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Akácok alatt
Cepandant le milieu reste le prétexe, 

il donne le choc initial et fournit le 
renseignement. C'est lui qui forge et 
articule le langage du constructeur.

Élie Faure: L'art moderae
•

Das Einheitliche des ásthetischen 
Werterlebnisses kommt dem Betrachter 
zu Gefühl nicht als eine Zusammen- 
setzung aus verschiedenen Qualitáten, 
sonderen als eine Einheitsquálitat, als 
eine Gesamtqualitat

Johannes Volkelt: Metaphysik 
dér Ásthetik.

Női cerchiamo dapertutto — nell' 
opera e neila natura — Y unita organica.

Benedetto Croce: La letteratura 
della nuova Italia.

Eddig minden délszlávországi magyar irodalmi moz
galom az összefogás jegyében történt. Az első lírai an
tológia címe Kéve volt, jelenlegi irodalmi szemlénk neve: 
Kalangya. Minden szálat kévébe kötni, a kévéket gondo
san kalangyába rakni, nehogy egy mag is elhulljon — 
ez volt a jelszó, az eszme, a vezető gondolat, sőt majd
nem az életprogram. Bármilyen politikai hite, művészi 
elgondolása vagy világszemlélete is van valakinek, ha 
magyarul ír és ha írásaiban értéket találunk, akkor a 
kévében a helye, amely összefogja a magyarnyelvű kul
túra minden munkását
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Ez a szempont jogosult, sőt az egyedüli helyes 
szempont, amikor a délszlávországi magyar irodalom 
megteremtéséről, a fejlődési lehetőségek szabadságáról 
van szó. De most, mikor egy novella-antológiát kell ősz- 
szeállítanom, úgy érzem, hogy valami egységet, valami 
közös lelket kellene ebben a könyvben teremteni. Egy 
antológia, különösen egy novellagyűjtemény nem mutat
hat be egyéniségeket. Egy novellában nem férhet el az 
Író arcképe. Üres szórakoztatás sem lehet antológiánk 
célja, mert ez bűn lenne és lelküsmeretlen időszerűtlen
ség. Viszont egy antológia annál vonzóbb, érdekesebb és 
értékesebb, minél egységesebb. Akármennyire önálló és 
különféle csempékből készül a mozaik, végül mégis csak 
egységes kép bontakozik ki s a képnek önálló lelke van.

Vannak művészcsoportok, forradalmi világszemlélet 
vagy erős miljőhatás alatt élő írók, akiknek gyűjtemé
nyes könyve az egységes szellem ereje folytán nemcsak 
hatásos, hanem magával ragadó. Az ilyen antológiák 
szikraesőt csiholnak a lelkekből vagy gyújtogatnak az 
olvasók között. A H o ln a p  első antológiájának vá
ratlan, majdnem az egész magyar kultúréletet felkavaró 
hatását sohasem feledheti el az irodalomtörténet. Pár 
év előtt harminc új orosz elbeszélő könyve jelent meg 
Berlinben. Ez a könyv még a különben divatos orosz 
könyvek között is hatalmas, százezres sikert ért el. Min
denesetre a könyv megkapó egysége a hatalmas siker 
magyarázata. És valószinűleg az a németre forditott 
norvég novella-antológia sem ért volna el huszonhét ki
adást rövid idő alatt, ha nem képviselte volna tisztán, 
megkapóan az egységes, sajátos norvég szellemet.

Hogyan lehetne tehát egységes lelket adni a mi 
antológiánknak ?
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Világszemléletünk különböző, sőt egyénenként is 
változó, mindegyikünknek megvan a maga időszerű 
világszemlélete, melyet azonban a vüág változó, vonagló 
arca erősen befolyásol. Közöttünk nincsenek ortodox 
forradalmárok, politikai elhagyottságunk sem kedvez a 
merev, állandóra beállított látószögeknek. Az igazi, har
cos, élet-halált jelentő világszemléletek javarészt a több
ségi népeknél fordulnak elő, az egyik front teremti, 
tömöríti a másikat. Náluk az osztályrétegeződések is ki
fejezettebbek. Nálunk minden összefolyik, langyos, lágy 
bizonytalansággá málik, a tiszta osztályöntudatot époly 
ritkán találjuk meg, mint a kisebbségi öntudatot, a soha 
ki nem fejlődött polgári öntudatról nem is beszélve. 
Lehetetlen lenne tehát világszemléleti egységet adni en
nek a könyvnek.

Nincsenek közös művészi elveink, mint a Holnap 
költőinek, akik Dévénynél új időknek új dalaival tör
tek be. A Pamasse époly idegen tőlünk, mint a futu- 
rismo, a Phaeraphaelite Broterhood épannyira távolesik 
tőlünk, mint a szürrealizmus. Az új orosz kollektív tö
rekvéseknek legfeljebb sápadt utánzói lehetünk, de soha
sem igazi, elszánt követői. Elszórva élünk majdnem húsz
ezer négyzetkilométeren, meghittebb társaságok nem 
alakulhatnak, nem csatázhatunk, vitatkozhatunk új esz
mékről, forradalmi művészi elgondolásokról, ezért az 
írók között nem fejlődhetett ki sem egység, sem harcias 
ellentét. Nincsen egységes, művészi látószögünk, de azért 
hiányzik belőlünk az a rikoltó tarkaság is, ami másik 
húszezer négyzetkilométeren — legalább itt Középeuró- 
pában — az írók között fellelhető lenne. Pedig művészi 
meggyőződés tekintetében nem beszélhetünk közös neve
zőről. Itt főleg külső hatásokról, a környezet hatásáról
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lehet szó s ezért az egyedül elképzelhető egységet is 
ebben az irányban kell keresnünk.

Vissza kell térnünk Taine-hez, az »ész poétájác-hoz, 
akihez különben sohasem lehet eleget visszatérni. De a 
Taine-féle miljő-elméletből okvetlenül ki kell hagynunk 
a faji tényezőt, amelynek tudományos értékét már több
ször kétségbevonták, de amelynek nálunk különben sem 
lenne értelme, hiszen olyan területen lakunk, ahol külön
böző népek keverednek egymással s így mindenesetre 
többen vannak az indogermán magyaroK, mint a turá
niak. (Érdekesek Schmidt Ádám doktornak a szombori 
és szomborkömyéki iskolásgyermjekek között végzett 
vércsoport vizsgálatai. Jóllehet mindössze két helyen: 
Bajmokon és Telecskán vizsgált magyar gyerekeket, a 
felmutatott értékek nem bizonyítják a magyar gyerekek 
fajtisztaságát a német, bunyevác, sokác, szerb, rutén és 
szlovák gyerekekkel szemben, akiknek vércsoport beosz
tása magasabb értékeket mutat. — Zeitschrift für Ras- 
senphysiologie Bd. 3. H. 2.) így tehát egyedül a környe
zet hatását vizsgálhatjuk, a természet, a kultúra, a tár
sadalmi viszonyok hatását az emberre. Ebben a hatás
ban keressük az egységet.

Bácskának és Bánátnak geopszihológiai arca körül
belül azonos. Az időjárási, a klimatikus- és talajviszo
nyokban nem találni lényeges eltéréseket. A hosszú, 
forró nyár mindenesetre magával hozza a forróságok, a 
nagy kisugárzások hatását az e tájon dolgozó emberekre, 
ami kifejezettebben a forró égöv alatt észlelhető. Nem 
testi lustaságban nyilvánul meg ez a hatás, hanem a 
szellemi nehézkességben, az elhatározás lassúságában, 
»megfontolt«-ságában és kitartó, majdnem csökönyös 
merevségében. Ez általában a középeurópai paraszt tu
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lajdonsága, de hatványozottan fellelhető a mi magyar 
parasztjainkban. Érdekes azonban, hogy ez a nehéz, 
maradi, minden kezdeményezéstől tartózkodó lelkiség 
nemcsak a kisgazdákra illik, hanem a földnélküli zsellé
rekre, kiskereskedőinkre, iparosainkra, sőt sok tekintet
ben szellemi munkásainkra is. Szinte úgylátszik, hogy a 
geopszihológiai tényezők erősebbek a társadalmiaknál, a 
gyenge kultúrális tényezőkről nem is beszélve.

Szociális környezetünk is azonos képet mutat. Az 
igazságszolgáltatás, a közigazgatás egyforma Bácska és 
Bánát területén. Városainkba benyomul a tanya, a falu, 
nincsenek nagy, kőrengetegbe ágyazott ipartelepeink, 
ahonnan ez a vidéki levegő kiszorulna. A magyarság 
polgári rétege is — az általános viszonyok következté
dben — elproletarizálódik. így érdekesen kerül össze a 
szociális balra tolódottság a nehéz, maradi lelkiséggel, 
de ez az összetalálkozás eddig még nem okozott kon
fliktusokat s a kiegyenlítődés jeleit sem lehet még észre
venni. A kisebbségi sors és élet is jóformán ugyanaz 
államunk területén. A városok nem jelentenek komoly 
kultúrális központokat, a magyar tanítók egyre fogy
nak, iskoláink mind államiak. Jóformán egyedül elég 
fejlett sajtónk vállán nyugszik általános kultúránk ügye.

A tájkép alig változik. Egyik helyen erősebb a búza, 
másutt silányabb, de mindenütt búza, kukorica, a lanká- 
sokon, a homokos területen szőlő, az országutak mellett 
nyiszlett eperfák, a csatornák és a folyók mentén sze
gényes, szomorú, ákácok.

Ez vázlatosan az a környezet, amelyben élünk, amely 
hatással van ránk. Ebben a hatásban keresem azt a 
szervesen egységes szellemet, amely minden egyénisé
gen, világszemléleten, írásművészeten túl összefogja e
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föld magyar elbeszélőit. Ha különböző színű és illatú vi
rágokat gyűjtünk csokorba egy alföldi rétről, a virágok 
eredetét rögtön felismeri az, aki később a szobánkban: 
találja a csokrot. Szeretném, ha ez ennél a csokornál, 
az ákácok alatt nyíló anthoszok kiválogatásánál is 
észrevehető lenne. Mert tudom jól, hogy az, aki ezt az 
antológiát kezébe veszi, az nem párizsi vagy alaszkai 
történeteket vár, az nem a Lány és Fiú párbeszédeire* 
avagy a nemzetközi, házassági háromszög másfélmilio- 
modik permutációjára kiváncsi, hanem ennek a földnek 
ízét, színét, lelkét várja ezektől az elbeszélésektől.

Be kell vallanom, hogy sokan nem értettek velem 
egyet célkitűzéseimben, megvádoltak, hogy korlátok köze 
szorítom a teremtő képzeletet, az írói szabadságot és 
az erőltetett helyi színeket többre becsülöm az írói ki
válóságoknál. Nem akarom értékmegállapításomat ma
kacsul védelmezni, csupán két tényt szeretnék leszögezni, 
ami talán magyarázatul is szolgál.

Az első az, hogy a sokat emlegetett couleur locale-t 
nem szabad szószerint értelmezni. Nem az a fontos, hogy 
a történet Bácskában vagy a Bánátban játszódik le, 
hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj 
színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író a 
színeken túl megérez s amivel az író némi közösséget 
érez. Az olvasó találni fog ebben a gyűjteményben olyan 
elbeszélést is, amelyben nincsen bácskai vonatkozás* 
mégis jóformán minden szóból bácskai levegő áramlik, 
az egész írás bácskai problémákat, fájdalmakat és poézist 
lehel. Örvendve látom, hogy a fiatalabb nemzedék telje
sen átérzi az újabb meglátás, a pozitívumba kapasz
kodás szükségességét. Ezt nevezhetjük esprit actuel- 
nek, esprit local-nak, avagy neue Sachlichkeit-*iak, a
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szavak nem fontosak, mert nem adhatják vissza ponto
san az elgondolást. A lényeg az, hogy igazi életet, igazi 
mát adjon az író. Az, aki egy bácskai faluban ábrándos, 
rokokós andalúziai történeteket ír, az ügyes írásművész- 
szé nőheti ki magát, de nem lehet igazi mai író. Az 
igazi írónak élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodni 
az idő, a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozití
vumába. Az az idő már elmúlott, amikor az író a mű
vészi formában élhette ki magát, avagy a képzelet szár
nyán libegett, megszakítva minden összeköttetést a való
sággal. Az idő sebes forgása elszakítja azokat, akik a 
tegnap eseményeibe és elveibe akarnak kapaszkodni, a 
ma zűrös vihara pedig tovasodorja azt, aki gyökértelenül, 
hit nélkül kallódik a földön. Az író már nem csupán mű
vész, a mai írói elhivatottság már sok tekintetben etikai 
irányú.

Ide kapcsolódik második megállapításom. Az új idők 
vajúdása óta, de különösen Julién Benda öntudatos 
könyve óta az írói elhivatottság nemcsak művészi kér
dés már, hanem erkölcsi is. Aki ma ír, az felelősségének 
tudatában is írjon, írásainak legyen hite, célja és épitő 
ereje. Harminc-negyven év előtt még divatos dolog volt 
az asszonyról, a szalonokról, a spleenről, a házassági há
romszögről csevegni könnyű kis »tárcák«-bán. Ezeknek 
a síma, kedves, üres kis csevegéseknek korszaka azon
ban épúgy lejárt, mint a pásztorjátékok kora. Ma írni 
kell és nem csevegni, be kell kapaszkodni valamibe, gyö
keret kell ereszteni, színt kell vallani, új embert, új 
világot kell teremteni hittel, lelkes képzelettel, de mindig 
a pozitívumba kapaszkodva. Rá kell mutatni a fekélyekre, 
a lázitó igazságtalanságokra, azokra a gonosz akadá
lyokra, amelyek a jobb, a tökéletesebb holnap elé fe-
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küsznek. Már nem lehetünk többé a közönség szórakoz
tatót írástudók vagyunk, a holnap elhivatott épitői. 
S akkor nem szabad megtagadni a földet, az időt, amely
ben épiteni kötelességünk.

*

Tudom jól, hogy szavaim sokakból ellenérzést vál
tanak ki és szeretném, ha ellenvetésüket bővebben ki
fejtenék, mert hiszen ez nem az én személyes ügyem, 
hanem egész irodalmunké. Lehet, hogy tévedtem, hogy 
jóhiszeműen zsákuccába vezetem irodalmunkat, lehet, 
hogy a másik oldalról elhangzó érvek, okfejtések és bi- 
zonyitékok nemsokára jelenlegi álláspontom revíziójára 
kényszerítenek. Meglehet, bár nem hiszem,, hogy lebecsü
löm az ellenérvek számát és erejét, a bizonyítékok súlyát 
és igazát. Minderre csak a holnap adhat feleletet.

Ennek az antológiának összeállításánál azonban kü
lön mentségem az, hogy olyan könyvet akartam az olvasó 
kezébe adni, amelynek lelke, szerves élete van s ezért 
érdekes, mint minden lüktető, lélekző, igazi élet. Nem 
tudom, jól válogattam-e össze a mozaik csempéit, az 
egyik akarattal, a másik akaratom ellenére maradt ki 
a kép összerakásánál. Azt szerettem volna bemutatni, 
hogyan élünk, érzünk, vágyunk, várunk, keresünk, bú
sulunk, hiszünk, csüggedünk, mosolygunk meg szeretünk 
Bácska és Bánát földjén, az ákácok alatt. A kép min- 
'■denesetre hiányos, de a képnek talán igy is van egységes 
lelke, mint a görög torzóknak vagy a rokkantaknak.

Ez a lélek elindul az ákácok alól s talán eljut a 
megértésig, a szeretetig.

Szenteleky Kornél
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Adorján András

Tiszai Imádság
Bajtai Péter huszonöt esztendős lehetett, amikor 

visszajött. Mindössze csak négy évig volt távol, nem 
utazott luxiusvonaton vagy hálófülkében, csomagjait sem 
hordárok cipelték, de azért sok mindent látott.

Bejárta Szerbiát, Oroszországot, bekukkantott Fran
ciaországba is, utoljára meg a Piave mellől gondolt az 
ákácos főuccára valahol messzi-messzi a Tisza partján. 
Néha meglőtték a kezét, máskor a vállából szedték ki a 
golyót, talán egy-két szilánk emlékül kezében vagy lá
bában is maradt. Mégis hazajött.

Katonaruháját levetette, vitézségi érmét fiókjába 
zárta. Kicsit megváltozott az arca, a szemei lehet, hogy 
nem úgy csillogtak, mint régen, a lelke alján itt-ott ha
rangozott a bánat, de meglátta a Tisza partját.

Pedig otthon senki sem várta. Az állomásra sem 
mentek ki elébe. Csak künn a villanytelep melletti kis 
temetőben köszöntött rá szomorúan két egyforma, kor
hadt fakereszt.

Fiatal arcát keményre edzette a sors feketén futó 
kereke, de hatalmas alakján még így is, mint egy ma
gasztos ének csengett-bongott az erő.

Nehezen tudta magát feltalálni a régi, de mégis új 
környezetben. Egyedül volt nagyon. A Bajtai-család va
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gyonának utolsó romjában, a tóparti házban könyörte
lenül kopogott a nyomor s a végrehajtón kivül senki 
sem nyitott rá ajtót. Sok-sok csúnya fekete számjegyet 
tábláztak a négyablakos tóparti házra s néha úgy érezte, 
nem is otthon lakik. Gyerekkori pajtásait sem találta. 
Legjobb barátja, Kincses Pista valahol Oroszországban 
nyugodott s csak egy hevenyében emelt fadarab je
lezte, hogy valamikor itt ért véget egy fáradságos uta
zás. A Galambos Béla pedig megőrült még azon a ret
tenetes éjszakán, mikor állandó pergőtűzben négy óra 
hosszat egy helyben feküdtek a volhiniai mocsarakban. 
S a többi is elment. Elveszett vagy elköltözött örökre. 
Nem tudta, mihez is kezdjen. Úgy érezte, hogy újra kis
gyerek lett, járni tanulna, de nincs édesanyja, aki tanít- 
gassa, vezetgesse.

Szeretett volna tovább tanulni, hiszen bevonulása 
előtt egy évet az egyetemen is töltött. Ahogy kinyitotta 
egyetemi indexét s szembenézett tizennyolcesztendős, ne
vetős fényképével, eszébe j/utott ezer régi álom, az a 
sok-sok rombadőlt kártyavár, megsemmisült indulás fel
felé vezető lépcsőn. Házakat szeretett volna valamikor 
építeni, melyekben mosolyos, boldog emberek laknak, 
vagy hidakat, hajókat, vasútakat, amelyek visznek, rö
pítenek mindenkit a maga célja felé. S most itt állt 
fiatalon, árva-szegényen, mögötte egy borzalmas szín
játék nyomasztó emléke s előtte a sötét, kiszámítha
tatlan élet semmibe vezető ezer furcsa útja.

Már pénzzé tett mindent, amit a házban talált. 
Kilincselt minden irodában, minden bankban, egyesület
ben. Sehol sem tudott munkához jutni

Sokszor éjjeleket átsétált a Tisza-parton. Csönd 
volt, néha-néha uszályok lámpája csülogott az éjben,
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fiatalok ültek szorosan egymás mellett a rakparti pado
kon, meleg szavak susogtak a levegőben s a szél komo
ran cibálta hosszú, fekete haját. Megtörtént, hogy neki
dőlt a korlátnak, nézte a vizet s ilyenkor mindig azt 
hitte, legjobb lenne örökre elmenni.

Szinte sajnálta önmagát, ő, aki végigharcolta a 
legborzalmasabb háborút, aki ott volt ezerszer a halál 
völgyében s vitézségi éremmel kitüntetve mégis vissza
tért, nem érdemel ilyen gyáva, ilyen becstelen halált.

*

Egy nyári este lesétált a Népkertbe. Valahonnan 
messziről, a kávéház kertjéből ismerős nóta hangjai 
ütötték meg fülét. Nagy társaság mulatott. Tréfás sza
vak röpködtek a levegőben s nagy nevetés közben valaki 
éppen egy poharat vágott a földhöz.

Péter végleg elkeseredett. A harctéren ők nem így 
képzelték a visszatérést. Azt hitték, majd becsülni fog
ják őket, megértéssel lesznek irántuk és együtt sírnak 
az özvegyekkel és árvákkal. S most, amikor ezerszámra 
nyomorognak, amikor törött kezekkel, féltüdővel, ideg
sokkal, falábakon bicegik át az élet hátramaradt keser
ves ösvényeit, még mindig vannak emberek, akik ma
rokkal szórják a pénzt s habzsolják az alkohol és nóta 
örök mámorát.

Úgy érezte, neki is tartozik annyival a sors, hogy 
utoljára kedve szerint kimulathassa magát.

Néhányszor még körülsétált a sűrű fák között s az
tán nemsokára már a kávéház kertjében ült. Próbált 
inni is, de nem tudott. Maga köré ültette a cigányokat, 
rendelt egy feketét s halkan zümmögő akkordok mellett 
csendesen énekelni kezdte:
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»Édesanyám is volt nékem,
Keservesen nevelt engem.
Éjszaka font, nappal mosott,
Jaj, de keservesen tartott.«

A második nótát már nem kellett rendelnie, öröm
ben, bánatban mindig tudja a cigány, mit is kell ját
szania.

Péter lebomlt az asztalra. Sokáig úgy is maradt. 
Talán sírt is.

Valami ünnepélyesség keringett a levegőben. A kávé
ház teljesen kiürült, a pincérek csak messziről nézték 
asztalát s a cigányok, mint valami temetésen, lehajtott 
fővel játszottak.

Már a fák koronáját csiklandozta a Tiszáról kö
zelgő hajnal s az újratámadt nap első sugarai rátéved
tek az asztalra borult óriás fekete hajára. Egy pillar 
natig úgy látszott, mintha fehér fény övezné fejét, jobb- 
ról-balról csicseregtek, muzsikáltak a madarak s mesz- 
sziről, mint az óraütés hallatszott: ka-kuk! ka-kuk!

Péter felszegte a fejét. Megrázta haját s a szerte
szórt szálak remegve siettek helyüket elfoglalni.

Fizetett és hazafelé indult.
#

A külvárosban már nyitogatták a boltokat, álmos
szemű munkáslányok siettek apró léptekkel a bútor
gyárba, az egyik sarkon aratókkal telirakodott kocsik 
haladtak a kisárgult mezők felé, mindenfelé ablakok 
nyiltak, egy kisgyerek az állomásról szaladt nagy cso
mag újságot lóbázva kezében s harsány hangon kiál
totta: újság, újság, reggeli újság, rendkívüli kiadás!
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Otthon lefeküdt, de nem birt rögtön elaludni. Min
denki dolgozik, mindenki keres, töprengett magában, 
még az az ujságárus kisgyerek is kenyérért szaladgál 
kora hajnaltól késő estig, csak éppen ő az a szerencsét
len, aki nem tud munkához jutni.

S lassanként rájött, hogy magában van a hiba, ahol 
eddig sohasem kereste. Benne van a hiba azért, mert 
nem mer mindent dolgozni. Eszébe jutott, ha most ki
vándorolna Amerikába, ott nem irtózna a fizikai mun
kától sem, csak éppen itthon szégyelli magát. Newyork- 
ban talán cipőtisztitó is lenne valamelyik avenue sar
kán vagy egyszerű munkás a kikötőben, esetleg tányér
mosó valamelyik hatalmas hotel pincekonyhájában, ucca- 
seprő, narancsárus, boltiszolga vagy akármi más. De 
itthon szégyelli magát. Egy Bajtai Péter, tanitó fia, 
jegyző unokája nem mehet napszámosnak.

Elhatározta, hogy változtat eddigi életfelfogásán. 
Amit más gyáva emberek csak Amerikában tudnak meg
tenni, megvalósítja itthon. Miért is menne olyan mesz- 
szire, ahol csupa idegenek vennék körül s talán még a 
nap is hidegen sütne alföldhöz szokott szemébe. Itt is
mer minden talpalattnyi földet, minden házat, minden 
ablakot, itt köszöntenek rá széles »adjon Istenc-nel a 
nádfödeles végházak elé kirakott padkán politizáló öre
gek s itt ejtette ki száján először azt a legszentebb szót, 
hogy: édesanyám.

Soha olyan jól még nem aludt, mint ezen a napon.
Álmodott is. Künn volt egy kis tanyai ház ajtajá

ban, körülötte a beláthatatlan kalászos róna, az udvar
ban a gémeskútnál éppen jószágokat itatott a béres s 
valahogy csodásán sütött a nap. Aranysárga kévéit
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szerteszórta a mezőn s ő szinte látta, hogy mosolyog az 
Isten.

Déltájban ébredt fel. A nap már éppen delelőre 
futott s éltető sugarai vidáman táncoltak be a kitárt 
ablakon.

Délután kiment az egyik malomba s zsákolónak 
ajánlkozott. Családjának régi ismerőse, Boros igazgató 
úr először elmosolyodott, de mikor Péter elszánt arcát 
látta, valami szomorúság járta át a lelkét. Végignézett 
a fiú hatalmas alakján, vizsgálgatta lázas két szemét s 
a főmolnárhoz utasította, hogy majd tőle fog munkát 
kapni.

Másnap már vitte vállán a nehéz zsákokat s szinte 
játszott velük, mint a kisgyerek, mikor labdát tart kezé
ben. A városban csakhamar hire terjedt az új csodának 
s a kaszinóban az »urak« szemrehányásokkal illették 
Boros igazgatót. Ki hallott még ilyent, hogy egy Bajtai 
zsákoló legyen? Meggyalázza egy régi család nevét, ki- 
gunyolja a helyi magas társadalmat, felborítja az egész 
fennálló vüágrendet. Sőt semmiházi és nagygögi Üres 
János uram, volt tiszteletbeli helyettes aljegyző, miköz
ben két ászra ferbliben, pont éjjel két órakor vakon száz 
dinárt hivott, ártatlanul odavetette: ha nem talál nevé
hez méltó munkát, lőjje magát főbe, elvégre becsület is 
van a világon.

Ez még mind nem lett volna olyan nagy baj, mint 
az, hogy a munkásokkal sem tudott jó viszonyban lenni. 
Nem szívelhették Pétert. Talán erejéért irigyelték vagy 
úri mivoltát akarták kicsufolni, de egymás között mindig 
mint úri napszámost emlegették.

Pár hónapig csak tűrte a kétoldali megaláztatást, 
azután szomorú szívvel, de felmondott.
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Közeledett az ősz, kiment tanyai gazdákhoz kuko
ricát törni, azonban ott sem boldogult.

*

Újra kitavaszodott. Zöldbe borultak a Tisza-parti 
fák, künn a mezőkön is lüktetni kezdett az élet, a fiata
lok szivében a Kezdet muzsikálta nagyvidám dalát, csak 
Péter fejében zúgtak szomorú gondolatok.

Egyszer egy újság került a kezébe. Véletlenül apró- 
hirdetésen akadt meg a szeme:

»Erős fizikumu épitőmuukásokat peresek. Egyévi 
biztos munka. Fizetés megegyezés szerint. JBabity Krésó 
épitész, Zagreb.«

Most már nem sokat gondolkozott. Igenis elmegy. 
De csak azért, hogy büszkén visszatérjen. Harmadnap 
már Zagrebban volt.

Zagrebban akkortájt kezdték a nagyobba^ámy& épít
kezéseket. Gombamódra szaporodtak hatalmas épületek
kel körülvett terek, gyönyörű ucc&k nyíltak künn aDras- 
kovity ucca mögött s megbecsülték a jó munkaerőt.

Péter boldogan dolgozott.
Otthon eladta házukat, kjfözetett .minden adósságot 

s csak éppen annyi pénze maradt, hogy márványkövet 
emeltethetett a két korhadt fakereszt helyén.

Künn lakott a Makszimirszka ceszta végén, egyszerű 
munkásszobában a Pescsenica mögött, de életkedve visz- 
szatért. Munkáját nagyon jól fizették, keresetéből szé
pen félre is tehetett. Kezdett valahogy szebben, rende
sebben, gondok nélkül élni. Vett magának egy kis rádiót 
is. Néha-néha az operába is eljárt. Egyszerű munkás
ruhájában is gyakran megbámulták.

Megtanult horvátul is. Minden vasárnap kirándulá
sokra járt. Találkozott földijeivel is. Zagrebban sok a
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magyar diák, muzsikus munkás s jólesett neki néha ki
beszélgetni magát barátokkal, ismerősökkel.

Mikor letelt az első év, ujabb két évre szerződtette 
a vállalkozó építész. Pénze, ha lassan is, de mindig sza
porodott s most már nem félt annyira a rászakadó élet 
szomorú nyomásától. Mégis úgy érezte, hogy ez sem az 
ő igazi élete. Pedig mindenki szerette, jól keresett, nagy
városban élt, szórakozhatott is, ha kedve tartotta. Leg
boldogabb volt akkor, ha munka után otthon felcsavarta 
kis rádióját s magyar szavak csengtek a fülébe. Gondo
latban mindig odahaza járt, künn a mezőkön vagy lenn 
a Tisza partján, gondolt néha arra a régi álmára is, 
amely után másnap új életnek indult s úgy tetszett 
neki, hogy rejtve, titokban muzsikál szivében az oda
hagyott föld melegszavú, rajongó hívása.

Mert igenis van varázsa a földnek, odahagyott is
merős rögnek, tiszaparti füzesnek és kétszer nyíló ákác- 
fának. Csák legfeljebb nem ismerjük be önmagunk előtt, 
takargatjuk, rejtegetjük s akkor robban ki belőlünk 
könnyben vagy mosolyban, ha ismerős szavakat hallunk 
az idegenben és gyerekkori, elhangzott nóták szakadnak 
fel lelkünk néhány szomorodott zugában.

Hiszen nem az embereket kívánta otthon látni s a 
kaszinóba sem szeretett volna járni.

Egyik-másik diák mesélt neki hazai híreket. Mennyi 
szomorúság jár most arrafelé. Egyenként mennek tönkre 
az emberek, üzletek, vállalatok. Megbukott a Népbank 
is, a Gulyás Mátyás eladta minden földjét, a főtéren a 
Mészáros is lezárta gyönyörű üzletét s a központi ma
lom csődbe ment.

Nagyon unta már az egyedüllétet. Maga sem tudta, 
mire vágyik. Talán csak a mesélős tiszaparti esték hiá
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nyoztak vagy azt a két kis fekete hantot szerette volna 
megsiratni, de lehet az is, hogy asszonyt, gyereket sze
retett volna maga körül látni, akik kedvesen mondják 
neki: édesapám.

*

Az utolsó évet már nagyon nehezen birta kitartani. 
Mindig csak arról tervezgetett magában, hogy mikor 
utazik haza. Ilyenkor aztán elgondolkozott, hol is van 
tulajdonképpen az ő hazája? Senkije sincsen, egyedül áll 
a nagyvilágban, magában örül és szomorkodik. Mégis 
hazavágyik.

Eszébe jutott nagyapja, aki az eke mellől tért a 
jegyzői hivatalba s aki esténként gyakran térdére ül
tette, hogy meséljen neki az odahagyott mezőkről, ta
nyákról, kicsike búzaszemről, melyet elvetnek, aztán 
kikel és finom, illatos fehér cipó lesz belőle. Néha ki is 
ment vele a szállásra s úgy örült, mikor körülugrálták 
a kutyák, kis csikók s látta, hogy mindenütt szerteszórva 
a tarlón csillogó, sárga asztagokban pihennek a gazdag 
búzakeresztek.

Most már minden kétség nélkül, biztosan látta, nincs 
más útja, mint vissza a földhöz, az örök, áldásos jó- 
szivű édesanyához. Mert az az ő igazi útja s minden 
szegény, fáradt magyarnak egyetlen vigasztalása, hogy 
ősszel vessen, tavasszal esőért imádkozzon és nyáron 
arasson.

S a harmadik Zagrebban töltött év után újra visz- 
szajött a Tisza partjára.

Nem jött háborúból, mégis dicsőséggel. Vagy talán 
háborúban is járt? Legyőzte önmagát.
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Valahol künn Tornyoson vett magának kis tanyá
val hat lánc szép fekete bácskai földet. Többre nem 
jutott.

Néhány napig tartózkodott csak benn a Városban s 
azután kiment a tanyára, két nagy háború után alapított 
új tűzhelyére. Útközben vihar támadt, hatalmas eső
cseppek verték a kocsi oldalát, majd jég is hullott alá.

De mire kiért a tanyára, kitisztult az idő. Itt-ott 
még felhők futottak át az égen s aztán mint egy távoli 
simításra, minden elcsendesedett. A nap is kisütött, fel
jött a szivárvány s erős, biztató öleléssel hidalta át a 
mosolygó láthatárt. Péter leborult a kis tanyai ház előtt 
s szinte öntudatlanul kezdte magában:

— Miatyánk, ki vagy a mennyekben. . .

22



Aranyady György

Három óra múlt öt perccel
Úgy éreztem, mintha valaki két almát dugott volna 

a torkomba, melyek minden nyelésnél ki akartak volna 
pottyanni a számon.

A perronon silbakoló vasutas a vállait vonogatta. 
Látszott, hogy az egész dolog nem érdekli. Neki még so
ha sem fájt a torka. \

Most éjnek idején kergessek ki orvost az ágyából, 
itt, egy idegen városkában, ahol egy lelket sem ismerek? 
Elkedvetlenedve néztem be a restibe, ahol pár utazó ven
dég ült az asztaloknál, szopogatta a borát és várta a 
vonatát. Benyitottam s megveregettem a bóbiskoló tu
lajdonos vállát.

— Hé, gazda, fáj a torkom — mutogattam neki és 
kitátottam a számat, hogy lássa az ijesztő fehérséget.

Megértően bólintott
— Fél liter forralt szovák — mondta szolgálatkészen 

és láttam az orrán, hogy szivesen elmondta volna vala
melyik rokonának vagy ismerősének hasonló esetét, akit 
szintén szovák gyógyított meg, de álmos volt és igy csak 
a nyelvével csettintett.

Pokoli tűz szaladgált a testemben, ahogy ittam a 
forró, párolgó italt, először a lábamba futott, aztán fel
mászott a fejembe, egészen föl a hajam alá. Amikor az 
utolsó korty után felálltam, a sűrű ködön át mely a sze
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mem elé húzódott, egy pillanatra megfogtam a restis ka
ján mosolyát.

— ízlett? — kérdezte amikor fizettem.
Intettem, hogy igen.
— Hja drága bor, drága bor — pislogott boldogan 

és a kezeit dörzsölgette.
Hátbavágott.
— Na csak gyógyuljon meg — és visszavonult a 

kasszába, bóbiskolni azzal a boldog tudattal, hogy akadt 
ökör, akire rásózhatta a szovákját, mely a kutyának sem 
kellett.

Megnéztem az órát. Pontosan hét óra negyvenhét 
percem volt a vonatom indulásáig. Az egész éjjel és még 
egy darab a reggelből. És ott álltam a fájós torkommal, 
ismerős nélkül egy idegen városban, kint a járdán lucs
kos hó, bent a váróteremben fülledt levegő és a goromba 
zsandár, aki hogyha elbóbiskol az ember a pádon, már 
ott terem és felráncig&lja, mint egy zsákot.

És tetejében ez az átkozott szovák a fejemben. Ked
vező kilátások az éjszakára.

Hirtelen felvillant a szemem. Ni, a két útitárs a vo
natból! Amikor leszálltam a vonatról, magamban búcsút 
vettem tőlük és az öregebbik csizmájától, melyet a vo
natban levetett és az orrom alá dugott, hogy ott ülatoz- 
zon az egész úton és lám, most megint összekerültünk. 
Úgy látszik azzal a vonattal utaznak tovább amelyikkel én. 
Békésen idogáltak, majd az öregebbik fizetett és aztán 
kifelé indultak kopogó léptekkel, egyenesen, mint a szál
fa. Az öregebbik talán kissé túlegyenesen is, mint az 
olyan ember, aki bizonyitani akarja, hogy meg se koty- 
tyant neki az a pár liter, — pedig hát megkottyant.
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Felnevettem a hirtelen ráeszmélésben. Hiszen én is, 
én is úgy tartom magam, mint az az öreg, a nyakszir- 
tem megmerevítettem, a vállaim pedig hátranyomtam, 
mint valami dragonyos és egészben véve pedig úgy fes
tek, mint egy mulatságos kérdőjel.

— Itt úgysem maradhatok egész éjjel, — gondol
tam és hirtelen ötlettel kiléptem utánuk én is az éjsza
kába.

Talán a bennem dolgozó bor, vagy talán valami is
tentelen hangulat miatt, mely a sáros, seszinű hó láttá
ra, vagy az élesen borotváló szél hatása alatt fogott el, 
a külvilág percekig csak groteszk hasonlatokban élt szá
momra. Ügy éreztem, hogy valami ellenállhatatlanul húz
za lefelé a fejem, egészen a járdáig és hogy mindjárt 
hozzáér az éles kövekhez, hogy surlódjon hozzájuk, mint 
valami köszörűkőhöz. És az ég felettem! . . .  A horizont 
a piszkos felhőkkel úgy borult fölém, mint egy üvegbura, 
mely alól lassan szivattyúzzák ki a levegőt. A tüdőm 
sípolt s füleimben doboltak az erek. Még egy pillanat 
és megszakad a dobhártyám.

Előttem vagy harminc méterre egyenletesen kopog
tak a famózus csizmát

Nem tudom már meddig mentünk s merre mentünk. 
Fehér, sárga és szürke ház-sémák mellett haladtunk el, 
keskeny járdákon, melyek sárba ágyazott kövei közül 
Cuppogva fröcskölt fel a szennyes viz, néha befordul
tunk, néha pocsolyás úttesteken mentünk át s aztán me
gint házak jöttek, fehérek, sárgák, szürkék. Azt sem 
tudtam merre vagyunk: a város közepén, vagy valahol 
kint a perifériákon.

Mintha egy élénkebb uccába jutottunk volna; a fa
lak mellett botorkáló alakokat láttam, kuncogó fehér
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cselédeket és dörmögő, káromkodó férfiakat, krákogó 
hangok dalolászásának foszlányai kavarogtak és keve
redtek el halványan kiszűrődő cincogással.

A zene és a zaj erősödött és az ucca közepetáján 
egy kinyúló vascsáp végén elővillant egy lámpa. A két 
atyafi megállt, majd eltűnt a lámpa alatt. Ott voltam a 
»Vidám Dalmáthoz« cimzett kocsma előtt, öt dongó, kes
keny lépcső vezetett le a Vidám Dalmát szomorú pince- 
helyiségébe és néhány pillanatig tűnődve váltogattam 
átnedvesedett lábaimat, hogy bemenjek-e, vagy sem.

Érdekes, hogy egész úton a vasúttól a Vidám Dal- 
mátig egyszer sem gondolkoztam azon, hogy hová is 
megyünk és egyáltalán, egész úton semmiről sem gondol
koztam, csak mientem, csak mentem lehajtott fejjel és 
néztem előttem haladó útitársaim szertemálló lábnyo
mait a hóban. Most, amikor beléptem az alacsony ajtón, 
valami nyugtalanság váltotta fel az eddigi nyugalmat 
és minden kavarogni kezdett az agyamban. Lehunytam 
szemeim. Mit is akarok én itt tulajdonképpen? — döb
bentem meg és tigyefogyottan kapkodtam a szertefutó 
gondolatok után, mig a tompa nyomás a halántékomon 
folyton erősödött.

Rokkantan törtek fel a gondolatok a szovák álmo- 
sitó ködén.

— (Istenem, milyen utolsó hely is ez és én, aki ki-* 
lenckor ágyban vagyok, itt mászkálok egy lebujbán, 
söpredék, útszéli bagázs között. És be vagyok rúgva, be 
va-gyok rug-va, biztosan. Halljátok-e — szerettem vol
na felkiáltani. — Én, aki egy pohár józan viz mel
lett át tudok ülni egy egész bolond, tobzódó éjszakát, 
mig körülöttem megvadult részegek csapdossák földhöz 
a poharaikat. De persze, a torkom! — bocsátottam meg
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elérzékenyülten magamnak, a másik pillanatban azon
ban már megint elszomorodtam. — De nem, akkor is . . .  
Ohó, fiacskám, ez nem mentség! Ott a vagonban, fél
álomba merevülten és orrom alatt a csizmával, lám mi
lyen nemes, milyen jó voltam. Igen, most tisztán emlék
szem, Magnaudra,a jó bíróra gondoltam egy kis irigy-* 
séggel és hogy milyen jó volna most valahol fekete ta
lárban embervédő precedenseket gyártani, vagy ülni egy 
szalon meghitt sarkában halványképű asszonyok és 
domború homloku komoly férfiak között és finom aper- 
szüket mondani. . .  És most itt vagyok a Vidám Dalmát-
nál. De miért, miért miikor úgy utálom mind ezt eh----
utálom.. v. Nyáron — kalandoztam el, — nyáron falun 
lenni és hemperegni a kazalban, vagy friss szénán, ledob
ni magunkról az inget és övig pőrén lustálkodni a napon, 
az igen. És tornászni. Korláton vagy nyújtón és néha 
félrenézni az izmokra, melyek a megfeszült testen bo~ 
londosan ugrálnak ide-oda. Jaj Istenem — ijedeztem és 
a halántékomra szorítottam a kezem — milyen régóta 
is nem tornásztam már! El fogok lustulni, el fogok pu- 
hulni, pedig a medikus barátaim is mind engem szeret
nének boncolni, mert semmi zsir, semmi háj nincs a tes
temen, csak vékony izmok, izmok és bőr meg csont-----

Zúgott a féjem.
Mindegy, hagyjuk, hagyjuk! — mondtam hango

san és a rövidhajú pincérlány bámulva nézett rám.
Megragadtam a kezét, mikor el akart menni mellet

tem. Nem érdekel. . .  Csak semtmi, semmi individualiz
mus. Mi? Hát persze, ez mind, mind butaság. Indivi
dualizmus! Ohó! Antropocentrizmus édes fiam! — ordí
tottam a megrémült pincérlány fülébe és úgy megszorí
tottam a kezét, hogy feljajdult fájdalmában. — De mi ez,
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az antropó? — engedtem el a karját elgondolkozva. — 
De mi ez? Aha! persze, Lunacsarszkij. . .  na igen. . .  — 
enyhültem meg egy pillanatra. — De ő k i. . .  kicsoda ez 
az Da . . . .  Lima. . .

Olyan állapot volt ez, mikor az ember csak a puszta 
szavakat gondolja el, az értelem azonban, mely a sza
vakhoz tapad, el van temetve a buta alkoholos homály
ban. Mintha lebegne az ember valahol, nem érzi, hogy 
jár, mozog, él, kilométerek miliméterekké zsugorodnak, 
órák másodpercekké, a neszek dübörgéssé óriásodnak és 
csapkodó lárma mellett süket fülekkel megy el.

Ilyenkor szavak kellenek, egy másik szavai, hűvös, 
orgonázó szavak, melyek narkotizáló lágysága álomba 
ringatja az embert vagy erős, vijjogva elsüvítő szavak, 
melyek úgy csengenek, mint mikor finom ezüstpénzt ej
tünk az asztalra és pengése nyomán oszcillál a hang a 
padló, a plafon és a négy fal között, goromba, brutális 
szavak kellenek, melyek űzik, hajtják az embert a sza
badba, a józanitó friss levegőre.

Végighűztam a kezem forró homlokomon és leültem 
*az egyik asztalhoz, útitársaim közvetlen közelébe. Csak 
most néztem jobban körül. Kopasz, meszelt falak mere- 
deztek minden oldalról, krétával, szénnel telefirkálva. 
»Itt jártam«, surrant be a kréta nyomán a halhatatlan
ságba a ravasz Fáncsik István Gábor és a szavak alatt 
még a dátum is ott volt, hogy mikor történt a nevezetes 
látogatás. Nem messze Fáncsik István Gábor freskójától 
a kocsmaszobák közismert 13. §-a nyájaskodott, hogy 
kibic fogd be a szád. . .  A söntés a sarokban volt, egy 
falbamélyedés előtt és mögötte egy mészároskülsejű em
ber babrált az üvegekkel, valószínűleg a Vidám Dalmát.

A szomszédaim rendeltek.
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Fásultarcu pincérlány állt meg az asztaluknál, az, 
akinek megszorítottam a kezét. Egy pillanatra rámemelte 
a szemét és próbáltam kiolvasni, hogy mit gondol ró
lam. — Bolond vagy — telepedtek meg rajtam a szem
golyók — vagy részeg, olyan úri, egy pohár bortól meg- 
kótyagosodott részeg, aki ha már benne van, vissza is 
akar élni ezzel az állapottal és butább akar lenni, mint 
amilyen rendesen, öh, ilyenkor nagyon jók vagytok, az 
asztalotokhoz ültettek, finoman simogatjátok a kezem és 
amikor már kiteregettétek az egész életem, megálla
pítjátok, hogy emberbarátok vagytok.

Körülbelül ezt gondolhatta, ha ugyan egyáltalán tu
dott gondolkodni. Olyan reménytelen volt, ahogy ott állt 
az asztalnál és várta a rendelést, piszkos fehér kötényé
vel, nyakába hulló ápolatlan hajával, melyben már csak 
szegényes kis hullámokban élt a dauerwellni, ahogy ott 
állt és félig leeresztette álmos szemhéjait, olyan remény
telen volt, mint egy szomorú, elhagyatott telegráfpózna 
a kietlen téli hidegben. Néztem utána, ahogy elcammo
gott a rendeléssel és rádöbbentem, hogy szellemi és 
testi elhízottságában semmit, de semmit nem különböz- 
hetik a városka többi lányaitól.

A sarokban egy háromtagú zenésztársaság cincogott 
és húzta volna a nótákat valakinek a fülébe, ha érde
mes lett volna elmozdulni a meleg kályha mellöl. Egy 
feketeinges, feketeképű ember ült pár lépésre tőlük és 
dirigálta a zenekart. Kopott melódiák szálltak felfelé és 
ütődtek bele a pince alacsony boltozatába, melyről itt 
is, ott is megfeketedett pókhálók lógaszkodtak lefelé. 
Olyan volt ez a füstös lyuk, mint egy kulissza valamelyik 
orosz filmből, vagy mint egy dekoratív hazugság a 
Montmartreról. Azonban a Montmartren finom selyem
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szálakból szőtt műpókhálók csalogatják az amerikai 
hiszterikákat, akik pénzükért meg is kapják azt, amit 
akarnak: szagtalanított, megtisztogatott, micisapkás, 
tarkatrikós boyokkal körített műszegénységet. Itt azon
ban, e piszkos odúban, a lecsüngő pókhálók alatt s kósza 
zűrzavarban már nem komédiázott, sőt nem is álmodott, 
hanem élt az európai, vagy ami nekünk sokkal több, a 
bácskai nyomor.

Csoszogó lépteket hallottam a székem mögött.
— Uram, megengedi, hogy az asztalához üljek? — 

kérdezte egy pecsétesruhás, középkorú ember és még 
mielőtt válaszolhattam volna, már le is ereszkedett a 
székre.

Hirtelen felugrott.
— Oppardon. Geiger vagyok. Geiger Tamás — és 

fürkészve nézett a szemeim közé, lesve, hogy milyen ha
tást tett rám a neve.

— Nagyon örvendek — mondtam és vizsgálni kezd
tem új ismerősömet, Geiger Tamást.

Már túl lehetett az első literen, mert mikor közelebb 
hajolt, megfürösztötte arcom alkoholos 1 eheletében. 
öcska, kifényesedett kék ruha volt rajta, alatta elviselt 
ing és a nyakkendője egy leírhatatlanul kómikus kis 
bogba volt csomózva. Általában a kedélyes lump benyo
mását tette.

Elértettem várakozásteljes nézését és megkopogtat
tam az asztalt. A pincérlány megállt és unottan nézett 
el valahova a sarokba.

— Hozzon . . .
De asztaltársam hozzámhajolt.
— Majd én. . .  Tudja — suttogta zavartan — mi 

törzsvendégek, hm. . .  hogy is mondjam, jobb kiszolgá
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lásban részesülünk. Ilyen betévedt idegennek, mint maga, 
hoznak valami löttyöt és aztán kész. És minek igyam 
én azt a löttyöt. . .  illetve . . .  minek igya. . .  igyuk. . .  
igya.,.

Zavartan nevetgélt és aztán elvörösödve rendelt egy 
liter bort.

— Geiger Tamás, nyugodjék meg — tettem a vál
lára a kezem — csak maga fog a borból inni. Nekem 
már, szavamra, elegem van belőle.

Geiger Tamás dörmögött valamit annak a jeléül, 
hogy ezt tudomásul vette, én pedig a pecséteket kezd
tem elemezni a ruháján, találgatva, mitől eredhetnek. 
Volt ott biborszmű pecsétviasztól, halványan lüa, való
színűleg bortól, zsíros, olajos faltok és még talán vagy 
száz másféle. Azután az ádámcsutkáját néztem, hogy 
milyen kómikusan mozog, amikor a bort a torkába önti.

Félóra alatt a nyakára hágott a liter bornak és 
kezdett tökéletesen elázni. Nagy, testvéri szeretettel ha
jolt hozzám.

— Mindjárt láttam, hogy maga egy rendes ember
— mondta meghatottan és minden összefüggés nélkül.
— És ne higyje, hogy a bor miatt ültem az asztalá
hoz! Á . . .  talál a Geiger bort máshol is, amennyi csak 
belefér. Amennyi csak belefér. . .  Há, nem vagyok én 
csak olyan ukmukfuk! Ukmukfuk — tetszett neki a szó, 
hát megismételte. Aztán felkapta a fejét. — Három 
polgárim van nekem.

Diadalmasan nézett rám, aztán a pohara után nyúlt.
— Nem lesz sok? — aggodalmaskodtam.
— Sok! Háhá! Nekem? — mondta indignálódva. Én 

csak egyszer voltam részeg egész életemben. Amikor 
hajószakácsnak szerződtem a Nevermorera.
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— Maga hajós?
— A rosseb.
Pózba vágta magát és elkezdett mesélni valamilyen 

hosszúlére eresztett históriát. Nem sokat értettem az 
egész dologból, nem is nagyon figyeltem, azt hiszem, 
Fiúméba ment, hogy Amerikába utazzon, de egy oszté- 
riában matrózok leitatták és aláírattak vele egy szerző
dést, hogy hajószakácsnak szerződik el egy ott horgony
zó hajóra.

— Azt hiszem, brémai vagy hamburgi volt a kapi
tány — mondta elgondolkozva és végigsimogatta ritkuló 
haját. — Vad, hatalmas ember volt, olyan izmokkal 
mint a kötél, mellyel a matrózait zavargatta. »Engem 
ugyan nem fogsz zavarni«, gondoltam és próbáltam meg
tudni a szakácstól, mi a kapitány gyöngéje. Mert min
denkinek van gyöngéje, jegyezze meg — filozofált ok
tató hangon.

Megpattogtatta az ujját.
— Na és tudja, mi sült ki? Az, hogy vén lókötő 

létére verseket olvas éjjelenként. Valami Edgár volt a 
kedvence, vagy ki, tudja az ördög. Na, mondom, meg 
vagy fogva. Elcsentem egy könyvet a kabinjából, hogy 
tudjam, miről van szó. Németül volt írva, megértettem, 
mert sváb családból származom. Varjú, ez volt a cime — 
mondta elgondolkozva — és folyton károgott, hogy soha
sem, sohasem.

Álmosan zümmögtek a szavak a fülem körül.
— Nevermore — ásítottam és a karomra fektettem 

a fejem.
— Igen, igen. így hívták a hajóját is. Buta név — 

röhögött. — Hogy lehet egy hajónak ilyen buta ne
vet adni.
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— Na és mi lett tovább — dünnyögtem.
Leemelte a poharat az ajkáról.
— Ja, persze. Hol is hagytam csak el? — vakarta 

a fejét. — Ja, a varjúnál. Na, mondom egy reggel a 
kapitánynak, adja nekem kölcsön a Varjut, mert az a 
kedvenc olvasmányom. Elbámult, aztán kezdett kikér
dezni mindenféle dologról. De minek húzzam a dolgot, 
fene jó összebarátkoztunk. Minden délután a kabinjába 
hívott és órákhosszat olvasott fel a könyveiből. Én 
ugyan már »untam a sok károgást, de legalább nem kel
lett mosogatni. Éjjelre, hogy legyen mit olvasnom, adott 
mindig egy könyvet. Hi-hi-hi — nevetett — éjjelenként 
lelógtunk a hajóról a kikötőbe és ölelgettük a parti 
lányokat.

Sugárzott az arca az elégedettségtől, hogy így ki
játszotta a kapitányt, de hirtelen elkedvetlenedett.

— Két vagy három hónap után kirúgott a hajójá
ról, mert rájött a turpisságra.

A vállait vonogatta és cigarettát sodort.
Ez mind nagyon érdekes volt és én mégis egész 

egyszerűen elbóbiskoltam. Arra riadtam fel kis idő múl
va, hogy valaki hangosan deklamál a szomszéd asztal
nál. Az öreg paraszt magyarázott valamit nagyhangon 
a közönyösen hallgató pincérlánynak, aki időközben az 
asztalukhoz ült, csontos paraszt öklével, melyen kiduz
zadtak a lilás, vastag erek, döngette az asztalt, mintha 
nagyobb nyomatékot akart volna adni szavainak. Nagy, 
erős teste, ahogy trónolva emelkedett az asztal fölé, 
olyan volt, mint egy izomgúla. Szemben vele ült a fia
talabbik útitárs, valószínűleg a fia. Jól megtermett em
ber volt ő is, de az öreg mellett egészen eltörpült. Lá
nyos, barázdanélküli volt az arca és még a naptól ki
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cserzett bőr bronzos színe sem bírta megkeményiteni. 
Szemmelláthatóan józanabb volt, mint az apja. Rákö
nyökölve az asztalra, széles, kidolgozott tenyerét az ab
roszra terítette és nézdelődött a teremben.

Minden figyelmemmel feléjük fordultam.
— Az én gyerekem olyan legyen, mint az apja — 

düllesztette ki a mellét az öreg — nem pedig alamuszi 
kutya, tejen, vizen élő.

Recsegett, ropogott az asztal, ahogy lecsapott rá 
az ökle.

— Az én fiamban az én vérem legyen. Hallod-e, te 
nyápic! — fordult a fiához.

— Jól van — válaszolta egykedvűen.
Az öreg lehajtotta a fejét.
— Nincsen az jó — tört fel a melléből. — Hej, soha 

nem gondoltam volna, hogy ilyen nyim-nyám legény lesz 
a fiamból. Hányszor mondom neki — bökött a fia felé
— hogy tán félted az irhádat, hogy úgy félreállsz a 
táncnál ?

Legyintett.
— Azzal válaszol, hogy most már el sem megy a 

nagykocsmába a többi legény, lány közé.
A szeme szikrázott.
— Nem az enyém ez a fiú, hanem a fehérvérű 

anyjáé, hogy döglöttéi volna meg, mielőtt megszülettél 
volna.

— Részeg kend — szólt a fiú rekedten és elfordí
totta a fejét.

—■ Részeg hát. Nem is józan, mint te, nyavalyás. 
Részeg voltam akkor is, amikor a Balog Jóskának kést 
vertem a torkába — szegte hátra a nyakát és egy haj
tásra kiitta a borát.
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A pohár a padló felé repült és amikor koppanva, 
csörömpölve esett szét száz darabra, a csizmájával még 
rátaposott a szilánkokra.

A fiú ránditott a vállán.
— Apám késelte meg a Balog Jóskát, de anyám meg 

én kapáltuk a krumplit és szántottuk a földet, amíg kend 
ülte az idejét — mondta halkan. Láttam rajta, hogy 
kerüli a veszekedést, de azért a maga igaza kikivánko- 
zott a bögyibol.

Valami belső izgalommal hallgattam a beszédüket, 
mintha csak megsejtettem volna, hogy annak a dölyfös, 
rátarti szavai már csak utolsó kondulásai a pusztuló 
múltnak, míg a másik szavai már a mához tartoznak, 
éppen ahhoz a mához, mely ilyen csendessé, nyugodttá 
formálta őket.

A további vitát megakadályozta a három árva ze
nész cincogása. A pocakos, nagyarcu prímás a hóna alá 
csapta a hegedűjét s elkezdett énekelni egy ócska, ki- 
vénhedt giccset ébenfeketehajú szenoritáról, akiért ő 
meghalna. Szálltak a füstös levegőben a szavak, melye
ket már elcsépelt, megkoptatott a dal kálváriája a tük
rös, csillogófényű kávéházaktól, rikoltozó lautspreherek- 
től a kis, alacsony lebújig. Ahogy ott állt a prímás a 
kályha mellett, kövéren, kissé esetlenül és lágyan öm- 
löttek húsos ajkáról a szerelmes szavak, eszembe jutott 
egy groteszk jelenet a múltból, amikor nem tudom már 
hol és nem tiudom már miért, betértem egy útszéli csár
dába, ahol egy cingár, kampósorrú utazó ütögette a 
kocsmaasztalt és énekelte nekidurálva:

. . .  hogy az egész Tisza mentén,
Nincsen olyan legény, mint én !. . .
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Olyan intenziven tört rám az emlékezés, annyi volt 
a hasonlatosság a régi és e jelenet között, hogy ajkaim
ba haraptam, nehogy hangosan elnevessem magam. A 
komikumot fokozta még az is, hogy egy töpörödött öreg 
emberke, millió apró ránccal a szeme körül, folyton köz
beénekelt egy másik nótát vékony, reszelős hangján és 
nem hagyta magát, mikor a körülötte ülők és a gazda 
el akarták hallgattatni, hanem annál nagyobb tűzzel 
énekelte:

— Neéka ih, néka, nek’laju . . .
Végül is a Vidám Dalmát lépett közbe. Megfogta a 

daloskedvű, elázott emberkét a gallérjánál fogva és fel
lódította a lépcsőkön. Azonban a felső lépcsőn megtán- 
torodott és hanyat-homlok, ide-oda ütődve a keskeny 
lejáró falaihoz, gurult vissza a pincébe. Felkászálódott, 
majd leült az utolsó lépcsőre és körülnézve, vidáman hu- 
nyorgatni kezdett a szemeivel, mint aki valami jó tréfát 
követett el. A ráncocskák valóságos táncot jártak az ar
cán. Aztán megint dudorászni kezdte a nótáját, míg csak 
a Vidám Dalmát meg nem unta és véglegesen kihají
totta a kocsmából. Egy ideig még behallatszott a nótá- 
zása, de aztán csend lett. Vagy elvágódott valahol a jár
dán és most ott fekszik valahol a sárban, vagy jobb 
belátásra birta magát és haza döcögött a falak mentén.

Geiger Tamás akkor már letagadhatatlanul tök
részeg volt. Most már hol tegezett, hol magázott és 
elérzékenyülten bizonygatta, hogy én vagyok a legjobb 
barátja.

— Hogy is hívnak téged? — kérdezte akadozó 
nyelvvel.

— Dávidnak.
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— Dávid. Hehe* mind a ketten bent vagyunk a 
bibliában — nevetett boldogan és a tenyerembe csapott.
— Szervusz!

— És mit csinálsz? — érdeklődött tovább.
— Hát nézek ide-oda. . .  érted. . .  nem? — mondtam 

vállat vonva.
— Hogyne érteném, hehe. . .  Nézel ide-oda, persze. . .
— És te?
Egy mozdulatot tett.
— Ülök a köpködő sarkon, köpködök és én is, 

hehe, nézek ide-oda. . .  hátha jön valaki.
Az ujjain számolgatta:
— Fát vágok, uccát söprök, kertet ások fel, mesze

lek házat. . .
Röhögött.
— De a legjobb, veszekedni este a gazdával a bér

ért. Ha nem fizet rendesen — nevetett — akkor másnap 
húzzuk a munkát.

Egy rongyos naptéit^foött elő a zsebéből és titok
zatosan hajolt közelebb.

— Lesz inég jobban is! — mondta jelentőségtelje
sen kacsintva és ráveregetett a szutykos könyvecskére.
— Itt is benne van. Lesz nemulass, hű, lesz! Téged nem 
bántunk, ne félj — mondta nagylelkűen és hátradőlt a 
székében.

— Nagy bolond vagy Geiger Tamás — akartam 
mondani, de kiment a fejemből, mert megpillantottam a 
feketeingest a sarokból űtitársaim asztalánál. Mit akar 
ez ott náluk? És min veszekednek?

Felálltam, hogy jobban lássak. Az öreg paraszt a 
pincérlány egyik karját fogta, a másikat a feketeinges,
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mig a pincérlány lélektelenül hagyta, hogy ide-oda rán- 
cigálják. Ohó, verekedés?

Az öreg vörös volt a méregtől.
— Mondom már, eressze el a lányt — mondta és 

rántott egyet a lány karján.
A feketeinges mosolygott.
— Talán egész éjjelre bérbevették? — kérdezte ki

hívóan.
Az öreg felugrott és felemelte a karját.
Az elengedte a lány karját és pár lépést hátrált az 

öreg fenyegető öklei elől. Megkerülte az asztalunkat és 
gúnyosan odakiáltotta:

— Zbogom! Mulassatok jól — vigyorgott és indult 
vissza a sarokba az asztalához, látszólag nyugodtan, de 
azért nem állta meg, hogy ne morogjon valamit büdös 
parasztokról, akik abba avatkoznak bele, amihez semmi 
közük.

— Na, a Tóni lecsúszott — mondta Geiger Tamás 
és mintha kis elégedettség csengett volna a hangjából.

— Ki ez a Tóni? — kérdeztem és utánanéztem a 
feketeingesnek.

Felrántotta a szemöldökét.
— A Tóni? Vaskereskedő innen a sarokról. Piszok 

alak — mondta undorral.
A szomszéd asztal felé biccentett.
— A szeretője. Nem bánja, ha leül a vendégek asz

talához, köp ő a lányra, de szeret ugrálni. Hogy megmu
tassa, kicsoda ő, a Tóni. Na! Bár jól elvernék — mondta 
titkos reménnyel.

Tagadhatatlan, hogy az öreg paraszt, akinek szél- 
kifútta és naptól cserzett arca csak úgy sugározta az 
erőt és magabízást, rokonszenvesebb volt, mint az a
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kisvárosi krakéler. Elnéztem a pincérlányt az asztalnál, 
ezt a karikásszemű, elkoptatott szürke mehanizmust, 
hogy mennyi nyugalmat jelenthet neki az a pár perc, 
amit velük tölt. Az asztal egy oázis volt, ahol pillanat
nyilag megpihent, ahol nem bántotta, nem ráncigálta 
senki, hiszen látszott, hogy nem akar tőle az öreg sem
mit, csak kell neki valaki, akihez beszélhet és aki nem 
fog visszafeleselni.

Azóta már sokszor törtem a fejem: mi is előzte meg 
a gyorsan lepergő eseményeket és mi volt a tulajdon
képpeni oka az egésznek ? De akárhányszor is idézem ma
gam elé újra meg újra az eseményeket, nem tudok tisz
tán visszaemlékezni erre a részére ennek a tragikusan 
ostoba és döbbenetesen szomorú históriának. Tudom, 
hogy öregebbik útitársam egyszerre felemelkedett széké
ről és lustán lépkedve kiment valamelyik ajtón, talán 
csak fel akarta volna hívni figyelmemet valamire. Nem 
sok fontosságot tulajdonítottam ennek: fáradtan támasz
kodtam könyökeimre és szemeim álmosan lezárva, vár
tam, hogy mikor alszom el ott, ültében.

Kis idő múlva megint egy oldalbalökést éreztem és 
felriadva, asztaltársamra néztem.

— Menjen innen — suttogta rekedten és a szomszéd 
asztal felé intett a szemeivel. — Menjen innen — ismé
telte mégegyszer aggodalmaskodva és el akart húzni 
az asztaltól.

Elfordítottam a fejem a szomszéd asztal irányába. 
A feketeinges ingerült, pattogó hangja párbajozott ott a 
fiatal legény hűvös, nyugodt hangjával. Úgylátszik, a 
feketeinges kihasználta az öreg t&vollétét, hogy a fiun 
vegyen eleget az előbbi sérelmekért. A fiatalember nyu

39



godtan simogatta az asztalterítőt és a másik szemeibe 
nézett.

— Menjen innen — mondta csendesen. — Semmi 
közöm ehhez a lányhoz, de azért nem engedem, hogy 
bántsa. Érti?

— Azt csinálok vele, amit akarok — sziszegte 
amaz. — Gyere — szólt a lányra.

A lány nem mozdult.
— Hagyj békén!
Megragadta a lány karját és durván rántott rajta.
— Gyere, az apád. . .  mert agyonverlek, ha tovább 

szagolod ezt a . . .  ezt a . . .
Odavágta:
— Ezt a büdös parasztot.
A legény nyugodtan felkelt a székről, kinyújtotta 

a kezét és egy biztos mozdulattal megfogta a gallérját 
a feketeingesnek, aki úgy meg volt hökkenve a nem várt 
támadástól, hogy védekezni is elfelejtett. A kabát gal«* 
lérja recsegve-ropogva szakadt le. A feketeifcges puffan
va ütődött az egyik asztalhoz.

— Maradj nyugton — mondta komolyan a fiatal
ember és volt valami fenyegető a komolyságában.

Ügylátszott már, hogy nem lesz folytatása a dolog
nak és a vendégek, akik körülállták a veszekedőket, 
kezdtek csalódottan elszéledni asztalaikhoz, amikor a 
feketeinges egyszerre csak felugrott és váratlanul, a fe
jével nekiszaladt a legény gyomrának. Az feljajdult fáj
dalmában. De gyorsabban, mintsem gondolhattam volna, 
észhez kapott és feszegetni kezdte a másik ölelő karjait.

Fájdalmasan felszisszent. A feketeinges a kezébe ha
rapott és harapása nyomán elborította a vér a legény 
kezefejét. Sötét vérhullám borította el a legény arcát.
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Ez a vérvörös, dühös paraszt, akinek homlokáról patak
zott a veríték, már nem volt az előbbi álmodozó legény, 
hanem egy viaskodó atléta. Átkulcsolta ellenfele derekát, 
megforgatta a levegőben és iszonyatos erővel vágta a 
padlóra a lábai elé, hogy az sikoltozott fájdalmában. 
Látszott rajta, hogy nem bírja tovább.

Geiger Tamás kárörvendően kacagott mellettem.
— Jól megadta neki, hi-hi-hi! — és mindjárt utána 

felhangzott a legény diadalmas nevetése is:
— Kellett a verés, kutya?
Rátérdelt a feketeinges mellére.
— Ne bántson. . .  — lihegte nyöszörögve — ja j. . .  

engedjen e l. . .
A legény nevetett
— Menj, te dakszli... — és lemászott az ellen

feléről.
Elfordult, hogy leporolja a ruháját.
— Vigyázz, jaj, vigyázz!. . .  — akartam sikoltani, 

de hang nem jött ki a torkomon. Lehunytam a szemem.
Amikor ismét felpillantottam, a fiatal paraszt már 

a földön térdelt és kezét az oldalához szorítva, lassan 
dőlt jobbra. Aztán lebukott Lassan gyűlni kezdett a 
vér a piszkos padlón.

Szótlanok voltunk mindannyian, mint az előbb, ami
kor megvillant szemünk előtt a feketeinges kése.

A Vidám Dalmát tért először magához. Letérdelt a 
haldokló mellé, kigombolta a ruháját és a mellére hajolt 
Rövid ideig hallgatódzott, majd egy mozdulatot tett.

— Kész.
Szitkozódva nézett körül.
— Hol a Tóni?
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A feketeingesnek azonban már hire-hamva sem
volt.

Az apja. . .  az apját kell hívni — mondta a pincér- 
lány és a kezeit tördelte. — Menjenek, hívják be az ud
varból — mondta a körülötte állóknak.

Ketten-hárman az öreg keresésére indultak és né
hány pülanat múltán ismét beléptek az ajtón. Az öreg 
paraszt derűsen mosolygott.

— Na, mi az, mit állnak ott, mint. . .
Végigjártatta szemét az embereken, majd hirtelen 

a padlón akadt meg a szemeli Soha, még soha nem lát
tam úgy lehervadni, lefagyni mosolyt. Megtorpant egy 
helyben, kezét végighúzta a homlokán és aztán a terem 
közepére rohant.

— Fiam! — dadogta eszelősen éb lebukott a halott 
mellé.

Megfogta a fejét és magához vonta.
— Ugye él, mondjátok, ugye él? — nézett fel kö

nyörgően és ráncigálni kezdte valamelyik vendég ruháját.
Az szánakozóan nézett rá.
Ismét megragadta a hidegülő fejet és belenézett a 

megüvegesedett, fénytelen szemekbe.
— Meghalt — mondta lassan. — Meghalt a fiam, 

az egyetlen fiam!
Ráborult a fia testére, leszaggatta a ruhát a mellé

ről és csókolni kezdte a véres sebet, melynek peremén 
már alvadni kezdett a vér, mintha csak életre akarta 
volna csókolni. Az arcán végigfolyt, elmaszatolódott a 
fia vére és a csizmája is csupa vér volt, ahogy a tócsá
ban gázolt.

— Fiam!
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Kezével letörölte a vért az arcáról és a véres kezét 
a fiú teste felé nyújtotta.

— Az apád bitang vére. Megölt az apád bitang vére!
Felugrott és a többiek felé is nyújtotta véres kezét.
— Nézzétek — mondta hideglelősen vacogva — az 

apja bitang vére. . .  Lássátok? — nyomta az egyik orra 
alá a kezét. — Ez ölte meg a fiam. . .  Az én vérem.

Mindenki félrehúzódott, de ő csak ment utánuk* 
nyújtogatva feléjük a kezét.

Szila jón felnevetett, mintha megőrült volna és ki
eresztette erős, tiszta hangját, hogy kongott bele a pince:

— Az apja bitang vére! Az én bitang vérem! — 
üvöltötte és elkezdett fel-le szaladgálni a pincében, neki
ment az asztaloknak és felforditotta őket, ledobálta a 
söntésről az üvegeket, poharakat és elfúló lélegzettel 
verdeste fejét a falba.

Lehorgasztott fején a zúzott sebekből keskeny szal- 
lagokhan folyt a piros lé, csurgott az állán lefelé és aprá 
cseppekben hullt a földre. Karjai ernyedten lógtak.

— Fiam — mondta nagyon halkan és letérdelve a 
földre, nézte a sápadt, ránctalan arcot.

Nem bírtam tovább nézni. Leroskadtam a székemre 
és egy hajitásra küttam a bort, ami még az üvegben volt.

— Menj e l. . .  — hagyjál. . .  mondtam Geiger Ta
másnak és nem ismertem a hangomra. — Menj el, aludni 
akarok. Nem jó ilyent látni, csak megidézik az embert 
tanúnak.

A zsebembe nyúltam és kimarkoltam az összes apró
pénzt

— Eredj . . .
Jó lenne most az állomáson lenni vagy akárhol, ahol 

csend van. Vagy aludni.
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Ahogy megtámasztottam fejem az ökleimmel, újra 
meg újra a fülembe csengett az a négy szó, mely úgy 
szakadt ki annak az embernek a torkából, mint egy 
haldokló Utolsó bűnbánó vallomása, belefúrta magát az 
a négy szó a tótágast álló gondolatok közé és csengett, 
búgott, zúgott és fájt.

A foszfor megvilágította az órám lapját. Három óra 
múlt öt perccel.

Roppanva az asztalra bukott a fejem.
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Arányi Jenő

Aratás
Jóvágásű gazdaember szállott fel a vonatra az egyik: 

kis állomáson. Nagyon ismerős neve volt a falunak, de 
soha nem tudtam megállapodni benne, honnan is isme
rem, hol is hallottam, csak akkor eszméltem rá, mikor 
a jó harmincas gazda elmondta valamelyik érdeklődő
nek, hogy mi járatban utazik. Aratógépet akar vásárolni 
a község néhány módosabb gazdája, őt küldték a maguk 
képében a városba, hogy ott körülnézzen. . .  Aratógép?! 
Meg vagy már elbujdosott emlék, gyermekkori félelmes 
kisértete a város borzadásnak!

I.

A falu körül hullámzott a vadvíz, a piszkos zöldár, 
amelyik elvitte mindenki reménységét, csak az uradalmi 
tinólegelő szigetesedett ki az új vasúti rakodó körül. Azt 
se nagyon értette eddig a falu, minek kellett ebben a 
rideg pusztaságban »kisállomást« építeni, órányira a 
községtől, de Péter bácsi, a báróék öregbérese elmagya
rázta nekik, hogy az uraság ott fogja egyenesen »bagony- 
ba« rakatni a búzát, répát, miegymást.

Hát ebbe csendesen bele is nyugodott a népség, 
amelyiknek ugyan mindegy volt az egész dolog, csak az 
nem volt egészen mindegy: mit aratnak majd ők, mit esz
nek a télen a családok, mit, miből iszogatnak a férfiak,.
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sütnek, főznek, cicomáznak az asszonyok? Mert bizony 
arról beszélni sem lehetett, hogy a bárón kivül más 
gazda is belevághassa a kaszát az életbe, nem volt ott 
sehol élet, semmi, csak békanyálas mocsárság és ebi
halak poshadt tanyája, ki tudja, tavaszig letakarodik-e 
onnan a bűzös, iszalagot nevelő? Persze, az uraság föld
jei mind magasan fekiisznek, de istenem, azért báró, hogy 
a legkülönbje legyen. Mégis, reménykedtek egy kicsit az 
emberek, hogy lám, ha már a falu népének nem ad az 
idén se szemet, se szalmát, de még egy csipet szénát se 
az a jóságos, hát legalább a báró nem hoz majd tótokat 
aratáshoz, csépléshez, hiszen most az idevalósiak is ráér
nek, nem is tartják drágábbra magukat és lesz az öreg 
Andris is olyan aratógazda, mint akármelyik bocskoros, 
bajusztalan atyafi, akinek mindig galuskán jár az esze.

Úgy Medárdus oitán való valamelyik vasárnap fel is 
ment Andris bácsi az »udvarba«, hátha szót lehetne ér
teni a tekintetes kasznár úrral, csakhogy a kasznár úr, 
meg a tekintetes asszony korán reggel átkocsiztak a 
szomszédos fürdőbe. Mondta is Vuletin Márkó, a falu
beli szerbség képviselője:

— Mi az Isten csodáját kell fürdeniök ezeknek, hi
szen életükben se piszkolták be miunkával még a kezü
ket se?!

Töprengve forgatta kezében a fehér báránybőrsap- 
kát, úgy nézte azt a sihederkamaszt, aki a szemükbe vi
gyorogva tuszkolta kifelé őket.

— Hiába várnak kendtek, úgyse fogadunk embert a 
munkára, megjönnek már a gépek. Avval aratunk, nyom
tatunk, kazlazunk! Bizony!

— Gépek?
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— Az, az, masinák, amik maguktól dolgoznak, nem 
kell oda csak minden tiz ember helyett talán egy ....

— Aztán azt mondod, megjönnek?
A legény vihogott.
— Hát nem jönnek, hozza a vasút.
— Aztán azt mondod, ember nem kell?
— De majd kell egynéhány, de nem ilyen öreg bag

lyok, hanem csak éppen hogy, de az is javából. Szak
ember, — bökte ki a most tanult szót.

n.
— Megmondta az apám, ugye csika Sztévó, kend em

lékszik, ugye megmondta, mikor ezt az ördög dolgát, ezt 
a vasútat építették, hogy még az unokája is átkozott lesz 
annak, aki csak egy talicska földet segít hozzá?! Lám, 
ugye mondta, pedig az okos ember volt, a régi pópa 
meg se tndott mozdulni nélküle. . .  Ugye megmondta ?!

Hát ami igaz, igaz. A vörös Nenádnak igaza volt, 
mikor ezt felemlítette a követek gyászos beszámolója 
után. Megmondta az apja akkoriban, csakhogy jó volt a 
napszám, kellett a pénz akkor is, mint mindig, a jegyző 
nagyokat szavalt, a pópa is mellette szólt, de még a szol- 
gabiró, meg a nagyságos vicispán úr is kijöttek, hogy 
nézzétek fiaim, így meg úgy, életet hoz ez, kultúrát vagy 
mi a csodát, mindenütt van már, áldja az egész világ, 
miért éppen csak nekünk ne legyen . . .  ?

Hát lett, süllyessze el szent Miklós és minden egyéb 
okos szentek, mielőtt idehozná azokat a kenyérevő masi
nákat! A pálinka erjedt savanyúsága hiába vonta be 
ködfátylával a korcsmaszobában tanakodó elméket, a ka
padohányból csavart cigaretták öröktüze kihamvadt, 
mintha csupa halott vesztaszüzre lenne bizva egyszerre
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a fenntartása és a nagy sipkák alatt komoly ráncok kö
zött villantak meg a lobogó fekete szemek.

A kétemberes Jóvó, aki a verekedésben is, munká
ban is elöl szokott járni, komoran dünnyögött a fityók 
mellől:

— Ide pedig se tót, se gép az idén be nem jön.
A jelszó meg volt, vezér nem kellett, minden ember 

tudta mi a dolga.
*

A másik kocsmában kevesebb volt a szó, de ital is 
kevesebb fogyott. Hallgató magyarok facsarodott szive 
mellől nem fakadtak fel a beszédek, csak a déli harang
szónál tört ki Bicók Istvánból a sóhajtás:

— Megadod-e Uram a mi mindennapi kenyerünket?

m.
Julcsa néni éppen a parazsat kotorta ki a kenyérve

tés előtt a kemencéből, mikor megszólalt félelmetes kon- 
gásával a szerbek félrevert harangja, utána mindjárt 
belerikoltott a magyaroké is ludbőröztető riasztással. 
Péntek volt, kenyérsütés napja, könnyen gondolhatja Jul
csa néni, hogy valamelyek elurasodott, dologjáratlan új
fajta menyecske keze alatt kigyulladt a kemence, vagy 
talán a boglya is, ház is. Kiszaladt hamar az uccára, ak
kor hallotta, ahogy szomszéd a szomszédnak, asszony 
az urának, gyerek a szülőjének kiabálta, hogy megjöt
tek az átkozott gépek, most rakják ki a pusztai kis állo
máson;. Ezért verte félre a harangot a sánta Vászó, aki 
mindig a tornyot bújja, onnan látta, ahogy az istente
lenek befogták az ökröket és inditanak az mdvar« szé
rűje felé.
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Ásókkal, fejszékkel, egyenesre kalapált kaszákkal, 
cséphadarókkal rohantak az emberek, de mentek az asz- 
szonyok is piszkafával, nyujtófával, kinek mi a kezébe 
akadt, nagy disznóölő késekkel. Julcsa néni is szaladt a 
vonóval, ahogy öreg lába birta, ki a dűlőn a pusztai 
állomás felé.

*
Messziről látszott a nagy masina, száz karjával, 

amikkel le akarja vágni a falubeli gyerekek szája elől 
az életet a mezőn. Előtte pár ökör, béresek kongatják 
a hosszúnyelű hajtóostorokat, hajszóznak, cselőznek be
le a világba, de két oldalt ott a két zsandár, kiket a 
kasznár kért. Szuronyuk villan a napfényen, tollúk kék
lő ragyogása belevág az emberek szemébe, szivébe.

Csak halkan zúgó, messziről sejtetős vihar fuvalma 
ha rezdült, semmi kiabálás, csak morgós félreállás, ami
kor az őrmester rászólt a népre:

— Mit akartok? Aki okos, öregebb ember, vegye 
kezébe a dolgot, teremtsen nyugalmat, baj ne legyék, 
azt megmondom. . .

Azzal szorosabbra fogta a szijjat az álián, a másik 
oldalon a káplár erősen marokba vette a fegyvert és 
egyet kattintott a závárzatán, ami úgy hangzott a halál 
csendjében, mint csattanó dörgés a még napsütéssel ra
gyogó égen, amelyre észrevétlen tolakszanak a nyugati 
perem fellegei. . .

Egyet kattant a fegyver zára és egy éles fejsze vil
lant az őrmester feje mögött, erős lendületű él vágódott 
bele a kalap kemény posztójába. . .

A káplár lőtt a levegőbe, égbe küldött egy panaszos 
acélhirnököt, azután nem volt ideje semmire. Zuhogott a 
fejsze, suhintott a kasza, vérlucsokban záporozott a csép-
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hadaró a frissmeleg húson, a forró, sós illatokkal párázó 
piros életvizben. Kések, éles körmök vették át a ni unkát, 
»add a szived, kutya!«, »a beleit vágd, mint a kigyót«* 
»lássuk, hol a lelke a zsandárnak? fekete-e?« és nemso
kára száz meg ezer darabban jelentkezett amott, a lég- 
elsőbb parancsnokságon a két csendőrkatona.

Most a gép. Fejsze, dorong, balta, ásó, csép, azután 
szalmát alá, gyufát belé, a tüztől megvadult bivaly őrült 
iramban bele a pocsolyába, a nehéz jármok lehúzzák a 
csufságos ördögfejeket, a béresek, a botos ispán ki mer
re lát. . .  A por itta a friss vért, kóbor kutyák turkálták, 
marcangolták a nehéz rongyokból kivöröslő húst, csak a 
marakodásuk hallatszik, azontúl csend, olyan csend, 
hogy az ürge rágcsálása, a tücsök ugrása már zaj. . .

IV.
Csend. Nyugtalansággal teli, halálos fenyegetésekkel 

néma csend, amelybe úgy hallatszik ki a viskókból az el
fojtott zokogás, lenyomott hangú asszonyi szemrehányá
sok siráma, öregek hümmögető mindent előrelátása, pa
naszok és aggódások, gondatlan gyerekek kacarászása, 
szerelmek bucsuzkodó ölelései és hetyke bánomisének, 
úgy áradtak, mint sötét tintafolyóba ha tust öntenek, 
még feketébb, vigasztalanul sötétebb. . .

Sok csendőr, katonák kemény parancsszavak és min
den férfira gúzs, minden második-harmadik asszony be 
a tömlöcbe, de Vargáék Pirosa nem hiába szaladgált 
egész éjjel a kertek alján, hogy szót értsen és szót értes
sen a szomszédokkal: mindenki tudta, hogy Jovin Milos 
vágta meg elsőnek az őrmestert, ő adta a fejszével a je
let, de hát ez nem igaz, mert szégyen ide, szégyen oda, 
Milos egész nap nála volt. Nála bizony, mert mikor min
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denki rohant oda kifelé, még az öreg nagyanyó is a gé
pek ellen riadozctt, akkor ő kiment a kiskapuba körül
nézni és bizony elfogta a veszedelem elől. Ketten ma
radtak a házban és ő, csakhogy visszatartsa a kedvesét 
a bizonyos romlástól, inkább hajlott a régi, a százszor 
elutasitott szavára, megadott neki mindent, mindent, 
amit lány a kedvesének adhat, annak, akit szívből szeret 
és aki úgy is elveszi Mert az igaz szerelem minden áron 
védelmez és óv . . .

Pirult a sötétben is az arca, mert ilyesmit még akkor 
sem okos és tiszteséges elmondani, ha véletlenül igazán 
igy esett, de azt sehogy sem akarja, hogy Milost is köz
refogják a zord katonák, hiszen ami nem tegnap történt, 
mégis megtörtént. . .

V.
Milos otthon maradt, még csak tanú se volt. Szé- 

gyelte a pipogyaságát, szégyelte, hogy a leány letagadta 
az ő hősiességét, hiszen, ha az öregek elviselik azokat a 
négy-öt esztendőket, neki tiz se volna sok, hiszen Piros 
meg a gyerek talán addig is megvárnák.. .

Azután az uradalom mégis tótokkal aratott és őszre, 
mikorra az újbor elég savanyúra forrt a sziken, akkor 
Milos elvette a szomszéd falubeli Mihajlovics Szavetát, 
akinek a nyakát háromszorosan fonta körül a feltüzött 
aranytallér, amikről még csak egy csülám se jutott a 
Varga Piros fattyának.
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Bencz Boldizsár

Gyöngysziget
Mint mesze mezőkön gyúló pásztortüzek utolsót lob- 

banása után, a mindent elnyelő sötétségben rejtőző fé
lelem, úgy bujkált Martos Endre jegyző úrban, az önvád, 
hogy egy alföldi falut rabolt ki, ezer és ezer embert tett 
öt év alatt koldússá és egy embert juttatott az őrültek 
házába. Csak most érezte mennyire visszaélt hatalmával, 
hogy jogtalanul tette rá kezét Petri Gergő birtokára, 
akit az utolsó kegyelemdöfés után még gyilkosság gya
nújába is kevert. Hét évet töltött börtönben más rette
netes gyalázatáért, hét év után derült ki, Petri Gergő 
ártatlan. A megtört ősz Tiborc szabadságának hajnalán 
roggyantan állt a fogház kapujában, merre menjen, mi
hez kezdjen, ősz fej, fáradt végtagok, hogyan vesse már 
meg lábát a kenyérért dúló áradatban?

Mindezt Martos Endre néhai jegyző úr képzelte igy 
csupán. A bricska, melyen menekülnie kellett hatalmi 
trónjának falujából, a törökbecsei kompban verte már a 
visszhangot s Martos Endre lelkében a nyugtalan képze
letet. Mert a valóság másképen festett. A szabadság 
örömét Petri Gergő nem élvezhette egy percig sem. Fel
mentésének kihirdetésénél, egyszerű paraszt agyában 
beállt a végbomlás, hirtelen tiltakozni kezdett, hogy a 
lángban álló világot egymaga nem olthatja el.

— Kevés ahoz az én koldús tarisznyám, kérem.
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Az urak riadtan összenéztek. Az elnök valamit súgott 
a mellette ülőnek s mint lassú áradás hömpölygött végig 
a termen:

— Megőrült!
Félóra múlva Petri Gergő előtt kinyilt a fogház ka

puja s mögötte örökre bezárult az élve eltemetettek, a 
tébolyda ajtaja. Ez volt az igazság és ezt a tragikus 
igazságot festette Martos Endre képzelete szomorúbb tra
gikummá.

Majd más nyomasztó gondolatoktól iparkodott mene
külni,de mellette a misztikus éjben suhogó gyöngyszige
ti fauna, hol annyiszor kisérelte meg gazságait megkoro
názni, nem hagyta nyugton vagyon-vágyban penészedett 
lelkét. A bricska nagy zökkenéssel állt meg a tiszaparti 
szálloda előtt, Martos a bűnösök nyugtalanságával vette 
elő duzzadó tárcáját, kétszerannyit is fizetett, mint kel
lett volna és eltűnt a forgó üvegajtóban. Háromnegyed 
éjszakán át háborgó lelkiismerettel ült az erkélyen. Alat
ta, mint hatalmas ezüstcsik futott a Tisza, balra a 
Gyöngysziget, mint nagy zsíros föld-falat az élő és holt 
Tisza közt, nem hagyta Mab ágyán pihenni Martost. Né
hol pásztortüzek pörsentek fel az éjszakában, mint apró 
szentjános bogarak szerte Gyöngyszigeten.

*
A kanászgyerek levette szájáról a bádogkürtöt, 

suttyó éveinek nagy póri parádéjával húzott egyet nadrág- 
szijján s hirtelen rémült szemeivel beletapadva az éjsza
kába, megindult a fellobbanó fény felé. A gyöngyszigeti 
puszta csöndessége még mindegyre visszanyerte a bádog
trombita esti takarodóját. Az elpihent sziget tikkadt 
szántásain megtermett ebek falták a holdat. Ijesztő vo
nításuk néha a tűz felé nyúlt el, hosszan és fájdalmasan.
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Az égbolt egyetlen csillogó kék zománc volt, csak a hold 
körül horgonyzott néhány rózsaszinhabos felhőfoszlány. 
Petri Lacika komoran és félelem nélkül lépdelt a szuny- 
nyadó végtelen pusztán. Ment néha sietve, néha lassudva 
a hunyó, majd újból, újra fellobbanó fény felé. Sokszor 
magamellett hallotta felüvölteni valamelyik borzalmat- 
sejtő ebet, ilyenkor karikás ostorával nagyokat kaszált 
jobbra-balra s aztán lelke visszatikkadt a természet 
csöndjébe. Tanyák előtt húzott el, vállára dobott ostorá
nak hatalmas sudara hosszan kigyózott utána a porban. 
Az istállókból, nyári jászolok mellől alvó barmok mély lé- 
lekzete párzott a sziget álomélete feletti föl-alá merülő 
baglyok huhogásával. Lacika ismerte majd mindegyik 
jószágot lélekzetéről. Tudta, hogy az a nehezen ziháló, 
az a Tőke Bandi bácsi borjadzó tehene, a Ruménka. Az 
a prüszkölő ló meg, a vitéz, az a vásárhelyi ménesből 
jött ide háború alatt tizezer forintért Ismerte mindegyi
ket.

Fáradt zihálással már a Rohonczy uradalom ákác- 
cserjésében menetelt, a messziről hivogató fény felé. De 
minél közelebb gondolta magát, annál távolabb tűnt a 
vörös éji pöröly.

— Pedig tűz van, — dobogott benne a felzaklatott 
gyermekszív, — pedig tűz van, — ismételte hangosan is.

A tűz egyszerre felkavarta benne a félelmet. Elérte 
a sziget-határt, a tűz még mindig nagy távolról üzent 
a szigetre s egyszerre valami összeszoritotta a torkát. 
Mint viharpaskolt zászlóárbóc feketéit a Tisza-töltésen, 
pilláin mind sűrűbben gyöngyszemeitek a könnyek. Szü
lőfalujának vészharangja, mintha vattázott űrben ko- 
lompolna, átcsendült a holt-Tiszán s messziről rekedt 
férfihangok össze-vissza kiáltozásait sodorták feléje a
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ipörkölt-szalma-izű szelek. A nádas lomhán sikálta a fo
lyó ezüstlapját s hirtelen keserű nyál futott össze szájá
ban; hátha, hátha odahaza ég a ház-----Egy nyilásba
rohant s az orvhalászok cölöpjeiről a vizbe ugrott.

Prüszkölve bukkant fel; jobb lábikráját nagy forró
ság öntötte el, a kutú fölhasitotta. De már nem törődött 
a sebekkel, szeméből kisimította a csapzott hajat s kar
jainak földöntúli erőt adott az agyában lehorgonyzott 
[gondolat.

— Odahaza . . .  odahaza valami ég.
*

Már minden csendes volt, amikor Petri Lacika beért 
a faluba. A vészharang pihent. Sehol egy lélek az uccán. 
Kutya nem mukkant, mintha mélységesen kifáradtak 
volna az éjszakai vöröskakas megugatásában.

Petri Lacika nem találkozott a Gyöngyszigetre bor
zalmas fényét üzenő vörös pöröllyel. Édesanyja háza elé 
ért. A ház állt, épen, egészben, a fekete friss kenyér illa
ta csiklandott az uccára. Most kezdett csak remegni, iz
maiban megernyedt az erő s az ablak alatt boldog tehe
tetlenséggel összerogyott. Zihált, örült és gondolatai bent 
jártak a hajnalra kenyeret sütő, félözvegy édesanyjánál. 
A kenyérsütés mindig szenzáció számba ment lelkében,. 
Különös módon fogta meg most lelkét az édesapja em
léke is. Sokat töprengett már azon a féléjszakába nyúló 
pásztortüzek mellett; hol lehet az édesapja? Halványan 
még emlékszik rá, ő talán akkor öt éves lehetett s az ap
ja egy este nagyon szomorúan puskával jött haza. Azt 
mondta:

— Ez a községi bika se eszik meg többet havonta, 
harmincezer kive szárat.
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Az édesanyja akkor is éppen kenyeret sütött, meg
tejfölös lángost. Az apja nagyon szerette. És aztán___
aztán nem tudta mi történt másnap. Csak doboltak az 
udvaron, az emberek összevissza kiáltoztak.. .  a nyel
vüket nem is értette. Egy morcos nézésű ember zsebelte 
a pénzt. . .  A lovakat kikötötték a szinből, tapogatták . . .  
Aztán a kukoricát lehordták a góréból; a csövest, — 
a morzsoltat meg zsákkal együtt vitték el a magtárból. 
Akkor a morcos nézésű a házra mutatott és mind odanéz
tek, amaz dobbantott a kalapáccsal, erre nagyon őrült vi
ta keletkezett, megint kiáltoztak, mintha egymást ipar
kodtak volna tulharsogni. . .  és akkor. . .  akkor valaki 
pénzt adott a morcosnak és csend lett. Az anyja zokogni 
kezdett, többen is sirtak és ő is sirt. Az apja már nem 
volt odahaza. Aztán nem is látta többet soha. Abból a 
házból el is kellett nemsokára jönniök és ez nagyon fájt 
neki, emlékszik, nem is fájt más igy, még az se, hogy 
mindenre azt mondták:

— Rettenetes olcsón kótyavetyélték el.
Akkor nem tudott semmit.
Ma már tudja: licitáció volt. Ma már megértett© 

azt is, hogy miért kellett neki kanásznak beállni a Cson- 
^gorádyhoz: szegények voltak.

De az apját. . .  az apját ma sem tudja, hová tették. 
Nem mondták soha. Az anyja is titkolta mindig. Csak azt 
mondta: majd, ha megnősz fiam.. .  Most megnőtt. Most 
meg is kérdezi. . .

Mintha ereje megkétszereződött volna, felugrott a 
földről. A keleti égbolton már halvány kékes fény deren
gett. Lacika nyújtózkodott és betaszitotta a madzagos 
kiskaput. Átment az udvaron az alsó épületig és bekém
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lelt az ablakon. Édesanyja ott ült a kemence ajtaja 
előtt. Fején a hét év óta megszokott fekete kendő. Mere
ven révedt maga elé és szemeiben ott csülogott a hét év 
alatt megszokott könny is. Szanaszét szakajtók. Lacika 
{illendőséggel kopogott. Lassan belépett.

— Hasznos munkát, édes szülém.
Az anyja eléje futott, magához ölelte.
— Laci, te, éjidőben?!. . .  Elengedett a gazda?
Lacika ingatta a fejét.
— Nem biz édesanyám. Nem is szóltam én lélekhöz 

se. Gyöttem magamtul. Tűz volt, láttam a tiszagátrul. . .  
Mibe tett kárt?

Az édesanyja, mintha nehezére esnék is, mintha 
isten büntetését látná is s mintha lelkében örülne is, 
amikor azt mondta:

— A jegyző-ház égett le.
Kis csönd szakadt közéjük. Lacika egy szakajtót 

borított fel és arra ült. Lelkében viaskodott a kérdezőskö- 
dés módozataival, aztán mégis olyan egyszerűen, olyan 
közvetlenül és kitérhetetlenül fordult az anyjához:

— Édes szülém... hol van az édesapám?
Az anyja nem felelt.
— Meghalt?... Háborúba veszett?... Fogságban

van? . . .  Szibériába kellett neki akkor tán visszamenni?... 
Édesanyám, nem vagyok én mán gyerek. . .  Kinyérkere- 
ső vagyok! -----

Petriné aszott vállai aprókat rángatóztak, zokogni 
kezdett. Lacika feltakarta a gyúródeszkán az abroszt,
— tejfölös lángos volt alatta. Torkát, mintha erős kéz 
markolta volna össze. Az anyjához simult.

— Titkol hát előttem valamit is, édesanyám?
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Zavarban és erőszakkal majszolta a tejfölös lángost. 
Nagy csönd után az anyja szipogva csak annyit mon
dott:

— Apád é l . ..  őrült... az apád őőőrült!
Petri Lacika szájából kifordult a falat
Álián csörgött az olvadt vaj, szájaszélei idegesen 

remegtek, kitüzesedett homlokát a hajnal kékes fényétől 
acéllapnak tűnő ablaküvegre tapasztotta s egyszerre 
belőle is feltört az érthetetlenül jóleső, hangos zokogás.

*
Sötét gondolatokkal rémült a zavaros vizbe. Ott állt 

a komp orrán, előtte a rúd keresztben, hogy az oktalan 
állat, a tüzes Csongorády mén bele ne menjen a hábor
gó Tiszába. Eljöttek érte megint a koldus faluba, őszutó 
volt. Alig néhány hónapot töltött csak édesanyja mellett, 
de nagyon szerette a gazdája, hát most viszi átal megint. 
Sokat tudott, többet hallott odahaza a kelleténél. Koldú- 
sok az emberek. Még isteni szerencse és úrnak számit, 
aki kanász lehet. Annak a rabló istentelennek a nevét is 
megtanulta. Leikébe sirta az édesanyja. Belefaragta, 
mint fiatal platán fába: Martos Endre, — és ezt nem 
fogja benőni.

A kompban nagy visszhangot vertek a ledobott 
komphúzó dorongok. Felkapaszkodott a saraglyába s a 
nagyoktól eltanult köszöntéssel, komolyan a révész felé 
fricskálta kalapja karimáját.

A sárga féderes kocsi recsegve futott a töltésen. Pet
ri Lacika új, terelő kürtjét szorongatta, rézszegélyes, 
szép ajándék kürt volt. Szeretett volna már belefújni. 
Belefújni az ő fájdalmát: az apja őrült. A szántásokról 
üdvözlő örömmel úszott feléje a kanászpajtások elnyúj
tott hivása:
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— Laaa.. .cii!
Kürtjével lengetett vissza nekik s nagyosan büszkén 

felállt a rohanó kocsiban. Kalappántlikája mellett her
vadtszirmú temetővirág lobogott: rozmarin. A féderes 
kocsi lekanyarodott a töltésről és dülőuton vágott neki 
Gyöngysziget-pusztának.

*

A leszakadt éjszakában nagyokat húnyt lidérc sze
mével a pásztortűz. Hideg, havas rongyok céltalan ára
data kószált az égbolton, mint mocsárban hempergett, 
gazdátlan falkák. Egyetlen vad grimász volt a néha mu
tatkozó holdtányér, bukdácsolt felhőből-felhőbe, a Tisza 
ellenségesen zúgott, a tél már küldte a fagyos, ólmos le
helletét. Petri Lacika konokul dacolt a pásztortűz mellett. 
Arcán rőten, riasztóan táncolt a fény, meredt szemhéjait 
csak akkor emelte fel fázósan, komoran, mikor a szél 
kavargó füttyel rohant tova egy-egy megriasztott zsa- 
ráttal. Lelke gondűző játékot talált ebben, ahogy nyar- 
galászó tűzkigyók futkostak szerte a kis máglyából. Né
ha biggyedt ajakkal ő maga kotort a pásztortűzbe: 
m ég... még! Megunta ezt is. Tekintetét sötét távolokba 
szúrta, mintha látná. . .  igen, mintha látná azon az 
óriási hullához hasonló felhőn az ő őrült apját. Ott tu- 
'sakodik, viadalra kél kisebb bikfic felhőkkel, most le
győzik, a hold átszűrödik foszló testén és egyszerre bele
olvad nagy, őrült öleléssel a többi ormótlan feketeségbe.

Az éjszakába misztikus élete mindig őrült apjához 
üldözte Lacika lelkét. S ilyenkor lecsuklatta fejét, ászéi 
mind erősebb jajongással markolt a parázsba, a felhő
rengeteg újabb ezer meg ezer hulláját hurcolta az égen 
és az ő keze mindig, mindig ökölbe szorult.
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Most egy apró feketeség mozdult meg Lacinak átél- 
len. Kanászpajtás. A buzogány tanyájáról a Mihók Imris. 
Lacika megértő szövetségese, őrültet sose látott, szeret
te elhallgatni a Lacit, amikor kesergéseiben az ő apját a. 
képzelet szárnyairól magyarázta. Nagy szótalansággal 
szárcsumát dobott a menekülő parázsra.

— Majd. . .  ha majd nagy leszól Laci. . .  Elbírsz 
vele;. Két olyan nyápiccal is . . .  Megvered.

— Meg, annyit mondok.
Immár kamasznak indult teste ott ormolt az újra lo

bogó tűz felett s a bosszú vágyától leikébe harapozó fáj
dalmában, csizmájával ezer zsarátot rúgott szerte a. 
szeleknek.

#
A komphoz kötött csónak lánca megzörrent, rajta a 

lakat nyikorogva himbálózott. A révészkunyhó öreg, ros
kadozó vállakon nyikkant a nádfedele, mint behavazott 
őrült asszony szétbomló hajkoronája szűrte az északi vi
hart.

Petri Laci nehezen tudott előre haladni a jeges Ti
szán át. öt esztendő múlt el felette. Tagbaszakadt legény- 
nyé serdült, törzsökös platán fává, kérgében még a be 
nem heggedt, vésett névvel. Egész karriert futott meg a 
kanászostortol a révész állásáig. Nagyon szerette Cson- 
gorády. Hűségéért szerette és azért az odaadó küzkö- 
déséért, hogy édesanyját s ő magát is fenntartani ipar
kodott. A révészséget biztosította Lacinak, jóval dúsabb 
fizetéssel, mint más révész előtte élvezett. Már családhoz 
tartozónak tekintette Lacit. Árendába földet is bizto
sított részére. Ragaszkodtak egymáshoz. És Laci azért 
is vonzódott Csongorádyhoz, mert soha nem mondta még 
Csongorády,hogy ne álljon bosszút azon, aki koldusta-
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risznyát telve gyalázattal akasztott az ő és édesanyja 
nyakába.

Laci átal ért Csongorádyval Gyöngyszigetre. Cson- 
gorády kezet nyújtott Lacinak és a mének gyorstrapp
ban ragadták tova a feketelő esteledésben. Mire Laci 
visszaért már teljes sötétség volt. A föld mindenütt szür
késfehér, de egy méterrel felette már vaksötét volt min
den. Különös decemberi éj volt.

Fiatal, de magraérett parasztasszonyka csókolta 
Lacira a jóestét.

— A vacsorát hoztam.
Laci fölvidámodott.
— Ereggy te, te kis boszorka, hát nem félsz ilyen 

istenítéletben jőni? Találtam vón itt még mára sza
lonnát.

— De én mást hoztam, Laci.
— N o!. . .
— Emlékszöl tán, Gyöngyszigeten, ahogy répát 

egyeztünk. Ahogy odagyöttél enyelgeni és szármát adtam 
és azt mondtad: fájint valami. Megcsókoltál és la, asz- 
szony vagyok. Anyánknak meséltem, ezt, ma épp. Hát 
szármát küldött, jó tejfölöst.

Szaporán pakkolt ki a szatyorból. Laci átölelte a 
csöpp asszonykát:

— A zanyátokat hát!
Homlokon csókolta Julit. Egyszerű pór lelke a sze

relmes szavak zuhatagának kifogyhatatlan forrása volt. 
Nadrágszijját két likkal eresztve települt asztalhoz.

Hevesen zörgették az ablakot.
— A kutya jár kinn ilyen időben.
Felcihelődött Laci. Küépett. Kavargott a havas vég

telen, szót alig lehetett érteni.
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— Agyon isten.
— Megadta. . .  Át?
— Martos nagyságos űr már a kompban is van a 

szánon, hát aztán persze, hogy át.
Laci arcában egyszerre minden ideg remegni, resz

ketni kezdett. Martos. . .  Martos Endre a leikébe égetett 
szó, szavak, név: Martos, az ő édesapja, az őrült, egy 
éve, hogy meghalt. . .  Most hát ennek az embernek az 
élete a kezében van. Hirtelen, de talán csak néhány perc
re a vak bosszú vérengző mérge tolult szivébe.

— Osztán mire végeznétek odaát?
— Borkóstoló lesz Rohonczynál. De csak szaporán 

hát, Petri, mert csontig fázunk tétlen.
Laci berohant a házba, zihálva kapkodta magára a 

báránybekecst, kucsmát. Az asztalról felragadta a bics
kát:

— Hejh!, Martos Endre___
Juli dermedve állt egy pülanatig, aztán könyörögve 

Laci elé futott:
— Az istenért, Laci. . .  Laa . . .  cin!
Előreintő tragédiát érzett.
— Csókolj meg. . .
Laci, mint összehulló szobor, félredöntötte az útból.
— Majd visszatérek.
A komp alatt ropogott, recsegett néhány útbaeso, 

vékony jégtábla. Laci szédült, agyán egész orgiát ült a 
múlt, a paskoló hullámokban már mintha látná az át
szűrt szivíí embert, hogy küzd vérevesztetten, ezért az 
életért, ezért az örök cirkuszi porondért, melyen csak 
percnyi lét egy ember élete. Aztán látta, amint elmerül, 
utána még kinos hörgésektől származó brutykák törnek 
fel a v íz  alól. . .  ki tudja hányán, majd a legrettenetesebb
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kétségbeeséssel várják haza. . .  és napok, talán hetek 
múlva egy roncs, halrágta püffedt tömeget találnak a 
parton. . .

A komp nagyot lökődött. kezéből zuhogva hullott le 
a komphúzó dorong, mintha iszonyatos álomból ébredne...

— Jóember. . .  na!. . .  fogja, itt van a kompdij.
Markában egy meleg ropogós bankó lapult.
— Köszönöm.. .
A lovak, mintha halálkomptól ragadnák ki, az élet 

szánját, prüszkölve, toporzékolva vágtattak be Gyöngy
szigetre.

Mikor mindent elmosó homályban rohant már ' a 
szán s csilingelését még a hópelyhek tüll fátyolán át feléje 
sodorták az északi szelek, Laci ormolt a töltésen s lelke 
betelt a megbocsájtás nagy, jóleső mosolyával.

— Szegény bitang. . .  hogy menekülsz hitvány éle
teddel . . .

Tenyerét szétnyitotta, a bankót szárnyra kapta a 
vihar s Laci jókedvűen, a tartozásban maradt csókkal 
indult vissza Julihoz, a bácskai oldalra.
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Borsodi Lajos

A nyomorék
Sokáig küzködött magával, de végül is rászánta ma

gát. Beállított az ügyvédhez Szalag Mátyás és vitte ma
gával lelkének nagy keserűségét

Illedelmesen várakozott az ügyvéd előszobájában, 
mig rákerült a sor. Aztán kihúzta magát az ügyvéd előtt, 
már amennyire szegény, nyomoréklábu Szalag Mátyás 
magát kihúzni tudta. Mert tudni kell, hogy a nagy világ
csatában, az Isonzó poklában ott hagyta fél lábát, ami 
mellett még szerencséről beszélhet, mert kicsi hijja, hogy 
egész életét ott nem hagyta.

Szalag Mátyás pedig kihúzta magát az ügyvéd előtt 
és keményen, elszántan vágta ki a nagy elhatározást:

— Tekintetes úr, válni akarok a feleségemtől.
Az ügyvédet meglepte Szalag Mátyás súlyos kije

lentése.
Ismerte régebbről őt is, az asszonyát is. Tudta, hogy 

már a háború előtt jegyben jártak egymással, meg hogy 
Ágnes hűségesen megvárta, amig a legény a háborúból 
visszatért. Úgy emlékezett, hogy gyerek is van. Csodál
kozva kérdezte:

— Aztán mér akar kend válni?
Szalag Mátyás nagyot lélegzett, úgy bökte ki a ke

serű választ:
— Mert megcsal az asszony.
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Az ügyvéd hitetlenkedett:
— Megcsalja? Ugyan! Biztosan tudja-e kend?
Szalag Mátyásnak nem tetszett ez a sűrű kérdezős-

ködés. Szinte sértődve válaszolta:
— Tudom én, mit beszélek, nem vagyok gyerek. 

Megcsal a Horváth Imrével.
— Ki az a Horváth Imre?
— Ki vóna? Legény a falunkból. Magas, egészséges, 

szép szál ember. Nem olyan nyomorék mint én.
És elborulva tette hozzá:
— ő mentett meg engem a nagy háborúban. Amikor 

lelőtték a fél lábam, ő jött értem a tűzvonalba. A vállán 
vitt ki a tűzből. De utóbb szemet vetett az asszonyra. 
Hát ezzel a Horváth Imrével csal meg az asszony.

Az ügyvéd tovább faggatta:
— Aztán van-e rá bizonyitéka?
Szalag Mátyás most már kezdte elvesziteni a tü

relmét.
— Bizonyitékomi? Nem kell az ilyesmihez bizonyí

ték. Érzi az ember az ilyesmit.
Az ügyvéd nem elégedett meg a válasszal:
— Mondja meg mégis, miből érzi?
— Hát ott leskelődik mindig az asszony körül. Lá

tom, az asszony is sziveli. Úgy kell annak lenni, hogy meg
csalnak azok engem. Mert hogy én nyomorék vagyok, 
amaz még szép szál, egészséges ember. Meg azonkivül is 
fölényben van, mert ő mentette meg az életemet.

Az ügyvéd meg akarta nyugtatni az elkeseredett 
embert:

— Képzelődik kend, Szalag Mátyás. Jó asszony a 
kend felesége, nem vetemedik az ilyesmire. De meg nem
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is lehet elválni, ha nincs bizonyitéka. Menjen csak kend 
nyugodtan haza, nincs ott semmi baj a portája körül.

Szalag Mátyás bosszúsan rántott egyet a vállán. 
Aztán ráncba szaladt a homloka és sötéten válaszolta:

— Annyit mondok, hogy ha a tekintetes úr nem 
tudja a dolgomat eügazitani, majd csinálok én magam 
rendet.

És be se várva az ügyvéd válaszát, gyors mozdulat
tal megfordult, falába komor ütemben kopogott végig a 
padlón és nyomában csak valami félelmes elszántság 
árnyéka maradt. Gyalogosan indult haza a városból a 
faluba. Már lassan alkonyodott és úgy számított, hogy 
sötét este lesz, mire hazaérkezik.

— Nem baj — mondta magában — csak legyen 
sötét este! Ki tudja, mire lesz jó a sötétség? — És a sze
me vésztjóslóan csülogott és a keze ökölbe szorult.

Hibás lábával egyre csak tovább kocogott a poros 
gyalogösvényen. Száz sötét gondolat, kusza tervezgetés, 
felvillanó, újból szertefoszló, megint felbukkanó szándék 
cikázott át az agyán. Homályosan az adóhátralék is ott 
kóválygott a homloka mögött, emiatt tegnap a végre
hajtó járt nála. — Bánom én, hessegette el magától az
tán ezt a gondot, más bajom van énnekem. — Újból az 
ügyvéd szava visszhangzott benne. Hogy azt mondja, 
nem lehet elválni. Hát hiszen, talán nem is olyan nagy 
baj, hogy nem lehet. Mert akkor ők ketten még a mar
kukba is röhögnének, amiért ő maga áll félre az útjuk
ból. Nem áll félre, azért se! Fog ő rendet teremteni más
képen, olyan igaz, mintahogy egy nap van az égen. Szá
nakoznak rajta, bizonyára ki is nevetik a háta mögött 
szegény, rokkant háborúviselt Szalag Mátyást, aki pedig,
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ha megvaditják, félelmes és erős tud lenni, mint a pusz
tító fergeteg.

A lelke mindinkább megtelt zord nekidühödött gyű
lölködéssel, a szemében már vad elszántság villogott, 
amint közeledett a falu felé. Fekete, mély sötétség taka
rója feküdt már az ismerős házak fölött, az égen elsza
kadt felhők rongyai között egy-két árva, bánatos csillag 
gubbasztott, valahol Erős Istvánék kertje alján a vén 
komondor vonitott szüntelenül, amitől a falu lomhán ka
vargó csöndje még nyomasztóbb lett. És Szalag Mátyás 
csak ment, ment tompán, kopogó, sánta ütemben a há
za elé.

Már messziről észrevette, hogy az ablak mögött még 
világosság dereng. Amint közelebb jött, látta, hogy az 
ablak nyitva van és hogy Ágnes kihajol rajta. Az ablak 
előtt Horváth Imre áll, egyenesen, büszke tartással, mint 
a szálfa.

Szalag Mátyás melle nehezen zihált. Homlokán ki
dagadtak az erek és már nekündult, hogy rájuk csapjon. 
De aztán erőt vett magán, összeszoruló ujjainak körmei 
véresen nyomódtak bele a marka húsába, csöndet paran
csolt hangosan zakatoló szivének és óvatosan a ház előt
ti öreg ákác mögé lopakodott. Tisztán látott ő már min
dent, mégis meg akarta lesni, inkább önkinzásból, évődő, 
szerelmeskedő beszédjüket is.

De már későn érkezett. Az asszony abban a pillanat
ban húzta be az ablak szárnyát és már el is tűnt a szo
bában. És Szalag Mátyásban most már a végtelenségig 
felfokozódott a tehetetlen düh, agyát mint egy forró hul
lám elborította a vér, nadrágja zsebébe nyúlt, türelmetlen 
ujjal nyitotta ki a kést és mint valami éccakai kisértet
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már ott termett Horváth Imre előtt, hogy az éles pengét 
belé szúrja.

— Meghalsz, az apádat! — hörögte és a kés meg
villant a másik előtt. Horváth Imre egy pillanatra meg
torpant, de rögtön utána súlyos marka már lecsapott a 
gyilkot emelő kéz csuklójára, csavart egyet rajta és a 
rabságba került kéz éles, elviselhetetlen fájdalomtól el
gyengülve, lassan elengedte a kést, amely halk koppa- 
nással a földre esett.

— Nono, — tört ki ekkor öblösen, zengőn a hang 
Horváth Imréből, — nono, csak nem akartad belémszúr- 
ni, Mátyás!

Még mindig fogta a másik csuklóját, de már gyöngéb
ben, erőt mutató, de mindjárt kegyelmet is adó szorí
tással.

Szalag Mátyás megsemmisülve tűrte a szorítást is, 
a magabizó beszédet is. És kétségbeesett dühvei szakadt 
ki belőle a keserűség:

— Megcsaltál, gazember! Hagytál volna inkább el
pusztulni az Isonzónál. Most idehaza ölsz meg apránkint. 
Komisz ember vagy te, Horváth Imre, te hires! Szemet 
vetettél a bajtársad asszonyára, a nyomorék ember asz- 
szonyára. Tán jussod van rá, mert kihoztál a tüzből? No, 
szúrj belém azzal a késsel, te hires!

Horváth Imre elengedte a vergődő ember csuklóját, 
két karját a mellén összefonta és nyugodtan, tempósan 
adta meg a választ:

— Nem kell okvetlenkedni, Mátyás. Azt hittem nem 
szereted. Ütöd, vered.

— Hát aztán? — csattant fel Szalag Mátyás, — mi 
gondod rá? Az én asszonyom, azt teszek vele, amit aka
rok. Persze, hogy verem. Hadd tudja meg, hogy azért,
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mert nyomorék vagyok, mégse vagyok utolsó ember. De 
ti megcsaltatok, komiszak. Te. . .  te . . .  — villant meg 
újból szeme és ökölbe szorult keze megint a magasba 
lendült.

De Horváth Imre nem védekezett. A hatalmas em
ber kissé lehajtotta a fejét és halkabb hangon válaszolta:

— Ne izgulj, Mátyás. Kár a sok beszédért. Hozzád 
húz az asszony tüzön-vizen át. Nem akar engem.

És még halkabban hozzátette:
— Ha éppen tudni akarod, most adta ki végleg az 

utamat. Ne bánts te engem, úgyis pusztulok én innen.
És be se várva a választ, a hatalmas ember lehaj

tott fővel megindult és csakhamar beleveszett az écca- 
kába.

Szalag Mátyás egy ideig utána bámult és valami 
nagy melgség ömlött el a szivén. Aztán benyitott a ház
ba. Az asszony még ébren volt, éppen a párnát igazitotta 
a gyerek szöszke feje alá. A petróleumlámpa már csak 
gyöngén hunyorgatott.

— Jó estét, — köszöntött rá Ágnes halk hangon az 
urára, — meggyütt kend?

— Meg — mondta keményen és kurtán Mátyás és 
nagy súllyal telepedett le egy székre. — Meggyüttem, — 
folytatta aztán valami különös nyomatékkai hangjában. 
És ha tudni akarod, el is végeztem a dolgomat. El én. 
Rendet teremtettem itt a házam körül, hallod-e?

És mert Ágnes egy szóval se válaszolt, Szalag Má
tyás fenyegetőleg emelte fel a kezét:

— Másképpen lesz ezentúl, haílod-e? összeakadtam 
azzal a híressel, a Horváth Imrével. Megmondtam én 
neki. Pusztul az innen. Nem lesz itt többé szerelmeske
dés, annyit mondok.
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— Eddig se vót — mondta csöndesen az asszony.
Szalag Mátyás lelkében már valami megbékélt bol

dogság muzsikált. De ezt a benső ujjongást az asszony 
előtt titkolni kellett és ezért parancsolóan, keményen 
csattant fel megint a hangja:

— Ne lássalak többet azzal a híressel, mert velem 
gyűlik meg a bajod. Megértetted?

És öklével nagyot csapott az asztalra.
— Ügy lesz, ahogy kend parancsolja — mondta 

szelíden Ágnes.
Aztán megfordult, hogy ágyat bontson.
És Szalag Mátyás nem vette észre, hogy az asszony 

szemébe két forró, mélyből fakadó, szomorú könnycsepp 
szökött.
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Borsodi Lajos

A szerenád
L

Ott ültek együtt hárman a kisvárosi kocsma félreeső 
sarkában. Szélesen keringő, álmos füstfelhő, összeve
gyülve áporodott alkoholgőzzel, terpeszkedett rájuk és 
táncolta körül a végsőket pislákoló, piros lámpákat. 
A nyersfaragású asztalon a csorba poharakban gyanús 
színű, olcsó lőre szunnyadozott.

Nagylaky Mózes, a hegedűvirtuóz, annyi pétervári, 
bécsi, majd debreceni és szekszárdi sikerek hőse, fejét 
öklére támasztva, félig rajtafeküdt az asztalon. Kopo
nyáján néhány jobb időkből visszamaradt hajfürt im- 
bolygott, sőt az egyik, indokolatlan merészséggel, fia
talosan a homlokába is csapódott. A ruhája — no, de 
ez igazán nem fontos, hiszen a kocsma többi vendége 
sem öltözködött éppen az utolsó divat szerint. De ez a 
színehagyott, sóhajtó zsakett nagy szerepet játszott a 
hegedűvirtuóz életében, mert ha elgondoljuk, hogy a ki
váló művész húsz éven át, az összes nagyvárosi pódiu
mokon is, megható hűséggel ragaszkodott ugyanehhez a 
ruhadarabhoz, úgy egyszerre elénk villog az a rejtel
mesnek látszó ok, amiért Nagylaky Mózes, az élhetetlen 
zseni, esténként ott volt látható a kisváros kocsmájának 
egyik félreeső sarkában, fejét öklére támasztva és félig 
rajtafekve az asztalon. A hegedűművész közeljárt már
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az ötvenhez, de csak a hegedű művészetét nem kívánta, 
megtanulni.

A másik asztaltárs Jójárt Dénes volt. Húszéves le
hetett. Dús haja büszkén hullámzott az ég felé és rózsás 
arcán ünnepélyes komolyság és szilárd öntudat ült. Jó
járt Dénes vékony teste bizonytalan zöld ruhába volt 
szorítva, kissé horpadt melle fölött széles, fekete selyem
csokor lebegett, amely alól, derűs kíváncsisággal, fehér 
ingének egy csücskéje kandikált ki. Amint ezekből kö
vetkezik, Jójárt Dénes hivatásos drámaírónak tudta 
magát,

A harmadikat, aki Oroszországból szakadt ide, az 
egész városban csak Nikolájnak hívtak. Nikolájt egyéb
ként nem tartották egészen tökéletesnek, sőt az ucca- 
gyerekek akárhányszor gúnyolódva követték, amikor 
esetlen gesztusok között, fennhangon önmagával vitat
kozott és látszólag ok nélkül többször hangosan felkaca
gott. Nikoláj a hóna alatt állandóan egy citerát hordott 
és ez a citera is esténként ott volt látható a kocsmában 
a családi asztalon, szinte odasímulva gyöngéd tulajdo
nosához.

Ezt a Nikolájt a másik kettő a világ legnagyobb 
bölcsének tartotta.

n.
Koccintás nélkül, csöndesen iddogáltak.
Halkan tört ki a szó a hegedűművészből:
— Uraim — mondotta keserűen — én megölöm ma

gamat.
Nikoláj éktelen nevetésbe kezdett:
— Ugyan! Hát érdemes egy leány miatt? Érdemes 

az egész világ miatt? Az ember születik, egy ideig kocs- 
mázik, aztán úgyis meghal. Minek itt erőlködni?
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És hosszú körmeit végighúzta a citera húrjain, az
tán a felsikító zavaros hangáradatot még nagyobb rö- 
hejjel kísérte.

De Jójárt Dénes aggódva nézett a művész elborult 
szemébe. Nagylaky Mózes egy idő óta állandóan emle
gette az öngyikosság tervét. Ez gyanús volt, fölötte gya
nús. És a drámaíró, aki úgy érezte, hogy már hivatásá
nál fogva is mélyen belátott az emberi lélekbe, ebben a 
lélekben ezúttal határozott alakban látta kibontakozni a 
végzetes szándékot.

— Nem szabad ilyenre gondolnia, művész — mon
dotta férfias komolysággal. — Hiszen nincs is oka rá. 
Az a lány biztosan szereti önt, egészen biztosan szeretv

Nagylaky Mózes szemében öröm lobbant:
— Gondolja? őszintén gondolja?
— Esküt teszek rá.
— Miből gondolja?
— Miből? Istenem, miből? Én ránézek egy nőre és 

máris tudom, hogy szerelmes-e, vagy sem. Ez a szak
mámba vág. Meg aztán, minden leány csak boldog lehet, 
ha ilyen nagy művész szerelmet érez iránta.

Ez az utolsó érvelés határozottan hatást tévesztett, 
mert Nagylaky Mózes bosszúsan legyintett a kezével. 
De utóbb derűs szemmel mondta:

— Ez a leány egy szent. Ma is, amint végigtipegett, 
az uccán, lesütött szemekkel. . .  olyan volt, mint a meg
testesült imádság, pontosan olyan. És ön tényleg azt 
hiszi, hogy szeret?

A drámaíró ellentmondást nem tűrő hangon felelte r
— Ebben kételedni sem lehet.
De Nagylaky Mózesnek még mindig voltak aggályai:
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— Nézze csak, uram, ha ez a leány igazán szeret, 
miért nem néz sohasem a szemembe? Igaz, ha látom, 
én is lesütöm a szememet, de azért mégis megérezném, 
ha rám nézne. Tud ön erre magyarázatot?

Jójárt Dénes válaszolni akart, de Nikoláj most ismét 
végighúzott a citera húrjain és a kirobbanó vad bongás 
közben röhögve kiáltozta:

— Szerelem, mindig csak szerelem. Ha az ember
nek megbolondul az esze, akkor őrültek házába viszik, 
de ha a szíve bolondul meg, akkor szabadon hagyják. 
Hol itt az igazság?

Nagylaky Mózes meghökkenve nézett Nikolájra, a 
drámaíró pedig oktató ábrázattal fordult feléje.

— Nikoláj úr — mondta — ezt a kérdést nem lehet 
bölcsességgel elintézni. Mi most itt az érzések finom 
hangszerén játszunk és ezt a művészetet hideg ésszel 
felfogni sem lehet.

Aztán a tapasztalt emberek finom mosolyával újból 
Nagylaky Mózes szemét kereste:

— Az a leány éppen azért nem néz önre, mert sze
reti. És mert romlatlan és gyermeteg, mint. . .

A drámaírónak e késő éjszakai órában egyetlen ha
sonlat sem jutott eszébe. Felvette a borospoharat és 
gondolkozás helyett megfontoltan inni kezdett.

A művész is akart valamit mondani. De előbb ő is 
megfogta a borospoharat és bosszúsan iddogált belőle.

Nikoláj szintén.
Nagylaky Mózes most megigazította nyakát a gal

lérjában, mint aki valami nagy kijelentésre készül, az
tán belekezdett:

— Arról van ugyanis szó, uraim. . .  tudnüllik . . .  
mert egy leány szivét külső eszközökkel is meg kell
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nyerni. . .  ha én ma éjjel a drága leánynak éjjeli zené
vel kedveskedném. . .  Azt hiszem ugyanis, hogy ez az ő 
szemében is nagyjelentőségű lovagi cselekedet volna. . .  
tudniillik . . .  noha bizonyos, hogy az ő romlatlan lelke . . .

A drámaíró lelkesen közbeszólt:
— Nagyon helyes és feltétlenül szükséges is. Szala

dok a lakására és már hozom is a hegedűjét.
De Nagylaky Mózes gyöngéden visszanyomta a ro

hanni készülő drámaírót.
— Ugyan, hová gondol? Hogy én hegedüljek az 

édesnek a saját hangszeremen, amellyel pénzt kerestem? 
Ez lehetetlen. A kezem sem volna biztos, a szívem is 
nyugtalankodna. . .  De itt van Nikoláj úr és itt van a 
citerája. Majd Nikoláj űr lesz oly kegyes. . .

Nikoláj sötéten nézett a művészre. Majd hevesen 
előredobta a vállát és dühösen kiáltozta:

— Már pedig én senki lányának nem muzsikálok.. 
Az egérnek a szobámban igen, a tücsöknek a falban* 
igen, mert azok értik a muzsikámat, de egy lánynak 
nemi Tud az szeretni muzsika nélkül is.

Ezzel nagyot ütött az asztalra és félig hangosan 
mormogta tovább:

— Nem én, nem én!
Most Jójárt Dénes vette át a szót:
— Nikoláj úr — mondotta — ön meg tudná tagadni 

a művésznek ezt a baráti szolgálatot! Hát lehetséges ez?1
A művész kérő hangon hozzáfűzte:
— Nikoláj úr, hiszen ön barátom!
Nikoláj szégyenkezve ax asztalra nézett. Aztán bi

zonytalan mozdulattal felállt és a citerát a hóna alá 
vette.
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— Mehetünk! — mondotta halkan.
Fizettek és elindultak.

m.
Az ucca mint hosszú, fekete szallag nyúlt el előttük.
Nagylaky Mózes apró pipára gyújtott, Jó járt Dénes 

cigarettázott. Nikoláj pedig fütyörészve haladt előre.
Egymástól nagy távolságban, magas oszlopon, két 

bánatos lámpa unottan őrizte az éjszakát.
Kutyavonítás.
Egy kávéházból, amint nyílt az ajtaja, öreg valcer 

hamis ütemei vágódtak ki az uccára.
Jójárt Dénes nagyélénken valamit magyarázott a 

művésznek. Nikolájt a beszéd nem érdekelte, ő rendet
lenül tovább fütyürészett.

Részeg ember került elébük. Nagy körben megemelte 
a kalapját és dülöngve tovább haladt. Nikoláj röhögve 
nézett utána.

A Hosszú-ucca sarkán megálltak. Itt lakott a lány. 
Egy percig az ablak alatt sugdolóztak, de akkor taná
csosabbnak vélték a sarkot megkerülni és ott folytatni 
a megbeszélést.

Arról volt szó, hogy a játékhoz a citerát valahová 
el kell helyezni s a drámaíró baráti önfeláldozással rög
tön felajánlotta a hátát, mint amely a célnak tökéletesen 
meg fog felelni. Nagylaky Mózes inkább amellett volt, 
hogy a citerát ketten a kezükben tartsák. Komoly, su
sogó szavak cserélődtek.

Most hirtelen a sarok mögül különös zörejt hallot
tak, mintha közvetlen közelben ablakot nyitottak volna. 
A suttogás elakadt, ők hárman összenéztek.
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A zörej még erősebben megismétlődött. Semmi két
ség: a leány ablaka felől jött. Három sovány nyak nyúj
tózkodott a sarok leshelyéből az ablak felé.

Az ablak kinyílt, egy másodperc — és egy fürge 
férfialak ugrott ki belőle. Már szaladt is egyenesen ab
ban az irányban, ahonnan ők hárman jöttek. Az ablak 
ismét becsukódott.

Nagylaky Mózesnek a pipa kiesett a szájából, Jójárt 
Dénesnek a torkában dobogott a szíve, Nikoláj ujjai za
vartan a citera húrjain táncoltak.

A drámaíró felemelte a pipát és átnyújtotta a mű
vésznek.

Azután szótlanul visszafelé indultak.

IV.
Egymás mögött mentek a némán, szinte holtan alvó 

uccában. Elől, sötét arccal, Nagylaky Mózes haladt és 
feje szinte a melléig lógott. Utána Jó járt Dénes lassú 
léptei kopogtak a kövezeten, ő szüntelenül a körmeit 
rágta, ami nála mély tépelődés jele volt. Hátul Nikoláj 
ballagott, aki élénk érdeklődéssel a kialvó csülagokat 
figyelte.

Valahol kakas kukorékolt.
Az egyik saroknál Nikoláj megállt.
— Jóéccakát! — kiáltotta a másik kettő után, aztán 

szalutálva eltűnt a sötétben.
A drámaíró érezte, hogy valamit, valami vigasztalót, 

egy pár meleg szót kellene a művészhez intézni. De éppen 
ezt a pár szót nem tudta megtalálni, azt a néhány fel
szabadító szót, amely a közöttük tátongó félelmes csön
det meg tudta volna törni.
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Hajnalodott. Egy parasztszekér zörgött előre, lom
ha törtetéssel.

Jójárt Dénes agyát szomorú gondolatok járták át. 
Eszébe jutott a művész sűrű, keserű fenyegetése: meg
ölöm magam! Most már biztos, hogy megteszi és pedig 
nyomban, amint hazaér. A drámaíró tele volt aggály- 
lyal, sőt már egészen tisztán ott látta Nagylaky Mózest 
a ravatalon, amelynek egyik oldalán ő szomorkodik, má
sikán Nikoláj áll, lehajtott fejjel, hóna alatt a citerával.

A művész lakása elé érkeztek. A drámaíró a válsá
gos percben még mindig szavakat keresett, de ezúttal 
is hiába.

Melegen megrázta a művész kezét. Aztán meghatót- 
tan mégegyszer megrázta a kezét.

V.
Másnap este ott ültek együtt hárman a kisvárosi 

kocsma félreeső sarkában. Szélesen keringő, álmos füst
felhő, összevegyülve áporodott alkoholgőzzel, terpeszke
dett rájuk és. . .

Koccintás nélkül, csöndesen iddogáltak.
Halkan tört ki a szó a hegedűművészből:
— Uraim — mondta keserűen — én megölöm 

magam.
Nikoláj éktelen nevetésbe kezdett. . .
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Börcsők Erzsébet

Vándor a Nisavánál
ölébe ejtett levéllel, amely távolbaszakadt rokonok 

hívását hozta, el-elgondolkozva, felbukkanó kedvvel szólt 
Irma a többiekhez:

— Elmegyek oda le a hegyekbe néhány hónapra.
— Csak minél messzebbre kerülj — ugratták hozzá

tartozói — akár vissza se jöjj többet.
— Tudom,nem sok szükségtek van rám — vágta 

vissza csendesen — nem kell, hogy mindig emlékeztes
setek rá.

Túl a nagy vízen, túl a főváros elcsigázó forgalmas- 
ságán elkedvetlenítette a hirtelen rideggé vált tájék. 
De mikor már a Morava völgyében járt, örült, hogy el
jött. Az idegenség, a változatosság kimélyítette tekin
tetét, hogy mindent magába tudjon fogadni. A hegyek 
sokféle formájukban álltak sorfalat, rábámészkodtak az 
utasokra s utána kukucskáltak a köztük ide-oda csavargó 
csapodár folyónak. A vörösbarnába játszó nagy hegy
oldalakon a cserjék és füvek mellől kivillant a kavicsos, 
füves talaj. Fent az ormokon mélyenjáró felhők hancu- 
roztak. Mintha utána integettek volna.

Irma nem tudott elmozdulni az ablaktól. S mikor az 
első gömbtetős, törökös házat meglátta, összecsapta a
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kezeit. »Egy másik világba jutottam.« Messzebb újabb 
hegyek, újabb óriások, a Nisava őrzői fogadták.

— Olyan leszel itt, mint a vas — mondták rokonai.
— Kevés ember, sok levegő. Jót tesz majd neked. Éles 
szelek fújnak erre mifelénk. Kipirítják az arcot, kitisz
títják a fejet és egészségessé teszik a szívet.

És jó is volt ott a hegyek közt. Szembekerülni a 
széllel, amely keresztül-kasul járta. Fenn kószálni a 
pásztoroknál vagy a patakmalomnál s este elcsigázottan 
álomba szakadni. Vagy elbeszélgetni a kőfejtőkkel s hall
gatni a mélázó, elnyújtott dalokat. Szeretett egy fiatal- 
asszonyt is közöttük, fenn lakott a hegyoldalon egy másik 
faluban és tejet hordott le nekik a völgybe. Hányszor 
cipelte le hátán a gyerekét, szőttes butyorba csavarva 
és átkötve a mellén. Csakhogy mutogassa, hogy az ide
gen lány eljátszogasson vele.

Egy öreg vadász a városból sűrűn kinn vacsorázott 
náluk. Az pirított rá egyszer váratlanul.

— Látja, itt kellene maradnia asszonynak. Maga 
feléled itt a mi levegőnkön. Be kellene jönnie hozzánk 
többször a városba. Nekem is van lányom és fiam is. 
Jó nagy drustvó van körülöttünk. Hátha itt tudja tar
tani valaki közülük.

Mindenki nevetett. Irma is. Hiszen csak tréfa. S ki
jöttek hozzá az öreg fia is, lánya is. Együtt mászkáltak 
a hegyekben. Később a fiú kijött egyedül is, szinte hozzá
tartozott sétájához. Mikor már nem lehetett sétálni, 
hideg volt a szabadban, Migó kihozta a gitárját és ját
szott neki a sötétedő estéken. Fakult szallagok lógtak 
a gitár nyakáról s Irma újakat kötözött rá. Mindkettő 
akadozva beszélt a másik nyelvén. Olyan furcsa volt ki
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bogozni, hogy a másik mit is akar mondani. Ha a dalok 
felett összekapcsolódott a tekintetük, valami úgy húzta 
ezt a két fejet egymáshoz. S ha az alagút felől felhal
latszott a közeledő vonat zörgése, beleveszett szájuk a 
búcsúzkodó csókba.

— Gyere el egyszer hozzánk — kérte a fiú. — Ne
ked meg kell szeretni a mi életünket. Neked meg kell 
szeretni bennünket. Vasárnap jöjj. Sok vendégünk lesz. 
Nővérem a háziasszony, jól fogod magad érezni.

És Irma elment. Már ismerte a várost, mikor e vi
dékre jött, ezt ismerte meg legelőször. Ismerte az uccá- 
kat, a széles folyót, mely itt hömpölygött végig a házak 
közt. Itt látott először bugyogós nőt. Ügy megcsodálta 
közömbös arcát, guruló járását, mellyel átkacsázott a 
hídon. Akkor még vidámabban sütött a nap. Most dér 
lógott már a fákról és didergett a kabátjában.

Mit csinálnak most otthon? Haza kellene már 
menni. Ha senki sem várja, ha senki sem hívja, mégis 
visszaköveteli onnan minden. Nis. . .  Nis mégis csak ide
gen neki. Haza kellene már menni. Oda mihozzánk, a 
sima barázdák mellé, az ákácokhoz. Itt szomorúak már 
a hegyek és sűrű, nyirkos köd kóvályog le a lejtőkről. 
Benéz a folyóba, mint akkor. Érdekes nézni, hogy ör
vénylik, forog a kövek körül és a könnyebb kavicsokat 
hogyan sodorja magával. Alig érhet térdig és fenékig 
kristályos tisztaságban csülog.

— Ugye, milyen jámbornak látszik? — mutatott 
rá a fiú. — Alig van benne víz. De látnád eső után, ha 
rohan le a hegyi patakokból a víz. Gyönyörűség nézni. 
Olyan erő csak a mi szerelmünkben van — s magához 
szorította a lány karját.
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— Ha itt maradsz — folytatta csendesen — szeret
ned kell a Nisavát. Bennünket szeretsz benne. Látod, az 
már a mi házunk, ott, ahol az a lány integet. Náda az, 
a nővérem. Már vár ránk.

A szeretet mindig jólesik. A barátság derűvel tölt 
el. Jobbról-balról megcsókolták.

— Maga most már a mi lányunk — mondta hamis- 
kodva az öreg s még hátba is ütögette.

Kíváncsian nézett körül a magas szobákban. Ked
vesnek tűnt a fehérre meszelt falak pusztasága s itt-ott 
az apró hazafias képek. A szőnyegekkel katonai pontos
sággal letakart vaságyak s a frissen sikált padlón szét
teregetett tyilimek. Hideg friss levegő áradt szét a lakás
ban, nemrég csukhatták be az ablakokat.

— Te fázol — nézett rá Migó. — Menjünk ki Nádá- 
hoz, ott meleg van a konyhán. Ott isszuk meg a kávét
— s felkapva tálcástól a csészéket, nővérével közrefog
va, kivitték. Nevettek.

— Ugye, otthon fogod érezni magad nálunk? — 
kérdezte a fiú.

A forró ital felmelegítette. Jól érezte magát. Vidá
man nézett rájuk.

— S most megtanítalak kávét főzni. Gyere. . .  — 
hívta a fiú. — Ha itt maradsz, ezt kell legelőször meg
tanulnod.

A fásládát a tűzhely elé húzták, arra ültek ketten. 
Félrehúzták a rostélyos ajtót és a tűz felszabadulva, 
rájuk piroslott. Hosszúnyelű zománc csuprot kellett a 
lángokba tartani, hogy a víz felforrjon. Irma vállalta, 
mig a fiú a kis török rézmasinán a (pörkölt kávét liszt
nél finomabbra őrölte. Az erősen forrni kezdő vízbe do
bálták a kockacukrot s minden személyre kávéskanálnyi
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kávét. A lángok körülugrálták a felhabzó italt. Vájjon 
mit duruzsolhatott ennek a két fiatalnak, hogy rá sem 
figyeltek? Mikor egy tűznyelv kinyúlt utánuk és meg
nyalta kezüket, Irma felsikoltott s megingott kezében 
az edény. A fiú megkapta mindakettőt. Mig fújó, hűvös 
lehelletével hűtötte a pirosló foltot a lány ujján, halkan 
s jelentősen mondta:

— Látod, még a lángok is marasztalnak.
Vendégek özönlötték el a lakást. Mind fiatalok. Fiuk 

és lányok. Mind kedvesek voltak hozzá, mintha kitudja 
mióta ismernék. Jól érezte magát köztük. Kevés helyen 
érezte ezt a közvetlenséget s ezt az iparkodást, hogy meg
értessék magukat. Szórakozott velük. Édesség, cigaretta, 
törökkávé. Tánc, ének, társasjátékok. Mindenki jókedvű 
volt. A közelebb tartozók vacsorára is ott maradtak. Mi- 
gó szerelmesen súgta fülébe.

Látod, nálunk is van élet, szeretet, barátság. Mi is 
tudunk szeretni és boldogságot várunk az élettől.

Mire az utolsó vendég is eltávozott késő éjszaka 
volt. Mindent kinyitottak, hogy a füstös párás levegőtől 
megszabaduljanak a szobák. A fiú bebujtatta kabátjába 
Irmát és kikönyököltek az ablakba. Rég bezártak min
dent, Náda az ágyakat készitette, csak ők nem tudtak 
belenyugodni, hogy ez a nap is elmúlt. Hogy lehessen 
ilyenkor aludni még?

Nedves hideg jött rájuk. Migó hozott még egy taka
rót. Irmát bebugyolta és felemelte az ablakba, ölébe 
fogta a gitárját s ő is felült a deresedő párkányra*. Éj
fél is lehetett. Nis uccái ilyenkor már üresek. Csak távoli 
kávéházakból hallatszott elgyöngült moraj, majd egy 
katonai őrjárat fordult be a sarkon.
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Jó igy ülni. Minek a beszéd? A szavak úgysem tud
nak sokat mondani. Jó igy befelé nézni, a zakatoló szívre 
figyelni és arra a furcsa muzsikára, amely belülről zson
gott. A gitár szalagok átcsapodtak vállain s a szél oda 
legyintgette Irma arcához. Felborzolta, körülcirogatta a 
haját, nyakát, arcát. Minek elhárítani? Hisz abból is 
szeretet árad, a szélből, a levegőből s a ködös égboltról 
is. Jó igy semmire nem gondolni Sokáig, nagyon sokáig 
hintázni a gitárhangok hullámain, mig a fiú boldogan 
mesélte a mindenségnek, büszkén dúdolta a néma ház
soroknak:

Teklá voda, te-klá 
Drágá mi je re-klá 
Da me szilnó ljubi. . .

Úgy látszott az egész vüág alszik. Csak a jó Isten 
látja, hallja őket és vigyáz rájuk. Náda már egy verset 
aludt, mikor felkönyökölt.

— Ugyan tegyétek már be azt az ablakot. Hisz 
megfagytok.

Mindjárt. . .  Mindjárt.
Hiába egyszer el kell kezdeni. Búcsúzni kell mára. 

Sápadtak mind a ketten. Itt eddig meg sem csókolták, egy
mást. Migó ugrott le először és leakarta emelni Irmát, 
ösztönösen ellenkezett most, pedig olyan gyengén fogta. 
Érezte a reszketést a lányon, pedig olyan szelíden, vi
gyázva fogta át.

— Te félsz? — kérdezte elszomorodva. — Mondd, 
te félsz tőlem? Ezt nem szabad! Bíznod kell bennem, 
mintha védszented volnék. Ma az én oltalmamban vagy. 
Nem tudod, hogy a vendégünk vagy és nálunk a vendég 
szent.
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Félkarjával tartotta, úgy zárta be az ablakot. Azu
tán kiemelte a szétnyiló kabátból az egész puhaságot és 
magához szorította bűcsuzóul. Oly puhán fogta, úgy 
érezte, ha csak kicsit is ellenkeznék, elengedné. Haja 
fodrai közt érezte azt a forró arcot, azt a forró szájat, 
mely elfojtott kitöréseket, elszaggatott furcsa idegen sza
vakat súgott. Esküszik? Szerelmet vall? S nem merte az 
ajkát kérni. Majd lassan hátra hajlította és megcsókolta 
a ruha kivágásánál, ott ahol szivét érezte dobogni.

— Aludj jó l . . .  és álmodd, hogy mindig itt maradsz 
velem. . .  hogy az enyém leszel.

Irma dideregve bujt a takaró alá. Fázik? Reszket? 
Szerelmes? Az ajtók nyitva. Az ablakon benézett az ide
gen ég. Jó itt s ő szereti ezt a fiút. Itt kellene maradni. 
Mindigre. Nem szabadna ilyenkor gondolkozni. De a vér 
felüti fejét és tiltakozik,. Ha nem szeretné úgy, ha ravasz- 
kodni lehetne, ha az ő vére hatalmasukra el? De nem 
tud. ő  belevész a fiú csókjába, ő felolvad ebben a szere
lemben. S nem marad semmi csak egy nagyon szerelmes 
asszonylélek.

Itt minden kiveszne belőle. Vére úgy hullana el az 
idegen talajban, hogy maga sem ismerne rá. Hogy ne 
taníthassa az ő gyerekét arra az imádságra, melyet ő 
az anyjától tanult? Ne azokkal a szavakkal gyügyöghes- 
sen vele, melyek az ő első szavai voltak? Ezt nem tudná 
megtenni. A vér lázadozik, követelőzik és visszahúz az 
övéihez. Neki menekülnie kell innen, éppen azért mert 
szereti. Mennie kell, amig tud, amig egy csepp ereje van.

És egyszer elszökött a vidékről. Búcsú nélkül, mint 
a tolvaj szökött el, mielőtt végleg elvesztette volna ön
magát. Szökött a hegyektől, a fenyegető folyótól, saját 
magától, a szerelmétől és mindentől, ami ott kedves volt
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Évek száguldottak el mellette. Sokszor visszagondolt 
a hegyekre, az örvénylő Nisavára. S ha ujjai idegen kó
cos kis fejekre tévedtek, hányszor gondolta, most a ma
gáét dédelgethetné. Talán ő is cipelné fel a hegyre s 
boldog lenne ott. Hányszor rémlett fel a gondolat. Ott 
kellett volna maradnia. Ott igazán szeretett és igazán 
szerették. Ott boldog lehetett volna. . .

Ha sok minden elveszne, az ő gyereke volna mégis. 
Az ő szivét, az ő érzéseit hordozhatná mégis. Ha idegen 
szóban, idegen fajban, de tudna emberi értéket felmutat
ni benne. Utódot, aki folytathatná a harcot az élettel, 
amely neki nem sikerült.

8 8



Börcsők Erzsébet

Gábor búcsúja
Ott, ahol a Tisza vize már sárga iszaposan locsog 

s a fehérarcú kis házakban sokféle nóta hallik, ott, 
ahol a meleg nyárban sárga és bordó georginák nyílnak 
a kis kertekben s az augusztusi határban minden dűlő
szélen kókadtfejű tányéricák bólogatnak, odavalók a mi 
fiaink.

Ügy kezdték, mint a többi gyerek. Kergették ők is 
a cserebogarat a meleg, párás esti legelőkön, lövöldöz
tek ők is bodzafapuskával s kölyökkoruktól fogva úgy 
úsztak a Tiszában, mint a csík. Végighancúrozták otthon 
az elemi osztályokat, szamárfülessé nyűtték a kis és 
nagy olvasókönyveket s évről-évre nehezebb feladatok 
kerültek a krajcáros irkákba. Sáfrán tisztelendő, a gye
rekek s a falu ráncos homlokú öreg barátja néha be
kukkantott ezekbe az irkákba és kedvvel ült be az 
iskolapadba egyik-másik nebuló mellé. Könyve, irkája 
mellé könyökölt, zsörtölődött vagy tréfálkozott s míg a 
gyerek kacagott vagy izgult, hogy a tréfásnak tűnő 
kérdésekre megfeleljen, éberül figyelt.

— Semmi sem lesz belőled, édes fiam — rökönyí- 
tett mindegyikre.

De kopott, szürke reverendája nemsokára fel-fel-
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villant házuknál vagy az uccán jártában behajolt a ke
rítésen és magához intette az udvaron álldogáló szülőket.

— Aztán nehogy itthon tartsák, a gyereket tanít
tatni kell!

Így válogatódtak ki a városi iskolára. Néha szűk 
diáktermése volt a kis tiszamenti falunak, máskor bő
vebb. A mi diákjaink mire felsőbb osztályokba kerül
tek, ötre-hatra apadtak. S járták, mint a többiek, akik 
nekivágnak a vígasságokkal, szomorúságokkal tarka 
diákéletnek, mely mindig akkor a legkedvesebb, amikor 
már emlék.

A falu előtt eleinte »Urbánék fia, Zomboriéké, Mol
náréké . . .« voltak, de valahogy az évekkel átformálód
tak a gyerekek, már egyforma kedvteléssel néztek utá
nuk és lassan »a mi fiaink« lettek. Már találgatták, ter
vezték: ebből ez lesz, másikból az, a Gábor gyerek sokat 
ér s a kis Zombori Pistából talán még ügyvéd lesz.

Érdekes képet mutatott a vasúttól a faluig vezető 
út évről-évre, ahogy örömet, fényt, hangosságot hozva 
jöttek haza karácsonyra, hnsvétra, pünkösdre. Futóver
senyeket a havas csapáson, birkózásukat, rosszaskodást. 
Később nóta lett a szívük kinyilatkoztatója. A magasra- 
nyúlt rozson vagy a tavaszszagú herésen átcsapva dalol
va üdvözölték a falut s a vakációra érkezők elé már 
nemcsak egy-egy repeső szívű asszony szaladt ki a ház 
elé, hanem kinyílt sok lányos ablak is.

Rendeztek ők is birkozóversenyeket a gyepen, úsz
tak víz alatt s a Tisza hídjáról bravúros fejesekkel ré
mítették az otthoniakat. Lórumoztak, mint mások a nagy 
eperfa alatt, fújták a füstöt titokban és nyiltan s álldo
gáltak a templom előtt vasárnapi szagosmiséken a lá
nyokra várakozva. Az öreg tisztelendő mise előtt több-
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szőr berendelte őket a parohiára vagy esti sétáján, ha, 
valamelyik ház előtt a pádon fellelte őket, közéjük 
telepedett.

Halljuk, mit tudtok?
Folyt a versengés vidáman, diákosan. Az öreg bólo

gatott, mosolygott.
— Jól van. Látom már. Valódi nyeletlen bicskák: 

vagytok penge nélkül.
Máskor selymán lecsapott.
— Láttatok-e már lyukas kalapot karima nélkül?'
— Nem! Nem!
— Nahát, ez a felelet az volt!
Aki hullásra való volt, elhullott az alsóbb osztályok

ban. Azután nem volt szabad megtorpanni. A mi diák
jainkra nehéz idők jöttek, elejétől végig fenyegetett ez 
a lehetőség. Nem a tehetségben volt a hiba, sem a 
kedvben, hanem a megfordult, ingadozó világban, mely 
ezer bizonytalansággal rémített. Először otthon maradt 
az egyik diák, a másik évben a másik. A középiskolát 
már csak hárman végezték, kettő előbb, a harmadik 
utána következő évben.

A kis csoport bizakodott, reménykedett. Egy évet 
pihentek, vártak jobb esztendőre s ekkor kettő újra el
maradt. A falu öreg pásztora homlokán mind erősebben 
szaladtak össze a ráncok. Ha megállt a szülőkkel beszél
getni, megrekedtek biztatásai. Csak sepergette kopott,, 
szürke reverendáját, melyen mintha örökké port érezne. 
Szinte látta, mint rakodik észrevétlen az űtmenti gyepre, 
házakra, emberekre, hogy lassan mindent belepjen és 
annyi szép, jó törekvést eltemessen. Majdnem könyö
rögve ragadott meg egy-egy szülői tenyeret.

— Nem szabad mindnyájunknak lemaradni!
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Fejüket rázták.
— Nem lehet, tisztelendő úr, nem birjuk. . .  Nehe

zen is tanulnak a fiúk, mikor nem magyarul megy az 
iskola. Minek kőtsünk hát, tisztelendő uram?

— Igaz, igaz. Minek?
— j... hogy szaporodjanak a félbenmaradt embe

rek? Itt vannak a többi tanult fiúk állás nélkül, jövő 
nélkül. Mi lesz ezekkel?

Az utolsóért küzdött már, akiben legjobban bízott. 
Gábor maradt meg reménységnek. Egyedül ő került fő
iskolára, de már ő is ingadozott és ingadoztak a szülők. 
Kibirják-e? Elmúlott valahogy az első félév, sok tépelő- 
dés előzte meg a másodikat. Rákövetkező nyárra le
mondtak.

— Hiába. Nem lehet. . .  Szegények vagyunk, nem 
érdemes. . .

Gábor pártján egyedül az öreg tisztelendő maradt. 
Mintha leikéből lelkedzett fia lett volna. Harcolt érte.

— Nem engedem. Ezt a fiút nem szabad derékbe- 
törten hagyni.

Ajánlóleveleket írt, lelkesített, rábeszélt.
— Nem hagylak, fiú! Vétek volna. Lehet, nem így 

gondoltad, de mi lennél itthon? Nem engedem, hogy 
elkallódj. Felvétetlek a szemináriumba papnövendéknek.

Elment a kérvény. Ha felveszik, szerencsés, ha nem, 
marad mint a többi. Várni, várni sután, miközben a 
drága idő mindennap múlik, foszladozik.

Folyt a tétlen nyár, mint az előző nyarak és folyt 
a bohó legényélet, melynek vígságát akkor sem lehet 
elvenni a fiataloktól, ha minden oldalról kilátástalansá- 
gok keserítik. Nagyokat lubickoltak a Tiszában s a csó
nak fenekén elnyúlva bronzpirosra süttették a bőrüket.
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Estefelé, mikor lanyhult a meleg s a szekerek, csürhe, 
csorda pora lerakodott a gyepre, útmenti gyalogbodzák
ra, nekik akkor virradt. Jöttek a séták, bandázások, 
vagy udvarlások egy lányosház előtt. Jöttek a készülő
dések a mulatságokra, idogálások, kártyacsaták vagy 
végnélküli cavargások a Tisza-parton.

Folydogált rendes kerékvágásban a nyár. Gábor 
kérvényéről mind kevesebb szó esett. Nyilvánvalónak 
látszott, nem vették fel. Járt a fiúkkal, ugyanolyan hév
vel rendezte a mulatságokat, ugyanolyan hévvel udva
rolt s hajnal felé ugyanolyan elbúsult, ábrándos legény
szívvel bandukolt haza.

Ezen a délutánon is, mint mindennap, pajtásaihoz 
készülődött a rendes összetalálkozásra. Készülődése köz
ben jött a templomszolga a hírrel. Válasz érkezett. El- 
szorultan sietett a plébániára. Ott nyitott levéllel várták.

Este lett, mire kijött a parohiáról. Az angyali üd
vözletét már elharangozták. Az uccákon meggyérültek 
a járókelők. Gondolkozott, merre menjen. Arca piros 
volt és meleg az elmúlt izgalmak után. Szemeiben fájó, 
egyben boldog fényességek villódtak. A jó öreg »Safi« 
j— ahogy magúig közt becézték — csaknem sírt, mikor 
a levelet átadta.

— Fiam, mindig papnak szántalak. Hiszem, hogy jó 
pap leszel. Majd. . .  majd visszajössz egyszer a mi né
pünkhöz és átveszed az én helyemet.

Hová menjen az örömével, szívét árasztó érzéseivel 
először, melyek felemelik, egyben észrevétlen, új szomo
rúságot fektetnek rá? Haza talán, hogy megörvendez
tesse szüleit vagy a cimborákhoz előbb? Tévetegen, ré
szegen indult el. Az uccán végignyitott ablakokkal lé- 
legzettek a házak. A Tiszáról hűs áram szökött a falu-
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j*a. Hosszúkat lélegzett az esti levegőből s mámorosán 
fürösztötte arcát a felszabadult, megtisztult esti áram
latban.

Lassan lépkedett a fellocsolt járdán. Számolta, si
mogatta a házakat. Itt keresztanyja lakik, itt Péter 
bácsi. Be kellene szólni. Hogy összecsapná a kezét Maris 
néni. Jézusom, igazán pap leszel? Borboláéknál világos 
ruhákat látott villanni a kertben. Lánykacagás csapó
dott ki. Talán Zombori Pista nevetteti őket. Meglassult 
és figyelte, Annuska köztük van-e? De csak a kis fekete- 
liajú Borbola-lány betyárkodott a nénjével. A Maca! 
Hogy tudja ez rakni a táncot, mint akinek tűz ég a 
"bokáján. Mélázón mosolygott. Sajnálni fogja-e, ha el
veszti legkedvesebb csárdás táncosát? (

Mind lassabban lépkedett és mindjobban elnehezült 
a feje, ahogy egy ismerős házhoz közeledett. Az ablakok 
itt is szellőztetésre tártak. A hosszú pad hívogatólag 
fehérlett a ház előtt. Sok szép este zajlott itt le. Beszél
getések, nóták, játékok. Ide gyűltek a fiúk s Annuska 
barátnői}. Ugyan hol lehetnek a fiúk? Biztosan várják 
a Pávában. Billiárdoznak. Vagy kigyalogoltak a vasútra 
a nyolcórás vonathoz. Lézengnek a perronon cigarettáz
va szokás szerint, tétlen örök várakozással. Szerencsés. 
Az ő várakozása a mai nappal megszűnt, ő  már innen 
elmegy. Elmúlnak a nekibúsult ábrándok, a tétlen csa
vargások. Felfakadozott a lélegzete kitártan. Nem hiába 
tanult. Sikerült. Ember lesz.

Miért fogja el hát szomorúság, mikor az ismerős 
házhoz ér? Az ablakhoz támaszkodott, melynek annyi
szor dőlt a párkányához, míg belülről egy mosolygós, 
szőke lány könyökölt. Halkan kopogott, majd várt egy
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kicsit s hogy nem mozdult a szoba, megerősítette el
rekedt hangját és beszólt a nyitott ablakon:

— Annuska!
A kertből jött fel a hívására. Apró, koppanó lép

tekkel szökött át a szobán és kihajolt hozzá.
— Mi újság, Gábor?
A fiú továbbfogta a kezét a kézfogásnál. Sápadtan 

nézett fel hozzá, hogy mégegyszer megkérdezze:
— Mi újság, Gábor?
Furcsa szorongás fogta el. Szemei még mindig arcát 

keresték.
— Annuska, én elmegyek . . .
A lány keze megrebbent a kezében.
— A parohiáról jössz?
— Igen.
— Akkor felvettek.
Bólintott.
Az est elfátyolozta előle Annuska arcát, de a sötét

ben is érezte, mint görbül lefelé a szája és a pillák ájult 
szomorúságba árnyékolták orcáit.

— Annuska. . .  — akadozta vigasztalni akaróan. 
Hangjának mintha mágneses ereje lett volna, húzódott 
a lány feje hozzá s mintha nagyon fáradt volna, le
hanyatlott a párkányra.

Ha a fiúkkal mulatságok után végig éjjelizenézték 
a falut, hogy várta Annuskáéknál a kis fényt, a spalé- 
ták résén az elcikázó gyufalángot. Boldog volt, ha meg
világított kezét láthatta vagy karjából egy darabkát. 
Most itt volt szárnyatörten mellette, most éreznie kel
lett, hogy igazán a szivében volt és nem vigasztalhatta. 
€sak fogta kezét csuklójánál fogva, paskolta tenyeré
hez, simogatta meghatottan. S homlokához szorította a
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kis kezet, de eljön az idő, mikor már homlokához sem 
emelheti.

— Mikor indulsz?
— öt nap múlva Gyakovón kell lennem.
Nyárillatot sodort az este. A folyóról hangok jöt

tek, halászok ladikáztak. Az árokpartról tücsökcirpelés 
mélázott, susogó faágak meséltek s Annuska lehullott 
szőke fodros feje szinte arcát érte. Csak az Ígéretek 
estje ily meseszerű és ő már nem Ígérhetett semmit. . .

Hogy örülnek majd a szülei és örülni fognak a paj
tások. Egyedül Annuskának kell szomorúságot okozni. 
S a vádló mély lánytekintet átölelte az estet, a vágya
kat, a susogó tiszaparti éjt, mely annyi lánynak oly sok 
szépet igér. Érezte Annuska száján a vádakat, melyek
kel felkúszott a jót-rosszat elosztó mindenséghez, mint
ha mondaná:

— Csak én hozzám kegyetlen az Isten.
S ő nem mondhatott semmit. Csak simogatta még- 

egyszer a haját, az arcát, kis kepeit, míg Annuskában a 
búcsú fájdalma viaskodott. Sírással küzdve szökött fel 
a helyéről és kezeit kiszabadítva, elfutott az ablaktól.

Gábor egyedül maradt az üres ablaknál.
— Annuska, Annuska. . .
Nem jött vissza. A nyitvamaradt ajtón léghuzat 

nyargalt a néma szobán keresztül. Tovább botorkált.
Nem papnak készült, de tudta, hogy jó pap lesz, 

mert szívében szívós munkavágy és kötelességérzet fe
szült. Érezte, hogy nemcsak az ő becsülete forog koc
kán, hanem az egész kis tiszaparti magyar falué.

Az utolsó napig kijártak a Tiszára. A pajtások ki
vitték a lányokat is. Felladikáztak a Holt-ágig, ahová 
a vízbeboruló fűzesek árnyékában tündérrózsákért jártak
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vagy a falu elportyázó kacsáit hazazavarni. Hinár és 
békaszag úszott a levegőben. A vízről megzavart szú
nyogok, csillogószárnyú színes szitakötők lebbentek eL 
A fiúk úszva ugrálták körül a csónakot és hordták gar
madába a rózsákat. Annuska karján súlyosodott a cso
kor. Tele lett velük a ladik alja. Gábor még mindig 
hordta karjára a legszebbeket, legmesszebb-nyílót, mint
ha mindegyik a szíve lett volna. Mintha a virágokkal 
akarná megengesztelni, mintha minden rózsa, minden 
szomorú tekintet azt kérdezné:

— Mit adjak még, mikor már semmit sem adhatok ?
S Annuska legjobb szeretett volna a fehér virágok

közé esni. Nem gondolta volna, hogy üy súlyos lesz ez 
a szerelem s földig húzza, mikor le kell mondani, el kell 
búcsúzni tőle.

Még egy mulatság volt a Pávában. Gábor táncolt, 
mint mindig, vidáman, legényesen. Táncolt Annuskával, 
egyik lánnyal, a másikkal és hajnalfelé, mint máskor, 
mindig-mindig Annuskával. Szünetekben összeültek a 
fiúkkal, mint máskor. Húzta a cigány, magasra csapott 
a nóta. A kórusból szíveket ölelősen csengett ki az a 
lelkes fiúhang, hogy könnybefutott némely asszony 
szeme is.

— Hogy éppen ennek a melegszemű, nótás gyerek
nek kell papnak menni!

Egyszer hajnalban elszontyolodott kis társaság 
gyűlt össze a tiszamenti kis állomáson, a hajnali vonatra 
várakozva. Sokan kikísérték. Rokonok, ismerősök, fiú- 
és lánypajtások, ölelték, csókolták. Már a vonat lépcső
jén állt. A fiúk megilletődötten ismételgették:

— Írj! Írj!
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Benne borongott a szóban a maguk borongása. 
Igen, írj onnan, ahová mi már nem juthatunk. Mi már 
itt maradunk a mi poros kis fészkünkben és leszünk 
azok, ami az apánk volt. Lassan elcsendesülnek, el
fakulnak a remények, őszbe fordul a vidám legényélet. 
Egyikünk talán kimegy a tanyára, másik marad a Pává
ban, a fehérterítős asztalok közt, az apja mellett s a 
többi is majd megtapad valahogy. Talán nem is lesz oly 
szomorú itt. Majd mellénk húzódik valamelyik falubeli 
kislány és küzködünk, dolgozunk, mint az apánk.

A hajnali hűvösség miatt vagy a közös elszontyolo- 
dásban egyik-másik fiú és lány közelebb húzódott egy
máshoz. Gábor képzeletében összefonódtak a párok. 
Maca — tudja — Zombori Pistával, Józsi Molnár Etel
kával és a többi is, mind tudja körülbelül. Csak An
nuska állt egyedül. Tekintetével egyre őt simogatta, nem 
tudott megválni ettől a lánytól, aki tőle olyan sokat 
várt. Elfátyolozódott a nézése s szinte a saját szívétől 
kérdezte:

— És te ? Kire fogsz te várni ezután ? . . .  Ki lop 
majd helyettem muzsikát az álmodba és kire fogsz gon
dolni bohó lányszíveddel, ha a fiúk májusfát állítanak 
az ablak alá?

Indulásra fütyültek. Messze kihajolt a lépcsőn, úgy 
kiáltotta:

— Isten áldjon meg. . .
Gábor szemei előtt összefutott a kép. Ingott a vo

nat. Kalapok lengtek, kezek integettek.
— Szervusz, Gábor! Írj!
összefut a kedves arc, szétfolyik a finom, fehér 

lányalak. A vonat távolodik. Szemei már messze néz
nek, mintha mégegyszer át akarnák élni a régi életet,
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a tiszaparti sétákat, az estéket Annuskáéknál, a mulat
ságokat, borozgatásokat a Pávában s a hajnalig tartó, 
nekibúsult csavargásokat. Kitárta a karját, mintha meg 
akarná ölelni a falut, az ismerősöket, a víg cimborákat 
és Annuskát. . .  Mintha örökre magába akarná zárni az 
arcukat. Hiszen nemcsak az ő jövője után megy, hanem 
a falu becsületét akarja megmenteni. Ezért mond le 
Annuskáról, szabad életről. . .  Fel kell áldoznia vágyait, 
terveit az összesekért. . .  A kötelességérzet erősebb az 
ifjúság érzelgősségénél.

Szeméből még csurognak a könnyek, de lelkében 
tisztulnak, oldódnak a fájdalmas válságok. Mindkét kar
ját kinyújtja a vonatablakból és úgy kiáltja:

— Isten áldjon meg mindnyájatokat! . . .  Vissza
jövök!

Egy új ember utazik új célok felé.
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Csuka Zoltán

Péró bácsi példaadása
A Mecsek alján gyöngyvirágokkal ékesen akkorjá- 

ban virágzott a tavasz, megjöttek a nyári viharok is és 
a Mecsekről ilyenkor lezúdult a tavaszi áradás, végig 
az uccákon, amelyeken átalvetették a kis fahídakat a 
járókelőknek. Péró bácsi szürke bakaruhájában is csak 
egyszerű cipész maradt és a lóversenytéren fölütött ba
rakkokban egyébről sem ábrándozott, mint hogy most 
a Duna mellett is ilyenféleképpen indul az új tavasz és 
a Fruskagora ugyanolyan mélán néz bele a felfakadó 
égbe, mint itt Pécs környékén a Mecsek, csak innen épp 
a Duna hiányzik és a heggyel átellenben ott nincsenek 
dombok, hanem a széles és messzibenyúló bácskai sík
ság, amelyen kizöldültek a vetések, az orosz foglyok az 
asszonyokkal együtt már rég felszántották a földet, a 
még megmaradt nádasokban, meg a Fruskagorában a 
zöld káder emberei bujkálnak a csendőrszurony elől, igen, 
a zöld káder emberei, egyéb nem is igen emlékeztet itt 
arra, hogy háború van, legfeljebb az, hogy néha-néha 
végigrekvirálják a kis, megkopottfalú fehér tanyákat és 
hát Péró bácsi, meg a sokezemyi Péró, Jován és Péter 
bácsi most nincs otthon, hanem künn fekszik a fronto
kon nagy pergőtüzekben . . .

De Péró bácsi nem szeretett a háborúra gondolni
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és odakünn a barakkokban is inkább azon törte a fejét, 
hogyan lehet bejutni a városba, ahol kevés a munkás
kéz és ahol Péró bácsi dohány, kenyér s miegymás elle
nében pompásan el tudta helyezni alkotásait, amelyek a 
kedves békenapokra emlékeztették. Ezek az alkotások 
valaha szép cugoscipők alakjában láttak napvilágot, most 
azonban Péró bácsi csak cipőtalpalás formájában alko
tott és boldogan alkotott, mert olyankor volt dohány is 
bőven, meg jancsibankó is és hát meg lehetett toldani 
a szűkös bakakosztot és egy-egy cipőtalpalás után jól is 
lehetett lakni.

Péró bácsi be-bejárt a városba és ilyenkor elvető
dött hozzánk is, akik valamikor szintén odalent laktunk 
egyik kis bácskai faluban és törtük Péró bácsi anya
nyelvét, viszont Péró bácsi egészen folyékonyan beszélte 
a magyar nyelvet és igy aztán kölcsönösen el tudtunk 
beszélgetni a régi szép időkről, bácskai nagy murik 
napjairól. Péró bácsi nálunk Szvetozárral is találkozott, 
a hosszú, nyurga szerb fogollyal, aki valahonnan a Su- 
madijából indult el és került ideátra, mikor a nagy albá
niai visszavonulás alkalmával betegen lemaradt a sorból 
s Péró és Szvetozár ilyenkor összedugták a fejüket s 
megtárgyalták, mikor is lesz a háborúnak vége. Nem 
kell azt hinni, hogy Péró és Szvetozár nagyon politizál- 
gattak, egyik a Bácskába, másik a Sumadijába vágyako
zott s egyiknek sem voltak imperialista szándékai.

Péró bácsit akkorjában ismertem meg s igazán nem 
jutott eszembe, hogy tulajdonképpen nem is magyar, ha
bár az osztrák-magyar ármádia mundérja volt rajta (a 
nadrágján irtó nagy foltok éktelenkedtek s igazán nem 
volt az a nyalka katona, amilyenekről az iskolában ének
órákon tanultunk), bakancsa is nagyon éhes volt és Péró
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bácsi nem is lépkedett nagyon délcegen, lelógó nagy 
harcsabajuszával inkább fáradtan vonszolta magát és ha 
beszélgettünk, mindig azon sopánkodott, hogy a sebe 
már túlságosan begyógyult s nemsokára visszakerül a jó 
biztos barakkból a kaszárnyába, ahonnan a menetszá
zadok indultak ki a harctérre. Péró bácsi pedig egyálta
lán nem vágyakozott a kaszárnyába és a menetbe, inkább 
hazavágyakozott s mert azt nem lehetett, hát legfeljebb 
egy-két pakli dohányig realizálta a vágyait, amiket meg
kaphatott nálunk, ha egy-egy cipőt leszállított. Isten 
tudja honnan, mindig akadt kis talpacska a cipőre és 
Péró bácsi részére is akadt egy-egy pakli dohány.

Tavasz volt és az iskolában már kinyitották az abla
kokat. A régi temetőből friss virágillat tört fel s be
áramlott az osztályokba. Gazsi barátom ilyenkor blic
celte el az órákat s miközben Hirn tata a német nyelv 
rejtelmeit magyarázgatta, a temető bokrai közül kék do
hányfüst tört a magasba s csalogatott kifelé bennünket. 
(Tudtuk, hogy a kék dohányfüst alatt Gazsi és társai 
üldögélnek, a negyedik osztály zöldkáderesei és nagy
ban ütik a blattot a sírok fölött. Mert tavasz volt és a 
levegőben furcsa lázadások feszengtek, az emberek már 
nem akartak meghalni a fronton, az ezredek megteltek 
az Oroszországból visszatért katonákkal és a lázongás
nak ez a furcsa, hódító levegője behatolt az iskolákba iá.

Péró bácsi nem politizált s ha velünk gyerekekkel 
néha leült és elbeszélgettt a Bácskáról, csak megrázta 
a fejét és titokzatosan mondta:

— Nem sokáig tart ez már, gyerekek, bogami, nem 
sokáig. Nem sokára mink is otthon leszünk a Bácskában 
s nem fogunk megdögleni az Isonzónál.
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Péró bácsi nem értett a nagy politikához és sem na- 
teionalista, sem egyéb vágyak nem feszengtek benne. 
Péró bácsi egészen egyszerűen nem akart meghalni és 
mint bárki más, ragaszkodott ahhoz, hogy életben ma
radjon . . .

*
Meleg és tavaszi vasárnap volt, amikor Péró bácsi 

igen csendesen belépett a konyhába, az ujságpapirosból 
kigöngyölte a megjavított cipómét, köszönt az édes
anyámnak és azt mondotta:

— Itt van a cipő, nagysága, többet már aligha tal
palok maguknak. Holnap már kitesznek a barakkból s 
megyek vissza a kaszárnyába. Aztán a legközelebbi me
nettel . . .

Nem mondta meg, hogy mi lesz a legközelebbi me
nettel s mégis minnyájan tudtuk, hogy Péró bácsi a leg
közelebbi menettel megy ki a frontra, ahonnan nem igen 
lesz mégegyszer visszatérés. Ezt Péró bácsi nem mon
dotta, de nem is kellett mondania, akkor már tizenhét
ben jártunk s mindnyájan tudtuk, mit jelent az, kimenni 
a harctérre. Már akkor bizony mi, gyerekek, se lelkesed
tünk a háborúért, a régi, szép felvirágozott, zászlós me
netek eltűntek, a századokat csak úgy csendben, majd
nem suttyomban vitték át a városon, ha a frontra vezé
nyelték őket s akkorjában már a tanáraink is elfáradtak 
a lelkesítő beszédekben.

Értettük hát Péró bácsit, amikor fejlehajtva még 
csak annyit mondott:

— Négy gyerekem van otthon, nagysága, négy 
gyerekem..

Hiába, Péró bácsi nem indult hősnek és egyetlen pil
lanatra sem gondolt arra, hogy majdan megdicsőüljön és
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hős váljon belőle. Péró bácsi csak a négy gyerekére gon
dolt s mikor ezt mondotta, akkor mi is csak a Péró 
bácsi négy gyerekére gondoltunk. Akik talán hiába 
várják vissza az apjukat.

Egy hét múlva megint láttam Péró bácsit. Akkor 
már vadonatúj nadrág volt rajta, a régi rongyos nadrá
got újjal cserélték fel, új szíjj ékeskedett a derekán és 
a lábán recsegő új bakancsok csikorogtak, ahogy lépdelt. 
Odajött hozzám és megveregette az arcomat:

— Na, még egy-két nap, ifiúr! Mondja meg az any
jának, hogy üdvözlöm.

És elment Péró bácsi. Azt hittem, hogy sohasem lá
tom többé.

*

Pedig láttam. Alig néhány nappal később megint 
láttam Péró bácsit.

*

Csodálatos a tavasz ereje. Ki tudja fölmérni ezt 
az áradást, ki tudja megérteni ezt a minden ellenállást 
ietipró száguldást, ki tudja megérteni az életnek min
denen átgázoló friss erejét.

Tavasz volt és pünkösd. A város jótékony hölgyei 
nagy ünnepségre készülődtek, odafönn a Tettyén dél
után kellett volna a jótékony nagy népmulatságot meg
tartani. A népmulatságot tűzijátéknak és harctéri jele
netnek kellett volna befejeznie. Hogy az otthonmaradt 
jó polgárok lássák, hogy is megy az odakünn a harc
téren, milyen szép is egy éjszakai támadás, hogy kissé 
végigborsódzon a rettentő gyönyör a hátukon és utána 
azzal az édesjó érzéssel aludjanak el, hogy ők most jó
tékonykodtak, adtak a megsebesült katonáknak néhány

105



fillért és azt is látták, milyen az a pokol, amiről annyit 
hallottak.

A népünnepélynek délután kellett volna megkez
dődnie, de valahogy nem sikerült a mulatság. Mert dél
előtt egy menetnek kellett indulnia a hatos kaszárnyá
ból. Ebben a menetben volt Péró bácsi is és ebben a 
menetben volt sok olyan baka, aki visszaszökött az 
orosz fogságból, megkapta a szabadságot s aztán megint 
beosztották őket a menetbe s vissza kellett ind/alniok 
oda, ahonnan már egyszer elszabadultak.

Pontosan máig sem tudni, hogyan történt. Egyesek 
szerint előkészítették, mások szerint nem. Elég az hozzá, 
hogy amikor egy tiszt rárivallt az egyik volt hadi
fogolyra, az lekapta a puskát a válláról és a következő 
pillanatban a tiszt már véresen hevert a földön.

És egy óra múlva felbolygatott méhkas volt a vá
ros. A föllázadt ezred kivonult az uccákra, barrikádokat 
emelt, künn a bányákban alarmot fújtak és fegyverre 
kaptak a munkások. A szikrázó, ragyogó tavaszi nap
sütésben kirobbant a visszafojtott keserűség, katonák 
és bányászok egymás mellett próbáltak új világot te
remteni. Egész nap ropogtak a fegyverek, a város keleti 
fele a lázadók kezébe került. Honvédek és bosnyákok 
vonultak a lázadók ellen, a reáliskola tornyára géppus
kákat vittek fel és innen lövöldözték a lassan vissza
vonuló lázadókat.

Kiszaladtunk az uccára és azt láttuk, hogy civilek 
rohannak ide-oda, a kezükben Mannlicher, a bosnyákok 
barrikádokat emelnek és géppuskát állítanak fel. Rend
őrök jöttek és mindenkit betereltek a házakba. Hord- 
ágyakon sebesülteket vittek. Felmentünk a padlásra é& 
láttuk, ahogy a szomszéd uccában a háztetőkön végig-
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porzanak a géppuskák golyói. Nem kellett estig várni 
a megrendezett harctéri jelenetre, megjött az délelőtt 
és robbantak a kukoricagránátok, ropogtak a puskákr 
kattogtak a gépfegyverek.

— Fellázadt a menet! Fellázadtak a bányászok!
Végigszaladt a hír a városon.
Aztán később:
— Rabolnak a lázadók. De leverik őket.
Délután egy század huszár telepedett le az udva

runkban. Azt mondták, hogy a lázadók visszavonulnak, 
az uccákat megtisztították már és már csak az ótemető
ben tartják magukat.

Hosszú, nagyon hosszú nap volt ez. Mi gyerekek 
csoportokba verődtünk és úgy tárgyaltuk az eseménye
ket. Az uccákon időnként feltűzött szuronyú, fáradt 
bosnyák katonák döngöttek végig, aztán géppuskások, 
kis tábori ágyúk dübörögtek el. Az ótemető felől pedig 
egészen alkonyatig hallottuk a géppuskákat, a kézigrá
nátokat, a fegyvereket.

Estére aztán csend lett. A népünnepély elmaradt, 
mindenkinek benn kellett tartózkodnia a házában, senki
nek sem volt szabad kilépnie. Egy-egy puskalövés dör
dült, egészen messziről, a bányák felől még kattogtak a 
géppuskák.

Hosszú és kínos éjszaka volt. Szvetozár, a szerb fo
goly, ott ült az udvaron, nézte a huszárokat, azok ciga
rettát adtak neki és a vállát veregették. Csodálkoztam, 
hogy senki sem haragszik, senkinek nincs nagy hangja, 
mindenki csak a parancsot hajtotta végre, szenvedély 
és felindulás nélkül.

A lázadást leverték.
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Mielőtt lefeküdtünk volna, még megkérdeztem az 
apámat:

— Vájjon mi van most Péró bácsival? Vájjon hova 
lett a Péró bácsi?

Apámon sem láttam a szenvedély szikráját sem. 
Csendesen mondta:

— Lehet, hogy már nem él, lehet, hogy a zöld- 
káderesek között van.

De nem ott volt.
*

Csak harmadnap mentünk iskolába, örültünk a szü
netnek, egész nap az irccán ténferegtünk, az iskolába 
még nem lehetett bemenni, az ablakokból akkor vonták 
l>e a gépfegyvereket és az ótemetőbe sem volt még sza
bad bemenni. Onnan akkor szállították ki a hullákat.

Mikor végre oda is beengedtek, izgatott kíváncsiság
gal jártuk végig a régi sírokat, a jó játszóhelyeket. A sír
emlékeken golyók friss nyomai látszottak, itt-ott a fűben 
furcsa, feketés kocsonyák.

— Vér, embervér!
A vért mindig pirosnak láttam és pirosnak képzel

tem a hősiesen kiontott vért is. Nem tudtam, hogy két 
nap alatt a vér feketés kocsonya lesz, messze a piros 
színtől és messze a romantikától. Csak most láttam, 
hogy a kiontott vér feketés kocsonyává válik és bűzlik> 
A sírok között itt is, ott is üyen barnás-fekete kocso
nyára bukkantunk és nagyon meg kellett erőltetnünk 
a képzeletünket, hogy vérnek lássuk ezt a kocsonya
szerű bűzös valamit. Egymásra néztünk és megdöb
benve jártuk az ótemetőt, ahol a lázadók csaknem egy 
egész napig tartották magukat. Hát ez a harc? Hát 
êz a vér? Ez az embervér, a kiontott piros embervér?
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És éreztük, hogy lassan letöredezik bennünk az is
kolában belénk égetett háborús romantika máza.

És Péró bácsiról még mindig nem tudtam semmit. 
Péró bácsi eltűnt a többivel együtt.

De másnap hosszú menet vonult végig a város uc- 
cáin. Döbbenten néztük ezt a menetet. Bennünk még 
égtek az iskolában belénk nevelt humanista elképzelések 
az emberről. Az ember az Isten képére teremtetett. És 
íme, az Isten képére teremtett ember most csordában 
vonult végig a városon. Elrettentésül. Hosszú menet
oszlop, lerongyolt, lehajtott fejű emberek. Cukorspárgá
val fűzték egymáshoz a kezüket és mezítláb voltak mind
annyian. Vagy ötszáz ember. Mezítláb, hangtalanul me
neteltek végig a városon, kezükön a spárga, mindegyik 
kézen a spárga, a menet szélén jobbra és balra a bos
nyákok. Mentek végig a városon, csendben, kiéhezetten 
és sápadtan, beesett arccal, meztelen talpuk suhogása 
a szivünkig ért.

És az első sorokban ment Péró bácsi is. Keze kék 
volt, ahogy a cukorspárga leszorította, ment és a földre 
nézett. »Péró, Péró bácsi«, akartam mondani, de érez
tem, hogy száraz a torkom és semmit nem tudtam 
szólni. Péró bácsi ment a mezítlábas menetben, megint 
a régi rongyos nadrág volt rajta és ahogy a földet 
nézte, éreztem, hogy a négy gyerekét látja, a bácskai 
búzatáblákat és mindazt, ami most elferdült síkban 
messze robogott el tőle . . .

*

Az újságok napokig nem írtak arról, hogy mi is tör
tént piros pünkösd napján s nem írták meg azt sem, mi
ért maradt el a pünkösdre tervezett nagy népünnepély
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és a tűzijátékkal egybekapcsolt harctéri jelenet. Mind
ezt nem írták meg, pedig mindenki tudta s mindenki 
tudta, hogy megkezdődtek a rögtönítélő bíróság tárgya
lásai is. Csak azt írták meg a lapok, hogy a lóverseny
téren, a katonai barakkok közelében elrettentő példa
adásul nyilvános kivégzések is lesznek. Megírták a pon
tos dátumot és órát, hogy mikor lesz az elrettentő példa
adás. Nyolc embert nyilvánosan kivégeznek.

Az iskolában egész délelőtt az elrettentő példaadás
ról beszélgettünk és tanárainkban volt annyi emberség, 
hogy ha nem is tiltották el, de nem is szólítottak fel 
arra bennünket, hogy a nyilvános kivégzést végignézzük.

Este hat óra lehetett, amikor a szomorú menet 
végigvonult a városon. A főucca tömve volt emberekkel, 
kispolgárok és hiszterikák ezrei vonultak ki a lóver
senytérre, hogy az elrettentő példaadást végigszemlél
jék. Én tanulótársaimmal a városháza sarkán álltam és 
onnan néztem dobogó szívvel, hogyan tűnik fel a magas 
bosnyák gyalogosok négyszöge, néztem a feketével be
vont dobokat, amelyek vésztjóslóan peregtek és benn a 
négyszögben a néhány lehajtott fejű embert, ahogyan 
inegy-megy. Ott volt Péró bácsi is. Harcsabajusza le
lógott és a szemében kialudt a fény. Most már cipő is 
volt rajta és rendesebb ruha. Erre az utolsó útra vissza
adták a rendes ruháját és cipőt is adtak a lábára. 
Katonasapka nem volt a fején, a búcsúzó nap sugarai 
körülölelték. Péró bácsi egyáltalán nem látszott lázadó
nak, hősnek sem látszott, gonosztevőnek sem látszott. 
Csak családapának látszott, csak embernek látszott, aki 
megy, visszavonhatatlanul megy a végzet elé. Nem ro
gyadoztak a lépései, biztosan ment és mégis mintha az 
egész világ rogyadozott volna ezekben a lépésekben.
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Bennem akkor sok minden felborult, ami addig egyen
súlyban volt. Akkor világosan láttam, hogy Péró bácsi 
egészen jó és becsületes ember, akinek eszeágában sem 
volt senkit megölni, aki gyilkolni sem akart. Csak éppen 
élni akart, élni akart. És Péró bácsinak ezért az élni- 
akarásért meg kellett halnia.

Nem tudtam levenni a szemem Péró bácsiról, őt 
néztem, ahogy mentem kifelé és szerettem volna meg- 
símogatni és megvigasztalni, szerettem volna a bosnyá- 
kok elé ugrani és szétkergetni őket, megmagyarázni, 
hogy Péró bácsi haza akar menni a négy gyerekhez, akik 
ebben a békés napsütésben odalenn a Duna mellett a 
Bácskában most nem is sejtik, hogy az apjuk a vesztő
hely felé bandukol, lehajtja a fejét és hallgatja, amint 
a pap beszél mellette valamit, ami igazán nem fontos 
ezekben a pülanatokban Péró bácsinak, a papnak sem 
fontos és a pap mégis beszél.

Nem, nem néztem végig Péró bácsi kivégzését. Én 
csak azt láttam, hogy Péró bácsi a többivel együtt oda
áll egy csoportba, még beszélnek neki valamit, aztán 
mellettük fölsorakoznak a vöröskeresztes kocsik és hord- 
ágyakat tesznek a kocsik elé. Nem tudom, látta-e Péró 
bácsi ezeket a hordágyakat, amelyeken a halál elől az 
élet felé szokták vinni az embereket s most idetették, 
hogy aztán elvigyék rajta Péró bácsit is. Mintha csupa 
jószívű, szadista és kegyetlenül gondoskodó ember gyü
lekezett volna Péró bácsi körül. Aztán Péró bácsit be
vitték egy földhányás elé és többet nem láttam. Csak a 
tompa puskaropogást hallottam. Egyetlen jajszót, egyet
len hangot sem. Senki nem szólt, még az előkelő puccos 
dámák, a város hisztérikái is hallgattaík a tömegben. 
Aztán megint csend és Péró bácsit kihozták az ember-
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gomolyagból. Ott feküdt csndesen a hordágyon, az 
egyik keze lelógott a földre. Lelógott a földre, mintha 
simogatná. És fölötte nagy-nagy kék üvegbura volt az 
ég. A Mecsek mögött akkor áldozott le a nap. És min- 
den élt, a virágok olyan erős életillatot küldtek le a he
gyekből. És olyan furcsa volt, hogy ezen a csodaszép 
tavaszi alkonyaton Péró bácsi ott fekszik a hordágyon, 
csendesen és mozdulatlanul és a keze a földet simogatja. 
A cipőkészítő munkáskéz a földön pihent.

Péró bácsi elrettentő példát nyújtott. Életemben ak
kor tanultam először mást, mint amit tanítani akartak.
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Czakó Tibor

Birtokszerzés
Ha a temerini Péter Áron öröksége bizonyos lett 

volna, ennek a birtoknak nem lenne története. Tudják 
már úgye, melyik földről van szó. Amelyikre Péter Áron 
alkudott, a falu végén, merthogy a jussból meg akarta 
venni.

Igazis, hogy ez a föld megérte a figyelmet. Mindjárt 
a kertek végéből hasadt, hazulról lehetett munkálni. 
Amellett jó főd vót, fekete főd, televényes. Vetett belé a 
gazda amit akart — úgy fizetett, hogy csak nó. Termett 
abba már kender, cukorrépa, dinnye, zöldpaprika, komló, 
a tengerije, búzája — annak ugyan nem volt párja. Ta
valyesztendőben is tizennyolc mázsa tisztított magot 
adott egy holdja. Hát ilyen főd vót az.

Péter Áron tudta, mire alkuszik. Üstökére csapott 
kalappal nézegette hetekig, bejárva pontosan a jelző
karók körül, hogy a mesgye pászol-e. Most az őszön 
igazították ki a határt, hát ebbűi a részből is jól vá
lasztott Péter Áron. Éppencsak, hogy megneszelte az 
eladást, a gazdája olyan félparaszti úr, valami franc 
boltot nyitott és az adósság szorongatta — azonmód 
tanakodott a vagyonszerzésben.

Nem nagy birtok a két hold föld. Űrfélének éppen 
nem az. Péter Áron mégis azt álmodta, hogy a hitbizo-
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mány se nagyobb birtok. Ébren is így álmodta — végig
gondolta — és elment a gazdához. Csak úgy. Mellékesen.

Azzal állított be, hogy a méhese az idén valami 
csúf bajba jutott. Gazdag család volt a kaptárban, a 
fiasítás és a munka rendben haladt, már pergetni lehe
tett volna, de mégis inkább új kereteket tett be nekik. 
Hát uramfia, kimegy másnap a méhesbe — látja ám, 
hogy ezrével hever a méhe és belül is, mintha mérget 
hintettek volna közéjük, hullahegyet söpört ki tele két 
marokra.

Mert az úgyvan az idén, hogy semmi se megy jó, 
azért kér ő tanácsot attól, akit tapasztaltnak hisz a do
logban. Itt már csak többen megfordulnak, nem mon- 
dott-e panaszt valaki méhesgazda.

És elbeszélgetnek a méhek gondozásáról, hogy az 
eddigi jelek azt mutatják, lesz téli eleség, nem kell azt 
a drága gyári cukrot etetni velük.

Semmibe se jó kezdeni, manapság tán csak a bolt 
az egyedüli, ami még pénzt jelent. Készpénzt, amit ön
ként hoznak, nem is kell kimozdulni a helyből.

— Az a — hagyta rá kényszeredett nevetéssel a 
gazda — azért adom el a gunarasi földemet, mert pénzt 
jelent a bolt. Készpénzt, amit elvisz a nagykereskedő és 
nincs miből a számlát fizetni, hát erre megy a gunarasi 
két hold. Az a jó föld. Nehezen válók én meg tőle.

— Hogy jó főd híre vót, az igen — fejtegeti Áron,
— bár hallottam én panaszt is ellene.

— Na, az ellen aztán nem igen hallhatott. Biztos 
jövedelem az, aki maga munkálja. Hálás jövedelem.

Péter Áron megrántotta a zekéjét. Kedve szerint 
került a szó a gunarasi fődre, de az már nem volt ínyére, 
hogy a gazda így felbecsüli.
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Az adóját is kiszámítsa — hé, még a műtrágyát, a 
megmunkálását, meg a falubéli csapatos libákat, ahogy 
abban kárt tesznek, ezer dinárt lehet mondani kiadásra, 
kárra. Nó oszt akkó hun a gyüvedelem.

— Egy jó esztendő kifizet két rosszat, rossz eszten
dőben is megtenni a kenyeret. Nem szabadulnék én attól, 
ha úgy is lehetne.

Péter Áron azt gondolta, hogy ha most kérdezné 
az árat, többet kéme érte a boltos. Azért hát megfor
gatta a kalapját, köszönt illendőképpen, hazaindult.

— Áron gazda, hallja-é, maga elkommendálhatná 
nekem azt a gunarasi földet. Készpénzért olcsón oda
adom.

— Kínálni elajánlhatom, ha beszéd gyün rúla, csak 
azt nem mondta még, mit kóstál holdja. Mert anélkül 
hijába kommendálom.

— Jó föld, közeli föld, falu alatt, a mi tájunkon, 
tudja Áron, legjobbak a mesgyék, én tízezren alább 
nem adom. De készpénz kell és mielőbb, mert máris 
késő, annyira sietős.

— Magának az lehet, de aki megvöszi, annak nem 
az. Százszor meg kell gondúni márna, mibe tesz pízt, 
akinek van. Ott az a takarék tizet fijadzik százra, az 
ezerre tízszer annyi, az épp száz. . .  egy hold főd áráért 
^zer dinárt megadnak. . .  oszt dolgozni se köll érte, még 
a nagyújját se mozgatni.

— De bezzeg, ha nem kapja a pézit vissza, moz
gatná kend a nagyújját, mégse ér vele semmit. A taka
rék csak akkor lesz biztos, ha újra öt százalék kamatot 
ád, addig rettegni kell a betétért. A föld az más. Ha jég 
veri el, nem fizet adót, kártérítés jár a biztosítás után,
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ha a termés gyenge, az árak erősödnek, mindenképpen 
kiadja a föld a számadást.

— Hászen tudom én mi a főd, vesződség az, meg 
munka, oszt ha veszel valamit, nem tudod megfizetni, 
olyan drága a portéka, ha eladsz valamit, alig Ígérnek 
érte félérőt. Azelőtt csak másképen vót, ezután meg se- 
hogy se lesz.

— Én csak aszondom, ha eladja, holdanként egy 
mázsa búza legyen a járandósága. Egy héten belül, ha 
itt lesz a vevő rája.

— Ha itt lesz, itt lesz, nem lehet azt fölfújni, csak 
úgy. Senki se vesz látatlanba birtokot. Mert aki nem 
nézi meg, mit akar venni, az nem is tudja, mit kell 
avval tenni. Meglátjuk, nó. Jó egészséget, adjon Isten.

Péter Áron kifelé indult a boltból azzal az elhatáro
zással, hogy mégegyszer megnézi a két holdat. Nem is 
kellene a falu végére menni azért, mert a belsejébe, gon
dolatába mint a legpontosabb telekkönyvbe már bevéste 
a rávonatkozó adatokat. Azt is tudta, hogy a porhanyó 
fekete föld második esztendeje a legtöbbet termi Olyan 
búza, amilyen ott női, kiállításba való. Sohse kell azt vá
logatni — úgy termi az ocsúmentes vetőmagot, mintha 
a Petkusból hullana.

De hát azt a pénzt elő kéne teremteni, mert amilyen 
föld ez, hamar megveszik, ha híre megy. Péter Áron a 
jövő nyárim csépelni szeretne azon a két holdon, ha az 
Isten is úgy akarja.

Másnap befogta a derest Az anyjuknak csak annyit 
mondott, hogy Temerinbe megy a juss végett.

— Inkább fuvarba menne kelmed, jobban tenné.
— Ne fáraszd magad a hiába beszéddel. Oda me

gyek és azt teszek, amit jónak látok — igazította helyre
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a szubordinációt a gazda és megsüvegelve a házát, ki
hajtott a kapun.

A községházánál, mire dél felé beérkezett, alig ta
lálta meg a jegyzőt.

— Kriptát nyitnak a bizottsággal — mondotta a 
kisbiró — várni köll, amig möggyünnek.

— No, ez rossz jel, én is eltemethetem a két hold 
födémét — morfondírozott Péter és búsan a lova elé 
kötötte az abrakos tarisznyát.

A várakozás véget ért, de nem sok haszonnal járt. 
Uj oldalági rokonok jelentkezésével — azt mondta a 
jegyző — elhúzódik az ügy, amíg ki nem vizsgálják, ki
nek milyen irányban van részesedése.

— Hát aztán meddig tart, amíg kivizsgálják? — 
kérdezte bosszúsan. A jegyző se volt a legjobb kedvé
ben, kurtán felelt:

— Majd ha írást kap, gyűjjék kend a községházára, 
addig pedig hagyjon békében, mert nem tehetek az ér
dekében semmit.

Elkötötte a lova elől a tarisznyát, pedig szegény 
állat felénél tartott az abrakban, de hát neki se menjen 
olyan jól a sora, ha a gazdája nem juthat a pénzéhez. 
(Káromkodott, de csak úgy magában és megindult 
a kocsival hazafelé. A lovának Tessék volt a neve 
és ha felült a kocsira, indítónak mindig azt mon
dotta: Na Tessék! Ezúttal kifejezőbb volt a hangja és 
sok keserűséggel zengett rá a féligéhes lovára.

Az úton lehajtott fejjel bandukolt a ló, a gazda az 
ülésen horgasztotta le az üstökét. Nagy bajban leiedzet
tek. Tessék ugyan nem tudta, mi ütött gazdájába, de va
lahogyan megérezhette, hogy igazságtalanság érhettei. 
Mert csak az ember lehet igazságtalan emberrel, állattal,
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aki a megalázást, a kisemmizést önön bőrén fájja. Elég 
nem jól van ez így — gondolta Tessék és az otthoni zab
abrak reményében fürgébben poroszkált a poros nyári 
úton. Kétoldalt a búzatáblák sűrűje hullámzott és ahogy 
Péter Áron felvetette a tekintetét, menten visszaeresz
tette. Péter Áron, te már a nyáron nem aratsz, le
maradsz Péter Áron.

Megéhezett, mert az asszony nem készített elemó
zsiát, ő pedig nem kérte rá. Azért asszony, hogy 
tudja, mi kell. De ez már a dolgát se végzi, mint azelőtt. 
Meg kéne már verni egyszer, már régen nem kapott, oszt 
addig nincs nyugvása. El is határozta, hogy amint a föld 
körül rendet teremt, az asszonyt is napirendre veszi. 
Szép sorjában, a módja szerint, ha addig nem igazodnék 
helyére a kontya.

Az úton egyre-másra tólultak agyába a gondolatok. 
Nincs más hátra el kell menni a patikárius úrhoz, aki
nek állandó fuvarosa és megkérni, adjon kölcsön ötezer 
dinárt foglalóra. Lesz ahogy lesz, addigra csak eldől a 
juss is, oszt majd megfizeti. A fontos az, hogy az idei 
termést más ne vigye el. Nem viszi el más. Amíg Péter 
Áron akarja azt a földet, ott más ne arasson.

Most már vígabban telt az út. Fütyürészgetett és 
nézte a búzát. Hát itt a határban bizony rozsdás egy 
kicsit, de bizony a gunarasi, az olyan, hogy párja nincs* 
Az idén a prolifik fajta jobban pászol az időhöz, mert 
az csak szépen tartja a kalászát. Ha igaz, amit igér, lesz 
ott vagy 12—14 mázsa. Kifutja a foglalót. Na Tessék! 
Ez a lovának szólt, amiért az a falu első házait kitörő 
nyihározással üdvözölte. Nem is indult hazafelé, Tessék 
nagy ámulatára a főu-ccára kénytelenitette a gyeplőt.
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A patika előtt aztán megálltak, kioldotta az istrángot, 
Tessék hátára dobta, ő pedig a bejárat felé igazodott.

Az ajtó zárva volt. Faluban az a szokás, hogy a 
gyógyszerészhez csengő vezet be a kertbe, ahol a patikus 
csirkét nevel vagy a szöllejét metszi. Az a pár beteg 
nem érdemel permanens szolgálatot. Néha kiírja az 
ajtóra kemény papirosra »Türelem«, vagy annak a há
tán, a túlsó oldalán jelzi »a kaszinóban keress.« Ha 
pícézett a patakparton, mert az is kedvenc szórakozása 
volt, egyszerűen a »türelem« táblát hagyta lógni, ami 
teljesen indokolttá tette az ő nemes passzióját. Dehát az
ért van a faluban egy patikárius, hogy a nép a bogarait 
hamar megismerje. Akinek sürgős dolga volt, az a pa- 
takhídon és a kaszinó felé közelítette meg a gyógyszer- 
tárat és ha egyik helyen sem időzött, biztos, hogy otthon 
találta.

Péternek szerencséje volt. A tekintetes úr épp a 
peronoszpóra ellen foganatosította a védekezést. Péter 
nem értette egészen az úri foglalkozást, de aztán látta, 
hogy permetölésről van szó és ezt mondja olyan furcsán 
a patikáros úr.

Az általános üdvözlési formák betartása mellett 
forgatta Péter a kalapját.

— Azért gyüttem a tekintetes úrhoz, hogy a pana
szom végett meghallgatna, merthogy itt az írás az örök- 
ségrül, de a pézt azt csak később adják ki. Már pedig 
a gunarasi két hold nagyon kapós, megveszi más, ha 
csak pár napot is vár vele. Segítené ki a tekintetes úr, 
meghálálja ebbéli jóságát.

A tekintetes úr megnézte az írást és kivette a pénz
tárcáját. Hiányzott pár száz dinár, azért hát be kell 
menni.
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— Te meg Péter, amíg én kijöttem, írjad a szaletli- 
bán erre a tiszta papírra, hogy ennyit és ennyit kölcsön- 
vettél és hogy ekkor és ekkor adod vissza.

Azzal eléje tett ceruzát, papirt, ő pedig bement a 
folyosóra, pótolni a pénzt.

Péter Áron kinn ült a lugasban, ahol a tekintetes 
űr helyet adott neki és rettentő lelki kínban, vörösen és 
röstelkedve várta be a tekintetes urat. Hozzá se nyúlt 
az írószerszámhoz, mélyen megbántva simogatta a tar
kóját és várt.

Pár perc múlva jött a tekintetes úr. Hozta a gu
narasi foglalóra szánt ropogós százasokat. Péter szíve 
a torkában vert, amikor látta, hogy íme, itt a pénz és 
mégse fogadhatja eL Felállt, illendőképen a két kezét 
kalapjával foglalkoztatva és a rácsodálkozó patikárius 
úrnak kijelentette:

— Engedelmet instálok alásan a tekintetes úrtól, 
de ha a pénzt írásra anná csak, akkor nem vállalom.

— Miért? — kérdi megütődve a tekintetes úr — ne 
okoskodj Péter, velem is cédulát íratnak alá, ha pénzt 
veszek át valahol.

— Tudom én aztat jól — húzogatta zekéjét Péter
— azér is nem a Takarékba mentem, hanem idegyüttem 
a tekintetes úrhol. Azt hittem, bizodalma van bennem 
aziránt a pénz iránt. Mert én nem írhatok alá semmit a 
papirosra. Gubás András a papir végett került dobra. 
Fogadást tettem. Én nem írok alá.

— Szamár vagy, Péter — tört ki a tekintetes úrból 
a düh, de aztán meggondolta a dolgot és kivezette Pétert 
a ház elé. — Tanú kell az átadáshoz Péter, mert anél
kül nem érvényes a kölcsön. Azért hát itt a lovad előtt,
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a Tessék előtt bízom rád a pénzt Elvárom, hogy becsü
lettel visszaadod.

— Lelkem rajta, tekintetes űr, tíz esztendeje ismer 
engem, nem lennék huncut egész Gunarasért se. Nagyon 
szépen köszönöm a segítséget.

Azzal eltette a pénzt a belső lajbizsebbe és elége
dett Na Tessékkel hátradőlt az ülésen.

Otthon az asszony duzzogva várta a hírt. Nem szól 
neki, mit végzett, ami láthatólag gyötrelmet okozott az 
élete párjának. Az ebédet addig melegen tartotta a tűz
hely. Bejött, kényelmesen letelepedett, bekanalazta az 
ételt, aztán felkelt és »esés jónapot«-tal a kapu felé 
tartott

Ezt már aztán nem állhatta szó nélkül Péter Áron 
hites felesége. Olyan patáliát csapott, hogy az edények 
táncát hiába utánozná bárki ballerina és az egymáshoz 
vagdosott ibrikek csörgését megirigyelhetné a legjobb 
jazzband. Az is kiderült a mondókájából, hogy nem De- 
mosthenestől tanulta az ékesszólást és nyelve alatt nem 
hordott gátló kavicsot. Egy ikerszóval zene-bona volt 
Péter Áron házában, amig ő nyugalommal, mosolyogva 
ballagott a kövezeten, elvégezni összes teendőit, amig az 
asszonyra nem kerül a sor. Aziránt nem volt kétsége, 
hogy alaposan ellátja a baját

Meg se állott a boltajtóig. Ott körülnézett, ugyan 
látja-e valaki, majd bátran benyitott A boltos az üres 
kasszában ült és az üvegajtó mögé tessékelte. Jó hírt 
remélt Péter Áron jöttével, túlszívesen invitálta.

— Beljebb, Áron gazda, beljebb, itt barátságosabb — 
Juvogatta hangos szóval és leste a vendég arcát, ugyan 
mi járatban lehet. Azon ugyan nem olvasott le semmit,
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mert Áronnak máson járt az esze, következéskép az arca 
kifejezéstelen, mozdulatlan.

— Eladta a földemet, Péter? Mert akkor készítem 
a két mázsa magot.

— No, no, nem köll elsietni a dolgot, meg aztán 
búzára sincs mostanság szűköm, van eleség újig.

— Már csak jól jön az mindig — erőltette a neve
tést a boltos. — Megvan az ára, pénzzé tehető minden 
időben.

— Pénzért é, oszt mennyibe vállalná be, ha pézbe 
tudnánk — kérdezte úgy mellékesen Áron.

— Jó áron, jó áron — élcelődött a boltos és nagyo
kat nevetett a kitűnőnek tartott ötletén.

— Mert ha pézbe számolnánk, én elkérnék vagy 
ezer forintot a kommendálásért.

— Hova gondol, az ötszáz dinár, három mázsa búza,, 
annyit nem kap a városi hirdető se, ha eladja.

— Ne számijja a várost. Az más. A falu falu, a vá
ros város. Meg aztán tudja é* tanátam vevőt, aki le- 
foglalózná, de énnekem ezer dinár dukál érte.

— Nézze Áron gazda, legyen belátással, nem elég, 
ha már amúgy is el kell adnom azt a jó földet, még 
az eladónak is juttassak abból az amúgy is kicsiny 
pénzből.

— Osztán, ha én aszondom magának, eladom a 
fődjit oszt nem búzát kérek érte, hanem ezer dinárt, 
oszt nem is kő, hogy készpénzbe adja, nem is kő, hogy 
ideadja, csak épeg, hogy nekem jár a kommendálásért 
ezer dinár.

— És maga beérné a puszta Ígérettel?
— Legföljebb papírra tesszük, akin elismeri, hogy
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én neköm az eladásért jár ezer dinár, de nem kő, hogy 
a pézt maga adja személesen.

— Áron gazda, ne csűrjük-csavarjuk a szót. Maga 
egyezzen meg az eladóval, egyezzen meg a vevővel és 
egyik is, a másik is felezze meg a kommendálásért járó 
ezer dinárt, oszt awa kivan.

— Hászen ha valaki akanna, aki azt a sok pénzt ki
adja, oszt még a cenzálnak is fizetne érte, amért kiadta.

— No látja kend, hogy milyen nehezen jut a vevőtől 
a pénzhez, azért mondom, elégedjen meg kevesebbel.

— Hát idehallgasson. Gondókoztam a dógon. Ha a 
vevő, akitől nehezebb pézt látni, megegyezik abba, hogy 
o nekem ezer dinár cenzáldijat ád, maga is megtenné?

— Ha olyan bolond vevő akad, akkor én is állok elé
be és megadom. Csakhogy olyat aligha talál kend.

— Mán pedig találok, csak bízza rám. Mármost
papirt szedjön elő, oszt jegyezze: Alulírott elismerem
az átvett ötezer dinár előleget, amit a gunarasi határ
ban 20.000 dinárért eladott két hold földem foglalója 
fejében a mai napon hiány nélkül felvettem. Előttünk 
a tanúk, a maga neve mint eladóé gyün erre, én meg 
majd összehajtom és átveszem.

Azzal kiolvassa a meglepett boltos elé a százas 
bankókat gondosan, egymásután, sorjába húsz darabot. 
Az maga elé néz egy darabig, majd megszólal:

— Jó, jó Áron gazda, én ötezer dinárt nyugtáz
tam, maga meg csak négyezret adott.

— Az ötödik ezer az az én kommendálásom dija, 
merthogy a gunarasi fődet én magam vettem meg.
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Cziráky Imre

Meggyónt a Kerekes Gábor!
A fehérre meszelt plébánia-irodában ketten ültek.. 

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

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

A fehér banyakemence úgy ontotta magából csen
des melegét, mint a gyermekeire mosolygó anya szeme: 
csendesen, nem perzselőn, de mindig érezhetően és min
dig jólesőn.

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

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

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

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

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

Aztán leejtette a hangját.
— És mégis fáradt vagyok... !
Gábor kivette a pipát szájából s a pohár után 

nyúlt
— No, azé, ameddig ilyen borod akad, csak ammon- 

dó vagyok én, hogy urak a papok! nem kő megijenni!
Hangosan felnevetett, aztán egy hajtásra kiitta 

poharát. Utána még a nyelvével is csettintett.
Amaz is ivott vele, aztán még közelebb hajolt hozzál 

és igy folytatta:
— Tudod te, mi a pap élete? Egy ilyen tanyai plé

bániához ragadt, mindenkitől elfelejtett, öreg pap élete?
Fájó tompasággal hullottak ki az utolsó szavak a 

pap száján. Karja nagy lendülettel hullott le az asztal
ra, mint a röptében lelőtt madár a szántásra. A tompa 
zuhanás után nagy csend következett, csak az égő lámpa 
zizegő lélekzete hallatszott.

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

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

te is, más is, de ez a mai korszellem, ez az üres világ,
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amely körülvesz itt! Kivel tudok én itt szót váltani? 
Hát kim van itt nekem? Egy fiatal tanitó. Gyerek még 
hozzám. Két tanitókisasszony. Más senki. Érted? Senki! 
Nagy ritkán borozó vendég a városból. Mert borom, az 
van. Sokszor félek, hogy csak az van már!

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

denem kell azzal az átkos szellemmel, melyet ide sugá
roz! Hol vannak azok a régi, jó paraszti népek, a temp
lomosak, a szelidek, akik bizalommal, szeretettel, vi
szonozták a papjuk buzgalmát? Akik gyóntak, áldoztak, 
mint a mi apánk is! Hol vannak? Mert a mi apánk, az 
buzgó ember volt! Igaz-e bátyó?

A bátyó nagyon el volt már érzékenyülve. Külön
ben sem igen állja ki az ilyen vérmesebb természetű em
ber, hogy más beszédjét ily sokáig hallgassa! Kivált, 
hogy az öreg Kerekest emlegette. Még majd ríva 
jfakad!

Mert ami igaz, mód felett szerették az apjukat mind 
a ketten ! Hogy hát ez az elérzékenyülés ne hatalmasod
jék el rajta, nagyot köhhentett és a pohár után nyalt. 
Kövér arca már tűzben égett.

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

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

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

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

—I Mer én igazságos ember vagyok. Oszt miúta az 
alsó papszállást béröltem tűle, hát eccer csúnyán össze
gyűrtünk, oszt azúta igen rideg a tudatom vele szembe! Hát 
szabad egy valamirevaló papnak aszondani egy temp- 
lomképvisellőnek, nekem: Kerekes Gábornak, hogy
aszongya kitetet a templomképvisellősigbű, merhogy 
nem vagyok vallásos! Mi?

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

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

A plébános nyugtalanul mozdult meg a székén.
A poharához nyúlt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

megájj! Hát ki esküttetett engem? Nem te? Hát ki 
gyovont akkó a megboldogút öregpapná? Nem én? Mi?

A pap csak hüledezett. Gábor bácsi hörpentett 
egyet a pohárból. Nyeregben érezte magát. A bor is dol
gozott erősen benne. Pedig birta az italt, de ma este
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sok elfogyott, sokat hajtottak fel a testvéri beszélge
tés során. Nem hagyta öccsét szóhoz jutni.

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

— No és aztán?
’ — Aztán kivettem bérbe annak a girhesnek a
főggyit, az alsó papszállást..., oszt azúta nem gyovon- 
tam. Meg nem is akarok. Nekem se köll ő, ha én nem 
köllöttem neki!

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

kor . . .  harminc esztendeje. . .  ! Te..., én netm tudok 
szóhoz jutni! Hát te is . . . ?  Hát. . .  te csak ennyi ember 
vagy?! Szegény apánk megfordul a sírjában... Te Gá
bor . . .  hát te csakugyan ilyen vallástalan vagy?!

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

mehetek . . .
A pap frontot változtatott. Nyugalmat erőltetett 

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

— Nem úgy bátyó! Emlékezzünk...! Mikor még 
hajdani boldog gyermekkorunkat éltük, úgye, hogy sze
rettük egymást? Emlékszel? Együtt játszotlsunk, együtt 
birkóztunk, de együtt áldoztunk is. Ott a mi kis templo
munkban. Hogy sirt szegény anyánk! Emlékszel? fis 
az öreg Kerekes is ott áldozott velünk. Milyen boldog, 
milyen büszke volt! Emlékszel?

A bátyó elérzékenyülve bólogatott és hozzádör- 
mögte:

— Hatost is kaptunk, mi?
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— Úgy van, és elfeleztük a mákos cukrot Te, 
meg én. De mi most is szeretjük egymást;. Egymás ked
véért mindent megtennénk, igaz e? Ha kérnék valamit 
tőled, ide adnád, megtennéd, ugye?

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

— Bátyó..., kezet rá, hogy megteszed a kérése
met !

Meleg tűzzel csaptak össze a tenyerek. Ittak is rá.
— Hát édes bátyám, az én egyetlen testvéri kéré

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

nak, én, az öcséd, a te egyetlen édes testvéred, én fo
gom megírni a papotoknak, hogy én is igazolom, . . .  az 
én bátyám nem csak vallástalan, de szószegő is egyúttal! 
Megteszem, meg én!

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

kltámaszkodott. Kigombolt három pitykét a mellényén. 
Vissza is gombolta, csak aztán szólt:

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

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

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

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

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

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

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

bajod, panaszod van, úgyis elmondanád. Ismerem a 
hibáidat is. Hát lehet neked olyan bűnöd, amit én, a 
testvéred ne tudhatnék meg? Ne bocsáthatnék meg az 
Isten szent nevében? Bátyó. . . !

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

— No,hátakkor? Bátyó...! De nagy örömet szerez
nél vele! Nekem is!

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

— Meg akkor bár megírhatnám a papotoknak, hogy
igenis, az én bátyám újból vallásos, mert az én templo
momban is meggyónt e! N o..., bátyó___?

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

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

Másnap reggel meg is gyónt Kerekes Gábor annak 
rendje és módja szerint, aztán hazakocsizott ismét a fa
lujába.
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Búzás sógor volt a koccintós cimbora, vele esett 
szó legelőször erről a gyovonásról. A sarkon, a kis kocs
ma pirosteritős asztala mellett.

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

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

még a sipkát is levette fejéről, amikor a folytatást hal
lotta.

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

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

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

Búzás sógor újra hüledezve, de kíváncsian kérde
zősködött:

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

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

— Csak eccé szótam közbe. Mer aszongya — Te, 
Gábor! Te sokat részegeskecc, oszt ettű van a többi, az 
égisz! Kerűdd az ojan heleket, ahun nagy alkalom adó
dik az ivásra! Sokat iszol. Mikó vótá utojjára italos? 
Még ilyet kérdez! No awá én is közelebb hajútam hozzá, 
oszt csak annyit szótam csendessen:

— Mikó. . .?  Tegnap este..., az öcsémné!
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Darvas Gábor

Karácsony táján . . .
Mint minden évben, lassan-lassan a francia fogság

ban is elérkezett a december. Nem hóval, fergeteggeL, 
zimankós hideggel mint nálunk, de kellemetlen, párás- 
s hűvösen, barátságtalanul fütyülő széllel a Gironde fe
lől. A háború előtt megkezdett kötélhíd egyetlen pillére 
a Gironde innenső partján szinte eltűnt a hályogos szür
keségben. Még körvonalai is alig látszottak. A kaszár
nya oldalán velünk szemben egy sor szomorú, sovány 
fácska álldogált. Lombjavesztetten, sután, meztelenül, 
mint egy sor vézna, levetkőzött, nyugalomra készülő 
gyerek ►...

A tábor nagy, nyitott ablakait alig pár nap előtt 
rakták be. A keskeny, vörös téglák közé valahogyan egy- 
egy kis ablakot is beékeltek. A szállásunkat képező dur
ván vakolt hodály még komorabb lett. Alig kapott vilá
gosságot. A földön szétterigetett piszkos szalmazsákokba 
minduntalan belebotlott az ember. Ám igy a helyiség 
legalább fűthetővé vált. Egyelőre ugyan csak a tudat 
melegített bennünket, mert nemhogy tűzrevaló, de még 
kályha sem volt.

Nappal csak elvoltunk valahogy. Az embereknek 
akik munkára jártak százszor jobb volt. A munka nehéz 
volt, igaz, de mozogtak s talán nem fáztak. Mi egynéhá-
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nyan, akik állandóan a táborban kénytelenkedtünk, di
deregtünk a csontig hatoló ködben. Kínunkban félnap
hosszat is elsétálgattunk a szűk udvar alig húsz lépés
nyi hosszán. Hol az udvar közepén, hol a drótkerítés mel
lett méregettük a terepet Keresztesivel ketten. Gallérunk 
feltűrve, kezünkben könyv. Séta közben dideregve magol
tuk a francia nyelv tekervényes szabályait. Néha Heim- 
berger, a német tiszthelyettes is hozzánk csatlakozott s 
ki-kikérdezett a leckéből.

Keresztesi mindennap reménytelenül ismételgette:
— Sohasem fogom megtanulni. . .  Sohasem.. .
Azért másnap újra kezdte az elfelejtett igeragozás 

kacskaringós hajtogatásait. De mit is tehetett volna 
egyebet. . .

Éjszakánként azonban majd megvett bennünket az 
Isten hidege. A munkából hazatérő emberek fáradtan 
roskadtak a nyomorúságos, nyirkos fekvőhelyre. Hempe
regve bújtak le, mint a birkák. Szinte egymással taka- 
rództak. Sok még sovány levesét is othagyta. . .

A nappal végzett piszkos, állati munka lután se mo
sakodni, se aludni nem lehetett. Pataki az én vackommal 
szemben forgolódott s egész éjjel rázta a hideg. Keresz
tesi mellettem sziszogott már vagy a negyedik éjjel. 
A többiek is, kivétel nélkül. S reggelenként, mikor éles 
füttyszóval, hangos kiáltozással felvertek bennünket ab
ból a szendergésnek se mondható félálomból, amibe bele
szédültünk, csupa kóválygó, sápadt, kimerült ember állt 
a sorba, hogy egy újabb szomorú napot morzsoljon le a 
franciák földjén___

A piszkos ablakon át csendes egykedvűséggel nézem 
a nedvességtől csöpögő szegény kis fákat.

Vájjon fáznak-e a fák is?
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Én úgy érzem, igen. A fák itt véznák, soványok. . .  
Nem úgy, mint nálunk odahaza. A kövér, áldott bácskai 
földön... Az abból fakadó gyönyörű fá k !... Az eper
fák . . .  Milyen jó volna már eperfát látni. . .  Ezt az 
egészséges hazai fát vastag ágaival, gazdag lombozatá
val, melyből odahaza olyan sok van. . .  Az országutak 
szegélyein, a házak előtt, az udvarokban. . .  A mienkben 
is volt egy. . .  Gyönyörű, nagyszemű, mézédes tarka 
eper termett rajta nyáron. Mindegyikünknek meg volt 
X-ajta a saját birodalma. Egy-egy ág vagy hajlat ké
pezte a féltveőrzött kizárólagos területet. Rajta laktunk 
napestig, míg a szürkületben feketévé vált levelek között 
el nem tűnt a finom gyümölcs. . .

Vájjon látok-e még eperfát valaha?. . .
Arra eszméltem fel, hogy Keresztesi megfogja a 

karomat.
— Ezt nem lehet tovább tűrni — szólt dideregve.
— Nem nagyon. . .  de mit tegyünk — mondom re

ménytelenül.
— Be kell mennünk a szerzsánhoz. Utóvégre ez nem 

mehet sokáig így. El vagyunk csigázva a végletekig még 
mi is, akik egész napon át itthon vagyunk. Mit szóljanak 
azok, akik naphosszat hatvan kilós zsákokat s félméter- 
mázsás nyersvastömböket cipelnek a kikötőben. Nem. 
Ezt nem lehet és nem szabad tovább szótlanul nézni!

— Be fognak zárni bennünket — mondom.
— Nem törődöm vele! Zárjanak be, de szótlanul 

nem hagyom!. . .
Keresztesi rettenetesen el volt keseredve. Hidegtől 

kékes kezeit nadrágja zsebébe dugta, melynek két szárán 
vastag piros olajfestékkel volt rámaszatolva az ormót
lan, végzetes két betű: P. G. Prisonier de Guerre. Izga
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tottan járt le-föl a vackok között. Láttam, hogy bensője 
robbanásig megtelt, akár egy nagy kapacitású leideni pa
lack. Csak parányi érintésre vár, hogy egetrázó durra
nással, kékes szikralánggal kisüljön. . .

Mennyire vártuk, hogy elvigyenek bennünket Asi- 
náráról, a kis, napfényes olasz szigetről. Pedig mennyi
vel jobb volt ott!. . .  Legalább meleg volt, napfény volt, 
levegő volt. . .  Meg csendes békesség is volt. . .  Aaután 
a tenger varázslatos szépségű mozaikja: a piros kavicsok, 
a sárgák, a barnák, a zöldes-kékek, a fehérek meg a 
szürkék. A gömbölyűek, az oválisak. . .  A laposak, me
lyeket mind a tenger csiszolgatott, símitgatott kerekre... 
A furcsaformájú, talán évezredes csigaházak, a színes 
kagylók tízezrei. . .  A régi halcsontok. . .  A kiszikkadt, 
megszáradt vízinövények csillogó sóval bevont szálai. . .

Mi lesz? Megyünk? — riasztott fel álmodozásomból 
Keresztesi.

Csillapodj le előbb — mondom — nem kell a dolgot 
elheveskedni. Tegnap gondolkoztam a dologról. Talán 
jobb volna a tolmács útján elintézni. Így talán többet. . .

Nem tudtam befejezni. Keresztesi durván karon- 
ragadott s termetét meghazudtoló erővel kezdett rán- 
cigálni:

— Mit? Csülapodjak? — rikácsolta. — Emberte
lenség, amit velünk művelnek! . . .  Nem bánom, ha fel is 
akasztanak. . .  Ha nem jössz, megyek magam.. .  Majd 
megmondom a szerzsánnak ahogy tudom]: magyarul. . .  
Ha nem érti, annál jobb. . .  Legalább kipakolok ked
vemre . . .

Hagytam. Inkább velem kiabáljon, mint a szerzsán- 
nal, aki egész bizonyosan nem fogja elmulasztani az al
kalmat, hogy megbüntessen bennünket. Gondoltam, majd
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lehiggad egy kicsit, ha kikiabálta magát. Tudom gya
korlatból, hogy az ilyesmi megnyugtatóig hat. . .

— Jó — mondom — én megyek szívesen. De fel 
vagy izgatva pajti, csillapodj le előbb egy kicsit. Ha 
megígéred, hogy nyugodt leszel, nem bánom, menjünk be 
hozzá. De hidd el nekem, többet érünk el a tolmács útján.

— Nem érted! Nem! Bemegyünk hozzá és pedig 
rögtön. Ezt én nem birom tovább!. . .

A bemenésre azonban nem is került a sor. A nagy 
kiabálásra kinyílik az ajtó s a félhomályban is megisme
rem a szerzsán magas, szikár alakját. Vésztjósló arccal 
közeledik felénk:

— Qu’est ce qu’est ce bruit ici? Hein? Mi ez jel lár
ma itt?

— Rien du tout. Semmi — mondom.
— Quoi rien. Vous révoltez ici!
Ekkor Keresztesi felugrott. Villámokat szóró szem

mel állt a szerzsán elé s csak úgy szikráztak belőle a 
szavak:

— Igenis lázadozunk, ha tudni akarja! Mert ez nem 
emberi bánásmód!.. ► Kutyával bánnak így, de még an
nak is sok!. . .  Embereink baromi munkát végeznek, enni 
alig kapnak, fürdővíz nincs s még az éjjeli pihenőjükről 
se történik gondoskodás!... Fekvőhelyük piszkos, ned
ves, rendes takarója egynek sincs. Ami van, az olyan, mint 
a pókháló s akkora, mint egy jókora zsebkendő!. . .  A 
tábor fele beteg!. . .  Azt hiszem, ha foglyok vagyunk,, 
még nem vagyunk kutyák!. . .

A szerzsán elzöldült. A magyar beszédből egy kukkot 
sem értett, de az izgatott, lázas hanghordozásból körül
belül tájékozta magát.
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— Que est qu’il dit? Mit mond ez? — fordul felém 
dühtől remegő hangon a szerzsán.

Már láttam, hogy baj van. Néhány szóval elmond
tam a reklamáció lényegét, simítva rajta, ahol lehetett. 
Iparkodtam nyugodtnak látszani, ami nehéz volt, mert az 
indulattól nekem is reszketett a bensőm.

A szerzsán arcán a zöldessárga színt vérvörös vál
totta fel. Ordítva jött nekem, mintha fel akarna öklelni 
>s kezével folyton az orrom alatt hadonászott. Dühöngőn, 
vadul tört elő száján a szó. Szemei vérbe fordultak s ke
zei reszkettek a dühtől. Arcizmai idegesen rángatództak. 
Olyan gyorsan beszélt, hogy nem értettem meg. Csak 
azt hallottam, hogy a kaporal után kiabál. . .

— Mettez tout les deux au prison! De suite! Voilá!
— harsogta a futólépésben haladó kaporal felé.

Annyi időnk se maradt, hogy nyomorúságos taka
rónkat felkaphattuk volna. Pedig az udvarban kellemet
len, hideg szél fogadott. Nem borotvált, mint Albániá
ban, azért metsző éle átfázott csontjaink velejéig hatolt.

*
Karácsony felé járt az idő. Én előbb jöttem ki, mert 

nyolc napot kaptam. Keresztesi tizenötöt s ezért ő még 
mindig az áristomban szenvedett. Az ünnep előtt egy- 
néhányan összeálltak az emberek közül, osztrákok, ma
gyarok, németek vegyesen & megkérték a tolmácsot, le
gyen szószólójuk a szerzsánnál: legalább karácsony es
téjén engedje ki Keresztesit az áristomból. Hogy velünk 
lehessen, hogy együtt lehessünk mindannyian. . .

A szerzsán magát meg nem hazudtoló módon visel
kedett. A küldöttség tagjait durván kiutasította s a ké
rést megtagadta. Sőt kilátásba helyezte az egész küldött
ség megfenyítését.
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Még mikor az emberek kijöttek, akkor is ordítozott 
odabenn. Ugylátszik, a tolmácsot is leszidta.

Keserű szívvel néztünk a karácsony elé, mely szeré
nyen, csendesen, de napról-napra közeledett.

S amikor megérkezett, kosarában semmit nem ho
zott nekünk. Azaz valamit mégis. Egy fenyőágat. Nem 
nagyot, nem ért fel a piszkos deszkaplafónig. Nagyon 
kicsinyke volt. Csak egy ágacska. De zöld volt, kará
csonyra való örökzöld. . .

Ahogyan tudtuk, feldíszítettük. Nem volt rajta a 
szokásos csecse-becse, apróság, a gyönyörű fényességek 
is hiányoztak róla. Sőt a lángoló kis gyertyák se égtek 
rajt. . .

Azért mégis szép volt. Úgy éreztük, hogy körülöt
tünk megenyhült a levegő. . .  Mintha megelevenedett vol
na minden)... Úgy látjuk, kis angyalkák röpködnek s 
aranycsengetyűket ráznak folyton. . .  S röptűkben min
den nagy gyereket homlokon csókolnak, akik a szegényes 
ág mellett könnyes szemmel éneklik a dalt:

— Menyből az angyal. . .
És álmodnak a békéről. . .  a szeretetről. . .  az igazi 

karácsonyról. . .  a szabadulásról. . .
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Dudás Kálmán

Kandúr mászkál a kuckóban
A téli este már nagyon mélyen hajolt bele az éj

szakába.
A csikorgó sötét mint merev kobaltüveg virrasztott 

kint az ablakok jégrózsái előtt. Már az estelő óta fagyott. 
A hó nyersen csörömpölt az elhaladók nehéz bakancsos- 
khimpás lépései alatt.

Ágnes ásítozva dőlt az ágy karjára és lábával idő
ről-időre, ösztönszerűen lökött egyet-egyet a bölcső kar
csú talpán, mely aztán merev szabatossággal, elhaló rit
musokkal himbálódzott.

— Jó, hogy még ez a nyovojás nem sivákodik — dör- 
mögte fogai közt elmorzsolva, mérgesen, megvetés- 
árnnyal a hang színében.

Aztán a körtés óra vert, mintegy válaszul erre a 
keserű szavakra. Tíz rekedt hangot köhögött ki a poros
mellű apparátus és szinte bántó volt a láncszemek sivár 
csörgése, ahogy lejebb engedték a hosszúkás körtéket.

Ágnes komoran hallgatta.
— Hát még mindig nem hozza haza az istennyila, 

hogy csapna bele a guta abba a gazemberbe ott, ahun 
van!

Messziről, nagyon messziről mintha közeledő, fátyo
los húrpengék foszlányai kóvályogtak volna szerte a sö
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tét, fagyos levegőben. Szinte ijesztőn, kísértetiesen hatott 
a szivárgó, didergő hangrongyok sejtelme ebben a téli 
éjszakában.

Ágnes fölkelt és megkerülve a vén sublótot, a be
lehelt ablakhoz csoszogott.

Sejtésként látta künn az éjszakában a Telecska hul
lámos, sovány-dombortalan kontúrját, ahogy a liláskék 
éjeget csipkézi. Mintha sokkal közelebbeknek tűntek vol
na, mint nappal. Szinte az ablak előtt érezte a kálváriát, 
a kis stációképes fehér kőházacskákkal, a három komor 
kereszttel és a temetőt az új kápolnával. És mintha va
lami sötét titkokat sugallt volna borult lelkére a temető 
keresztsokasága ahogy havasan kisértetieskedtek a hegy
oldalban, szétszórtan, fehérségük titkával és fájdalmá
val. És lelkében érezte a téli temető sivár, havas, nagy 
szomorúságát és egy percre, remegve, anyja sírjára 
gondolt.

— Anyám, ha tudnád. . .
A zene mindjobban kibontakozott a messziből. Már 

majdnem tisztán hallotta. Ágnes idegesen figyelte a mély 
brummogást és leste közeledését. Orrát a rongyos keretű 
ablaküvegre nyomta és visszafojtotta forró leheletét. 
Egyszer minthacsak megállt volna. A bőgő egyforma 
erősséggel brummogott. Lehetett érezni, hogy a közel
ben húzzák.

Kinyitotta az ablakot. A hideg és a meleg áramlások 
egymásbafonódtak feje fölött. Kihajolt.

Két lassúszavú paraszt döcögött el az ablak alatt, 
behúzott nyakkal, klumpásan. Ágnes rettenve húzodott 
beljebb. Hallotta, amint az egyik paraszt odasúgta a má
siknak :
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— Sándor, ahhát, ki vóna más. Ebbe a szűk világba 
nem igén akad bolond. Most téheti égy darabig mégin. 
Hallom a felesége a napokba kapott valami kis szeginy- 
síget valami retyerutyájátu.

— Majd everi ezt is nemsokára, oszt asztán nészheti 
a zeget; szegíny Ágnes még koplahat a Palikává együtt
— tette hozzá kissé hangosabban a másik. Még tovább is 
mondták, de Ágnes nem hallotta már, mert elhaladtak.

Ágnes kábultan az ágyhoz vergődött. Valami mély, 
súlyos sötétség szakadt a mellére. Durva kérlelhetetlen 
marcangolást érzett, ahogy lázasan lappangott bensőjé
ben. Torka kitikkadt, ajkait verejtékes láz remegtette. 
Melle mélyén valami keserű háborgás zajgott, buzogott, 
nyersen, szaggatón. Nyomasztó, sajgó súlyosságként érez
te a könnyek hasogatását szemeinek láthatatlan víztartá
lyaiban, melyek nem tudtak kicsordulni, csak perzselték 
és feszitették a szemét, a homlokát.

Egyszer már érezte ezt a siralmas fájást. Harmad
éve, mikor összekerültek, mikor először mutatta ki az ő 
»Sándora« a fogafehérjét.

Mikor tökrészegen hazatántorgott és bűzös, boros 
büfögések közepette részeg újjaival előkotort a »lajbi- 
zsebből« valami cédulafélét; rossz kézírással és kúsza 
aláírásokkal. Ezek a kalamajkás alámerkölések az ő nyo
morult szegénységét siratták, az ő anyai szegénységét, 
ami ott feküdt a faluvégen a szélmalom mögött, az ő 
féljogos kis nyomorúságát.

Alsószoknyája aljával kitörülte a szemszögletéből a 
két forró csöppet, de több nem bújt elő. Melle még min
dig ideges, rázó vonaglással hullámzott: sanyargatta a 
könnytelenség.
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Kába fájdalommal gyújtotta meg a lámpát a sublót 
sarkán. A gyönge, sápadtsárga fény betegesen hullott 
szét a sublót körül. Az ágy előtt, a bölcsőben egy fehér 
arcocska mosolygott, álmodozón, hamvasan, kékes fény- 
nüansszal sima homlokán.

Ágnes ráhajolt zilált haja koszorújával és hossza
san csókolta a fiatal gyermekarc édes havát, valami meg
foghatatlan, valami túlvilági mélységgel, ahogyan csak 
szerencsétlen anyák tudják csókolni szeretett magzat
jaikat.

A búbos kemence körül kifeszített madzagokon szá
radó ruhadarabok csüngtek a tárgyak sutaságával, fél
vizesen. Ezeknek gyors párolgásos száradása valami köd
szerű nedvességgel szitálta tele a fojtott levegőjű szo- 
bácskát. A mázolás friss, dohos nyirka összefolyt ezzel 
a ködös kipárolgással.

Ágnes homlokára szorított kézzel méregette a szoba 
rövid diagonálisát, húszszor, harmincszor. Halántékán 
tüzes lüktetés kalapált és verejtékgyöngyök szivárogtak 
elő homloka finom síkjára.

Most mintha újra hallotta volna a zenét, a bőgő 
brummogott, fáradt ütemességgel, közelről, egyhangúan, 
ahogy az ablaküvegekhez ütődött időről-időre. Ágnes az 
ablakhoz ment.

Nem azé, csak azé,
Tudod Matil, hogy mié 
Meghalok a csókodé . . .

Ágnes fölismerte a hangot. Sándor hangja volt. 
Mintha eltaszitották volna az ablaktól, úgy hátrált on
nét. Most megeredtek a könnyei és két forró görgeteg 
szalagzott végig bő áradással a meggyötört arcon. Sírt,
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sírt felszabadultan, vigasztalanul. És ebben a sírásban 
benne zokogott Ágnes megtépázott, tönkretett asz- 
szonyisága.

A kemencéhez támolygott és lerántott egy kisebb 
ruhadarabot. Bemártotta vízbe és kába, zúgó homlokára 
pántolta.

Csöndes megkönnyebbülést érzett minden porcikájá- 
ban egy kis ideig. De a borogatást csakhamar átlangyo- 
sította a parázsló homlok.

Párszor megújította, de fájása nem hagyott alább, 
sőt tépőbbé, általánosabbá, vadabbá újult és még kér- 
lelhetetlenebbül lobogott benne. Könnyei csak zuhogtak; 
nekibuzdult elkeseredéssel zokogott, fájón, ahogyan csak 
az ilyen mostohasorsú asszonyok tudnak zokogni.

A zene meg mintha tépte volna amúgy is sebes lel
két és ingerelte.

Szép asszonynak kurizálok, kurizálok, kurizálok . . .

— hangzott tovább rekedten, szinte kurjongva.
Lassan a bontott ágyhoz vánszorgott és a letyvedt 

párnára áléit, mint valami őszirózsa, ájult-fehér hervadá- 
sának szomorú tehetetlenségével.

Most lidércnyomásos káprázatos képekben átvülant 
agyán az egész nap.

Sándor még kora reggel elment.
Azt mondta, hogy a kereskedőt akarja elfogni a 

reggeli vonatnál, hogy a disznók árát kicsikarja tőle. 
Azután azonnal hazajön. Keservesen várta. Nem jött. 
Ebédre se jött. Egész délelőtt mosott, de mégis készített 
ebédet, csakhogy Sándor meg legyen elégedve. Ekkor már 
izgatott volt. Mintha érezte volna, hogy Sándor kima
rad, lumpol és nyakára hág a pénznek. Nem jött dél
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után se. ő  végezett el minden munkát. Estefelé itt volt 
az öreg zsidó: fuvarozni hívta Sándort. Sándor nincs 
itthon. . .  Sándor a napot lopja . . .  Kőt. Züllik, ahelyett, 
hogy kenyér után nézzen. És. . .  és más szoknya után 
csatangol. . .

Itt fölemelte kócos fürtjeit. Hallgatott. Kifelé, ki a 
fázós éjszakába. A zenét már nem hallotta. Az ablak
hoz ment megint.

Komondorok hangversenye rítt föl a holdra, mely 
glóriával nagy mécsesként járt a sötétkék, tiszta, fa
gyos égen, a dombok háta fölött. Csönd volt. És mintha 
sírtak volna a didergőarcű csillagok. Fájt a lelke. Fájt. 
És úgy érezte, mintha könnycseppek hullottak volna lelke 
földúlt vigasztalan tavára. Várt, várt. Sándort várta, 
most már talán csak hazajön. Már nem is zenélnek. Ti
zenkettő is elmúlt. Sándor nem jött.

Egyre jobban, erősebben, keserűbben hullámzott ben
sője. Remegett és sírt a lelke, ahogy maga elé mondta 
új fájdalommal:

— Talán csak nem ment be ahhó a lotyóhó!
Zagyva gondolatdarabok zsongtak-zsibongtak át az 

agyán. Most már kezdte érteni az egészet. Eddig homá
lyos volt előtte az ura és Matild közti vonzódás, épülő 
»barátság«, mely néha-néha furcsa enyelgésbe csapott át. 
Most már értette, miért jár el hozzájuk olyan gyakran 
Matild, a harmadik szomszédasszony. Egy idő óta, mióta 
Bálint, az ura, kubikol, robotol lenn, valahol a sváb fa
luk mocsaras, kövér határában.

Megértette, hogy miért hagyja ott Sándor napköz
ben is teendőjét, ha kedve szottyan és eltűnik egypár 
órára. Most már világos volt, hogy hol tölti ilyenkor 
idejét. . .  Most is ott muzsikáltatott az ablak alatt. És
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most elküldte a zenészeket és. . .  talán bement hozzá. . .
Fokozottan forrósodtak, sokasodtak ezek a gondolat

foszlányok s végül valószínű meggyőződéssé merevedtek. 
Fölült. Idegei fájtak, zenéltek, siralmas fájdalommal. 
Feje kalimpált, zúgott és lelkére a fájás egy ólmoseső 
pörgő súlyosságával dörömbölt. Könnye már nem volt. 
Szemei száraz lázzal izzottak.

Elborult, sötét szándékokat érzett, ahogy észrevét
len csirábaszökkenéssel vajúdtak meggyötört lelkében.

Elfújta a lámpást és tanácstalanul állt meg a szoba 
közepén, mint komor kérdőjel.

Ekkor kicsordult elszántsággal a kuckóhoz lépett. 
A késesből előkereste a böllérkést.

Zavart, tétova fölindultsággal az ágyhoz rohant és 
a párna alá lopta a kést.

Hallotta, hogy a kutya vakkantott egyet a folyo
són és hallotta, hogy a kiskapu csikordult.

— Sándor!
ő a kemencéhez dőlve, tenyérbe eresztett homlokkal 

várta, a sötétben.
Sándor széles ajtónyitással, dúdolva lépett be. Csap

zott haja kisötétlett a kucsmája alól, mely egész a nya
kán ült.

— Te még nem alszol, Ágnesem? Mé nem gyútod 
még a lámpást, mé vakogsz itt sitítbe? — kérdezte me
legen Sándor és vacsorát kért.

Ágnes nem felelt. Meggyújtotta a lámpást és vacso
rát készített gyorsan, ügyesen.

Éppen arcába akarta vágni nagy, keserű mondani
valóját, mikor Sándor fölkelt az asztaltól és sunyi mo
solygással hozzálépett.

Zsebébe nyúlt és kivett egy marék százast.
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— Itt van, Ágnes lelkem, nem kötöttem el. Nem va
gyok én olyan léha, olyan gazember, mint amijennek 
gondósz — mondta és mosolygott hozzá, miközben újjai 
közt ropogtatta az új százasokat.

— Hát azok a füstösök tán bolondok, hogy ingyén 
húzzanak azon a fagyon, te nyomorult — gondolta Ágnes 
fanyarul, anélkül, hogy fölemelte volna a fejét.

Sándor föléhajolt és megcsókolta széthullott fürt
jeit, melyek sötét, duzzadt keretként dagadtak arca bá- 
gyadtsága körül.

— Águs lelkem, mé haragszó? Beszéjj hozzám. Mi 
bajod, Ágnesem?

Ágnest meglepte Sándor meleg kedveskedése és föl
nézett. Sándor tovább kedveskedett és babusgatta az 
Ágnes arcát.

Ágnes lelkében nagy kétség tombolt: arcába köpje-e 
léhaságát, vagy finom, asszonyi jóságával, szeretetével 
térítse meg az urát. De gyorsan és helyesen választott.

Mielőtt kiszakadt volna belőle lealázott asszonyisá- 
gának keserű fölhördülése, hirtelen új aagallata támadt: 
majd megmutatom én neked, hogy külömb asszony va
gyok én, mint az a lotyó, a Matild.

Sándor furcsa csodálkozással nézte felesége arcát, 
melyen derültség derengett az új sugallatok nyomán. Mo
solygott és megcsókolta Ágnes nyakát. Aztán vetkőzni 
kezdett. Mielőtt ágyba ugrott volna, »megpusziszta« ál
modó fiacskáját és valami jóságos öröm és megelége
dettség hullámzott vonásain.

— Aranyos fiacskám, szép fiam, cukor fiam, egyet
len kincsém, te, te, Palikám — gügyögte föléhajolva.

Ágnes repesve látta mindezt.
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— Hisz ez nem is részeg — gondolta magában — 
csak egy kicsit jókedvű.

Most ő is hirtelen leaggatta magáról a rongyait, kö
rülcsókolgatta Palika arcát és Sándor mellé bújt, miután 
kioltotta a lámpást. Sándor hizelgett. Meg-megsímogatta 
Ágnes arcát és lázasan magához ölelte.

Ágnes egyszerre beszédes lett. A lelke mintha fölol
vadt volna a mai nap nagy szomorúsága alól.

Kedvesen, hamiskásan, sajnálatra gerjesztő szavak
kal panaszolta el az egész napját: aggodalmait, mosást, 
zsidót, mázolást, rossz sejtelmeit, Palikát, Matildot, min
dent, mindent.. .

Közelebb simult Sándorhoz. Érezte teste közelségét. 
És megcsókolta hosszan, rég nem csókolt csókkal, mint 
menyasszony korában csókolta három évvel ezelőtt.

Csók közben Matild csókjára gondolt, melyet mint
egy megsemmisíteni, eltörülni akart az ő nagy szerelmé
vel. Sándor nevetve csókolta vissza:

— Lám, nem is vagy te olyan rossz, mint amijen
nek mondanak, Sándor — turbékolta Ágnes, arra a két 
parasztra gondolva. — Hát hogy egy kicsit ellátogatsz a 
Matilszívedhő, ammég nem is ojan nagy baj, ügyé uracs- 
kám, — hamiskodott Ágnes tovább és halkan kacará- 
szott.

— De tudom — súgta Ágnes, miközben csókolta az 
urát, ahogy nyaka köré fonta karja fehér, finom puha
ságát — nem is tnid az a lotyó úgy csókóni, mint én, 
de nem ám — és nevetett, ahogy elhúzta fejét a Sándo
rétól — de nem ám — és ismét kacagva hozzávitte ajkát*
— Nem szeret az úgy, mint én soha.

Sándor magához húzta Ágnes lángoló testét és szinte 
remegve mondta:

151



— ó, Águsom, nem is gondótam, hogy te ijen derék, 
ijen szerető meg szeretni való teremtés vagy. Nem, nem 
is szereték én rajtad kivül mást. Többet nem megyek el 
Matilhó se. Nem tud az úgy csókolni, mint te, Ágnes 
szentem — és csókolta, csókolta a remegő asszonyt.

Ágnes csöndben a párna alá nyúlt, észrevétlen ügyes
séggel kirántotta kést. Kissé elhajolt az ágytól, mintha 
a bölcső felé igyekezett volna nézni és a kuckó felé dobta 
a kést. Az csördült ahogy leesett.

— Mi az? — kérdezte Sándor.
— Semmi, tán a kandúr mászkál a kuckóba a kése

sen — mondta békésen Ágnes és ismét az urához simult.
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Farkas Geiza

Gonosz álom
Egy lovagvár termében ültem kényelmes, finom 

szőrmékkel kipámázott karosszékben. Ez volt szinte az 
egyetlen bútordarab a tágas teremben, melynek pedig 
arányai, színezése, oszlopzata finom, nemes Ízlésről ta
núskodott.

Tudtam, hogy a vár igen tágas, erős és hogy egészen 
az én vérszerinti utódaim lakják. Mi volt már a vár neve 
és hogy hittak engem magamat, azt bizony elfelejtettem. 
Mert öreg voltam, nagyon öreg — már több mint ki- 
lencszáz éves. Erre az egyre még világosan emlékeztem.

És amint ott ültem, más, távolabbi emlékek is fel
merültek lelkemben. Nem éltem mindig ilyen kényelem
ben . ifjú koromban nyers állatbőrökbe burkolózva 
bolyongtam az őserdők rengetegeiben, hogy egy-egy va
dat ejtsek éhségem csillapítására, hajlékom sziklabar
lang vagy lombkunyhó volt. Hanem gyermekeim már 
jobb életsort akartak, unokáim még jobbat. Lakásokat 
építettek, megmunkálták a földet, a juhok gyapjából és 
a növények rostjából szöveteket fontak — úgy hogy 
most harmincad — vagy negyvened — izű udódaimnál 
immár bőségben és kényelemben élhettem.

Csendesen megnyílt az ajtó..., gyönyörű fiatal lá
nyok léptek be. Ruhájuk egyszerű szabású, de a legszebb,
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ragyogó szinű volt. . hajukban virágokat viseltek. Éde
sen csengő hangon mondták nekem: »jó reggelt, kedves 
ősapa«, megcsókolták kezemet és megkérdezték, aka
rónké a reggelimet? Mindjárt el is hozták arany edé
nyekben . . .  nagyon jóízű volt.

Azután gyermekek jöttek, fiuk, leányok, aranyszőke 
göndör angyalfejekkel és nagy, gyengéd szemekkel. Me
zítláb voltak, de szép tisztára mosdatva, ők is mint »ked
ves ősapót« üdvözöltek, ölembe másztak, összecsókoltak 
és úgy kényeztettek, hogy utoljára már védekeznem 
kellett tőlük.

Utánuk lovagi fegyverzetben öltözött férfiak léptek 
be . . .  toliforgós sisakjaik alul szakállak világítottak 
elő. Feszes tartásban jelentették nekem, hogy az őrsé
get az egész éjen át rendesen fenntartották és hogy senki 
sem támadta meg.

Most azonban a terem ajtaja feltárult és egész nép
áradat özönlött be..., először harcosok, véres, soknál 
kicsorbult fegyverekkel, utánuk mindenkora asszonyok, 
gyermekek vegyest. A legszálasabb harcos, szemmellát- 
hatólag valamennyiük vezére, elém állt, tiszteletteljesen 
üdvözölt, azután igy szólt:

— Fenséges ősapa, áldj meg minket! Véghezvittük, 
amire oly soká készültünk. Asszonyainkat, gyermekein
ket nem fogja többé fenyegetni álnok elleneink támadá
sa. Sikerült a másik várat meglepnünk és abban mindent 
kipusztitanunk. Az egész fajzat megsemmisült..., egy 
asszony, egy gyermek nem menekült meg ezúttal pen
géktől.

Meredten hallgattam az elbeszélést. Azután nehezen, 
kínosan dadogtam a következő szavakat:
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De . . .  szerencsétlenek . . .  nem tudjátok . . .  hiszen 
azok a másik várban is éntőlem származtak le . . .  gyer
mekeim éppen úgy, mint t i . . .

Dacosan nézett a vezér a szemembe. »Talán be kel
lett volna vámunk, amig ők gyilkolnak meg minket?« 
kérdé.

Éreztem, mint torzulnak el haragtól vonásaim, mint 
szórják a villámokat szemeim.. ,  felugrottam karos
székemből. De ugyanez a harag volt azok vonásaiban is, 
akik velem szemben álltak..., szemeik visszavágták az 
én szemeim villámait. Mintha saját képemet láttam volna 
sok tükörben magam előtt. így álltam én, az ős egy da
rabig utódaimmal szemben, mig végre kitört mellemből 
a kiáltás: Átkozott testvérgyilkosok!

De most is visszadörgött a vezér szava: ős! Ez az 
átok igazságtalan annak szájából, aki egykor egyetlen 
vérszerinti fivérét agyonütötte!

Most egyszerre minden világos lett előttem. Nevem 
is eszembe jutott. Káin voltam, nem más!

Felébredtem. Jó is az ilyen álomból felébredni.
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Gergely Boriska

Egy nap 
ezerkilencszázharmincháromban

Minálunk télidőben félhétkor szokott reggel lenni, 
mert a kocákat hét órakor hívják randevúra a tiszaszéli 
erdőbe. Ott találkoznak a disznók, részben hogy turkál
hassanak, ami nekik szenvedély, mint a cigarettázás, 
részben pedig hogy legyenek majd újszülött malacok, 
amelyeket hivatalosan úgy hívnak, hogy szaporulat.

Mifelénk a kanász trombitálja össze a disznósereget, 
amely lehet, hogy makrói álmodik, de azt itta Tisza- 
szélen nem igen talál.

A Tisza-szélen az ember se talál meg mindent, ami
ről álmodik..

*
Ez a nap mégis úgy kezdődött, hogy a koca elvetélte 

szaporulatait. Az elvetélés időnek előtti születést jelent 
mifelénk és így van az mindennel, hogy ami el nem ké
sett, az időnek előtte születik.

A gazda, aki a koca tulajdonosa és aki félhétkor a 
reggelt csinálja és személyesen áll szolgálatára a kocá
nak, éppen a torra érkezett az ól elé. A koca ezen a na
pon korán született malacokat reggelizett és aztán piheg- 
ve heveredett le.
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A koca munkaszünetet jelentett be erre a napra és 
nem kért a felkínált kukoricából sem. A kocatulajdonos, 
aki a szaporulatot már mint őszi hizlalásra alkalmas 
alanyt álmodta bele a hosszú téli éccakákba, most kény
telen volt leradirozni azokat a tételeket, amelyek a jövő 
évi költségvetésből a hízók árából lettek volna beszerzen
dők és kiegyenlítendők. A koca moratóriumot kapott, 
ámbár Adó, Kenyér, Tűzifa és a többi létbeli fogyasztási 
intézmény tudni sem akar moratóriumról a kocatulajdo
nossal szemben.

*
Ilyen előzmények okozták, hogy a gazda úgy visel

kedett, mint aki ballábbal kelt és ez némi zavarokat 
hozott már a reggeli közhangulatba. De hát mostanában 
sokan kelnek ballábbal reggelenkint, nyilván mert rossz 
volt a tegnap és nem igér jobbat a ma.

Mostanában tejet reggelizünk, mert ahhoz nem kell 
cukor és kávé. A gazda szerint butaság volt azelőtt 
megszokni üyesmit, amikor a tej egészségesebb. Sőt 
jobb is.

Igazán meg lehet szokni a tejreggelizést. Állítólag 
sokan vannak, akik tej nélkül reggelizik a kenyeret.

A gazdával házassági viszonyban vagyok. Ezt az 
állapotot azonban úgy meg lehet szokni, mint a reumát. 
Néha fájdalomcsillapítóra van szükség, de legtöbbször 
elegendő, ha jó meleg takaró alá bújik az ember. A ta
karó mindenkinek más. Vannak házasságban szenvedők, 
akiknek a gyerek a takaró.

Nekem a sok tarka gondolatom a melegítőm, ame
lyeket szeretek szorgalmasan vetegetni. Ebben a mun
kámban takarózva semmi se fáj . . .

*
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A gazda ballábával már kora reggel belelépett a 
szépmíves kertembe. Tette ezt olyan ártatlanul, mint 
egy kis angyal. Csak bent felejtette magát a meleg szo
bába, amiből télen minálunk csak egy van.

Különös jelenség, hogy a gondolatmagok szertefut
nak, ha kívülem más is van a szobában.

Az én jelenlétem minőségileg aszerint változik, hogy 
ki van velem. Ha a gazda, akkor természetesen feleség 
vagyok, ha a szobalány, akkor gazdasszony, de vagyok 
még szomszédasszony, barátnő, testvér, gyermek, só
gornő és sok más minden, aki unok lenni, mert ilyen
kor nem lehetek szépmíves, aki szeretek lenni.

Mondják, hogy a szépmívességből nem lehet meg
élni, de vicces is az, hogy abból éljen meg az ember, 
hogy játszik édes, gyógyító játékot szavakkal, színekkel, 
formákkal.

Minálunk a gazda az, aki kenyeret próbál keresni 
és ez a keresés már rengeteg összegbe került nekünk.

Általában nem nagyon értem, hogy miért kell ke
nyérkeresés címen annyi pénzt elveszíteni, amiből oly 
sok kiló kenyeret lehetne vásárolni. A kenyérvásárlás 
nem oly rizikós üzlet, mint a kenyérkeresé3, úgylátom.

A gazda még mindig a kismalacok után bánkódik, 
amelyeket pedig a saját mamájuk zabáit fel.

Ha meggondolom, lehet, hogy előre megfontolt 
szándékkal szülte korán a kisdedeket, talán hogy ne 
egyék el előle a kukoricát.

*

Délelőtt eljött Öcsi, aki egy rokonfiú, kész fiatal
ember, szép foga van és karcsú. Jó hatással vagyunk 
egymásra, ezért aránylag a többi minőségemhez ké
pest »néni« még szeretek lenni, öcsi szereti az irodal
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mát, minélfogva én szeretem öcsit és van szemünk egy
más számára, meg szivünk és nagyszerűen osztozunk a 
dolgokon.

Egy ilyen fiú, mint az öcsi, szintén orvosság a há
zasságban szenvedőknek.

öcsi szereti a korzót, a lányokat, a napot, a fut
ballt és a galambokat. Meg a sok-sok apró kereket, sró- 
fot, amelyekkel dolgozik. Mikor ezekről beszél, nekem 
úgy jön a szó öcsi szájából, mint ahogy ibolya nő a 
földből.

öcsi beszélt, a gazda ásított olyan nagyot és mé
lyet, amibe belefér egy egész élet unalma. Nem is ér
tem, hogy lehet egy tavaszba hajló napos délelőttön 
ilyeneket ásítani.

öcsi rámnézett, aztán összenevettünk, mint a cin
kosok.

*
Ebéd után jól besüt a nap nálunk és észrevettem, 

hogy az ablakfüggönyön sok olyan apró lyuk is van, 
amit nem hímeztek bele. Szabálytalan és keretezetten 
közönséges lyukak. Kortól és viszontagságtól támadt 
lyukak, amelyeket nem lehet folttal begyógyítani, örö
kös szépséghibák, amik láthatók maradnak, ha tömés
sel el is kozmetikáznám őket.

Az ilyen öreg függöny meg akar halni, portörlő 
rongy akar lenni hosszú és terméketlen élete után.

Legalább szülne egy új függönyt, mielőtt meghal! 
A dolgok meddősége bosszantó. Semminek sem szabad
na elpusztulni, amíg szebbel, jobbal nem helyettesítette 
önmagát.

így nekem kell ablakfüggönyről gondoskodnom? De
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hiszen ezt csak akkor tehetném, ha pénzem lenne, ho
lott az sincs.

Különös, hogy amikor ez kell, vagy az kell, akkor 
tulajdonképpen csak pénz kell. . .

Holott nincs . . .
*

Minálunk úgy általában a »ptiem lehet«-ek dominál
nak. Olyan ez mint zöldelő réten az aranka. Behálózza a 
napokat, gyökeret ver és kipusztit minden remény
séget.

Mi is teremhetne ott, ahol semmi sem lehet?
A nemlehetes napok bozótéletében olyan földhöz 

jragadt lesz a lélek is, akár a test.
Azt szégyellem elmondani, hogy mi az a minden, 

amit nem lehet minálunk, mert mi rendes polgári né
pek vagyunk, akiknél illik a dolgoknak »lehet«-ni.

Egy proletárnő már egészen más. Annak testhez 
áll a harcos panaszkodás, ő nem restelli a kifecsegést, 
a felháborodást, mert a doktorné pincsije virstlit meg 
csokoládét ebédel, amig ők rántott levest kenyérapri- 
tással.

De mi fehér abroszon, dupla tányéron terítünk a 
résztelt krumplihoz és uborkához és ha nincs épen hús, 
csak »véletlenül« nincs, mert »torkig« vagyunk már 
vele.

Én tudom, hogy a csicsóka szépen megpucolva, kék 
porcellánon beadva étvágygerjesztően hat.

És még talán vitamin is van benne___
*

Délután a napra mentem, mialatt gazdám kocarágta 
sáros kukoricacsutkával megrakta a kályhát, hogy egy 
kis derűs meleget adjon. Mondják, hogy vannak lakások,
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amelyekben a derűs melegséget nem a vaskályha szol
gáltatja.

Részemről a napot jobban szeretem a kályhánál, 
még akkor is, ha téli útján messzi tévedt tőlünk, mert 
napon melegedve színeket kap a hő az emberben és ebbe 
a szivárványosságba lehet belevalósitani az örömérzése
ket. Napmeleg alatt lehet járni, szemlélődni, új horizon
tok után kutatni, egyáltalán ki lehet lépni abból a kény
szerült keretből, ami zárt és műmeleget jelent, korlátot, 
határt, rabságot, lefokozottságot.

A kályhameleg az öregséggel rokon.
Séta közben elhatároztam, hogy ma délután okvet

len irni fogok választ a rokonoknak. Leveleket, amelyek
kel tartozom, de nincs kedvem sohase megírni, mert min
den újság, amit Írhatnék rókáik, valamikép kellemetlen.

írjam tán, hogy a farsangban nem mentünk sehova, 
hogy összetört a porcellán lavorom, hogy a kamra te
teje beomlott, hogy a galambok a szomszédba szoktak, 
hogy influenzám volt, hogy egészen csendben ünnepeltük 
meg a tizenötödik évét annak, hogy a családfő kiesett 
állásából. . .

Minden új esemény új kellemetlenséget jelent, ezért 
azt fogom most irni a kedves rokonoknak:

— Hála istennek, nincs semmi újság. . .
*

De nem írtam meg a leveleket. A délután már nem 
is kellemetlen újságot, hanem kimondottan kellemetlen 
szenzációt hozott.

Szinte furcsa leírni azt az izgalmas — mozgalmas
ságot, ami történt. Általában nem is szokás és megjegy
zem, hogy ha történetesen valamiféle »bolt« lennénk,
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nem is lenne furcsa és nem is lenne szenzáció, ami tör
tént. De mi közönséges polgárnépség vagyunk, a gazda 
nyugdíjtalan, magam meseíró, poéta.

Talán csak azért tűnt stílustalannak nekem, hogy 
egyszere csak három finánc szállt meg bennünket két 
hatósági személlyel súlyosbítva.

A gazda barátságosan fogadta a hivatlan, de hiva
talos látogatókat. Tehette abban a biztos tudatban, hogy 
nem foglalkozik dohánytermeléssel.

Sőt csempészéssel sem.
A gazda azonkívül, hogy eteti a kocát, aki ma el

vetélte gyermekeit, semmivel sem foglalkozik. Tét
lensége azzal magyarázható, hogy részben minden 
megpróbált foglalkozásra ráfizetett, részben nem is tud 
mivel foglalkozni.

Azt mondják, rengeteg sokan vannak most, akik 
foglalkozásnélküliek.

A fináncok kedves mosollyal ajkukon terepszemlét 
tartottak, aztán egy fináncot kiutalva számomra, mint 
társaságot, a többiek elmentek a hideg szobákba fióko
kat nyitogatni.

*
Kezdetben jól éreztem magam. A finánc elég csi

nos volt, elég szemtelen és elég jól törte a magyar 
nyelvet.

De egyszerre csak eszembe jutott a tükör fiókjá
ban heverő kártyapakli. Még a háborúelőtti időből való 
rongyos csomag, amelynek minden lapját már a hátul
járól ismertem, ezért passzió volt vele játszani. Azonban 
eszembe jutott egy ismerősöm esete a lebélyegezetlen 
kártyával és drukkolni kezdtem a vén és rongyos pikk
dámának.

163



Nem tudom, hogyan történt, de határozottan kacér 
pillantásokat vetettem a fináncra. Aztán felugrottam, 
kihúztam a fiókot és kivettem a — fésűt.

Fésülködtem, fésülködtem és beszéltem, csak be
széltem, míg a kártyát betoltam a papírok alá.

Megnyugodva újra leültem, de tüstént eszembe ju
tott, hogy ez az eldugás nem megoldás. Ha azt a fiókot 
kikjutatják, akkor azt a kártyát megtalálják.

A fináncom már ott tartott, hogy mit ér a pénz, 
fő a szerelem és én igazat adtam neki.

Az ember azt gondolná, a finánc financiroz, de ez 
a finánc kokettirozott és ha a kártyát megtalálják, ezt 
az egész fináncszerelmet a gazda fogja financirozni.

— Tenni kell valamit — gondoltam, de a gondolat 
és tett között bejárhatatlannak tűnt a távolság. Három
szor mentem fésülködni a fiókhoz, a szívem dobogott, 
szinte dobolt a finánc dobhártyáján és örök szégyenként 
fogom viselni a gyávaságom, hogy a kártya mégis a 
fiókban maradt.

Pedig ha nevetve kiveszem és a finánc jelenlétében 
tűzbe dobom, sohase talált volna rá a kutató elem.

Sajnos, így azonban rátalált és semmi tekintettel 
nem volt a pikkdáma öreg korára és rongyosságára.

*

Ezalatt pedig a gazdának, sajnos, egy novella szá
mára túlsók élménye volt az íróaasztalos szobában.

A gazda ugyanis szenvedélyesen szereti megőrizni 
az öreg dolgokat. Tiz-tizenötéves nyugták, kimúlt és 
veszteséggel zárult üzleti próbálgatások sajtcsomagoló 
maradványai és ezek között fegyvertöltények. Igazi, ha
misítatlan töltények a háborús időből, orosz, francia,
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osztrák, itt találta a trágyás gödörben udvarunkon, ahol 
mielőtt beköltöztünk volna, csendőrségi laktanya volt. 
A gazda megmosta a piszkos háborús emlékeket és a 
fiókba tette az érmek mellé, amelyeket egykor mint jó 
huszár és mint jó tisztviselő kapott. Az előbbit ötven 
esztendővel ezelőtt kapta.

A gazda a háborút hadiasszonyokkal és lógósokkal 
harcolta végig a városházán. . .  Most sápadtnak lát
tam, fázott, amire én is elsápadtam és fázni kezdtem.

*
Nagy elkobzások történtek minálunk, nehéz meg

értenem, minek izgulni ezen. Én már olyan régen látom 
az elkobzást mivelünk, hogy nem is tudom hirtelen le
mérni ezt a mostanit. Miért sápad el a gazda ettől az 
elkobzástól, amikor ez a hecc már tizenötéves. Először 
az állását kobozták el. Azóta minket minden és min
denki koboz, ezt már meg lehetett volna szokni.

A gazda azt hiszi, a töltények miatt most a csend
őrség is fog kobozni nálunk és mint aki már végleg le
számolt elkobzott életével, kihúzta a katárka alól a rozs
dás kardhüvelyt, törött patkót, rossz puskacsövet, és a 
hegyes, szúrós orosz bajonett mellé tette, amivel a pa
razsat szoktuk piszkálni.

Egész helyes csendélet így ezek együtt. . .
*

Alkonyodik. Még kicsit mulatok a kutató fináncon, 
aki megtorpant a kézirathalmazaim előtt. Mindazonáltal 
meglehetősen összeturkálta, mert lehetnek azok pénz
ügyi manipulációk is, amiket meg kell leletezni.

Azért okos ember, mert azt kérdezte a sok firkára 
mutatva, hogy mikor lesz ebből — pénz.
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Én eddig csak arra gondoltam, mikor lesz ebből
— könyv. Csak fináncnak juthat eszébe, hogy pénz is 
lehetne. . .

Ülök magamba, mert már szorongó érzésekkel a 
gazda a fináncokkal ment.

Borzasztó így egyedül sötét előérzettel arra gon
dolni, hogy minden ellenség, mindenki ellenség.

Tegnap szellemi verekedést űztem a krisztusi sze- 
retetért: ez a krisztusarc most eltorzult fájdalommal 
mered rám a sok félelmes gnóm árnyék mögül, amely 
elől nem lehet védekezni.

Lehúz engem a gonoszság diadala, az igazság 
kancsal volta, a kenyér félelmes elhúzódása szerény asz
talunkról . . .

Ma még van, de már félelmes árnyként bontakozik 
a sivár holnap és szédülök arra a gondolatra, hogy 
hány millió ember számára máris beköszöntött a végső 
pont — a kenyértelenség, ami a legszörnyűbb hontalan
ságot jelképezi az egész világon.

*
Fejem lehullik, könnyem is hullik és nem is tudom, 

kit és mit siratok. Csak egyedül vagyok, szakadékosan 
egyedül minden meglátásommal, amelyhez csak lencse 
ez a mai nap. Fáj, minden fáj, mindenki fáj, egész ma
gam egy óriási fáj vagyok...

Nem érzem az otthon szentségét, a fiókom szentsé
gét, a lelkem szentségét. . .

Ha semmi se lehet magánügy, titok, miért legyen 
éppen a szenvedés titok?

Lépések. Ismerős, kedves, könnyű lépések. Mindig 
örülök, ha hallom...

166



öcsi. . .
Benyit a szobába és én felnézek rá. Ijedt arca le

hajol hozzám, keze a vállamba markol, én dadogok, me
sélek, sírok, kesergek. öcsi nem tud szenvedni látni. 
Meg fogja a fejemet, nézi a vizes szememet. Aztán ha
jol, egyre lejjebb hajol és megcsókol, 

öcsi a szájamat csókolta meg.
Én megnyugodtam és mosolyogtam...
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