fejmosást parancsolt éppen. S mint gőgös és 
szőrös nagy üstök tulajdonosa, célzásnak vette volna talán, amit 
mi ott sugdostunk.

-  No, már nekem kijár -  mondom - , mert maholnap a fiamat 
is beíratom ide magához!

-  Hehe -  szólt a mester, ez igen tetszett neki. Apa hozza a fiát 
ugyanide, szép dolog ez, ezt mondta nevetése. Nem ismeretlen az 
a nyakigláb gyerek előtte, aki néha betoppan, és nyírást kér -  a 
Jóska fiam - ,  nem ismeretlen, tegezi a mester, hiszen oly sokszor 
nyírta, még rívó gyerek korában, abban a magas székben, ni; úgy 
bömbölt, de hogy bömbölt akkor, mintha nyakát szegnék egye
nesen. Már az ajtó előtt rákezdte, amikor megsejtette apja 
szándékát, hogy ide bemegyünk. Igen, abban a kopott, magas 
székben ott, amelybe most már sehogy sem férne bele.

S hogy kukorékolt neki Törköly mester -  mert csak úgy 
engedte neki a vágást, ha előbb kukorékol - ,  jaj de régen is volt,
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ez szökött most emlékünkbe mindkettőnknek, a mester úrnak is 
nyilván.

-  Nyől ez a gyerek, hallja, hogy nyől ez a gyerek.
Mintha ez is szokatlan csodája lenne a világnak. Nő hát, mint a 

többi, persze hogy nő, de hát az apának, aki dajkálta, a borbély
nak, aki kukorékolva csalogatta a nyírógép alá, annak szabad 
sóhajtozni az ilyen tények felett. S úgyis legyen aztán, mire a 
gyerek álla kipelyhedzik, elsőnek ide térjen be apja nyomdokain, 
ide a Turgenyev utca elején Törköly mesterhez, szemérmesen 
borotválást parancsolva.

Odább van az még egy kicsit, igaz, de nem sokáig húzzuk már a 
dolgot -  ezekkel a gondolatokkal hagytam el a borbélyszalont, és 
indultam hazafelé. Szöcske életem furcsasága, hogy megmarad
hattam vagy tizenhat éve ugyanannál a mesternél; mintha odara
gasztottak volna ehhez az utcához meg ahhoz a házhoz, a tizen- 
hármashoz. Előbb a gazdasszony bútorában sok veszekedés kö
zött, utóbb a magaméban -  mert kiürült egy nagyobb lakás - ,  s 
abban megvagyunk jól-rosszul.

-  Aki tizenhat évig kibírta Csermák néninél, ezután is kibírja 
majd -  ezt szoktam neki mondani, ő meg csak nevet, foghíjas 
szája elhúzódik. Kihullatta ő régen a marakodás méregfogát a 
szájából mifelénk. Pedig de gőgösen csattogtatta egykor az ilyen 
jöttment népek felé, mint ezek a Bigék. Most meg hozzánk jár, 
újabb jöttmenteket szidni, mert mi vagyunk példás őslakói ennek 
a városnak, ennek az utcának és ennek a háznak.

No hiszen -  mondod erre - ,  szöcske garabonciásnak tartod 
magad, és még egy hurcolkodás leírását sem hallottuk eddig 
tőled? Pedig azt már a költő is oly szépen megénekelte:

S a stráfkocsiról egy nachtkasztli 
Búsan lepereg.

Erről te sohasem írtál nekünk, Józsi. Te csak, mint a csiga ott a 
Séga szélén: ugyanabban a házban, ugyanannál a borbélynál. 
Mesterséged, az tucatnyi, de lakhelyed örökké ugyanaz.

Hát így van, eltaláltad. Halljátok, én még a Kürtös kutyára is 
emlékszem ebben a házban, pedig az már mikor megtért őseihez.
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Miután a fiamat is kiszolgálta mint kutyafejű paripa, s egész 
nemzedéket nevelt türelemmel, engedve mindig, hogy a körü
lötte tipegő ifjúság fülét és farkát huzigálja.

Jaj, a Kürtös, azt mennyit emlegetjük. Rattler kutya volt, 
patkányfogó, s mert nagyon mocorgott valami egyszer nálunk, 
becsaltuk a szobába. Komor éjszaka volt, s a kaparászó pocok 
sehogy sem akart sem elhallgatni, sem előjönni. Becsaltuk az 
ebet az udvarról, és felszólítottuk: teljesítse vadászi kötelességét.

Kicsit bámult ránk, hogy mi ez a jóság egyszerre, hiszen eddig 
a küszöbig sem jöhetett -  megértette-e a harci dalt, amelyet a 
fülébe trombitáltunk, nem tudom. A zsíros kenyeret előlegként 
mindenesetre elfogadta, és odaült aztán a vélt patkányfészek 
nyílásához.

-  Hűséges állat, derék állat, okos állat -  mondtam meghatot- 
tan, és megígértem neki: megváltom egyszer számára az ebadó 
bilétát, nehogy a csellengő sintér, mint adómulasztót, ebzárlat 
idején, egyszerűen elfogja.

Meséltem is másnap az udvaron, részben, hogy értse a nép is 
meg Csermák néni is: milyen ház az, ahol a szobában pockot sejt 
az ember, részben, hogy rámutassak a ház kutyájának erényeire.

S hogy nevettek aztán! Nem tudtam, hogy miért.
Azért nevettek, mert Kürtösben, a kiváló gyermeknevelőben 

eltompultak régen az ősi vadászösztönök. Egy szemtanú, Kulha- 
nek Ferenc cserépfedő, egyenesen azt állította, hogy Kürtös fél a 
patkánytól. Hogy megszalad előle.

-  Igaz ez? -  intéztem megdöbbent szavaimat az addig nagy 
vadászként tisztelt kutyához. Ő meg -  mintha megértette volna, 
miről van szó -  hátat fordított nekünk, és továbbállt a kerítés 
irányában. Mintha jelezte volna: nem értem az embereket, miért 
kell nekem nyers patkányt ennem, ha olyan rendesen főznek 
valamennyi konyhán, önnél is, Bige úr! (A bölcs eb méltatlan 
utódai ott rözsögnek utcaszerte, rokoni kapcsolataikról azonban 
csak a fiammal együtt lépkedve szoktam értesülni. Ő mondja: 
nézd, ez volt a Kürtös második kölyke, ez a sávos itt.)

S az utca népe is -  sértésnek ne vegyék a gondolatfűzést -  úgy 
él az emlékemben, különösen az ifjúságé, milyen is volt a vereke- 
dési viszonyuk a fiammal. Ennek kiabálta oda, hogy bábaasszony
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fia, annak^ a feje hordja még mindig a horpadást, amikor a 
kalapácsot odavágta -  arról nem is beszélve, hogy a saját fején 
található nyomok mindmegannyi azóta legénykévé nőtt cimbora 
keze munkája.

*

Hazudnék, emberek, ha azt mondanám, hogy özvegy Jágerné 
árnyékában -  öt éve is talán, hogy mérem a bagót, és szaggatom a 
stemplibélyeget - ,  hogy azok keserves napok voltak nekem. Még 
talán inkább arra volt alkalmas ez a tubákporos, csöndes búvó
hely, hogy elkopjon bennem a garabonciás. S kezdtem ilyeneket 
mondogatni: azért akárhogy van, valahogy mégiscsak van min
dig. S kezdtem nem érteni, mit is ágálnak annyit az emberek, mit 
nyüzsögnek, mit szorongatják ökölbe a kezüket -  anélkül nem 
megy?

Mert olyan egy kicsit a dohányáruda mindig, mint a szószék. 
Amíg becsomagolod a tíz cigarettát, vagy átnyújtod a dobozt, 
magadból is adsz mindig hozzá egy darabot. S úgy gondoltam, 
hogy amit én velük adok, legyen a megértés és a türelem.

Teszem az adó -  miért kell azért lázadozni? Vagy a nyomorú
ság kérdése, hogy a szegények így-úgy -  no azért, ha jobban 
megszorítanák maguk is a garast, ne a kocsmát kerülgetnék 
mindig, jutna talán ott több másra is! Kezdtem ilyeneket mondo
gatni a népnek, miután garasai jóvoltából előbb jól megebédel
tem, este pedig a Tigrisben -  áttérve a sörről a borra -  két decit 
nem mulasztottam el felhörpinteni.

No, le is törölheted a firmát hamar Józsi, hogy garabonciás -  
mondod erre - ,  ha így kezdtél méricskélni. Odaálltál akkor te is a 
tokos agyúak közé!.. .

Hát egy kicsit odafaroltam lassan, egész picikét csak, szavam
mal legalább, de ez hozza aztán a többit is.

Úgy lesz az, Józsi -  szólsz erre megint - ,  hogy látunk még 
téged hosszú szál gyertyával a körmenetben lépegetni, s elnö
kölni a házigazdák gyülekezetében, amikor kimondják: kicsi a 
lakbér, emeljük hát! Vagy neked dolgozik tán húsz trafikosbolt is 
a városban, te meg csak ülsz a vaskassza előtt, és szeded be
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esténként a lózungot. . .  ez az álmod, mi, nagytrafikosnak lenni, 
ugye, a farizeus mindenedet!

Hát hiszen.. .  nem is élhet az ember büntetlenül egy olyan 
világban örökké, ahol mindenki a gyarapodásról beszél meg a 
tollasodásról. Aki kicsit megkapaszkodott, ilyenekről álmodott 
csakis. Végigolvastam mind a kis könyvtárt itt a hátam mögött -  
hát ezekben a könyvekben másról sem volt szó javarészt, mint a 
nagy szerencséről. Amely a törekvőt többnyire valami nagytrafik 
vagy nagykereskedés partjára lódítja és -  ámen. S miért a Bige 
Jóska kutassa örökké az igazságot, miért ne szabadjon neki is 
álmodni öregségére?

Mint a regényekben, éppen úgy lesz, álmodtam. Az a nyugta
lan vérű Lojzi nagybátyám, aki gyermekkori emlékeimben él -  
már akkor kárhoztatták, hogy világgá ment, s még inkább, hogy 
nem adott hírt magáról - ,  no hát, az a Lojzi nagybátyám lenne a 
legkézzelfoghatóbb. Hogy az valahol Amerikában gazdaggá tol
lasodon, s megérve öregkorát, irkálni kezdett haza: van-e utód a 
családjából? Márpedig akármennyi volt is a rokon, most nincs a 
szülőföldje közelében senki, csak én. Nahát az jönne haza egy 
duzzadt nagy táskával, abban pénz és írások a fekvőségeiről -  
mind az övé, és nekem hozza.

Viszont a feleségem részéről Róbert bácsi, vénségére ő is 
ugyanúgy vélekedne: hazamegyek én azokhoz a napfényes tájak
ra a hideg és rideg, örökké havas Izland országból. Ő is úgy 
jönne, táskával ugyancsak.

Tán együtt is utaznának a vonatban? Nem lehetetlen. De nem 
tudná egyikük sem, hogy a szomszéd fülkében utazik valaki, 
akinek a célja az övével közös.

Nahát.
Aztán ott nálunk, ott a vasútállomáson tán össze is vesznének 

az utolsó, foglalatlan bérkocsin. Mert az egyik is, a másik is bele 
akarna ülni mindenáron.

-  Uram, a kocsit én láttam meg előbb, a kocsi az enyém -  
mondaná Róbert bácsi, az öregebbik.

-  Csakhogy nem azé a madár, aki elsőnek meglátta. Hanem 
azé a bérkocsi, aki előbb beleül -  szólna a Lojzi, az én még 
mindig fürge nagybátyám, belevetve magát a hintóba.
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De aztán ki is békülnének mindjárt.
-  Kegyed hová, uram?
-  Turgenyev utca 13 -  így a másik.
-  De hiszen akkor egyfelé megyünk, minek veszekednénk 

ugyan?
S a két nagybácsi a hintó fenekén -  kisütve, hogy egyikük Bige 

Józsefhez, a másik Csujtár Évához és mind a ketten együtt ifjabb 
Bige Józsefhez igyekeznek -  össze is csókolózna szépen. A kapu 
előtt már tessékelnék egymást.

-  Csak menj, menj előre, Lojzikám, hiszen te az emberhez 
igyekszel, én meg csak az asszonyhoz.

-  De kérlek, Róbert -  mert addigra már össze is tegeződtek - , 
hiszen egyforma járatban vagyunk. Különben is te vagy az öre
gebb.

A feleségem, ha erről mesélgettem, rám szólt mindig:
-  Józsi, te balga, te, erre akarod öregségedet építeni? Meg a 

nagytrafikot?
-  Hát mire -  csodálkozok. Hát mire építsem? A nagy 

szerencsémre csakis, ahogy azt özvegy Jágerné kölcsönkönyvei- 
ben olvastam. A nagy szerencsére, világos. S lehet-e nagyobb 
szerencse a tollasodó emberre, mintha két ilyen örökhagyó rokon 
váratlanul és karonfogva megjelenik a lakásán?

Ez az én fiam itt körülöttem olyan hallgatag, ha effélékről 
beszélünk: érti ő a tréfát benne a két nagybácsiról, meg az apja 
furcsa álmait is, de csak úgy nevet, mint aki savanyú almába 
harapott. Hiszen érti ő az apja tollasodási vágyát is, annyi sok 
mese után, amit tőlem hallott, s ahol mindig a szegény ember 
győzött végül is. De azért minap így mondta:

-  Apának nem kellene nagy hangon beszélni ott a trafikban 
mindenfélét. Vitatkozni a szegénységgel, szorítsa meg a garast 
jobban. Hiszen ez úgy hangzik mostanában, mint a csúfolko- 
dás. . .

-  Eredj már, fiam -  így az anyja - ,  hisz ismerheted apádat. 
Hisz nem is biztos, hogy így mondta!

Hát nem is biztos, talán csak gondoltam, ugye? De azért 
kicsit. . .  kicsit azok partjára faroltam, azok felé, akik álmodnak.
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Hogy milyen az álmom, azt már tudom, ti is tudjátok -  csak 
tudnám, milyen az én fiam álma, aki úgy nevet, mint aki fanyar 
gyümölcsbe harapott. Csujtár-fajta ez, aki valami újfajta intabu- 
lációval lepi meg a világot? Vagy Bige éppen, aki tiszta szívvel 
halad, felháborodik, és keresi az igazságot örökké . . .  s vénségére, 
hogy úgysem lesz abból semmi, hiába kereste.

Cipőjét az ilyen gyerek hamar kinövi -  szörnyű, hogy ennek 
mennyi lábbeli kell. A nadrágja egyre rövidül, vagy ő maga nő? 
A strimflije mindenesetre egyre jobban kikandikál. Hanem a 
szívét, lelkét, agyát, azt nem lehet ilyen külsőségekkel lemérni. 
Csak mosolyog kissé éretten és fáradtan -  mi van az ilyen 
gyerekben? Nem tudom én sem, az öreg Bige, senki sem tudja. 
Álmodozó lesz-e vagy kataszteri mérnök. Vagy éppen, ahogy 
mondják: na, trafikosnak azért jó lesz!

Azt látom, hogy néha dugdosnak valamit előlem, ő meg a 
pajtásai. S ha sokat hancúroznak is, és kiszakad a térdük -  
félórára már tudósként a könyvek fölött mormolnak. S hiába va
gyok hétpróbás mindentudó, sokfajta apró praktikában magam 
avatta életdoktor -  a gyerek lelke elszaladt mellőlem, és otthagy 
egyszerűen az országúton.

Nem visz magával, hogy együtt iramodjunk.
Lekéstél, öreg Józsi, a négy osztálynál talán, amikor neki már 

hat van. Lekéstél, mert kapkodva iramodtál a dolgoknak, s nem 
volt soha társad, mindig egymagádban -  mikor ők annyi sokan 
vannak és mindig együtt. Csak halmoztad a semmit halomra -  
sok apró praktikádat - ,  kikelhet-e abból más, mint semmi?

,,Ifjúságunk lelke egészen kusza -  olvastam az újságot az 
okulárén keresztül - ,  ifjúságunk olyan cél felé tör, amely idegen a 
társadalomnak.. .  Téridegen és bomlasztó eszmék hatása alatt 
fejlődik: vessünk gátat ennek a család és az erkölcs nevében.“

Nézem a betűket fejcsóválva, és nem értem. Mutatom a Tigris
ben is Szálkái telekkönyvvezetőnek, de ő unottan félretolja:

-  Eh, annyi mindenfélét írnak ezek az újságok. Meg kell 
pofozni őket, és kész! (A gyerekeket, vagy akik az újságot írják? 
Nem derült ki a sóhajából.)

Azt magyarázta mindjárt utána nekem a Szálkái, hogy nem
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érdemes idejárni a Tigrisbe: erősen fixlis a bora. Most már csak a 
Tölgyfában mérnek valamirevaló italt a városban.

-  Erre már én is gondoltam, csak nagyon kiesik az utamból -  
szóltam, és ezzel le is került a szőnyegről az ifjúság meg a fiam 
lelki életének kérdése.
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XVII.

T R A M .. . TRAM .

Még terhes volt a nyár vége: forró napokat fiadzott egymás 
után, amikor reggelre kelve -  hideg vízben mosakodtam éppen -  
eszembe ötlött: be kell vinni az órámat megjavítani, mert bomlik 
és vadul.

Mint a kezes bárány, olyan volt eddig; vastag tulajószág, két 
évtizede, hogy kísérget. Kicsit mindig késett, nem mondom, de 
azt olyan pontosan cselekedte, hogy mestere lettem: leolvasni 
róla a pontos időt.

Mert lelke van egy órának, s ez olyan becsületes lélek volt, 
hogy hat óra nála egy perc késés. Ha este lefeküdtem, tudtam, 
hogy reggelre két perccel kevesebbet mutat. S ha délig nem 
igazítottam vissza, az már három. Estére ki volt a négy perc, 
másnap reggelre a hat. Mikor már ennyit késett, visszalódítottam 
szépen -  a helyedre, mutató! Ne csúfítsd az időt, ne hirdess 
hamisat. S mert az óra visszalökésének időpontját mindig számon 
tartottam, ha engem kérdeztél, hány óra, erről a kopott jószágról 
leolvastam mindig a pontos időt.

Ám mi történt velem pár napon át? Hol elkésve rántottam fel a 
rolót a dohányárudán, özvegy Jágernétől való bérleményem ajta
ját, hol felrántottam, s utána láttam csak -  csukva még a többi 
bolt mind. Vagyis az óra tréfát űzött velem. Sietett fél órákat, s 
aztán váratlanul késni kezdett, s úgy elmaradt, hogy röstelltem 
előreigazítani. Inkább a toronyóra szerint igazodok.

Ezen a reggelen azonban -  megmosakodva a friss, hideg 
vízben -  elhatároztam keményen, hogy garázdálkodásának véget 
vetek. Ez a büdös krumpli ma bemasíroz Kollár bácsi szerszámai 
alá -  dohogtam - ,  többé nem kegyelmezek neki. Mert elharan
gozták régen a hatot a toronyban, ő meg fél öt körül mutat. Ha 
szerinte indulok, no ugyan zörgethette volna nyolc körül is a 
trafikot a nép. „Biztos beteg a trafikos44 -  mondanák, és sajnál
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nának, holott csak az órám beteg, a lelketlen. Veszettség jött rá 
egyszerűen.

No, majd sietek vele, és beadom útközben a Kollár cimborá
hoz. Az nézegeti itt a sarkon túl -  kidudorodó figyelőjével, amely 
olyan, mint a parányi távcső -  az órák lelkét. Nézzen bele ebbe is.

Az asszony ugyan lebeszélt a Kollárról. Ne ahhoz menjek, 
mert a kakukkosat is úgy javította meg, hogy derűs kakukkhang
jából kenetlen nyekergés lett -  ami még a kisebbik baj, mert 
legfeljebb az ember fülét sérti - ,  de másként kakukkol, és 
másként mutat. Hármat kakukkol, és kettőt mutat, vagyis amit 
siet a kakukkolásban, azt kési a mutatásban. (Még majd úgy 
leszek, mint az egyszeri ember: éjfélkor ért haza, órája meg egyet 
kakukkolt. Hogy helyrehozza sötétben a becsületét, hozzákakuk- 
kolta az igazságot, tizenegyszer: így jelezte éppen az éjfélt.)

Azért én mégis odavittem Kollár órás és ékszerész üzemébe az 
ócska tulaórámat. Legfeljebb szóba hozom majd a rekedten 
kakukkoló konyhaóránk esetét is, s azt is helyre reperálja, mint a 
maga mulasztását.

Én úgy, hogy: jó reggelt, ő meg: adjon isten, cimbora.
-  Volna itt egy óra -  mondom neki - ,  egy megkergült óra.
Kollár olyan szűkszavú ember, csak morog erre, és érte nyúl,

hogy átvegye. Megrázza, aztán belenéz szabad szemmel. Csóválja 
a fejét: na, most jön a távcső! El is találtam. Ráirányította, mint a 
tengerészkapitány a messzi tengernek, az órakerekek távoli, rej
télyes világára, amelyben a közönséges halandó sohasem fogja 
magát kiismerni. Úgy nézi, nézi csak egyre -  ördög tudja, hogy 
mit lát ő ott a kerekek közt; valami bomlottságot nyilván, mert 
megint csak csóválja a fejét.

-  Hát hallja -  mondja nagyvártatva - ,  ez a maga órája, ez 
mint a mai világ éppen: valóban megkergült. Itt az áttétel, lássa, a 
másikon fekszik. De hogy fekhet a másikon, mikor alatta a 
percmutató mégis mozog? Viszont ha a percmutató mozog, mi ez 
a görbülés itt -  ettől nem szabadna neki mozogni.

-  Pár nap előtt még semmi baja sem volt.
-  Na igen, pár nap előtt. Pár nap előtt a világnak sem volt 

semmi baja. S mégis megkergült, lássa.
Nézek körül, hogy mire érti. Nyár vége van, és nyarat mutat a
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világ, de hát az időjárás körül semmi rendkívüli, semmi bolond
ság. A bolt is szépen a helyén. Nézem az utcát: siet a nép a piacra 
meg a reggeli üzletnyitáshoz. Miért hasonlítgatja a cimbora ezt az 
én megkergült órámat a világ folyásához egyre?

-  Na ja — mondja erre - ,  ne itt nézze, az én boltomban meg az 
utcán. Az újságot nézze.

Hogy aszongya vastag betűvel: RENDKÍVÜLI. Kitört a há
ború.

Megfogódzkodtam az asztal sarkában. Hű, Józsi -  szóltam 
magamhoz - ,  itt vágtat megint a történelem a fejed felett, jaj, a 
történelem. Hova fogsz te bújni, Józsi -  negyed század előtt a 
fináncság kebelére menekültél a háború elől, de most már bajos 
lesz az asszonnyal, legénygyerekkel. . .

-  Háború? -  mondom megrökönyödve a Kollár órásnak, és 
markolászom az újságot (mert az övé volt, ő húzta elő az asztal
fiából), nohát, bolond egy jó reggelt volt ez magától!

De olvasva tovább a vastag betűket, kiderült hamar az arcom. 
Mind messze tájak ezek tőlünk (azért is oly nyugodt a nép, azért 
megy rendes időben a piacra meg üzletet nyitni).

-  Üssék egymást -  mondom, magamat is bátorítva. Mert a 
más baja mindig kisebb nekünk, mint a magunké, azt mindig 
nagyobb nyugalommal viseljük el.

De már a Kollár nem volt ilyen bizakodó.
-  Olyan ez, tudja, szomszéd, mint az óra, ha megbolondul. Ha 

a percmutatóval baj van, könnyen lehet ám baj a féderrel is!
Tulajószágom sorsáról nem is nyilatkozott közelebbről. Csak 

legyintett: hagyjam itt, majd kivizsgálja. Én meg kifelé az ajtón 
gondterhelten. A nyavalya üssön abba a kis bajszú, horogkeresz
tes karlengetőbe -  így fogalmaztam meg haragomat - , annak még 
a hangját sem szerettem a rádiószekrényben vagy a moziban. 
Mert csúnyán rikácsolt, éppen, mint a kakukkos óránk, amióta a 
Kollár helyrefuserálta.

Az ám, hisz azt szóba sem hoztam, a kakukkosat! De most már 
nem fordulok vissza.

Néztem a nép arcát, a szembejövőkét: hát nem biztos még, 
hogy tudják a hírt a háborúról, nem biztos. Nem mindenki fordul 
be órajavításra Kollár bácsihoz -  az olyan újságbújó ember nem
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lehet meg nélküle: elolvassa még üzletnyitás előtt. Van, aki 
félreteszi az ilyet zárás utánra. Olyan derülten lépegettek mind a 
népek, hogy kezdtem hinni: álmodom csupán. Megtréfál az ál
mom, hadd csípek egyet magamon.

De majd belevörösödött a kezem, úgy sajgott a csípés. Nem az 
ágyban vagyok tehát, hanem a Nagy utcán, s nem fekve, hanem 
lépegetve -  konstatáltam. Való igazság ez, Józsi, ez a dolog a 
háborúval.

Hazudnak ők sokat ott a szerkesztőségi hivatalban, tudom -  
ettem én a kenyerüket hajdan a Kengyelfutár körül, ha még 
emlékeztek azokra az éveimre. . .  jaj da régen is volt, nagyon 
régen, még az első háború előtt. Hazudnak, mondom sokszor, de 
akkorát mégsem mernek hazudni.

Délfelé már lógóbb fejű népek vonulása mutatta, hogy értesül
tek már mind az eseményről. Hogy húzza már őket a gond meg az 
aggodalom. Verekszik a német meg a pólyák -  hej-haj, emberek, 
megmondta a Kollár: ha megbolondul a féder, a percmutatónak 
is vége. Vagy fordítva mondta? Nem értek az órák dolgához, csak 
azt tudom, hogy nálunk a kakukkos óra mást mutat, és mást 
rikácsol. Hamis ám a világ hangja is, kérem.

De azért ne várd most, hogy én itt mindent elmondok neked, 
hogy is volt, mint volt minden, amikor a háború kitört. Meg is 
köszönnéd, hogy görnyedve e könyv fölött ilyeneket olvasnál: 
RENDKÍVÜLI. Mit érzett folyton a Bige Jóska a háború hírére. 
(Ámbár ez sem lenne utolsó dolog, talán hasznára is lenne 
azoknak, akik a háború kutyáját a láncról leoldják.) Én csak az 
óráról meséltem nektek, amely megkergült, és be kellett vinni az 
óráshoz. S ott a Kollár bácsi reperáló asztalának szélén legyintett 
meg a történelem szele.

. . .  Az órámat visszakaptam rég, Kollár bácsi azt szépen megja
vította -  hej, de a világ dolgait, azt bizony senki. Még jobban 
összegubancolták. Tram, tram -  mondták a trombiták egész nap. 
Emlékezz csak vissza, testvér, a rádiószekrény örök és mérges 
kakukkszavára -  hogy ömlött a méreg, hogy folyt patakokban.. .  
hogy majdan vérré válva folytassa útját.

Te már akkor tudtad ezt, Józsi? -  kétkedel.
Nem tudtam még, emberek. Csak a szikrázó csillagok azon az
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őszön, meg a rengeteg sok RENDKÍVÜLI tett mindig hozzá egy 
picit, egy-egy grammját a félelemnek. És húzták, húzták a mérle
get, mígnem az egy nap egészen felbillent.

❖

Benne jártunk már jól a decemberben.
Csángó úr juttatta nekünk egykor azt az ezüst teafőzőt, amely

ről ecetgyári nyomorúságom idején kiderült, hogy csupán al
pakka; abban főzte a teafüvet a feleségem.

-  Látod, ha az a zálogházi becsüs akkor ezüstté minősíti a 
teásmasinát, lenne-e ilyen pompás szerszámunk? Aligha, mert 
kiváltani ugyan nem váltottuk volna ki soha! -  szóltam, és 
kiteregettem a RENDKÍVÜLI-t -  aznap is volt egy - ,  hogy még 
vacsora előtt elolvasom.

-  Na -  mondom olvasás közben - ,  a Róbert bácsi, az már nem 
hajózhat át felénk a tengeren. Izland földjéről. A Lojzi bácsi, az 
még jöhetne, kerülő úton, de majd bolond lesz.

Hogy nevették azelőtt az enyéim, mikor ilyeneket meséltem a 
világgá kelt rokonokról és azok sorsáról. (Éppen egyik rokon 
sem törte magát, hogy írjon is, de hát mi sem, az is igaz.)

A fiam szemében, mióta borotválkozik és hetedikes már, 
csöndes megbocsátás ül ilyenkor. Hagyja ezt az én bolond álmo
mat, hogy nagytrafikos leszek nagybátyai segítséggel, és közpon
tilag mérem majd a bagót és az okmánybélyeget. Feleségem, aki 
a régi lelkes Bige Józsi híve, s aki még emlékszik egyik vállalko
zásomra, hogy tudniillik megszöktettem őt a Csujtár házból, tán 
fel is tételezi álmaim beteljesülését -  de a fiam, az már tudja, 
hogy csak komédiázok. Ő már pontosan tudja, hogy özvegy 
Jágerné ki akar tenni a licencből.

-  Ja kérem, Bige úr, háború van, ki tudja, mi lesz holnap. 
Legyen ötven százalék, alább most már nem adom.

S nemhogy nagytrafikosi reményeim sem lesznek maholnap, 
hanem az a kis dohányosbolt, az sem. Ő már tudja, hogy aki 
kenetlen szekérrel indult, az után dehogy is szaladnak kocsike
nőccsel. S ha ő valóban diplomássá lesz valaha, azt csak a
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nagymama féktelen hiúságának köszönheti: szeretne legalább az 
unokájáról úgy beszélni, mint doktor úrról.

Hát hiszen akkor te valójában magvaszakadsz, Józsi. Hiszen 
akkor a te fiad nem garabonciás lélek -  véled erre.

Úgy látszik, nem. Hiába ringattam madzagos bölcsőben -  
lelkemből kilépett Bige nagyapja egyenes utasítására - ,  hiába 
meséltem neki annyit az igazságról, kiderült, hogy ahogyan én az 
igazságot űztem az élet útjain: szöcskedolog volt az is csupán. 
Hogy az ilyen próféták, mint én, csak olyanok, mint a suszterinas, 
aki köténye mögül mutat fügét a mesterasszonynak. A fügemuta
tás mellé azonban minden parancsot sietve teljesít.

Ha ez garabonciássá lesz, az én fiam, ez már olyan újfajta lesz. 
Ez nem is a faládikóba, hanem a szegényember-ellenes bitorlók 
fülébe dugja a tüzes golyót. Vagy legalábbis a szekerük alá.

Megbuktak a régi lobogó köpenyűek, a Talpas Virág Dániel 
meg a Kolontai Ábris -  akik mind rohamra indultak valahol, de 
elnyelte őket a köd. S legjobban a Bige Jóska, legjobban az 
bukott meg, aki végtére egyedül a csúfos végű Lakók Pártjába 
iratkozott be, és máshova soha. S most öregségére nagybácsiról 
álmodik, és egyetlen trafikról, amelyben csak ő osztogat.. .

Haj-haj, emberek, de sok mindent tanultam én a fiamtól, hogy 
milyen is az igazi garabonciás a mi időnkben!

5|í

T ram ... tram ...  -  mondták a rádiószekrények egész nap. 
Szóltak a harsonák meg a trombiták, s mintha borsot pergetné
nek melléjük ütemnek. Sőt úgy mondták: tram-tram, egész éven 
át. Mintha terjedne vad muzsikájuk: abroncsgyűrű ez, halljátok 
csak -  aggodalmaskodtam magam körül.

-  Maga mit fél -  mondotta Véber, a kövér mészáros hiszen 
maga nem zsidó!

Mondom: ilyen vagy olyan hitfelekezet, hallja, de ha azoknak 
a lengő karúaknak a lövőmasinája megbolondul, és megindul a 
szántásokon át, mit gondol, eszik maga abból a kenyérből, amit a 
germán letapos? Aztán amikor lőni kezdenek, kéri-e a golyó a 
bizonyítványát? Aztán meg, hallja, igazságnak tartja maga, hogy
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valakit csak úgy agyonüssenek? Erre feleljen n^kom. szomszéd 
úr!

De nem akart felelni, nem. Őneki külön füle volt, úgy látszik, 
ahhoz a muzsikához, hogy tram-tram, azt neki muzsikálhatták. 
Mindig a kezét dörzsölgette, ahogy ott állt a mészárszék előtt: -  
hehe -  mondta, amikor engem meglátott - ,  hehehe . . .  (Akadjon 
meg a szálka a torkodon -  kívántam ilyenkor mindig a hamis 
ember felé.)

Ha most megkérdeznétek, milyen is volt az a tél meg a nyár, a 
rákövetkező, hogy milyen is volt, erőltetem az agyam akárhogy, 
de nem tudnám mégsem megmondani, emberek.

Nyugtalankodtak a folyók is, kiáradtak, s annyi ötlábú bornyú 
sohasem született, mint akkor. Még csak egy üstököst, azt várta a 
nép, annak kellett volna jönni, hogy úgymond: na most aztán 
kész!

Mindezt ott hallottam a Ségában, részint a magam fülével, de 
még inkább Éva feleségem által, aki piacra járva mindig tudott 
meglepő híreket. Ilyeneket hallgattunk akkor, híreket, s nem 
értünk rá nagyon figyelni: hogy is élünk. Nem értünk rá azzal 
törődni, hogy fázik az ember vagy izzad: fáztunk a holnapoktól, 
és verejtékeztünk a terjedő szörnyű hírek hallatán.

Hogy én ezt nagyon is úgy mondom, a ségai népek együgyű 
hangján, keverve a próféták szavával? Hát lesznek, akik történe
lemként is megírják; hogy törnék én azok kenyerére, én, a 
tudatlan ember! Úgy álltam én akkor, mint aki egy nagy hangza
var közepébe került. Csermák néni az udvaron a plébános vasár
napi hangját utánozta a szájtátó szomszédok előtt, tolmácsolva, 
hogy pusztán büntetése ez a világnak, mert olyan elrugaszkodott. 
(A hajókárpitos elköltözött tőlünk, az ő véleményére pedig de 
kíváncsi lettem volna!)

Valaki szerint a só megmutatja, mi következik. A só meg a 
gyufa, s melléje a liszt. (Mert azt kezdték eldugdosni.) Egy 
szakadozott gúnyájú napszámosember itt a házunk előtt hirdette, 
csak úgy szegényesen, a maga nyelvén, hogy országról országra 
száll a veres kakas. Be is vitték a rendőrök hamar, hogy miért 
beszél ilyeneket. (Homokba dugja fejét a struccmadár is, úgy 
gondoltam aznap este.)

19’ 291



S elrejtettem én is egy százdobozos, nagy pakli gyufát a 
szekrényünk fenekén otthon.

*

Beírattuk aztán a nyolcadikba is a fiamat, a nyolcadik osz
tályba. (Te csak számold utána az éveket, mindig attól félek úgy
is, hogy valahol elvétem az emlékezést.) Ruháját úgy kinőtte a 
gyerek, hogy ágaskodni nemigen mert, akkor ugyanis arasznyira 
állt ki lábszárán a harisnya. A szabó már szépen kimérte, mennyi 
is kell egy ruhára neki, s én hűségesen őrzöm a zsebemben ezt a 
cédulát -  el nem dobnám a világért sem, dehogy.

De hát: majd. Hogy szövetben mikor méri le elénk a boltos, 
afölött sokat sóhajtozunk szombatonként jóságos feleségemmel.

Szombatonként azért, mert hétköznap legfeljebb magamban 
sóhajtozhatnék. Mert egyedüllétre szorítkoztam megint, aj-aj, 
hallgasd csak, mi történt. A felére lecsapott sáp folytán -  ott a 
trafikban, tudjátok, özvegy Jágerné erőszakolta ki az ötven per
centet -  a kereset úgy megcsappant, hogy a feleségem állt a pult 
mögé. Én meg elővettem ismét a vándorbotot.

Árulok mindenfélét: ügynökölök. Jobb zsebemből légyfogó 
papírt, bal kezemből rajzszeget hozzá (mert a rajzszeg a légypa
pír dobozkájában sűrűn elgörbül. Minek bosszankodjál, ugye. 
Veszel egy doboz rajzszeget nálam.) Árulok téliszalámit a nyári 
hónapokra, tüsszentőport öreg plébánosok számára (ilyen porral 
bosszantják őket a gyerekek hittanórán), fekete keretű partecé
dulát mindenki számára alkalmasat, amelybe elég a nevet be
leírni, s ami nemkívánatos adat bele van nyomtatva, az egysze
rűen törlendő. De nemcsak ezt: árulok hegedűgyantát is meg 
glicerint, parkettpasztát és fogkefét, dörzspapírt és csillagszórót. 
És sohasem hoz zavarba a kereskedő, hogy „ez nem kell, nem 
érdekel, ezt nem tartjuk44 -  ezek a szavak engem nem rettente
nek vissza. Az árucikket, amely a kereskedőnek nem kell, amely 
nem érdekli, és amelyet nem tart, visszasüllyesztem a zsebembe 
vagy a bőröndömbe. Mintha jelezném ezzel: kérem, uram, én 
megértem önt, ez nem kell, nem érdekli, ezt nem tartja -  de mit 
szólna esetleg ehhez a kis mángorlóhoz? Megmángorolja a szal
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vétát egy perc alatt. Úgy megmángorolja, hogy ön megesküdne: a 
felesége éppen most vette ki a sifonérból.

S mindez azért, mert özvegy Jágerné úgy döntött, hogy felére 
csapja le a percentemet dohányárudai bérleményemben. Kide
rült, hogy nem is ő a licenctulajdonos, ő maga is úgy bérli -  
képzeljék csak, Rebula Ferenc az eredeti bérlő, a nagy népbarát, 
a Lakók Pártjának hajdani elnöke. Ő adta ki a trafikot özvegy 
Jágernének, az meg nekem. Erős kutatás ugyan kiderítené, hogy 
a történelmi múltban eredetileg kié is az a dohánytőzsde a 
telekkönyvi hivatal szájában, de én erre a kutatásra már nem 
vállalkozhatom. Valaki elkezdte a stájgerolást, többet kért a 
Rebulától, az meg Jágernétől, az meg éntőlem. Én meg -  mert 
nem volt már kitől kérni a többet -  beültettem a feleségemet, s 
vándorbotot vettem a kezembe. (Akire a bérlemények ilyen 
hosszú láncolata legalul ránehezedik, az jár persze a legrosszab
bul mindig.)

Azért tudok csak szombatonként értekezni a feleségemmel 
arról -  többek között - ,  hogy mikor vesszük meg a szövetet a 
fiamnak. És annyi sokfélét kell kínálgatnom és árusítgatnom, 
hogy abból vehessek néha valamit -  mondjuk szövetet a fiamnak.

-  Keserves ez a maga élete, édesapám -  mondja az egyetemre 
készülő fiam elkeseredve; a fiam, aki csöppet sem garabonciás-, 
jobb volna, ha otthagynám az iskolát, és beállnék valahova! Csak 
töri magát értem öregségére, mi értelme van az egésznek?

S ilyenkor rámordulok: hallgass! Kegyelemkenyeredre, arra 
még lesz idő, te csak tanulj, gyerek, tanulj, te csak mindig tanulj! 
Akkor rád száll a Csujtárok áldása és a világ elismerése is.

Dagadó kebellel mondom. Mert nézzetek rám: öreg ember 
vagyok én, nézzétek csak!

Öregségére, így mondta a fiam, és ez úgy szíven ütött. Hogyan, 
hát a Bige Jóska öregnek számít már? Aki hajnalban háromkor 
pattan, mert négy órakor indul a vonat Kerekházára, öttől hétig a 
kocsmában melegszik, mert csak akkor lendülhet a boltoknak. S 
üzletről üzletre aztán, ki az Újfaluba, alig harminc kilós az a 
bőrönd. (Különösen a szalvétamángorlók, azok húzzák a keze
met benne.) Az öreg, az olyan ember, aki negyvenöt éves korá-

293



bán a tizedik életpályájának lendül?! -  na nézd csak a taknyosát, 
vagyis a fiamat.

Mert jó, abban igaza volt, hogy nagytrafikról álmodni bolond
ság, s már öregedés is. Meg hogy fenéket ér az olyan garabonciás, 
aki csak magának tartogatja a lázadást, és saját epéjét forralja 
vele. De mit tudja ő azt, mi van ebben a szívben itt. Mit tudja ő 
azt, ki mozgatja a hegyeket! (Jó, hogy eszembe jut: a zsebatlaszo
kat is be kell csomagolni a táskába, mert azt is árulok, kérem.) 
Mit aggódik ő az én sivár életem felett? Ha nem megy a bolt, hát 
nem megy, ördög bújjon bele. Beveszek kétszer két decit, és a 
Gyula, a prímás -  egy pakli gyantáért -  eljátssza szívesen a 
nótámat Kerekházán. S ha borongós a kedvem továbbra is, 
meggyújtok éjszakára a szoba minden sarkában tíz csillagszórót -  
hadd égjenek, ördög a dolgukba, ha már ilyen öreg vagyok. S 
reggelre -  gondosan átmángorolva a zsebkendőmet -  mert azt is 
lehet az én találmányommal -  elindulok, neki a határnak; hat 
kilométer mindössze a szomszéd falu, oda nem visz vonat. Lép
kedek arrafelé a bőröndömmel -  majd csak lesz valahogy . . .  csak 
háború ne legyen, édes fiam .. .  már nem is haragszom rád, látod, 
te csak tanulj, tanulj!

Ezt mondtam én a fiamnak, egy szuszra. Száműzve messze 
magamtól azt a dohányporos öreget, akit özvegy Jágerné bérle
ményében kezdtél már te is, nyájas olvasó, a nép alattomos 
ellenségeként elkönyvelni.

A mozdony nagyokat prüszköl mindig a sínek fölött, az autó
busz pedig -  akár egy ócska bádogdoboz -  keservesen csöröm
pöl. Most ezek zaja veri az ütemet bennem, meg a szekér zörgése 
néha. S az imbolygó tájak rajza sohasem karcolt belém olyan 
mélyeket, mint ezeken az utakon (kopott bőrönddel a hátam 
mögött vagy a fejem fölött). Csak cipeld, hehe, gúnyolódtam a 
jármű fölött, nemcsak a gazdáját, a csomagját is. Csak szuszogj és 
zörögj örökké -  megfizettem érte a viteldíjat!

Most is a vonat rázott éppen utamon. Itt megállunk majd 
szépen, ebben a nagyközségben -  az állomás mellett két sudár 
jegenye magaslik az égnek, tudom; s iszonyú nagy hazafi benne a
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jegyző: mind az eperfák törzsét nemzetiszínűre festette a főut
cán . . .  (Hát ez ilyen ember; az egyik ilyen, a másik olyan). Itt 
ebben a községben nagyon mondta az egyik boltos, amikor 
legutóbb erre jártam, hogy: tavaszra, Bige úr, tavaszra jöjjön. 
Addigra kifogy majd ez is, az is. Jön a légyszezon, és kell a 
légypapír nyárra -  azt mondta - ,  ja, és ne felejtsen el irkát hozni, 
írásra meg számolásra is, kockásat és vonalasat meg szűztiszta 
fehéret.

Hát ezt külön csomagban viszem most neki, Mert nem vagyok 
én olyan, mint az úri ügynökölők, akik csak noteszben jegyzik, és 
postán küldik -  én, ha valaki megkér, ki is hozom neki az árut, 
hogyne hoznám ki, Én csak szegényesen, a magam számlájára. 
Az ügynökölők úri társadalma bérkocsin robog -  hej, régi emlé
kek szakadnak fel bennem erről meg az útiszámlákról - ,  én 
legfeljebb magammal pörlekedhetek a kiadások körül, s a ma
gáéban az ember a legkegyetlenebb, kék ceruzával húzogatja ki 
az efféle kiadásokat.

Azért ne hidd, hogy mindez lázadást szül bennem. Megérkezek 
a vonaton a járási nagyközségbe, néhány szegény ember oldalán, 
s akkor már tudom, mi van és hogy van náluk, átsúgták ők azt 
már nekem. Hogy most a Fehér átíratta a földjét a vejére -  te 
vigyázz, Józsi, vigyázz! - , s akinek az irkákat meg a légypapírt 
viszem, a Janicseket, azt behitták katonának. Fogja-e az asszony 
a boltot vezetni, tudja-e majd vezetni?

Márciusi duzzadt fekete sár fogad, akkora latyakkal az állomás 
előtti téren, mint egész tavacska éppen. A házak oldala most 
okkersárga, erősen verte őket az eső az imént, attól olyanok; 
mintha már húsvétra meszeltek volna, s most száradna a házol
dal.

Szurtos gyerek kínálkozik, hogy majd viszi a koffert, de lerá
zom: eredj! Kettőt lépve megfordulok, s látom, hogy elpityeredő 
képpel áll ott. Az egyedüli utas voltam, akiből kinézte a bőrönd- 
cipelést, az is csak úgy kurtán-furcsán lerázta. Kotorászok a 
zsebemben, és odahívom. Adok egy kerek kettest neki: na nesze. 
S magamban bosszankodva: szórod a pénzt megint, szórod a 
családod elől.

Hát szórom!

295



A falusiak iszonyúan begombolkozva lépkednek mellettem a 
latyakos tó partján, nekik nem is meri felkínálni a gyerek a 
segítségét. Ez olyan úri módi, erre mi nem költünk -  mondja a 
tekintetük. Azt meg pláne helytelenítik, amit én cselekedtem, 
hogy odavetem a pénzt, s tetejébe magam cipekedek tovább. De 
nem szólnak azért; tudja mindenki a magáét, ők is, én is. Meg 
aztán ők jobban tudják, kinek kell segítség ebben a faluban, ki 
gyereke ez, jobban tudják azt ők nálamnál. De hallgatnak.

Hát legelőször is a Janicsekhez, oda. Ez túl van a második 
sarkon, oda téglajárda sincs, csak hiányos, macskaköves flaszter. 
Elköszönök az útitársaktól, s tűnődve, mint aki egy lélegzetre 
megáll, belebámulok a végtelenbe ásító Új utcába. A márciusi 
gyors zápor nyomán se por, se fülledtség, csak tiszta égbolt a 
magasban, búcsúzó napkorong. Jaj, hogy issza most a lelkem ezt 
a képet!

S akkor megbök valaki, az iménti gyerek. Jött velem, hogy 
megszolgálja a két pénzt. Hogy valamire mégis szolgálatomra 
legyen, látom a hűséges tekintetén. Vagy még kettőt akar talán?

-  Nesze, vigyed -  nyomom a kezébe az irkás nagy csomagot - , 
de úgy szorítsad, halljad, sárba ne ejtsd, úgy szorítsd, mint a 
misekönyvet.

S viszi előttem. Én meg utána a kofferral.
-  A Janicsekig vigyed -  száll az újabb utasításom, meg az 

aggodalom a csomag után. Ő meg bólogat a fejével, látom a kicsit 
koszos nyakát a kopott zekéje fölött, látom, hogy bólogat, de 
nem fordul meg -  hátha akkor megbotlik, és elejti azt a rábízott 
nagy kincset? Szorosan a nyomában járok mégis, nehogy a 
bolond szívemért, hogy a két pénzt kiadtam -  s kicsit azért, mert 
egy csomag mégis könnyebb, mint kettő - ,  százak menjenek 
veszendőbe.

S bizony, igaz volt a falusi emberek híre. (Legtöbbször igaz, nem 
ejti csak úgy könnyen a hazugságot a világba a vidék népe.) 
Igaz volt, mert a vörös bajuszú Janicsek helyett a felesége fogadott.

-  Hát az ember? -  kérdem, mint aki semmiről sem tud.
A csöngő boltajtóra jött elő az asszony, kezét kötényébe 

törülgetve. S erre csak sóhajtott, a kérdésemre, hogy hol az 
ember.
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-  Ásik az valahol a nagy hegyek között. . .
-  Mundérban?
Bólogat, hogy igen. Hogy is lehetne az másként, mint úgy. 

Hogy áshatna Janicsek Ferenc a nagy hegyek közt másként, mint 
katonaként. Amikor itt a boltja, családja, itt hozza az utazó az 
általa rendelt légypapírt és irkát Új utcai üzletébe.

Ássák azt az árkot ott örökké és mindenfelé, talán, hogy a tűz 
ne jöjjön át a portánkra. Ki tudja, ki ellen és mi ellen . . .  de azért 
szívdobogva sejti a nép. Elég széles lesz-e, mert macskaugrás 
csak az ilyen árok -  de azért ásni kell, én is mondom!

Bólogatok a boltosasszonynak. Huzakodik a csomagok fölött, 
hogy ő nem is tud ja . . .  Légypapír? Alig kelnek még ki a legyek, 
alig szaporodnak, hiszen tél volt az imént. Irka a gyerekeknek? 
Tele még a polc, lássa, alig viszik az iskolások. Ámbár ha az ura 
úgy gondolta, úgyis kell majd annak lenni. Ha már elhozta, 
hagyja itt a tisztelt úr.

S még én erőltettem! A lelkem sajgott bele, jobban, mint az 
imént a gyerek két krajcárja fölött. Mert nem két krajcár az, 
kérem, hanem sok százas!

S a balga asszony, most, hogy így hiteleztem neki, maga 
mondta ki, mozgatva a kést a szívemben:

-  Háború lesz, tisztelt ügynök úr! Nem hiába ásik ott az én 
emberem.

Felragadni a csomagot, Józsi, felragadni hamar. Nem hitelezni, 
Józsi, a pénz előre, kiolvasva. Ruha kell a gyereknek, te meg ölöd 
és temeted a pénzeket falusi boltokba, kicsi haszonért. Te, aki 
Orient levelezői szakmádban csínját-bínját kitanultad a hitelnek. 
Tram-tram -  mondják a rádiószekrények mind utcahosszat. S 
mintha a melléje szórt bors egyre hevesebben peregne. Talán 
puskagolyó ez már itt a határban?

Este a község nagykocsmájában csak susmutolás után szorítot
tak szobát nekem, vagyis hálóhelyet. Mert három fogadószobá
juk volt, s mindegyikben valaki, én meg most negyediknek. 
Küldözgették a Borcsát kétszer is a fülem hallatára: eredj már, 
nézd meg, megvan-e? (Mármint a szobám.) Mondom erre:

-  Nem vagyok én megyéspüspök, mit cifrázzák annyit.
-  Na hogy megyéspüspök.. .  attól messze van a mi szobánk.
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S végül a Borcsa áttessékelt a hosszú udvaron keresztül. Egy 
fészer mellett ott volt a szoba, valóban messze attól, hogy me
gyéspüspök. Aki priccsnek mondja az ágyat, annak is igazat ad
hattál. De hát megszoktam régen az ilyet. . .  s milyen jó meleg ez a 
tarka cihás dunyha.

Hanem ezen a márciusi éjszakán csoda született mégis az 
ágyam alatt. Akárhogy előkészítették a szobácskát, a kotlóstyúk 
egy szakajtó tojáson mégis bennmaradt. S váltig mondták más
nap -  váltig mondta a Borcsa már reggel - ,  olyan jámbor kotlós 
volt, soha a hangját annak a szám feletti utasember, aki erre a 
szobára kényszerült, nem hallotta! Ezen az éjszakán azonban a jó 
melegben -  mert bedurrantott a Borcsa a kis vaskályhába -  
kikeltek a csibék.

-  Pip, pip -  mondták úgy hajnalban két óra körül. Gyújtom a 
gyufát, mert akkor nem tudtam még, mi ez a bánatos pipegés, 
amire valami úgy felel hogy: kot, kot. Hát kérem, volt mit 
látnom. Egypáran a csibék közül már járóiskolát tartottak, mia
latt testvérkéjük még ott birkózott a tojáshéjjal, hogy kikerüljön. 
A csibék csipogása mellett mit tehettem -  eloltottam a gyertyát 
megint, hogy alszok egyet, akár így, akár úgy.

Röstellte a vendéglős nagyon -  nem azt, hogy ott tartotta őket, 
hanem hogy kikeltek - ,  reggelre korholta is a Borcsát, mintha az 
tehetne a természet rendjéről.

-  A csirke, az, kérem, kibújik kellő hőfokon -  védtem meg a 
leányt. A kövér kocsmárosember baljóslatú pillantása azonban 
most még vádlóbban esett Borcsára. ,,Hiszen ez az éppen, paza
rolja a fánkat az ilyen cselédnép.. .  pazarolja, hogy az ügynök 
uraknak melegük legyen márciusban.44

Nem mondta ki persze a nagykocsmáros, de én mestere vagyok 
annak -  tudhatjátok - ,  kiolvasni mindent, amit valaki gondol.

Annál buzgóbban fizettem ki a hálópénzt meg a reggelit. 
Innen, ebből a faluból már zörgő, de színre vérpiros autóbusz 
röpített tovább a Tisza irányába. Hogy onnan, a kompon át, 
tovább vigyen az utam, egyre tovább ügynöki életemnek ezen a 
márciusán. Amikor jóval húsvét előtt kikelt már a tavaszi kicsibe, 
igaz, hogy erősen fűtött szobában.
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XVIII.

VÁRJÁL, TE KATONA.

Bolond vagy te, Józsi, hogy ilyenkor útra kelsz?
Ezt a kérdést intéztem magamhoz többször is a vasúti fülkében 

azon a vasárnap délelőttön. Nem volt éppen sok utasa annak a 
vonatnak, s aki bejött a kupéba, az is mind vizsga pillantással 
nézett körül. De nem figyeltem én oda, inkább a tájat néztem, a 
természetet lestem kifelé. Vasárnap -  rajzoltam bele vérpiros 
betűkkel a szántásokba, hányadika is van?

Április 6., vasárnap. Mond ez valamit nekem, ez a nap? 
Semmit sem mond. A dolgaim mind rendben, csak az a kintlevő 
kis pénzem négy faluban.. .  igen, azt magyaráztam hajnalban 
Évának is. Be kell szedni azokat a pénzeket. Mert nem vagyok én 
bank, szegény ember vagyok, s a hitel most már pár nap előtt 
igazán meghalt.

-  Koporsóba tették a hitelt, Bige úr -  szólt a nagykereskedő 
minap, s ettől megállt a lélegzetem. Hát ha ő úgy.. .  én is úgy. 
Nem is maradt aztán, csak az a kevéske pénzecske künnlevősé- 
gem, négy faluban összesen, azt pedig beszedem, ha négykézláb 
is. Csak az a zsebemben legyen, nem mozdulok én egy öltésnyit 
sem. Beülök oda a dohányáruda fenekére, és várom a vihart. 
Csak azt a kis pénzemet, emberek!

Ilyen kapzsi lettél, Józsi, te?
Muszáj, emberek, muszáj -  így én a kérdésedre. Mert nézzé

tek: kéthónapi élet az, amit én kihiteleztem vidéki szatócsoknak. 
Elvontam az árudából, félretettem apránként, csak menjen az 
üzlet. S most meghalt a hitel egyszerre körülöttem -  én sem 
lehetek hát a hitelezés apja magam körül, ha úgyis halott. 
(Mondd, hogy nincs igazam!)

Ez járt az én fejemben, ahogy néztem a fekete szántásokat; 
délelőtt volt és a zörgő néptelen vonat olyan lassan döcögött 
csak. S meddig vesztegelt egy-egy állomáson! Mondom a kalauz
nak dúlva-fúlva:
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-  Hát már sose érünk a Tiszához?
Rám nézett a sapkája alól. Most láttam csak, milyen próféta

feje van, nem is láttam még ilyen prófétafejet sildes sapka alatt. 
Karján két ezüst stráffal, az egyik kissé felfelé szögellt, az egyik 
stráf. Rám nézett (mármint a kalauz), és sóhajtott.

-  Hej, testvér, testvér!
Ritka, hogy az állami kebel így ellágyul, az államvasúti ember 

keble: ennek valami nagy bánata lehet! Leült oda szemközt 
velem arra az ülésre, a fapadra, térdére támasztotta fekete táská
ját, amelyben a jegylyukasztót tartja, és amelybe beszedi a pénzt, 
az olyan hanyag vagy éppen csalásra utazó néptől a jegy árát, 
akik azt az állomáson előzőleg beszerezni elmulasztották. Ott 
tartja a plajbászt, az indigópapírt meg a jegyfüzetet is, hatalma 
többi jelképét.

-  Hát maga azt mondja: lassan megy ez a vonat, ugye?
-  Bizony lassan. Ez sohasem ér a Tiszához, hallja.
-  Hát az lehet, hogy sohasem ér oda. Mert tudja, csoda, hogy 

ez a vonat egyáltalában megy, én mondom. -  Aztán megváltozott 
hangon: -  Maga mikor szállt fel?

-  Hajnalban én, testvér, négykor.
-  No igen, négykor. Hát akkor maga nem tudja. Akkor ő 

sóhajtozhat bátran, hogy csak lassan járunk, mint a csiga, ugye?
Ez a kérdés, az utóbbi, a mogorva kapás ember felé szállt, aki 

az előbb kapaszkodott fel a vonatra. Nem volt ugyan kapa nála, 
de láttam, hogy kapás, és nagyon mogorva. A kalauz felemelt 
hangjára -  egyenesen az ő mellének volt szegezve a kérdés -  ránk 
nézett, és legyintett.

Vagyis hogy megette már a fene az egészet. Hogy most már 
megette a nehézség, véglegesen és egészen, haladék nélkül.

S még mielőtt rejtélyes szavuk és integetésük bármit is megvi
lágosított volna bennem, egyszerre nagy zúgást hallok, amelynek 
zaja túlharsogta a zakatoló mozdonyt. Búgott és felmordult 
valami mélységes bődülés a fejem fölött. S melléje aprókat 
kattogott, hogy ratata, ratata, ratata. Felböktem a fejemmel az 
ingó vonaton a plafon felé, a kalauz azonban szótlanul megraga
dott, és lehúzott maga mellé, az ülés alá.

-  Na, Bige Jóska -  ez volt a villámgyors gondolatom, ahogy
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együtt alábuktunk, le a pad alá, hogy bár a fejünk legyen védve 
itt van. Ez a háború kellős közepe, Jóska. Nézed a tájat, a fekete 
szántásokat, aztán egyszerre: ratata, ratata, s már húz is lefelé a 
kalauz.

Megindultak azok a karlengetők! Hogy hol és mint, semmit 
sem tudok, olyan lassú beszédű ez a jegylyukasztó kalauz, any- 
nyira talányos és figurás. De ő sem tudta talán, hogy így egyszer
re, mint a villámcsapás. . .

A kapás ember, kapa nélkül, az is lebukott az ülések közé, úgy 
szorongtunk . . .  aztán tovaszállt a zaj. A vonat egy-kettőt rándult, 
és megállt. Valahol a fekete földek gyűrődése közt a messzi nyílt 
pályán, két falu közt. Amarra keletnek ott a Tisza, de eljutunk-e 
oda valaha?

A földeken szájtátó gyerekek meredeztek a magasba, a moz
dony bánatosat és keserveset füttyögött, az ablakok felrándul- 
tak . . .  aztán csönd lett. A kalauz elrohant a táskával, a kapás 
ember a térdét porolta le, és legyintett.

-  Na ez meleg volt, hallja -  mondta.
-  Hát háború van?
Rángatta a vállát. Lehet -  mondta - ,  olyasmit beszélnek. 

Mielőtt beszálltam az állomáson. Hogy reggel óta bombákkal 
verik a fővárost. Hittem is meg nem is. De m ost.. .

S legyintett megint a kezével. Vagyis hogy most már nem 
kételkedik benne ő sem. Már csak pörge kis levél az emberélet 
mostantól. Felzokogó asszonysírás. Mostantól semmit sem tudsz, 
testvér. Reggel még elindultál, hogy általjutsz a Tiszán, de mos
tantól semmit sem tudsz.

Valami úgy taszított akkor, ott a tiszai állomáson, s ha ott áll a 
szembeinduló vonat: megfordultam volna mindjárt, s haza az 
enyéimhez! De a vasútiak csak ingatták a fejüket mind -  reggel 
elindultál, de ki tudja, most már mikor kerülhetsz haza. Ingatták 
a fejüket -  nem tudni éppen semmit. Vonat? Azt most nem 
tudni. Most háború van. Kétszer szálltak erre a szárnyas halálma
darak: odébb, odébb minden járműtől, emberek!
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Pedig a bámész ifjúság ott sétálgatott a téren, az állomás előtt: 
ünneplőbe bújtatott lányok, színes szoknyában némelyik, kiöltö
zött legények, pipás polgárok. Nyüzsgő járási székhely. Aki 
belesne a fazekakba... vasárnapi ebéd fő azokban. Öntsétek ki 
azt az ebédet, emberek, keserves itt már minden falat, vége a 
nyugalomnak -  ezt kellett volna feléjük kiáltanom, a bámészko
dók és sétálók felé - ,  üszők és rom, emberek, hát nem hallottá
tok? El messzire minden járműtől, valami iszonyút dobbant a 
föld, hát nem halljátok?

De én is csak, a próféták szava helyett, az utolsó város felé 
nyomultam előre, Süli Mátyás szatócsboltja felé: az első, akit 
célba vettem, hogy fizesse meg azonnal a tartozását. Mert meg
halt a hitel. Csak otthon találjam! Délután aztán tovább. Még 
hárman vannak szerteszét, messze egymástól, de viszem tőlük 
majd a pénzt haza! Csak otthon találjam, jaj, csak otthon talál
jam ő ke t. . .  Mert ez az én kis pénzem ám nem olyan, mint a 
többié . . .  hogy azoknak mindegy.. .  ez az én kis pénzem, tudjá
tok. Azt, ha vasárnap is vagy ha éjszaka zörgetek érte, készítsé
tek ki mind, szatócsok. Azért én légypapírt adtam és zsebkendő
mángorlót meg iskolai irkát, azt én a dohányárudától vontam 
e l . . .  az kell a fiamnak, ruhára, értsétek meg, emberek: kell.

Mindenki tudja a maga számadását, Józsi -  porolsz velem - ,  de 
én most nem hallgatok rád. Csak visz a kis táskám és hátamon a 
fekete, tavaszi köpenyem: se látok, se hallok. Valami taszít ugyan 
néha, és mondatja velem a vész szavait, a háborút meg a szegény 
ember gondját. . .  S a fülébe súgja, hogy azok otthon szívszorong
va kimennek most minden érkező vonathoz, és egyre kérdezge
tik: hát apánkkal mi lett? Vasárnap hajnalban elindult, s azóta 
semmi hír róla. Már hétfő van, s a messzi harmadik határban 
járok. Vonat? Az is volt közben néha. Katonák, sok katona, 
bevonulok. És gyorsan a pad alá sokszor, mert szállnak a szár
nyas halálmadarak: ratata, ra ta ta . . .  S a fülemben a fiam szavai:

-  Mert ha ezek megindulnak, apám, itt olyan öldöklés lesz, 
olyan pusztítás lesz.. .  hosszú és nehéz harc. De a maga régi álma 
a szegény ember igazságáról talán valahol mégis kikel. . .

Jól van, fiam, jól van, tudom én ezt, értem én ezt. De te is értsd 
meg: már csak kettő van hátra. Mert fizetett már a második is.
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Kicsit csodálkozott, hogy idejöttem kedden, ilyen időben, mikor 
se jármű már, se élet sehol, csak dermedt süketség a falvakban, s 
az elbódultak fenyegető morajlása...  de azért fizetett. Kiolvasta 
a pénzeket pontosan. Sötét este volt már, mikor elköszöntem, tán 
keresztet is vetett, és úgy mondta a feleségének: itt járt, mint a 
szélvész, azért a kis pénzért, valami garabonciás...

Sodortak a ritkán járó vonatok bátyus menekülők, sóhajtó 
asszonyok és síró gyerekek közt. Sodortak a dél felé gyalogúton 
vánszorgók: már szerda van. Szerda, s most már senki sem tud 
semmit. Csak tengenek a népek, s van olyan, ki örül: van. 
Ezeknek és csak úgy futtában: ne örüljetek, ne ujjongjatok, jaj. 
Csak beszedtem volna már azt a kis tartozást, és lenne időm: 
leülnék velük, ha meghallgatnának. Vagy megvernének talán? 
Nem tudom. Az utak egyre porosabbak; egy menekülővel üze
nek: forduljon be ugyan hozzánk, ott nálunk, Dunaváron, a 
dohánytőzsdébe. Nyugtassa meg őket: jövök, nemsokára jövök.

Csütörtökön voltam az utolsónál. Kissé már húzódozott. 
„Most nincs törvény44 -  ilyeneket mondott. Pöröljön be, nincs 
pénzem. S a szemembe nevetett. Úgy folyt a szó a számról, hogy 
levettem mégis a lábáról. Fizetett. Távozóban már furcsán néztek 
az utcán elvonuló fekete köpenyem után az emberek: na ez 
ugyan mit akar itt, ez az idegen, mit jár erre? Hova viszi ugyan a 
bőröndjét, minek jött? Már mintha kiáltoznának utánam a gyere
kek utcahosszat, pedig nekik hoztam egykor az irkát, hogy 
okosodjanak, hogy ők is megszerezzék a tudás fegyverét a sze
génység végtelen harcához... De nem mondhattam már nekik, 
mert göröngyöket készítettek ki, hogy meghajigáljanak.

Csak ki, ki az állomásra. És most már -  haza.
De már hiába. Az a vonat, amely engem hazavinne, az már 

nem indult.

*

A poros hosszú úton hárman gyalogoltunk. Egy katona, egy 
asszony meg én.

-  Hej, azt a nemjóját -  mondta a katona - ,  csak találnám meg 
valahol a csapatomat.
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Az asszony nem szólt, csak szipogott. Ő a főváros felé indult, 
ahol övéit sejtette. . .  ha még megvannak.

Az én agyamról most levonult az öt nap kábulata. Útközben 
felszedett híreimmel vigasztaltam kettőjüket: majd rendbe jön 
minden.

-  Nektek rendbe -  mondta a katona keserűen. -  De nekünk?
Az asszony felsírt hangosan, mintha vádolna ő is. S nékem

akkor olyan érzés borult a szívemre, hogy le sem írhatom. Együtt 
a porban mind a hárman, lám, és ezek máris úgy néznek rám, 
mintha a karlengetőkhöz tartoznék. Nincsen nékem semmi kö
zösségem velük, azok, ó, ha tudnátok ti ketten! Mert mostoha 
volt a haza, igaz -  a szegényekhez mind egyformán mostoha - ,  de 
hogy itt együtt haladunk a porban: se vonat, se út, csak bombák 
és halál mindenfelé. . .  a rádiószekrények szörnyű tram-tramján 
és a gépfegyverek ratatáján túl az én fülem most mintha a fiam 
hangját hallaná. S én azt hittem mindig, hogy fiatalos bolondság 
csak, amit beszél. . .  miről is, várjatok csak? Hej, nem tudom én 
most ezeknek ezt hamarjában így megmondani. Ezt a hangot. 
Nem az apákét, hogy szerencse és utána -  nagytrafik, nem azt, 
hogy szerte mindegyik a maga útján, mint a göröngyök.. .  hanem 
valami olyat mondott, hogy együtt. De jó lett volna jobban 
odafigyelni, most megmondhatnám ennek a katonának, aki csa- 
patját keresi csodálkozva az országúton, mert úgy tanulta, hogy 
védeni kell a hazát. . .  de nem találja sehol, csak engem talált meg 
és ezt az asszonyt, mi is porosán vonulunk valamerre -  egyikünk 
sem tudja, milyen sors elébe.

-  Megállj, te katona! -  ezt akartam még neki mondani, de ő 
elköszönt az első keresztútnál; s az asszony, az is vele ment. 
Várjál, te katona, várjál még -  ezt akartam utánakiáltani. . .  talán 
mi megérthetnénk egymást. . .  Ezt akartam utánakiáltani, de 
elnyelte őket az úthajlás.
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UTÓSZÓ

Megérkezett-e valaha is Bige Jóska erről az útjáról?
Azt magadtól kérdezd meg, aki láttad a sok temetetlen holttes

tet az útszélen ezekben az években. Némelyiken éppen fekete 
köpeny volt -  széles felleghajtó, mint őrajta bőröndjükben egy 
kis szalonna és kenyérmaradék: honnan jöttek, merre indul
tak . . .  ki tudja? Talán tíz mesterség után a tizenegyedikben ők is 
valami inkasszó után futottak. . .  vagy bevonulni siettek a zsebük
ben található cédula szerint, s valamelyik faluban ujjal mutattak 
rájuk. S ez éppen elég volt akkor a halálhoz. Talán ezek között 
volt ő is.

Találgassuk csak így együtt. Április 11-én pénteken délután 
vált el az asszonytól és a katonától, akkor már reménytelen futás 
volt mindenfelé, reménytelen fejveszettség: ő a Duna-vidék felé 
vette útját a tiszai tájról. A vonatok akkor már nem jártak, 
éjszaka levegőbe repültek mind a hidak és az átjárók. . .  nem 
akkor történt vele baj? Nem, mert április 12-én szombaton a 
reggeli órákban áthaladt egy falun, már egészen közel lakóváro
sához, egészen közel a Dunához. Egy falubeli kereskedő a ké
sőbbi években világosan vallotta, hogy ő volt -  találkoztak vala
hol a községháza előtt. A kereskedő nagyon csodálkozott Bige 
Józsefen, miért menekül porosán az országúton.

-  Napszállta előtt haza kell jutnom, testvér -  ennyit mondott 
csak. A kereskedő, mint maga mondja, meg akarta hívni, térjen 
be hozzá, és töltsön nála néhány órát, de nagyon zúgtak már a 
magasban a repülőgépek, s a megszálló katonák majdnem elérték 
a falut. (Akkor már úgy beszélt a kereskedő, hogy idegen meg
szálló katonák, azelőtt más kifejezést használt. . .  Szavaiért azon
ban ne tegyük felelőssé, hiszen sokan voltak akkor az elvakultak 
-  mondaná éppen Bige Jóska.) Szóval a kereskedő nyugtalan 
volt, és nem merte behívni a futólag ismert Bige Józsefet, ami
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arra vallott, hogy mégiscsak fél attól a bizonytalan valamitől, 
attól a puskaropogástól, ami a megszálló katonák nyomában járt. 
így tűnt el a faluból: a szél hozta, a viharszél, az is vitte tovább. 
Talán ott érték utol a nyomában jövő sárga ruhás honvédek, 
talán a faluszélen mutogatni kezdett rá valaki, egy részeg ember, 
vagy valami gyerek: ott is szalad egy mendrovác! S az egyik -  az 
egyik sárga ruhás -  felemelte puskáját. . .  talán így történt.

S amikor szembenézett a puskacsővel, mi is lehetett akkor a 
száján, mit kiálthatott oda? Ennek talán éppen azt, hogy:

-  Várjál, ne legyél gyilkossá még, várj! És hogy fogod azt a 
fegyvert, hogy rántottad vissza azt a závárt, azért egynapi áristom 
járna, tudom biztosan! Én a fináncoknál részesültem olyan ala
pos kiképzésben, amilyenre akkor háborúban csak a fináncokra 
tellett, csak azokra pazaroltak akkor annyi időt. Hogy áll a puska 
a kezedben, te katona, hogy áll az a sisak a fejeden, te eszeve
szett. Miért leszel gyilkossá, te katona, ha százszor is azt tanítot
ták neked a karlengető gonosz bolond parancsára, gőgös és 
kegyetlen parancsnokaid. Várjál, te katona, itt egy ember megy 
az úton, aki csupán a szegénység sorsát nyögte oly sok hosszú 
évekig. Az asztalos fia, a Bige Jóska, azt kerékbe törni jöttetek, 
de nem fogtok kerékbe törni mégsem. Én kísérteni járok majd 
ágyad fölé, s mind a halottak, akiket elpusztítottál, és elpusztítot
tak társaid -  ezt szerette volna biztosan feléje kiáltani.

Minden hiába, a gyilkos indulat győzött!
-  így nem lőnek, te, így nem lő a katona, így a gyilkos lő, te, a 

gyilkos! A gyilkos! -  ezek lehettek utolsó gondolatai.
A hangja, úgy látszik, már nem ért oda; az üzenet, amely 

leikéből feléje szállt. A katona lőtt, és fekete lett minden Bige 
Jóska körül.

így volt? Nem tudom. így lehetett. De ne sirassuk meg, ne 
ejtsünk könnyet jeltelen sírja fölött valahol az árokszélen.. .  A 
garabonciás itt maradt, itt járt mindig a nehéz években, hogy 
sugdosva elviselhetővé tegye számunkra az elviselhetetlent. Mert 
a garabonciás örök: nem érhette meg az igazság győzelmét, de 
szavai a szívekben tovább éltek . . .  ő mégis megérkezett hát, s ha 
tiszta szívből örülünk, szorítsunk helyet neki asztalunknál, s beszél
jünk tovább örökké vándorló, köztünk bujkáló végtelen életéről.
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Bori Imre

A VAJDASÁGI SIMPLICISSIMUS REGÉNYE

Vándorok, csavargók róják Európa országútjait Majtényi Mi
hály első műveiben, mint akik nem lelik hónukat: hazátlanok a 
szó egzisztenciális értelmében, szinte függetlenül attól, hogy a 
messzi Hollandia felé gyalogolnak-e, Berlin utcakövén kopog-e a 
léptük, vagy a bánáti kisváros „belső emigránsai44. Vagy azért, 
mert a sors keze, a fátum ragadta galléron s röpítette világgá 
őket, vagy pedig azért, mert nosztalgiák ülnek szívükben, s nem 
maradhatnak meg egy helyben. A végzet markában van 
valamennyi, és amikor Majtényi Mihály róluk beszélt, mintha 
tehetetlenségüket mérte volna. Talán nincs is írónk, akinek vilá
gában annyira megkötné a hősök kezét a sors, mint az övében. 
Lehetett volna hát komor, súlyos sorstragédiák énekese, a re
ménytelenség szomorú szívű prófétája is az 1920-as évek végén és 
az 1930-as évek elején írott műveiben -  ezt ígérte Mocsár című 
regénye (1928) és a Kokain című novellás könyve (1929). A 
végzet „vérvörös árnyéka44 suhan el hősei felett, és sorra össze
roppannak ennek az árnyéknak a súlya alatt. Kutyák és emberek 
fordítják égnek fejüket és „szűkölnek közép-európai szomorú 
jajongással44 a novellákban, hogy példázzák az emberi sors sem
mis voltát, hiszen az érthetetlenségig csekély ok is elegendő, a 
legbanálisabb véletlen is oda tud hatni, hogy a hősök elbukjanak, 
annyira kiszolgáltatott az ember ebben a világban.

Majtényi Mihályt mégis a derűs életszemlélet írójaként ismer
tük meg, aki még tudott ízes és költőien elmondott történeteket 
mesélni, a szó szoros értelmében elbeszélni, és örömét lelte 
különös emberi sorsok, különös alakok megfestésében. Mert 
nem nagy jellemek a Majtényi-hősök, hanem kis, esendő egzisz
tenciák, akiket mindenekelőtt szeretni lehet, nem pedig bámulni 
őket a sorssal vívott csatáikban. Az 1920-as évek végén az író 
még nem köti érzelemszálakkal magához azokat, akiknek élet
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történetét elmondja, és nem érez közösséget a messzi tájak 
látványával sem, hiszen csak meztelenül az em bert láttatta egye
temesebb ismertető jegyei segítségével. Abban a pillanatban 
azonban, amikor novellaírás közben gyönyörködni vagy aggódni 
kezd, s mintegy féltve hajol a sors markában vergődő hőseinek 
végzete fölé, halványodni látszik az „ember mögötti nagy árnyék: 
a végzet44 is, amelyről egykori kritikusai beszéltek a Kokain elbe
széléseivel kapcsolatban. Hazatalál hát az írói képzelet is és 
megpihen, az író pedig, aki már-már az expresszionista próza
verssel kelt versenyre, megkívánja az anekdotát, vele pedig a 
karcolat, a rajz műfaját -  azt a novellaformát, amelyben író és 
hőse egyaránt otthonosan érezheti magát. Otthonosan az itthoni 
világban, a „helyi színek44 palettájával a kezében: nincs többé 
távolság, nincs jelképes kerítés az író és novellavilága, de olva
sója között sem. Lehet-e ítélőbírája az író ilyen módon a világ
nak, amelyről beszél? Nyilvánvalóan nem, s érthető, hogy miért a 
megértő szándék kerekedik felül benne írás közben. Szívesebben 
tűnődik, elmélkedik, mereng, még inkább szeret mesélni, s ő az 
első, aki meggyászolja elbukó hősét, ha már megvédenie nem 
sikerült sorsától. Nem rejtegeti azonban fölényét sem hőseivel 
szemben, és ez a fölény az irónia melegágya lehetne, csakhogy 
Majtényi Mihály novelláiban, aki mindinkább élőszóbeli előadás
ra emlékeztető elbeszélő módot alakít ki, a mulatságos, a derűs, 
nem is ritkán a melankolikus alakját ölti fel, akárcsak klasszikus 
elődjénél, Mikszáth Kálmánnál. Major Nándor figyelte meg Maj
tényi Mihály novelláiról írott tanulmányában, hogy a mulatságos
sal az anekdotázó hangvétel és a csattanó gondos kiélezésének 
igénye jár karöltve. És jelzi, hogy az író e tekintetben gazdag 
helyi hagyományra támaszkodhatott, amely szinte törvénysze
rűen letűnt világunk képeit hozta előtérbe. Ilyen módon a novel
lákban „egyre gyakrabban kel é le tre . . .  a múlt, amelynek Majté
nyi bájos epikai kincsét tárta fel, mígnem későbbi írásaiban 
sikerrel vert hidat a múlt és a jelen közé44. Majtényi tehát 
„cselekménytelen elbeszélésekben kezd mesélni44, a kiélezett 
csattanóra helyezi a hangsúlyt, a hangulat- s az atmoszférafestés
ben leli örömét, s „egy különös világ44 „emlékezetes embereinek 
egy-egy eszünkbe vésődő mozdulatában, magatartásában, felvil
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lanó érzelmében, kusza gondolatában44 gyönyörködik. Stílusa is 
nyomon követi természetesen a magatartásban, az írói viszonyu
lásban lejátszódó változásokat: felszínre kerül a játékos, évődő 
éle, betörnek a népies és köznyelvi fordulatok, jellegzetes pon
gyolaságok, Majtényi Mihály oly jellegzetes archaizmusai nevek
ben és fogalmakban.

Majtényi Mihálynak ez a „bájos epikai kincse44 ott morzsoló
dott már az 1930-as években keletkezett novellákban is, szinte 
természetes volt tehát, hogy felmerült összefogásának, egy na
gyobb epikai szintézisbe való beépítésének az igénye. A megva
lósítás azonban váratott magára. Az író ugyanis 1929 után nem 
jelentkezett új könyvvel, és sokáig talány volt a tizennégy eszten
dős űr írói pályáján. Tudjuk, új könyve, a Császár csatornája 
című regénye, 1943-ban jelent meg. Ma már azonban ismeretes 
Hétfejű sárkány című regényének kézirata is, amelyet, mint 
Juhász Géza írja, 1929 és 1937 között írt életének zombori 
szakaszában, és ugyancsak Juhász Géza idézi Majtényi-monográ- 
fiájában az írónak azt az állítását is, amely szerint „a két világhá
ború között azon buzgólkodott, hogy elültesse a pikareszk re
gényt és folytassa ezen a tájon44. Az akkor kezdett, ám be nem 
fejezett kéziratot a felszabadulás utáni esztendőkben veszi elő 
újra, és most már nyilvánvalóan új tapasztalatok birtokában 
fejezi be, és adja ki 1952-ben Garabonciás címen. Többé-ke- 
vésbé természetesen, szervesen nőtt ki tehát, ha nem is a novel
lákból, de a novellákat is feltápláló élettelevényből ez a regény, 
és ugyanilyen módon összegeződnek benne azok az esztétikai 
tapasztalatok is, amelyek a Majtényi-epikának az 1930-as évek 
óta „formát44 adtak.

Kézenfekvő volt tehát, hogy a pikareszk regény felé fordult a 
figyelme, nem pedig az ún. „polgári regény44 valamelyik változa
tával kísérletezett -  ez kevésbé követte, miként a Hétfejű sár
kány bizonyítja, alakulástörténeti irányát, amely az érdekes, a 
mulatságos tájai felé mutatott. A pikareszk regénynek azonban 
szinte minden kelléke ott volt már írói műhelyében, a célzatosság 
kivételével, amelyet csak a felszabadulás utáni években szerzett 
meg. Ennek hiánya az 1930-as években volt nyilvánvalóan a 
döntő oka, hogy akkor még nem tudott végére járni vállalt
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feladatának, s nemcsak újságírói robotmunkája miatt odázta 
regénye befejezését. Nem hősének, hanem az írónak volt szük
sége a célzatosságra, hiszen az élet árnyoldalainak megmutatá
sára készült, ami a pikareszk regényeknek évszázadok óta ismer
tető jegye, minthogy mindegyiknek az a vezérgondolata, hogy 
„nincs igazság a földön44. Tudhatta tehát Majtényi Mihály, hogy 
veszélyes pikareszk regényt írni. Nem poétikai kézikönyvekből 
tanulta ezt, mint ahogy valószínűleg ösztönösen talált a pikareszk 
regény formájára és formai követelményeinek rendszerére. Ezért 
alkothatott végső soron olyan regényt a Garabonciással, amely 
közelebb áll a pikareszk regény ősmintáihoz, mint XX. századi 
változataihoz, Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci ifjúsága vagy 
Déry Tibor A lkonyodig  a bárányok elvéreznek című regényé
hez. Ám a Garabonciás sem „igazi44 kópéregény már, legfeljebb 
rokona az elsődleges tőkefelhalmozás kora regényműfajának. 
Azzá teszi elsősorban az, hogy Majtényi Mihály regénye is „meg
határozott kalandok füzére44, hogy bárhol befejezhető, s ilyen 
módon szinte korlátlanul folytatható is, hogy a hős egy életszin
ten futja be pályáját, erről nem térhet le, főképpen nem ívelhet 
fölfelé, végezetül pedig hogy a befejezés, az életet és a regényt 
lezáró epilógus nem szerves része a regénynek.

Főhőse, Bige Jóska, azonban már nem egyenes ági rokona a 
világirodalom klasszikus és közismert kópéinak. Ő ugyanis nem 
csavargó, imposztor vagy selma, hiszen annak a társadalomnak, 
amelyben él, adott kereteit szinte sohasem sérti meg. Inkább 
megjelölt ember, aki csecsemőkorában csalán közé esett, amikor 
is egy arra járó vörös hajú ember azt jósolta, hogy „olyan lesz 
örökre, mint a fordított krajcár44. Erre emlékezteti nénje: 
„Olyan vagy te, Józsi, olyan a te életed. . .  mint a fordított 
krajcár. Vagy a fordított ezüsthatos. Meg a fordított nyolcas, az 
ám az igazi! Mert a nyolcas, ha megfordítod, akkor is nyolcas 
marad. Az ilyen sorsú ember, akár a feje tetején is járhat, nem 
veszik észre. Mert a nyolc fordítva is nyolc, és így hihető, hogy a 
lábán lépked mindig. . Erre utal a neve is: a bigemindakétvégén 
meghegyezett keményfa pecek, amellyel a gyerekek játsza
nak. Garabonciássá a „Lojzi vére44 teszi, de ez még az ördöggel 
való cimboraságot sem jelenti, csupán az „örök vándorúton44
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levést. Egyetlen tulajdonsága az, ami valóban kópéságra felkent- 
ségét bizonyítja, nevezetesen, hogy Bige Jóskának a „válságos 
órákban forog legjobban esze“ , szorult helyzetében mindig ráta
lál egy utolsó szalmaszálra. Ez pedig elemi emberi furfang csu
pán, amellyel életét biztosítja a létezés egy alacsony fokán, 
de közel sem a mélypontján, hiszen Majtényi Mihály hőse soha
sem süllyed a picaro szintjére, ennek lehetősége legfeljebb azon 
az éjszakán kísért fel, amikor a Tisza-parton egy pádon kénytelen 
hálni. Nem félvállról veszi az életet, hanem mintegy ártatlansága 
tudatában optimista kedéllyel lép át az egyik életszituációból a 
másikba, mindig talpra áll -  kisstílű Sziszüphosza az életnek. 
Egy-egy vereség után azonban erejéből csak a talpraállásra futja, 
lépnie, főképpen előre, már nem sikerül. S nem is lehet máskép
pen egy pikareszk regényben! Annak egyik alapvető sajátossága, 
amit Majtényi Mihály is felismert, hogy benne tulajdonképpen 
mindenki pórul jár: a főhős is, azok is, akikkel életútján találko
zik, mi több: azok veszítenek igazán, a kópé inkább csak a 
pusztulás angyalának a szerepét játssza. Nem is lehet másképpen 
Bige Jóska esetében, akinek jóhiszeműségét, naivitását, félszeg- 
ségét és kiszolgáltatottságát emlegeti az író monográfusa, Juhász 
Géza is.

De inkább kópé az író szándéka szerint és az előadásmód 
sugallatai révén. „Vidám regény“ -  írta a Garabonciáshoz alcí
mül a műfaji meghatározást -  jogosan, ha arra gondolunk, hogy 
Mendoza (Lazaríllo de Tormes élete, jó  sora és viszontagságai) és 
Quevedo (Imposztorok tüköré, bitangok példaképe, a dón Pab- 
losnak nevezett Selyma históriája) műveitől a Magyar Simplicis- 
simusig minden pikareszk regénynek jellemzője, műfaji velejá
rója a vidámság, hiszen a kópé mintha a komédiák színpadáról 
lépett volna át a regények színterére. Amott mellékszereplő volt, 
akinek a kacajfakasztás volt a feladata, itt főszereplővé válik, és a 
drámák főszereplői statisztálnak neki. Mindenképpen azonban az 
írónak a hőshöz való viszonyulása szabja meg, hogy kópé lesz-e 
vagy sem -  a Garabonciás Bige Jóskájának az esetében is, nem 
pedig a regényben elmondott események vagy pedig a helyzetek 
jellege, amelyekben a hős élete realizálódik. Ez a viszonyulás 
tükröződhet közvetve, a főszereplő öninterpretációjának köré
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ben, mert a legtöbb pikareszk regény első személyben elmondott 
én-regény, és közvetlenebbül, a nyelvi megformálásban. Termé
szetesen nem élesen egymástól elkülönülő szférákról van szó 
Majtényi Mihály regényében sem, amit rövid idézetünk a Gara
bonciás hatodik fejezetének elejéről bizonyíthat is:

„Már három éve, hogy részt vettem Drenyák Mariska lakodal
mán; azóta annyi minden történt velem, hej de sok minden! Hol 
is kezdjem, nem is tudom.

Azóta meg is komolyodhattál, Józsi, tán nem vagy olyan 
ugrifüles -  vélné az olvasó. S lett-e belőled igazi szenzál ott a 
Herschli Jakab oldalán?

-  Soha! -  károgja válaszul három fekete esztendő.
Ösztövér varjú ez az én három fekete évem. S a varjú olyan 

madár, amelyik sohasem lakik jól. Miképpen én s e ..
Bige Jóska, jól látható, önmagával mintegy komázik, és rava

szul olvasója felé is kacsint, amikor cinkosává teszi, és előlegezi, 
maga fogalmazza meg a róla szóló lehetséges véleményt, és ilyen 
módon mintha önként idegen szemek görbe tükre elé állna. „No, 
de ne búsuljatok. . .! “ -  sugallja, nemcsak a csalánba, abba sem 
üt a ménkű, aki csalánba esett, talpraáll ő, hirdeti védettsége 
fatalista derűjének tudatában. Ez tükröződik az önmagát válsá
gos percekben aposztrofáló hős mondataiban amelyekből Szeli 
István Egy regény nyelvi tanulságai című tanulmányában egy 
csokorra valót állított össze. Nyilvánvalón az írónak a hősről való 
véleménye fogalmazódik meg ezekben is. Ugyancsak Szeli István 
hívja fel a figyelmet, hogy a Garabonciásban Majtényi Mihályt 
nem jellemzi a regényíró tartózkodó tárgyilagossága, ő bizony 
beleavatkozik a cselekménybe, ilyen módon az író és olvasója 
között nem hűvös viszony alakul ki, hanem a „beszélő és a 
hallgató melegebb közössége": „Majtényi előadóstílusa nem az 
író, hanem a beszélő emberé. Itt, a Garabonciásban is ketten 
mesélnek, társalognak a harmadikkal, az olvasóval: Majtényi és 
Bige. A hozzászólás ingere áttör a regényben a műfaj állította 
korlátokon, s innen a stílus keresetlensége, meghittsége." S ez a 
viszony, bizonyítja az elemző,, humorának is forrása, a hőst 
kópévá változtató csodaszere, amellyel minden epizódban él, 
kiaknázva többek között az „élőbeszéd humoros alkalmait", a
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„beszédhelyzet kínálta komikumot44 is. S ha ezenkívül még ott 
látjuk a Garabonciást jellemző többi nyelvi megoldást, stílusje
lenséget, a „gondolatközlés pajkos, laza, magyarázkodó formájá
nak44 a változatait, akkor derül fény arra a tényre, hogy Bige 
Jóska alakja csak ilyen módon válhatott, az író szóhasználata 
szerint, garabonciássá, kópévá, „vajdasági44 Simplicissimusszá. 
„Bige bizonytalan sorsa, kétes társadalmi hovatartozása, megha
tározatlan szociális elhelyezkedése van dokumentálva beszédé
nek kevert stíluselemeivel, azzal az eklektikus szóhasználattal, 
amelyben -  gyakran egyetlen gondolatsorban is -  keveredik a 
városi argót a latinos-iskolás szerkezetekkel, a magasabb művelt
ség nyelvi elemei a falusias szóalakokkal, a hivatali bürokrácia 
kifejezéskészlete a vaskos vidékiességgel, a szónoki pátosz a 
familiáris ízű közvetlenséggel, eloquentia a komázással44 (Szeli 
István). A jellegzetes névadástól az inverzióig terjed a nyelvi 
skála ebből a szempontból, és magába foglalja a lokálisra, a 
„helyi színekre44 mutató jelenségeket is. Szükségszerűen, mert a 
regényben „kis dolgokról44 esik szó, a hős egészen földközelben 
él, az író pedig egy asztalnál ül olvasó-hallgatójával. S ebben is a 
pikareszk regény műfaji „parancsát44 követi, és „garabonciás 
módra44 „színezgeti ki44 az eseteket.

Majtényi Mihály művét az irányzatosság jelenléte is jellemzi, 
sajátos korpecsétként. Igaz, mint Honti Rezső írta a spanyol 
kópéregényekkel kapcsolatban, hogy a pikareszk regények is 
keresték a jogcímet, hogy „erkölcsi tanulságok tárának44 vallhas
sák magukat, hiszen a picaro „életrajza szemléletesen kiterege
tett társadalmi erkölcsrajz, emberi komédia44. Majtényi Mihály 
azonban nem moralizál, hanem politizál, és eszmei irányával 
kötődik a korhoz, amelyben a Garabonciást megformálta. A 
lélek- és jellemrajzzal nem sokat törődik, arra ellenben gondol, 
hogy hősének eszmei „fejlődését44 legalább jelzetekben megraj
zolja. Bige Jóska nem volt lázadó lélek, de ez még nem védte meg 
a politikai, társadalmi leckéktől. Az elsőt „pályája44 első állomá
sán kapja, amikor kicsöppen a gimnáziumból. „Mert azt már 
hamar átláttam, mióta ránk fenekedett a szegénység, hogy a 
bélelt életűek számára védik a középiskolai tanodák padjait.. ,44 
-  olvassuk a regény első fejezetében. „Kifürkészni az igazsá
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g o t...!“ -  ez lesz eszmei „öröksége44, ezért akar az „igazság 
bajnoka44 lenni, mint Bíró Mátyás volt, az újságíró, mert erre 
ösztönzi Talpas Virág Dániel, a falusi „cucilista44, aki azt prédi
kálta, hogy „eladta lelkét mindig a szegénység ellen, aki plajbászt 
ragad kezébe, és számadást készít a parasztembernek44. S mert a 
Garabonciás epizódjainak sora 1912. szeptember 14-én megsza
kad, Bige Jóska eszmei megérésének a pillanata sem következik 
be, csak ígéret maradhat. Amikor Kolontai Ábris a helyi lapban 
támasztott palotaforradalom után világgá indul az „igazság szent 
nevében44, akkor a Bige Jóska kérdésére, hogy „-H át mégis 
van.. .  igazság?44 a következőkkel felel: „-Van. Valahol él, fiam, 
csak nagyon nehéz rátalálni. Csak nyúlkálunk utána, ennyi az 
egész. És soká lesz, mire elérjük!44 Szemmel láthatóan vékony 
éren csordogál az eszmeiség, s nem is vaslogika szabályozza 
ütemét: az író szándéka szerinti pikareszk regényben ez nem is 
lehetséges. A hős tudata földhözragadtabb annál, mintsem hogy 
beláthassa, a távlatból szemlélhesse a világot azon a keskeny 
gyalogúton, ahol jár. Az pedig nem oda viszi Bige Jóskát, ahová 
az írói tendencia indította.

Folytatnia szinte lehetetlen volt tehát Bige Jóska élettörténetét 
törés nélkül. Nehézségeket támasztott a Garabonciás „logikája44, 
és új követelményeket támasztottak a megjelenését követő esz
tendők is. A Bige Jóska házassága (1955) tehát sok szállal 
kötődik ugyan a Garabonciáshoz, hiszen nagyjából ott folytatja 
hősének élettörténetét, ahol amabban megszakította, számotte
vőbbek azonban a különbségek, amelyek a két regény világát 
egymástól elválasztják. Mintha nem talált volna arra a jelképes 
hangmagasságra ebben, amely a Garabonciást jellemezte, érdek
telenebbé vált Bige Jóska élete is. A történet menete elsekélyese- 
dik, a hős nem lineárisan halad előre életútján, hanem mintegy 
körben fut, már-már egy helyben topog, mi több: egzisztenciát 
teremt, megtagadva garabonciás sorsát és kópéságának alapvető 
jellegét. Majtényi Mihály természetesen szembenéz ezzel a kér
déssel is. Az új regény XIII. fejezetében felteszi a kérdést: 
„Meddig él az emberben a garabonciás lélek?44 És felelni is 
próbál rá:

„Énmellém -  ezt már tudjátok -  csalánba esésemkor szegődött 

314



a garabonciás-sors, azóta űz és kerget, ifjúkorom óta. Néha 
visszagondolok egykori mestereimre: Talpas Virág Dánielre, 
Herschli úrra, Kolontai Ábrisra, a lapszerkesztőre, meg a sok-sok 
névtelenre -  velük mi lett, jajdul fel bennem, abbahagyták-e, s ha 
nem, helyeselnék-e mostani magatartásomat? Mert erősen az ő 
korukban járok, s ahogy vetem és rovom a papírra e sorokat, 
kételkedni kezdek, hogy már nem is vagyok talán garabonciás. 
De akkor, miként az apró kukac, kidugja fejét-farkát valami 
furcsaság. “

A mese természetességének hímpora hullik le a két regényt 
egymástól elválasztó három esztendőben, a spontaneitást váltja 
fel valamiféle „műviség“ , amellyel az eltűnt kalandot igyekszik 
pótolni az író, hiszen a szürke hétköznapok küzdelmes egyforma
sága kísért fel lépten-nyomon, s ezt legfeljebb anekdotával, 
adomával lehetett édesíteni. Nem a változás jele-e, hogy a Bige 
Jóska házassága egyetlen garabonciás szintű kalandjának, a ko- 
porsóárusinak, „sorsfordítója44 a magánhangzókon felcserélt 
ékezetek játéka? A Garabonciás dicsért stílusvilága is hiányzik a 
folytatásból, helyette a manierizmussal kacérkodó írót figyelhet
jük. „Engedd meg, hogy rendbe szedjem, csokorba szedjem a 
hírvirágot mostani életemről, s átnyújtsam n e k e d ...44 -  írja le 
most már. S egyik, különben érzékletes fejezetkezdését, amely
ben arról van szó, hogy hőse szereti az „utcák szagát erre, a külső 
részeken44, a következő bizarr nyelvészkedő megoldással zárja le: 
„Óvatosan azért, mert nem selyemtéglás tiprattyú az -  így írta 
még, tiprattyúnak, egy néhai nyelvújító - ,  s bizony a lépésed 
meggondolás tárgyává tedd mindig. A célhoz az vezet végül, az 
óvatos lépés.44

Kifakultabb világba pillanthatunk tehát a második Bige Jóska 
regényben. A két világháború közötti időszaknak nincs felhajtó 
ereje e mű tanúsága szerint, az író nem is tudja eszmeileg úgy 
megemelni a be nem fejezett befejezést, mint a Garabonciás 
fináléjában: a vöröskatona voltát megtagadó Bige Jóskában a 
garabonciás lelkiség még a regény valódi cselekményének megin
dulása előtt kihunyt, dadogva megnyugtathatta immár a rendőr- 
kapitányt: „az órakönyvelők a legkevésbé forradalmi elem44. 
Nem is támaszt forgószelet hát garabonciáshoz illő módon, ellen
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ben a regény külön epilógusa szerint a történelem forgószele 
ragadja el a kinnlevőségeit a háború kitörésekor még begyűjteni 
akaró, vagyonkáját féltő kisembert.

Eldöntésre váró kérdés azonban, hogy az író diadala vagy 
veresége volt-e hőse sorsának ilyen végkifejlete. Juhász Géza 
Majtényi-monográfiájában művészi diadalként méltatja, mond
ván, hogy engedte hősét a „számára teremtett autentikus világ
ban élni és cselekedni a saját törvényei szerint". Ebben nyilván 
igaza is van. Ám veresége inkább, hogy formafelfogásban, elő
adásmódban nem lépett tovább, azaz a Bige Jóska házasságát is 
pikareszk regénynek szánta, holott az új, a tűzkőcsempészettel 
vádolt és a Tanácsköztársaság harcaiban való részvétellel gyanú
sított Bige Jóska a „kapitány úr Kecsán" börtönéből kiszaba
dulva nem garabonciás, hanem a maga élettörvényei közé helyez
kedő kisember, szegényember, akit az ág is húz, magányos levél a 
viharban.

Nyomtalanul kellett tehát eltűnnie is -  a pikareszk regények 
szokása szerint az epilógus, illetve a regényhez csatolt utószó 
„tudósításában": szombati nap volt, 1941. április 12-e. Ez az írói 
utószó, a búcsú a garabonciástól, a moralizáló gyászbeszéde, 
amely informál, egyúttal pedig pótolja a tendenciát is, amelynek 
működtetésétől a Bige Jóska házassága írása közben Majtényi 
Mihály eltekintett.



A KIADÓ JEGYZETE

A Garabonciás első ízben 1952-ben, a Bige Jóska házassága 
1955-ben jelent meg, mindkettő az újvidéki Testvériség-Egység 
Könyvkiadó gondozásában. 1966-ban a két regényt egy kötetben 
adta ki a Fórum Könyvkiadó. Mostani kiadásunk ennek alapján 
készült. Igyekeztünk kijavítani a nyilvánvaló sajtóhibákat, me
lyek az eddigi kiadásokban előfordultak.
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életet élnek, s a laza szerkezet lehetővé 
teszi, hogy újabb és újabb kalanddal 
bővüljön a történet. Az írói mesélő
kedv tehát szabadon áradhat, s bája 
érvényesülhet.

Bige Jóska úgy indult, hogy a láza
dás nagy lelke szorult belé, azonban 
lassan felőrlődik, mintha Majtényi a ré
gi kispolgári, kis emberi feltöréseinek 
regényét írta volna meg. A garabonciás 
nem tudott kiemelkedni a szűklátókö
rűség, kicsinyesség, a megállapodottság 
és mozdulatlanság világából, lemondott 
tehát a különb élet utáni vágyról is; 
nyilván ezzel magyarázható, hogy a 
második Bige Jóska-regényben megtö
rik a vidám hang, a derűs optimizmust a 
borongás fátyla borítja. Bige Jóska 
m egtanulja az élet leckéjét, s ennek 
legfőbb tanulsága, hogy nem szabad és 
nem lehet kiválni a szürke kispolgári 
világból. A mű végén tehát Bige Jóska, a 
megtört nagy lélek, piciny szivárvány a 
nagy, trágyás vajdasági táj felett, szo
morú mosollyal tűnik el a végtelenbe a 
szemünk elől a háború kitörésének 
napjaiban."




