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Herceg János

Kekez Tuna lakodalma
Ahogy Kekez fent ült a domb tetején abban a ta- 

vaszeleji délutánban, vidámnak és gondtalannak látszott. 
Szótlanul ült és belebámult nagy szürke szemével a ta
vaszba.

Kora délután amikor kijött ide, még mérgeszöld 
volt az arasznyi búza, de most, amikor a nap már elol
vadt az égen, aranyzöld lett a határ, mint egy alvó leány
nak megdermedt arca.

Szinte látta a bugyogós mázolókat, amint óriási me- 
szelőikkel végigfutottak a vetésen és kenték a színeket 
a földre fáradhatatlanul. A  vonat is előkanyarodott 
prüszkölve, vörös lámpával és Kekez felállt, karjait ma
gasra tartva torkaszakadtából orditott:

—  Hó — ó —  ó! Hó —  ó —  Hóé!
De hiába orditott, hangját túldübörögte a vonat za

katolása.
így ült Kekez tétlenül nap-nap után, mióta megeny

hült a hideg idő. Munkába nem járt sehová, csak ette 
otthon a sültkrumplit, meg a tököt és nem zúgolódott, 
öreg legény volt már, huszonhat éves és még nőtlen. 
Ezért mindenki egy kicsit bolondnak tartotta. Nem is 
igen járt a falubeli legényekkel, mert mind fiatalabbak 
voltak nála. Nem volt hozzájuk való.
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De azért, ha valami nagyobb murit rendeztek őt is 
elhívták. Gyönyörű hangja volt, szép nótákat tudott és 
a lányok szívesen táncoltak vele. Ha éjféltájt eleresz
tette hangját énekelve hogy:

—  Mil-kina kútya na k raju . . .  —  a legények csak 
úgy megtámasztották a fejüket ökleikkel és a hasas 
üvegek sorba álltak az asztalokon. Némelyek halkan, 
messziről kisérték, de az ő hangja tűlkiáltotta mindeni- 
két és repült magasra, föl egészen a mestergerendáig.

Ilyenkor amikor a legények igy belekönyököltek a 
szomorúságba, tudni lehetett, hogy verekedés lesz a vé
ge. A  lányok fel is szedelőzködtek és haza szállingóztak 
lassankint.

Az ellenségeskedők szemei vülogni kezdtek és nem 
volt nehéz megtalálni az ellenfelet. Amikor a nóta el
hangzott, felállt az egyik legény s csak a fejével intett 
egy másiknak, azután kimentek a kocsmaudvarba, fis 
igy tettek még néhányan. Kimentek leszámolni. Csönd
ben történt minden. Ilyenkor még nem vették elő a ké
seket, csak ököllel meg botjaikkal rugaszkodtak egy
másnak. Aki győzött, az vissza jött a kocsmába folytat
ni az ivást, a másik pedig haza ment vagy lesbe állt 
egy kapumélyedésben.

Ez volt a rend Kekez Tuna falujában és ehhez tar
totta magát mindenki. De azután, ha valaki elorditotta 
magát az udvaron, mert nyilván megszúrták, kicső- 
dültek mind a legények és ilyenkor még holtak is ma
radtak a trágyától piszkos téglákon.

Kekeznek is volt egy párszor dolga a csendőrökkel.
*

Most miután már beesteledett, haza felé vette út
ját. A  táj elmerült a dombok mögött, a kutyák nyugta-
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l&nul ugattak és szerteszórva messze, apró ablak-sze
mek világítottak.

Ahogy beért a faluba Kekez, egy kerítés mögül va
laki ráköszönt:

—  Jó estét, Tuna.

—  Jó estét —  köszönt vissza és megállott.

Az öreg Iván volt. Együtt dolgoztak a városban a 
kőműveseknél amig munka volt. Nagy, öles ember volt 
az öreg, este mindig a kerítéshez állt és szótlanul nézett 
ki az uccára.

—  Merre voltál, Tuna?
—  Kint a töltésen.

—  Még mindig nem dolgozol?
—  Nem.
—  Ej, ej nem jó lesz ez igy —  sajnálkozott az öreg.

—  Hát miért dolgozzak én? Kinek? Magam csak el 
vagyok valahogy, másról meg hála istennek nem kell 
gondoskodnom.

így felelt és menni akart. De az öreg nem eresztetteL 
Behívta a házba, leültette és megkínálta pálinkával, Né
hány kupicát kiittak azután beszélni kezdett az öreg:

—  Nézd —  mondta —  te már nem vagy gyerek. 
Embernek számítasz, de csak olyan fél embernek, mert 
nincs feleséged.

—  Eh, nem gondolok én arra —  legyintett Kekez 
és felállt.

—  Ülj csak le, beszélni szeretnék veled —  marasz
talta az öreg. Kiszemeltem egy lányt. Az éppen hozzád 
való volna.

Hamiskásan mosolygott és figyelte Kekez arcát.
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—  Ki az a lány? —  kérdezte Kekez és ő is mosoly
gott Az öreg hallgatott ravaszkodón, mintha most 
szedné össze a gondolatait s aztán kezdett csak beszélni.

—  Még egész fiatal. Tizennyolc éves, de magas és 
erős, szóval asszonynak való. A  szüleinek van egy kis 
házuk, kevés földjük és szép gazdaságuk. Azonkívül 
egyetlen lány, épúgy ahogy te egyetlen fia vagy az apád
nak.

Kekez töprengeni látszott. Az öreg pedig még inkább 
mosolygott.

—  Na, nem tudod eltalálni ki lehet az? Az anyja 
magyar asszony, nem is tud bunyevácul.

—  Ágnes! —  kiáltott fel Kekez Tuna szinte öröm
mel, hogy ráismert a lányra.

—  Az, —  hagyta helyben az öreg megelégedetten.

Még fürkésztek egymás szemeiben szótlanul aztán
Kekez lehajtotta a fejét és a papucsa orrát nézte. Sokáig 
ültek igy. Végül is felállt Kekez, mert már nagyon rá
esteledett, knvott még egy pohárka pálinkát azután el
váltak.

—  Hát nézz el holnap este —  szólt utána az öreg, 
majd bereteszelte az ajtót, amely kívülről madzagra 
járt.

*

Akkor este Kekez Tuna nem is vacsorázott. Ruhás
tól vetette magát az ágyra és a gerendákat nézte a me- 
nyezeten. Valami izgatottság vett erőt rajta. Furcsa, 
megmagyarázhatatlan érzés volt ez. Ágnes! Eddig eszébe 
se jutott és most nem is tud másra gondolni. Nem volt 
ez szerelem, de valami olyasmi, ami egyszer fordul elő 
az emberrel életében.
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Hajnal felé aludt el, amikor az anyja már kráko- 
gott és köhécselt a másik ágyban.

*

Ahogy felébredt megmosdott a kútnál. Fejét jó mé
lyen dugta be a vödörbe, majd fázósan megrázta, hogy 
haja jobbra balra röpült a levegőben.

Kntta a tejet, a kenyeret zsebébe vágta és csakúgy, 
mint egy suhanc nekieredt az uccának. Hiába dörmögött 
utána az anyja, hogy még csak az istállóba se tud be
nézni, most még úgyse törődött vele, mint máskor. Elég 
nagy volt a maga baja. Hej de milyen nagy is volt.

Persze újra kiment a töltéshez a dombra. Elbámész
kodott a mezőn, nézte a foltos teheneket meg a piros 
szoknyás lányt, aki őrizte őket. Istentelenül szép bokái 
voltak a lánynak. Ahogyan a szoknyája kissé fel volt 
kötve, még a kedves térdei is kilátszottak. Gömbölyűek 
voltak és húsosak, mint az őszibarack. Ágnes is ilyen 
lehet—  járt az eszében. És fütyült is meg danolt is, 
de mindhiába: csak nem tudott nyugtot lelni. Egyre 
Ágnesen járt az esze, akit jóformán nem is ismert. A  
nap akkor újra felpántlikázta a mezőket, mint a beruk
koló katonákat.

—  Ej, mit töröm az eszem annyira —  fakadt ki Ke
kez türelmetlenül. A  zsebébe nyúlt és kivett egy pénz
darabot, megrázta markában és feldobta a levegőbe. —  
Fej vagy irás?

írás jött ki.
—  Szerencsétlen vacak! —  morogta és messze el

dobta a dinárt magától.
—  Mégis megházasodok. Egye fene, —  mondta el

szántan és szinte neki magának is furcsán hangzott ez 
a  hirtelen elhatározás.
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—  H ej! fekete a babám szeme. . .  —  kurjantotta 
és haza ment.

*

Az öreg Iván elintézett mindent helyette. Beszélt a 
lány szüleivel és beszélt az ő anyjával is. Mire hazaért 
anyja felöltözve várta fényes fekete ruhájában és Kekez 
is gyorsan kicsinosította magát, hogy lánynézőbe men
jenek.

—  Az ám, alma is kéne —  torpant meg Kekez ki
felé menet az ajtóban.

—  Ne törődj te azzal, —  szólt az anyja. Már öt év 
óta minden ősszel kiválasztok egy almát, de eddig még 
sohase köllött.

Kekez Tuna zsebre vágta az almát és megindult az 
anyjával.

Nem volt zavarban egyáltalán. Olyan nyugodtan 
ment be a házba, mintha csak valami kis szívességet 
kellene kérni onnan. Az öreg zsivány Iván, itt is min
dent előkészített. Tiszta dologra jöttek. Az asztalon son
ka volt meg bor s körülötte Ágnes ült a szüleivel, ün
neplőben.

Szebbnek találta, mint ahogy eddig ismerte.
Azután leültették őket és megindult a beszéd a ve

tésről, az időről meg a nagy adóról. Későbben az asszo
nyok odébb húzódtak és igy alkalom adódott, hogy az 
öreg kikérdezze Kekez Tunát.

—  Mit akarsz csinálni, ha megházasodsz? — kezdte.
—  Bevetni a földet pénzmaggal és ezerdinárosokat 

aratni róla —  felelte nevetve Kekez, mert már megivott 
néhány pohár bort, meg különben is jókedvében volt.

—  A  legjobban szeretnék vissza menni a városba 
a cserepezőkhöz —  tette utána elkomolyodva. —  Vagy,

10



ha nem találok munkát bent, akkor én fogom művelni a, 
földünket és valahogyan mégis eltengődünk.

Nem cifrázta a szót, nem hazudozott ezt, azt. Nem 
abból a fából volt faragva Kekez Tuna. Szegény le
gény volt, hát mi szégyen abban? Többet nem is kér
dezett az öreg. Még nem volt itt az ideje, hogy többet 
kérdezzen. Az alma ott szagosodott az asztalon űri sár
gaságában. Az majd meghozza a választ. Ha ilyen 
egész marad, üyen fényes még csak nem is ütődött, ak
kor ott egye a fene. De, ha azok a gyenge fogak belevág
ják az árkukat és úgy jön vissza újra a gazdájához, ak
kor minden rendben van. Akkor csak tamburás után 
kell nézni Kekez Tunának és mihamarabb befejezni a 
dolgot.

Mondom többet nem akart az öreg. Felkelt és oda 
küldte a lányt, hadd melegedjenek össze egy kicsit. Ke
kez itt se hagyta magát. Elkötödött a lánnyal, megne
vetette, de úgy, hogy nemcsak a fehér porcellán fogai, 
hanem a rózsaszínű nyelve is meglátszott néha.

Keblei szép kicsire voltak szorítva, mégis átremeg
tek a ruháján ahogy nevetett. Majdnem, hogy elment 
a tréfáló kedve Kekeznek, amikor észrevette.

Inkább szerette volna magához szorítani és édes> 
szavakat súgni a fülébe, mint ennyi bolondot összebe
szélni. De ezt most itt nem lehetett megtenni, így hát 
egymás után töltötte magának a bort.

Azért azt mégis megigértette a lánnyal, hogy este 
kijön a kapuba.

*

Biztos dolog volt már, hogy Kekez Tuna megháza
sodik. Az öregek mindent elintéztek helyettük. Nekik 
fiataloknak csak az volt a dolguk, hogy esténkint kiáll-

11



janak a kapuba és szorongassák egymást. És ezt Kekez 
Tuna akár reggelig csinálta volna.

A  jövőről nem igen beszéltek egymással. Kekez Tu
na nem volt álmodozó. Tudta, hogy a két keze munkájá
val kell megkeresni kenyerét, meg kell görnyedni érte. 
Ágnes is kinlódni fog mellette. Két szép gömbölyű melle 
elváltozik és szemeinek csillogását is magukkal viszik az 
évek, mint a virágot a kora őszi fagy.

Csak egyet szeretett volna Kekez Tuna. Olyan lako
dalmat, hogy mindenki megemlegesse amig esze jár. 
Hiába beszélt neki az anyja, hogy nincs pénzük erre, 
meg, hogy hiábavaló dolog, ő nem tágitott.

—  Azt akarom, ha elhozom a menyasszonyt úgy le
gyen, mint a mennyországban. Úgyis ez lesz a legna
gyobb dolog életemben meg az, ha meghalok —  ezt 
hangoztatta váltig, úgy hogy az anyjával össze veszett 
emiatt.

—  Majd én szerzek pénzt rá. Sátornak köll lenni, a 
csonopljai tamburások fognak muzsikálni és Baranyából 
hozom a bort. Hadd tudják, hogy Kekez Tuna lakodal
mán táncolnak.

Akkor megint sokat járt ki a töltéshez. Törte az 
eszét, honnan fog pénzt szerezni, de csak hiába törte, 
nem tudott semmi becsületest kigondolni. Mégse hagyta 
magát.

Egy este a szokottnál tovább álltak a kapuban. Tes
tük égett, mint a parázs és alig tudtak elszakadni egy
mástól. Ágnes szinte beleolvadt az öleléseibe. Szép ke
mény mellein keresztül is érezte Kekez kedves szivének 
hangos dobogását. A  hangjukat nem hallatták, egész idő 
alatt csak szótlanul szerelmeskedtek vérük hatalmas
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lángolásában. Éjfél már régen elmúlt amikor megszó
lalt a lány a szerelemtől tompa hangon:

—  Eressz el. Már késő van, be kell mennem.
És a csillagok ragyogása bekísérte a szobába.
Kekez Tuna nem ment haza. A  legközelebbi sar

kon befordult egy uccába. Ment, addig ment amíg nem 
ért a zsidó boltos házáig. Akkor körülnézett, látja e 
valaki? De nem járt senki ilyenkor csak a hold az égen, 
attól meg nem félt. Egyetlen ugrással átrepült a kerité- 
sen(. A  kutyák valahol a kert végén »ugattak s mire meg
hallották a dobbanást, addigra Kekez már rég elérte az 
ajtókilincset. Lámpa is felgyűlt abban a pillanatban a 
szobában. Az ajtó nem volt bezárva, belépett. Az öreg 
a szoba közepén állt pántlikás gatyaszárában és reme
gett, mint a nyárfalevél.

—  Jó estét! —  köszönt Kekez. —  Ne ijedjen úgy 
meg, nem vagyok rokonságban a halállal, csak egy kis 
beszélni valóm volna.

—  Mit akarsz? —  reszketett az öreg, mintha a tor
kát fogták volna.

—  Nézze, nem lopni gyöttem én, csak kérni, —  
szólt Kekez Tuna és leült. —  Üljön le maga is, ne áll
jon úgy mint a paradicsomkaró —  tette utána szinte pa
rancsolom

Az öreg engedelmeskedett. Sárga ingéből küátszott 
szőrős vörös melle s a szeme sarkában zöld csipa ült.

—  Nekem pénz köllene —  beszélte Kekez —  nem 
ajándékba: kölcsön. Ha lesz visszaadom becsülettel.

—  Miért nem jöttél nappal? —  bátorkodott az, 
öreg.

Azért, mert ha nappal jövök kinevet és nem ad 
pénzt*
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—  így se adok! —  makacskodott amaz.
—  Hát majd meglátjuk —  felelte Kekez és körül- 

jártatta szemét a szobán. Nem hisz nekem? írást adok 
a  pénzről. Nagyon köllene, magának meg semmi a pár 
ezres. Marad még elég.

Az öreg felnyögött szorongatott helyzetében.

—  Nézze —  folytatta Kekez —  maga már vén em
ber. Még egy két év, aztán úgyis pakkol a másvilágra. 
És nekem nem köll sok. Magának százszor annyi lesz 
még azután is.

—  De mégse adok! —  kötekedett az öreg és csontos 
kezeivel csapkodott a levegőben.

—  Akkor elkapom a torkát és kirázom a lelkit, —  
mondta Kekez és hangjából nem érzett ki semmi harag.
—  Senki se fogja tudni, hogyan halt meg.

Az öreg újra reszketni kezdett. Mintha ennek meg 
lett volna a hatása.

—  És mennyi köllene ? —  kérdezte rekedten.
—  Tíz ezres.

—  Sok, nagyon sok. Meg vagy bolodulva? Nincs 
is annyi pénzem —  dadogta a rémület hangján.

—  Nekem ne sirjon. Tudom mennyi pénze van.

Elég lesz két ezer is —  rimánkodott az öreg. —
Rossz ember vagy, rossz ember vagy —  siránkozott, de 
Kekez nem hatódott meg, csendesen válaszolt:

—  Nem vagyok én rossz ember, csak szegény va
gyok. Akkor se volnék rossz ember, ha most kiteker
ném a nyakát. Mert csak annyit kérek, amit maga meg 
se érez. 7

Még sokáig kötekedtek a nyirkos szobában, de az 
öreg egyre engedékenyebb lett. Végül is megállapodtak
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ötezerben. Kekez rendes irást adott róla és csak ennyit 
szólt vissza az ajtóból:

—  Erről pedig ne tuggyon senki. Érti? Vissza fi
zetem becsülettel. Maga ismer engem. Rendes ember 
vagyok és nem felejtem el amit tett velem.

így szólt és kiment a kutyavonitásos éjszakába a 
csillagok alá.

Haza ment.
Három nap múlva megtartották a lakodalmat. Sá

tort hozott Kekez a városból, bort Baranyából és Cso- 
nopláról a tamburásokat. Úgy ahogy mondta. Meghivta 
a fél falut. Este, amikor a menyasszonyt hozta, mintha 
búcsúba jöttek volna. Nagy volt á vigság és az öröm, 
de még nagyobb volt Kekez Tuna szivében a szerelem.

Mulattak és danoltak, mint a fergeteg. Ott volt a 
pap a kántorral, meg az öreg zsidó is. Úgy köllött kocsi
ra rakni a legényeknek erőszakkal, mert Kekez megpa
rancsolta, hogy mindenképen hozzák el. Olyan szomo
rúan gubbasztott a széken, mint akinek az anyját ölték 
meg. Kekez meg csak szórta a pénzt, az ő pénzét a cigá
nyoknak. ő  mulatott a legjobban.

Ágnes, mint a fehér liliomszál büszkén tartotta a 
fejét és csak gyengén mosolygott.

Már közel lehetett az éjfél, amikor Kekez az öreg 
zsidó mellé ült. Átölelte, mintha az apja lenne és itatta 
egyre itatta. Hiába szabadkozott az öreg, muszáj volt 
neki. Kekez Tuna beléparancsolta a bort.

A  tamburások húzták cefetül, a legények torkuk- 
szakadtából ordítottak és az enyhe tavaszi szél finom 
ákácülatot hozott a csatorna partjáról.

Egyszerre aztán felállt az öreg zsidó Kekez mellől, 
elsápadt, krákogni és csuklani kezdett, azután lerogyott
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az asztal alá. Kekez Tuna felkapta két kezébe és az öreg 
még kapálódzott, mint a nyúl, akinek a nyakába vernek, 
majd a feje a mellére bukott és kész volt.

A  zene elhallgatott, mindenki odacsődült és Ágnes 
szép piros arca elhalványosodott, mint a téli alma, a 
vénasszonyok pedig rémülten súgtak össze.

—  Rosszat jelent.
De Kekez nem hagyta úrrá lenni a rémületet, ami 

nem is volt nehéz, mert a hordóból több, mint a fele bor 
hiányzott már. Felállt az asztalra és elkiáltotta magát:

—  Mulassatok tovább. Neki már úgyis mindegy. 
Jó ember volt, de most meghalt. Meg aztán az én lako
dalmamra gyöttetek és nem az ő temetésire.

Azzal az öreg holttestét felkapta, mint a pelyhet, 
elvitte a virágoskert mellé és ottan letette a törött cse
repek közé.

Mire visszajött már újra szólt a zene és o hatalmas 
hangján szép vidám nótába kezdett. Nem tellett pár 
percbe és már csak az öregasszonyok lelkében motosz
kált a rémület.

Akkor Kekez Tuna intett a menyasszonyának és be
mentek a házba. Senki se vette észre őket vagy nem 
akarták észre venni?

A  szivük majd megszakadt a vágyakozástól.
A  fehér ágy szagos bazsalikommal volt beszórva. 

Ágnes szemei égtek és Kekez Tuna megfürösztötte égő 
arcát a menyasszony fenyőillatos hajában, amely most 
úgy csillogott meztelen hófehér testén, akár a forró, fé
nyes, fekete szurok*
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Herceg János

A hatalmasok
Biztos és fáradhatatlan léptekkel ment a város 

felé. Mindennap ezen az utón ment. Mindennap ugyan
azzal a céllal. Télen is, nyáron is.

Egyszer hó csikorgott, egyszer száraz gallyak sir- 
tak a lábak alatt reménytelenül. Fáradhatatlan volt. 
Már mióta az eszét tudta ezen az utón indult reggel és 
erre tért vissza este.

Ruhája rongyokban lógott róla, de szemei felitták 
a messzeséget és lábai birták az iramot.

Sokan jártak ezen az »utón, amelyen ő ment, ugyan
azzal a könyörtelen elfáradhatatlansággal, ugyanazzal 
a céllal, szakasztott olyanok, mint ő, mintha csak test
vérei volnának. És ahogy ők széjjel voltak szórva, úgy 
voltak szerte az utak is hosszú kigyózással.

A  városban azonban találkoztak. Valami uccafor- 
dulónál, saroknál álldogáltak, vagy elmerültek a város 
forgatagában.

Bejárták a házakat.
—  Fát vágni! —  kiáltották a kerítésen át. —  Fát 

vágni! Kell e favágó!
Kíméletlenül benyitottak minden házba és ajánlkoz

tak: havat tisztítani, kutat fúrni, kertet ásni, kukori
cát morzsolni, zongorát cipelni, hurcolkodni, disznót
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vágni, szemetet hordani. De a táskás házalóknak, akik 
ugyanígy benyitottak mindenhová, nagyobb szerencséjük 
volt.

Hosszú bélelt kabátokban jártak, szemüveggel és 
betétes cipővel.

Ezeknek több szerencséjük volt. Szagosvizet, rádiót, 
nyakkendőt, kést és plisszirozó gépeket kínáltak el
adásra.

És akinek ez nem volt elég, annak kínáltak földet, 
villát, autót és játékbarlangot.

Minden igényt ki tudtak elégíteni.
ők rutinos ügynökök voltak, az előbbiek pedig kö

zönséges szegény emberek.

Hogyan jutottak volna ők a rádió és a napernyő 
közelébe. Trágyaszagúak voltak, arcuk félelmetesen ba
rátságtalan, hangjuk nehéz, ökleik pedig aránytalan na
gyok. Használhatók voltak sok mindenre.

Résztvettek a világháborúban, kórházakban fetreng- 
tek, ők töltötték meg a fogolytáborokat, harcoltak a 
forradalmakban, börtönökben ültek s most újra itt van
nak az uccasarkon.

Türelmesen várakoztak mig valaki nem hivja őket 
kertet ásni, havat tisztítani, udvart kövezni. Ha türel
mük fogytán van, bejárják a várost és színtelen han
gon kiáltják: Fát vágni! Fát vágni!

Nincsen hazájuk, szerte vannak szórva a világban, 
nincsen hazájuk és mindenütt egyformán otthon van
nak}. ők a dokkmunkások a kikötő városokban, Kubában 
kávéültetvényeken dolgoznak, Kínában kuli a nevük.

Fáradhatatlanul járják a falukat, a városokat. Előt
tük koporsókkal kereskednek, moziberendezéseket és
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gázbombákat árulnak, de ők nem törődnek ezzel. Egyet
len életlehetőségük a munka.

Mégis hatalmasok. A  mi életünk az ő tenyerükön 
fekszik.

De ők nem tudják ezt.
Megszámlálhatatlanul sokan vannak. Trágyasza- 

guak, arcuk félelmetesen barátságtalan, hangjuk nehéz, 
ökleik pedig aránytalanul nagyok.

Használhatók sok mindenre.
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Kende Ferenc

Gyik anyó
Félszáz évnél messzebbre nyúlt vissza emlékezetébe Gyik 
anyó, de megmondani, hogy nevét honnan, kitol kapta 
mégsem tudta. Kár, pedig, hogy nevének származását 
nem ismerte, mert érdektelen dolgok vele soha sem tör
téntek. Erős tömzsi lány volt hajdan, jól megtermett 

ímenyecske lett belőle, majd termetes asszonysággá 
érlelődött. Mikidig dolgos, tevékeny volt, de a gyík ele
ven mozgékonysága, karcsú fürgesége sohasem, de élete 
ezen szakán éppenséggel nem illett rá.

Künn lakott nagy magányosságában a Duna holt 
ágának partján. Kunyhóját odatákolták egy sokbetűs 
sportegylet nagy hombárszerű csonakházához, melynek 
Gyík anyó őre és hű gondozója volt. Kicsi, szegényes 
házikójában tisztaság és otthonos melegség áradt szét. 
öreg bútorait furcsatervű csipkéivel díszítette és sárga 
szentképeinek rámáját maga faragta. Minden mester
séghez értett. Mértani szabályok nem kötötték ugyan, 
formaérzéke még sem volt minden stílus hijján. Annyi 
bizonyos, hogy derűvel volt telítve konyhája, szobája, 
ő  maga is mindig mosolygott. Erősen piros arcában 
bogárfekete szemek vülogtak s haja bár őszbe csavaro
dott, de bajuszkája fénylőn fekete volt. Békés nyuga
lomban élt, pedig haragudni is tudott. Egyszer végig
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hallgattam, mikor hancurozó fiuk csónakjának kötelét 
leoldották: pergett, csattant a szitok nyelvéről olyan bő 
változatban, hogy szellemének erejében soha többé nem 
kételkedtem. Tehetséges asszony volt Gyík anyó. Kitű
nősége kétféleképpen nyilvánult meg. Külön szellemvi
lágban élt, amit ugylátszott nemcsak saját képzelete al
kotott, mert meséinek és babonás szokásainak nyomait, 
ha nem is leltem fel világosan folklorisztikus leírások
ban, mégis itt-ott nyomokat, rokonságot fedeztem fel 
elbeszélései és a magyar nép ősi babonás hiedelmei kö
zött. A  másik erőssége a főzés volt. Ezt is máskép mű
velte, mint kortársai. Ha választanom kellett volna, 
hogy két tulajdonsága közül melyik vonzott hozzá, me
lyikért lettem gyakori vendége, jóbarátja, úgy zavarba 
jöttem volna. De választásom mégis a konyhára esett, 
mert nagy szellemekkel telítve volt már akkor is a világ.

Budapest épületei a budai oldalon Ferencz József- 
hídfőjétől alig száz lépésnyire végződtek. Az egykori 
Fehérváry-út kiépitetlen volt. Odább már a Lágymányos 
lomha vize terpeszkedett, aminek környékét sűrű ná
das, sok helyütt ingoványos mocsár borította. Nem a 
pesti csavargók, hanem a környékbeli szegény legények, 
vidéki vándorok tanyája, rejtekhelye volt. A  nád között 
keskeny utakat taposott a bujkáló szegénység, meg a 
vasárnapi kirándulók serege.

Esténként, amikor kimenekültem a reális világ kín
zó komédiájából, ezeken az utakon, a  vasúti töltésen 
keresztül jutottam el Gyík anyóhoz. Mindössze negyed
órányira laktam tőle, a város utolsó bérházában. Sok
szor, néha sűrű egymásutánban látogattam meg. Közte 
és a lármás élet között kevés kapcsolat volt és ottlétem 
megnyugvást, meseszerű szórakozást jelentett. Közlé-
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kény, szinte bőbeszédű volt, mégis számomra élete meg
fejthetetlen rejtélyekkel volt telítve. Származásáról, 
múltjáról, kapcsolatairól soha sem beszélt és ha arra 
tereltem a szót, elhallgatott.

Szeretem a nők társaságát: az egész fiatal lányokét 
és az öreg asszonyokét. Messzibbről nézik ők az életet; 
az egyik innen, a másik túlról. Nem mérik erőiket mind- 
járt össze, szemük sugara nem hiv ki, nem szólit birok- 
ra, elvontabbak, békésebbek. Soha sem találkoztam kel
lemetlen öregasszonnyal. Talán nincs is. Ismerni kell csak 
őket, nyelvükön beszélni, megérteni. Akit vén hárpiának 
gondolsz, enyhe mosolyu szentté változik. Hallgasd csak 
meg első szerelmét. Hálás marad és szeret téged.

A konyhában a csipkével borított öreg diványon 
volt a helyem Gyík anyónál, akkor is, amikor óraszám 
beszélgettünk, akkor is ha vacsoráztunk. Még a pipáért 
sem kellett felállnom. Kedvenc eledelünk a főtt marha
hús volt. Ezt gyakran készitette, valami napokig tartó 
eljárással. Sokféle fűszerrel főtt, hagymába és szalon
nába burkolva. Hidegen tálalta, enyhén ecetes, hig már
tásban, egy darabban. Az izek úgy voltak abban egye- 
sitve, mint a szivárványban a szinek. Finomélű bicská
val, villa nélkül vágtuk és jóleső érzéssel figyeltük, hogy 
milyen szépen omlottak a finom erezetű szeletek. Barna 
kenyérrel ettük, amit vizes meg száraz fehérkendőből 
göngyölt ki minden alkalommal. A  kenyeret is érteni 
kell ám —  jelentette ki —  tudni kell hol tartani, bánni 
vele. A  kenyér érzi, hogy szeretik-e. Ahol rosszul bán
nak vele, ott keserű lesz és hamar szárad. Azután tehén
túrót ettünk darabos sóval. Gyík anyó szent meggyőző
dése volt, hogy azt máskép nem lehet. Vacsora után el
rakta a pár darab edényt, két kőpipa és a szüzdohányos
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szita került az asztalra. Gyík anyó velem pipázott és 
közben vizzel higitott gabonapálinkát ittunk.

Egyik este megkérdeztem Gyík anyót, honnan kerí
tette ezeket a kőpipákat, hiszen idegen országból valók, 
nálunk nem csinálják ezeket.

—  Egy francia úrtól kaptam —  felelte. De ennél 
többet soha sem tudtam meg.

Egyébként Gyík anyó ilyenkor engedte képzeletét 
igazán szabadjára. A  könnyű gabonapálinka meleg eny
heséggel zsongitotta idegeinket és a dohányfüst nyugal
mas, terpeszkedő felhőzése hajlamossá tett arra, hogy 
Gyík anyó varázslatos elbeszéléseit elhigyjem.

—  Tudja fiam —  mondotta egyszer —  nem egy, 
hanem sok Isten van. Én onnan is tudom, mert én több 
Istentől vagyok megáldva tulajdonságokkal.

—  Ugyan már Gyik anyó —  kérleltem —  ne vétkez
zen, nem fél az Istentől?

—  Hát pedig igy van, én bizonyos dolgokat előre 
meglátok. Itt van például az öreg Gergely, a parti őr, a 
vasúti hid ezen az oldalán. Ha a posztját éjjel el akarja 
hagyni, ha meg akarja tudni, hogy nem veti-e magát valaki 
a vizbe, mindig engem kérdez meg. Én végigmegyek las
san a hidon, kezemmel a vaskorlátot végigsimitom és 
biztonsággal megmondom, hogy lesz-e munkája, vagy 
sem. Nagy szó ez nála, mert minden élet megmentéséért 
húsz koronát kap. Még sohasem tévedtem és látja, Ger
gely harminc esztendeje van itt, de ő nem tudja meg
érezni előre, mert más Isten adta a tulajdonságát.

A  telepatikus tudományok, az okkult elméletek, ki- 
kisérletek magyarázatai jutottak eszembe, de nem szól
tam semmit, mert a közöttünk lévő nagy távolsággal úgy
sem tudtam volna megbirkózni.
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Amikor néha hallgattunk egyet-egyet, akkor Gyík 
anyó szobájának berendézése vált beszédessé. A régi óra 
is furcsa szerkezet volt. Kopott lapja Mária Teréziát fe
hér lovon ábrázolta. Muzsikáló henger nem volt ugyan 
benne, de egyenlőtlenül zörgött, zakatolt és néha úgy 
elhalkult, mint az öregek sziwerése. Máskor nyugtala
nul berregett, pedig a rajta függő két vasuborka néma 
egyformasággal teljesítette szolgálatát. Gyík anyó min
dennek jelentőségét jól ismerte és világosan értette. De 
nemcsak az órájának volt szava, hanem minden bútora be
szélt. Az almárium recsegése az időjárást pontosabban 
jelezte, mint a tudósok finom művű szerszámai. Kopott 
ládájának roppanása rossz hirre, kellemetlen vendég ér- 
keztére figyelmeztette. Szobája falának repedéseiből ol
vasta ki trónok bukását, országok pusztulását, uralkodó 
családok viszályait. De különös pontossággal magyaráz
ták Gyík anyónak a hercegi házasságokat a falról lehul
ló mészdarabkák.

Éjjelre befüggönyözte szobájának két paraszti ab
lakát és ilyenkor minden tárgy eleven beszéddel mondta 
el Gyík anyónak mindazt, ami érdekes a vüágban, ami 
rég megtörtént és ami bekövetkezik. A piros üvegü mécs 
sercegett, de ez sem hiába volt, mert ez a rossz szelleme
ket tartotta távol, amig Gyík anyó szendergett. ő  soha 
sem aludt el egészen, ágyba nem feküdt. Megoldotta 
szoknyája zsinórját, széleskaru nádszékére ült és úgy 
pihent hajnalig.

A kilátást a Sashegy felé a vasúti töltés takarta el, 
de ha arra felkapaszkodtunk, oda látszott a kopár oldala, 
csupasz, szürkére égett teteje. Ezt a kietlen hegyet né- 
pesitette be szeretettel Gyík anyó fantáziája.

24



—  A Sashegyről beszéljen —  kértem őt —  mert ez 
volt a kedvenc tárgya és szívesen teljesítette kíván
ságom.

A  Sashegy tele volt démonokkal. Éjjel erős holdvi
lágnál a töltésről látható is volt. A  Cifraasszony mutat
kozott kecses, libegő alakjával legtöbbet. Hajnalig mula
tozott, táncolt és irgalmatlan jókedvében le- és felszá
guldott a hegyoldalon. De nem egyedül; követői és tár
sai a dorbézolásban a Sashegy kópéi voltak. Ezek a 
csintalan félemberek szenvedélyes szerelemtől elvakultan 
futottak utána, de a Cifraasszony csak a hegy urát az 
ezeréves feketeszakállu Kőkirályt szerette. A  Kőkirály 
igen szigorú, nagyhatalmú, mogorva lény volt és ura 
valamennyi kőmorzsolónak. ő  verte ki a Sashegyről kő- 
morzsolóival a fanyüvőket. Olyan háborúság volt akkor 
hogy az egész erdőt elpusztították, azóta csupasz a Sas
hegy. Ettől az időtől kezdve uralkodik teljhatalommal 
minden kőhegyi szellem felett a vidéken.

Gyík anyó azt is elmondotta, hogy a királynak ez a 
hatalma megdönthetetlen addig, amig a hegyre temp
lom, vagy zárda nem épül. Már annyira ismertem a Sas
hegy lakóit, hogy néha magam is látni véltem a Cifra
asszonyt. Különösen amikor éjszakánként hazatértem
ben fel-fel pillantottam a Sashegyre.

A  Sashegy démonjainak életét Gyík anyó minden 
aprólékos részleteivel ismerte és szellemének nagy dicsé
rete, hogy történeteit soha sem ismételte. De sok más 
érdekességet is tudott Gyík anyó. Csak egyről nem akart 
soha sem beszélni. Arról a nagy fekete pillangóról, ame
lyik nappal a szobájában alszik. Tudta róla, hogy hol jár 
éjszaka. Pontosan ismerte az éjjeli lepke minden kalan
dozását. De ennél többet soha sem mondott róla.
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Ha bensőmben kételkedni is próbáltam Gyík anyó 
távolbalátásában, még ma sem lelek arra magyaráza
tot, hogy naponként virradatkor a lepke miért repült 
a konyhán keresztül erős számycsattogással a szobába, 
miért kapaszkodott meg és szundított alkonyatig a füg
gőóra alatt, az ingazsinór mögött.

Egyik este borús volt Gyík anyó arca. Keveset be
szélt és furcsán nézett rám. Hallgatása szokatlan volt 
és megkérdeztem:

—  Mi baja Gyík anyó?

—  Tudja fiam, már napok óta akarok szólni, hogy 
maga itt valahol a környéken gyilkosságba fog esni.

—  Ugyan már ne mondjon ilyet —  pattantam fel
—  hiszen még a légynek sem tudok ártani. Mi jut 
eszébe!

—  Nem is fog maga fiam senkinek sem ártani, ha
nem gyilkosságba keveredik.

Hiába faggattam tovább, többet nem mondott, vagy 
nem tudott mondani. Nem is vitatkoztam vele, babonás 
^regasszony —  gondoltam —  aki most jól elvetette a 
sulykot. De estémet elrontotta és korán búcsúztam tőle. 
Nem vagyok félős természet, de a nádas keskeny út
jain az éjjel nem mertem átvágni. A vasúti töltés men
tén, nagyot kerülve, a düllőutakon mentem ha
za. A hold tele tányérral világította még az előttem ter
peszkedő Sashegyet és a nyári éjszaka ezerhangu mu
zsikája kísérte lépteim. Nem tagadom, a félelem kerí
tett hatalmába és bár magam bátorítására hangosan 
fütyültem, a hátam borzongott.

Bosszantott ez a Gyík anyó és vén boszorkánynak 
tartottam. Elhatároztam, hogy ezt a különcködő szóra
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kozásomat jó időre abbahagyom és sokáig feléje sem 
nézek.

Múltak a napok és hetek és nem mentem ki hozzá. 
Hiányzott néha Gyík anyó társasága és sem könyveim, 
sem a nyári korcsmák hangulata nem tudták őt mindig 
pótolni. Végül is a szükség kényszeritett, hogy felke
ressem.

Akkoriban lelkem csordultig volt szent érzésekkel,, 
szenvedélyesen hittem a jobban, szebben a nemesebben,. 
Fiatal voltam és úgy hittem, hivatás vár rám. Szégyel- 
tem tétlenségem, valamit cselekednem kellett és a forra
dalmi párthoz csatlakoztam.

Azt hittem, hogy csak akarni és merni kell és meg
változtatjuk a világot A  pártban hamar felismerték 
készségem, jószándékom és különféle megbízást kaptam, 
amit szeretettel és pontosan hajtottam végre. Egyik 
reggel a párt megbízottja arról értesített, hogy az orosz 
miniszterelnök utazik Budapesten keresztül. Ezt a go
nosz embert le kell lőni, mert az orosz forradalmárok 
százait végeztette ki. A  merénylet végrehajtására hét 
embert, közöttük engem is kirendeltek. Ez a hét ember 
tartozik sorshúzás útján eldönteni, hogy ki legyen a 
merénylő.

Gyík anyó jutott eszembe és bámulatom az öreg
asszony iránt határtalan volt. Nem leltem semmi magya
rázatot arra, hogy jóslata ilyen gyorsan teljesedésbe 
mehet. Akkori materialista gondolkozásommal ez a tény 
erős összeütközésbe került. Régi vívódásaim ujult erő
vel törtek ki. Lényem a rejtélyes ösmeretlen felé hajló,, 
de akkori hitem szerint minden csak ésszel volt mér
hető.
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De nem sokáig töprenghettem, sürgősen kellett cse
lekedni, a miniszterelnök két nap múlva reggel érkezik 
és két órát tölt Budapesten.

Éjjel hetünknek együtt kell lenni, valami nagyon 
eldugott helyen, mert hemzsegett minden a titkosrend
őröktől, akiknek éber figyelmét el kellett kerülnünk. 
Gyík anyó csónakháza jutott eszembe. Felkerestem és 
megkértem, hogy éjjel hetedmagammal fontos tanács
kozást kell tartanunk, engedjen be a csónakházba. Für
késző, aggódó szemekkel vizsgált, de mégis megengedte. 
Bizonyára azt gondolta, ha már velem valaminek tör
ténni kell, essen meg az ő közelében.

A csónakház fagerendákon nyugvó, deszkával fe
dett egyszerű, magas és tágas építmény volt. Benne a 
kecses karcsúságú lélekvesztők vízszintesen függtek. 
A  helyiség közepére néhány üres ládát helyeztem, hogy 
tanácskozhassunk körülöttük. Két kiszolgált csónakot 
felborítva helyeztem a ládák mellé, hogy ülőhelyünk is 
legyen. Gyönge petróleumlámpa vüágította meg ezt a 
levegős helyiséget és a függő csónakok mint fantasz
tikus ősi repülőhalak rémisztgették a belépőt.

Elsőnek egy hosszúhajú és lengő, bamaszakállú em
ber érkezett. Tanító volt. Sovány arcát a sietés és az 
izgalom pirosította ki. Vastag szemüvege alatt két ned
ves szeme örök mozgásban volt. Puha kalapját arcába 
húzta, gallérjába burkolózott és a felfordított csónakra 
ült. Lelkes ember, de a mi materializmusunknak dühös 
ellensége volt és a gnózis híve. Nagy, eldöntetlen vita 
volt közöttünk. Ezt az alkalmat sem mulasztotta el, 
hogy oldalvágást ne tegyen.

—  Az atomok lassú vagy gyors kapcsolódását, azok 
szétválasztását minek tulájdonitják és mivel magyaráz-
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zák —  kérdezte minden bevezetés nélkül és olyan kár- 
prvendő mosollyal, amiben már a feleletem elégtelen 
voltát előre jelezte. '

Válaszom előtt lépett be az ügyvéd. Szőke, kicsi, 
fürge és szaporán beszélő ember. Fiatal és kopasz. 
Szűk és kopott kabátja, széttaposott cipője volt. Egy 
csomó idegennyelvű lapot és füzetet teregetett ki maga 
elé és a cikkek címeit hangosan olvasta fel. —  »A new- 
yorki húsvágók bérharca.« —  »A portugál dokkmunká
sok győzelme.« —  Megy, mozdul az egész —  mondta 
örömmel és ujjával idegesen dobolt az üres láda lapján. 
A hivatalnok is megérkezett, hajlott háta és sápadt arca 
volt, az ő zsebéből is egy sereg újság és füzet kandi
kált ki. Ennek az embernek emlékezőképességét cso
dáltam. Több ezer könyveim volt a fejében elraktározva 
és minden kérdés irodalmát jól ismerte. Véleménye sem
miről nem volt, de mindenkiéről tájékozott volt.

A munkás is megérkezett. Magasnövésű, fáradtan 
járó ember volt. Haját felfésülte és kalap nélkül jár
kált. Mindattól, amit hallót és olvasott, csak zavaros 
képzetei voltak, talán zavarosabbak, mint a mienk, de 
kevésbé tudta leplezni idézetekkel, hivatkozásokkal és 
szóáradatokkal, mint mi. Lelkes forradalmár, jóhitű em
ber volt, komolyan vette a fölényünket és tekintélynek 
tartott bennünket. Végül Franka és Vikár Gusztáv ér
keztek meg és éjfélre így mind együtt voltunk.

Franka orosz menekült volt, nagyon szép barna 
lány. Dús haja, szépívelésű meleg, okos szeme, hamvas 
arca volt. Vikár az egyetemet hallgatta. Nagyon sze
rették egymást. Mindig együtt voltak, talán már együtt 
is éltek. Egyébként Vikárt mindnyájan elismertük, a 
pártlapnak munkatársa volt. Bátor, nyüt tekintetű, kel
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lemes, megnyerő beszédmodorú és ha demagógiáját le
számítottuk, jó előadó is volt.

összejövetelünk céljáról senki sem tartotta szük
ségesnek még most beszélni. A  merénylet elkövetésében 
egyikünk sem kételkedett. Nem beszéltünk ugyan erről, 
de ott lebegett közöttünk és mindnyájunkra nyomasz
tólag hatott. Nevelésünk, felfogásunk, hitünk, célunk, 
küzdelmeink már annyira előkészítette idegeinket erre, 
hogy a félelem érzése már nem vett erőt rajtunk. Csak 
sajnáltuk azt, akire a sors e feladatot rója és úgy gon
doltuk, hogy később is ráérünk ezt megtudni. Kétsé
geink azonban a végrehajtás iránt nem voltak, mert 
ezt dicső kötelességnek tartottuk.

A tanító a jövő gyermeknevelésről beszélt, de nem 
sokáig, mert csakhamar visszatért kedvenc tárgyához, 
a gnózishoz. Bonyolult magyarázatait kedvtelenül hall
gattuk, amíg a hatalom megdöntésének módjaira nem 
terelődött a szó. Ebben mindnyájan jártasnak véltük 
magunkat és mind egyszerre szerettünk volna beszélni. 
Már hajnalodni kezdett és mi éhesek és szomjasak 
lettünk.

Lábujjhegyen mentem át a csülagos éjszakában Gyik 
anyó kunyhójához és arra gondoltam, hogy majd felköl
tőm. De Gyik anyónál még égett a lámpa, lépéseim 
meghallotta és előre kinyitotta konyhájának ajtaját. 
Fürkésző pillantást vetett rám, de arcom nyugalmából 
és tekintetemből megállapíthatta, hogy baj nem történt. 
Kenyeret, tehéntúrót kaptam és nagy cserépkorsó víz
zel tértem vissza társaimhoz. Jóízűen, percek alatt fo
gyasztottuk el ezt az egyszerű eledelt. Utána, mintha 
csak az előbb megegyeztünk volna ebben, papircédulák 
kerültek elő. Neveinket ezekre írtuk és ellen
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őrzésre a cédulácskák mindnyájunk kezén keresztül
mentek. Azután bedobtuk azokat egy kalapba és a szőke 
ügyvéd feladata volt a cédulákat a fal felé kiszórni anél
kül, hogy azokat érintené. Ügyetlen mozdulattal, de jól 
csinálta. Most együttesen állapítottuk meg, melyik van 
a fal felé legközelebb.

Néma csönd, pillanatokig tartó, feszült várakozás.
A tanító hajolt le és a falhoz legközelebb esett 

/papirszeletkét felemelte, tenyerén kiterítette és halkan 
mondta:

—  Vikár Gusztáv!
Visszaültünk rögtönzött asztalunkhoz. Franka sá

padt volt, kékesszürkévé vált szemgödre és nyugtalanul 
villogott tekintete. N ő . . .  —  gondoltam —  sajnálja sze
relmét. Bensőmben sem tettem Frankának ezért szemre
hányást. A  többiek is észrevették nagy nyugtalanságát 
s talán ugyanazt gondolták, mint én. De Franka meg
szólalt:

—  Ne gondoljátok, hogy Gusztiért aggódom vagy 
magamat sajnálom elvesztése miatt. Nem! A  merénylet 
van veszélyeztetve, mert Guszti szerfelett gyenge ideg
zetű és nem is erős lélek. Inkább én vállalom. Van-e 
kifogása valakinek ez ellen?

—  Tiltakozom! —  kiáltotta közbe Vikár. —  Igaz, 
öröklött gyenge idegeim vannak, de ez a rendkívüli hely
zet nyugodttá és erőssé tesz.

—  Amíg itt vagyunk —  felelte élesen Franka —  
de órák múlnak, ismerlek, kételyek szállnak meg és el
gyengülsz.

—  Szóval gyáva vagyok! —  kiáltotta Gusztáv.
—  Hát igen! —  ugrott fel Franka és Vikár elé 

állt, egy mozdulattal leszakította blúzát és ingét. Fél
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melle fehéren világított a félhomályban. Kést dobott Vi
kár elé és rákiáltott:

—  Ha nem vagy gyáva, döfd ide, látod, ide, ezt 
a kést! —  és tenyerével többször mellére ütött.

—  Az Istenért! —  kiáltottam. —  Ez őrültségre 
vezet!

Felugrottam, hogy megakadályozzam a szenvedély
nek ilyen tragikus kitörését, de késő volt. Gusztáv ha
lottsápadt lett, felkapta a kést és Franka mellébe szúrta.

Hosszú, piros ívben fröccsent a vér Franka melléből. 
Eltántorodott, leült a ládára, mi körülálltuk, karjaink
ban összeesett, elvesztette eszméletét.

Leírhatatlan volt megdöbbenésünk és Frankát be
vittük Gyik anyóhoz. Gyik anyó olyan nyugodt volt, 
amilyennek még soha sem láttam. Frankát divánra fek
tette, bádogdobozból füvet vett elő, mellére tette, meg
fogta pulzusát és fejét rosszalóan rázta. Aztán mind
nyájunkat kiküldött, rám se nézett, azt hiszem, szándé
kosan került tekintetével.

A nap vörös korongja már a keleti égről meredt 
ránk, amikor szétoszlottunk. A  nedves reggeli levegőben 
a nádason át mentem haza. Többször megálltam az úton, 
hogy gondolataimat valahogyan rendbe szedjem. Az 
érthetetlenség és csodálat, a rejtély és titokzatosság ke
rített hatalmába. Ki ez a Gyik anyó? Lehetnek ilyen 
megérzései? Bensőmben minden felborult, mert tudá
sommal, hitemmel, meggyőződésemmel ellenkezett 
mindaz, amit most átéltem, aminek szereplője voltam.

*

*  *

Azután messzire elkerültem Gyik anyótól. A  vüágot 
akartam megismerni és nekivágtam a nagy országoknak.
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Lassanként elhalványodott Gyik anyó képe és sok min
denre leltem magyarázatot, ami akkor érthetetlen volt 
előttem. Huszonöt esztendő sok bajjal, sok zajjal mú
lott el már, amikor véletlenül a vasúti hid töltésére kerül
tem. Révülten néztem a megváltozott képet. A Lágy
mányos vizét, a Duna holt ágát is szabályozták azóta. 
A nádas eltűnt, a felmért földeket a vetések színes 
kockái borították. A város közelebb jutott a töltéshez 
és oda hallatszott már a gépkocsik búgása, a villamo
sok csilingelőse.

Az öreg Gergely szolgálatát is felváltották; Lent 
motoros csónakokon szépruhájú rendőrök őrködtek.

A  csónakháznak nyoma sincs. Vele együtt tűnhe
tett el Gyik anyó kunyhója. Síma rét van a helyén.

Meghatódottan álldogáltam o t t . . .
—  Gyik anyó, hol vagy? —  ejtettem ki halkan.
Nincs felelet, csak a Sashegy meredt rám és der

medve láttam, hogy zárda épült oda, széles, magas zár
da, a szent kereszttel, amint Gyik anyó megmondotta. . .

Hát akkor ők is eltűntek, a nagyhatalmú Kőkirály, 
a Fanyűvők, a Cifraasszony. . .  és a kópék is mind?. . .
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Kisbéry János

Rendőr igazoltat
Amikor beléptem a váróterembe és körülnéztem, az 

első, amit észrevettem, hogy egy rendőr is jelen van a 
tömegben. Ezt magátólértetődőnek kellett volna talál
nom. Már eleve számolhattam volna vele. Talán számol
tam is. Tudnom kellett, hogy egy rendőr is lesz a váró* 
teremben, akinek az a feladata, hogy . . .  —  mit tudom 
én különben. A  rendőr ott szokott állani a pénztárnál, 
amikor a jegyet váltják és ott szokott állani a kijárat
nál, amikor a vonat érkezik. Nem jutott még eszembe 
gondolkodni, arra, hogy miért. Bizonyára a rendre ügyel 
fel. Esetleges incidensek eshetőségére áll ott. Olyan ma- 
gátólértetődő ez.

Mégis, amikor beléptem a váróterembe és ott talál
tam a rendőrt, aggodalom fogott el. Talán abban re
ménykedtem, hogy ez egyszer, kivételesen, a sors kiszá
míthatatlan rendelkezésének jóvoltából majd nem lesz 
ott? Vagy csak nem számoltam ezzel az eshetőséggel 
mindaddig, amig szemtől-jszembe nem; találtam maga:- 
mat vele? Nem tulajdonítottam fontosságot neki? Megle
het. Az ember, amig nem áll szemtől-szembe a felada
tával, valahogy minden sikerül neki. Minden helyzetben 
feltalálja magát, csupa okos, talpraesett, életrevaló gon
dolatok jutnak az eszébe. Az élet gyerekjátéknak tetszik.
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Ebben a világban minden érte van, őt szolgálja. A  dicső
ség a kezére játssza magát, a nők legfőbb ambíciója az, 
hogy vele csábíthassák el magukat és ő maga is vala
hogy független önmagától. Mintha szárnyai volnának. 
Ebben a lelkiállapotban hajlandó elbizni magát. Úgy ér
zi, mintha új oldaláról ismerkedett volna meg magával, 
amelyet elmulasztott kellőképpen kiaknázni. Semmit 
sem érez lehetetlennek és hajlandó a rendőrrel is szembe- 
szállani.

A  rendőrrel.

Be kell vallanom, hogy félek a rendőrtől. Az iga

zoltatástól.

Hadd panaszlom fel, hogy engem minduntalan gya
núsnak találnak a rendőrök. Határváros vagyunk, mely 
tudvalevőleg átmeneti-állomjása mindenféle szökevény- 
és csempész-népségnek és ez a körülmény indokolttá 
teszi, hogy gyanúsnak találajnak minden idegent. En
gem nem ismernek a rendőrök. Visszavonult életet élek. 
Nyilvános helyeken nem szerepelek. S ha olykor elkerül
hetetlenül megfordulok valahol, feltűnők a rendőröknek. 
Úgy rémlik nekik, mintha még sohasem láttak volna. 
Ezek a rendőrök, ugyanis azt hiszik, hogy ismernek min
denkit, aki csak számit valakinek a faluban. Rólam nem 
tudják, hogy ki vagyok. Holott —  és ez a gyanús éppen
—  látszom valakinek. Mert nem gyanakszanak ők kivétel 
nélkül mindenkire. Azokra az emberekre például nem, 
akiket esténkint csapatszámra lehet látni a munkából 
hazajövet, a hátukon tarisznyával, egymástól megkülön- 
bözhetetlen szegényembei>dreszben, amelynek minden 
jellegzetességét a különböző szinű és alakú foltok adják 
meg és akiket lehetetlenség is volna személy szerint szá-
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montartani. Én azonban olyan valakinek látszom, akinek 
a külseje után következtetve, közismertnek kellene len
nie, ha —  valóban idevaló volna. Tehát nem idevaló. 
Kétes elem, jöttment idegen, akinek a kiléte tisztázásra 
szorul. Ezt elárulják azzal, hogy szemügyre vesznek, 
gyanakvó pillantásokkal végigméregetnek, esetleg utá
nam fordulnak. Olykor talán csak egy hajszálon múlik, 
hogy le nem tartóztatnak. Megtörtént velem, hogy fél
óráig is elólálkodott körülöttem egy rendőr, aki gyanús
nak talált, mig végül kénytelen voltam elfogni valamely 
ismerősömet, akit egyébként minden bizonyul futni hagy
tam volna, elbeszélgetni vele, kikérdezgetni, napokat rö
högni semmiségeken, valamely ürüggyel bizalmasan hát- 
baveregetni, mindezt pusztán annak dokumentálására, 
hogy itthon vagyok, a falumban vagyok s a rendőr ne
vetségessé tenné magát, ha le akarna igazoltatni. Lép- 
ten-nyomon ki vagyok téve az igazoltatásnak.

Van igazolványom, szó sincs róla. De végtére az iga
zolvány is gyanús lehet, ha egyszer az ember az. Már 
magában az is gyanús, hogy valakinek igazolványa van. 
Előttem az. Én, ha rendőr volnék, valószinüleg mindenkit 
letartóztatnék, akinek szabályszerű igazolványa van és 
utána nyomoznék, hogy honnét vette, miféle eshetőség
re szerezte be, milyen bűncselekményt akart elleplezni 
vele. A  hivatásos bűnözőket mindig így képzeltem el, 
hogy igazolványokkal bőven el vannak látva. Ilyesmit be
szerezni csak annak nem jut eszébe, akinek az nem jut 
eszébe, hogy a becsületességét esetleg kétségbe is von
hatják. A  hazugra arról ismerni rá, hogy előre védeke
zik. Szükségét érzi, hogy biztosítsa magát a leplezés el
len és mindent elkövet, nehogy gyanúba keveredjék. Egy 
talentumosabb rendőrről feltételezem, hogy az igazol
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ványnak nem hisz. Én pedig nem szeretnék gyanúba 
keveredni.

Nincs mitől tartanom. Soha semmiféle bűncselek
ményt nem követtem el s a végén minden bizonnyal kide
rülne az ártatlanságom, nem látom azonban be, hogy 
miért történjenek m&eg effélék velem. Olyan magától- 
értetődő egy ilyen igazoltatás? Semmiség? Annyi, mint 
amikor az ember kalapot emel valakinek ? Nem látom be. 
A  rendőr sem igazoltat le mindenkit. Egyesekkel kivé
telt tesz. Milyen alapon? Hagyján, ha egy ágrólszakadt 
csavargót igazoltat le. Az ilyen az ágrólszakadtságával 
szolgáltatott okot a gyanúra. De milyen alapon talál en
gem gyanúsnak, aki nem látszom csavargónak, mi az, 
ami velem szemben szubjektive arra indítja, hogy ezt az 
embert pedig jó lesz leigazoltatni, mert nem néz ki belő
le semmi jót? Csakugyan megadatott a rendőrnek a ké
pesség, hogy annyi egyformának látszó ember közül ki 
tudja válogatni a bűnösöket? Kétlem. Ez senkinek sincs 
a homlokára írva. De van valami egyéb. És jogos az a 
feltevésem, hogy a rendőr ezen az alapon jár el velünk 
szemben. Azon az alapon, hogy mennyiben engedheti 
meg magának egyesekkel szemben az ilyesmit. Minden 
okom megvan azt hinni, hogy a rendőr nem m,eme olyan 
embereket leigazoltatni, akik már a külsejükkel, a megje
lenésükkel, az allűrjeikkel, az arrogáns pofájukkal érez
tetni tudják vele a felsőbbrendűségüket, akiket tehát 
feletteállóknak érez. Az ilyeneket respektálja látatlan
ban, hajlandó bizalmat előlegezni nekik. Csak azokat 
igazoltatja le, akikkel szemben ezt nem érzi kockázatos
nak. Akiket lenéz. Valakit leigazoltatni annyi, mint 
olyannak minősíteni az illetőt, akinek nem lehet sem 
önérzete, sem tekintélye; akivel nem esik sérelem, ha
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kétségbevonják a becsületességét. Becsületsértés, ame
lyet az ember nem torolhat meg.

Ez a tulajdonképpeni oka annak, hogy félek a ren
dőröktől és kerülöm őket. Nincs más módomban. Védtelen 
vagyok velük szemben. A  gyávaságomra vagyok utalva, 
mert a bátorságomnak nem vehetem hasznát. Ha más 
vetemedne velem szemben ilyesmire egyszerűen kikérném 
magamnak. A  rendőrrel szemben nem tehetem ezt. 
Kényelemre ki vagyok szolgáltatva neki és kötelességem 
rendelkezésére állani. Ebből a szempontból mindig meg
kötöttségnek éreztem a civilizációt és lázadoztam ellene. 
Irigyeltem az ősembert, akinek nem voltak efféle prob
lémái s aki efféle okvetetlenkedésre, amelyhez való jo
gát senkinek el nem ismerte, fogta volna az ő bibliai fa
metszetekről jólismert bünkosbotját és minden további 
nélkül fejbekólintotta volna vele az ősrendőrt. Nekünk, 
civilizált embereknek nincs többé személyes hatalmunk, 
amelyre támaszkodhatnánk. Megvontunk magunktól 
minden hatalmat és a civilizáció kezébe tettük le azt. A  
rendőrökébe. Rendőröket helyeztünk magunk fölé, akik 
bármikor elővehetnek és felelősségre vonhatnak bennün
ket. Feláldoztuk függetlenségünket, lemondtunk önren
delkezési jogunkról. A  személyes bátorságnak nincs pol
gárjoga a civilizációban. Nem vehetjük igénybe. Ez az 
ösztön hovatovább ki is vész az emberiségből. Elcsöke- 
vényesedik, mint azok a szavaink, amelyekre nem va
gyunk ráutalva többé. A  civilizációban a gyengének 
ugyanannyi esélye van az igazságtalanságra, mint az 
erősnek, a bátornak ugyanannyi, mint a gyávának. En
nek tudatában a civüizált ember gyáva. Erről ismerni 
rá. Ha valami sérelem éri, fut a biróhoz. Panaszt tesz. 
örök kisháborűságra van kárhoztatva. Nem szállhat
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szembe a feletteálló hatalommal amelynek ki van szolgál
tatva. Ennek a következménye, hogy mindenki retteg a 
rendőrtől.

És ennek a következménye, hogy amikor beléptem 
a váróterembe, igyekeztem olyan kicsire összehúzni ma
gamat, amilyenre csak tudtam. Nem akartam a rendőr 
figyelmét magamra vonni. Szerényen leültem egy padra 
és békésen mosolyogtam magam elé. Akaratom és jobb 
meggyőződésem ellenére, minden belső szükség nélkül, 
csupán a rendőr kedvéért, akit megakartam nyerni ma
gamnak. El akartam kerülni az igazoltatást, tehát igye
keztem úgy viselkedni, olyannak mutatkozni, hogy ne 
kerülhessen rá a sor. Igyekeztem olyan ember benyomá
sát kelteni, akinek a maga részéről nincs mit tartania a 
rendőrtől. Egy minden tekintetben kifogástalan, derék 
és becsületes ember benyomását, akiről nem tételezhető 
fel, hogy kétes ügyekben utazna. Célszerűnek véltem 
némileg együgyübbnek látszani, mint egyéb körülmé
nyek között, feltéve, hogy ez emberileg még lehetséges, 
tudva, hogy semmi sem olyan megvesztegető és bizalom- 
keltő, mint az együgyüség. Az ártatlanság mostoha test
vére. Tettettem az unalmat, a gondtalanságot és a gon- 
dolattalanságot. A  falragaszokat bámultam és olyan ar
cot vágtam, mint akinek a bélé úszik. Mint aki gyötrődik 
ezen a helyen, attól a reménytelen és kilátástalan una
lomtól, amit ez a váróteremben való időzés a számomra 
jelent. Azt óhajtottam így tudtára adni a rendőrnek, min
den külön értesités helyett, hogy biztonságban érzem ma
gamat és távol áll tőlem, hogy az ő jelenléte feszélyezzen. 
Olyannyira, hogy lám, szabadon átadom magamat az 
unalomnak, lelkipongyolában mutatkozom előtte. Abból 
indultam ki, hogy egy körözött rablógyilkos vagy egy
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szökött fegyenc nem merne megengedni magának effé
léket. Feltételeztem, hogy egy körözött rablógyilkos vagy 
egy szökött fegyenc az én helyemben telve volna aggo- 
dalomimal, félelemmel és szorongással. Idegeskedne 
nyugtalankodna. Elárulná magát, a rossz lelkiismeret 
kiütközne belőle. Nem jutna eszébe unatkozni és nyúj
tózkodni. És nem jjtn a  eszébe, például, rágyújtani, mint 
most nekem s hozzá ezzel az önfeledt körülményes
séggel, ezzel az önmagáértvaló odaadással, amellyel én 
elfoglalom magamat a rágyújtással, válogatva a ciga
retták között és eltűnődve a gyufa lassú elhamvadásán, 
mint akinek szemmelláthatólag nincs e pillanatban sem
mi egyéb gondolata. Más körülmények között aligha 
mozdítottam volna meg egy arcizmjomat is. Most nem 
mertem ezzel élni. Nem önmagamhoz alkalmazkodtam 
többé, hanem a rendőrhöz. Alárendeltem magamat a 
rendőrnek. Feladtam egyéniségemet, megszűntem a ma
gam életét élni. Nyitott könyvnek játszottam ki maga
mat, afféle »Jámborság Igéi«-nek vagy »Józan Miska 
Történetednek, amelyben kedvére olvasgathatott. Ki
szolgáltattam az életemet a rendőrnek. Rendelkezésére 
bocsájtottam. Parancsoljon vele. íme mindaz, ami jót 
magamról elmondhatok. Annyi öntudatosság sincs ben
nem, amennyivel egy légynek ártani tudnék. Nem tudok 
ötig elszámolni. Négynél megakadnék. A  hármat össze
téveszteném a kettővel. Egy ilyen ember képtelen a 
rosszra. Olyan embernek látszik, akit az édesmamája ké
zenfogva szokott vezetni, ha történetesen ügyes-bajos 
dolga akad valahol. Az együgyüsége diszkvalifikálja. 
Egy ilyen ember nem lehet sem tolvaj, sem betörő, sem 
sikkasztó, sem csempész, sem csaló, sem szélhámos. Ez 
egy becsületes ember, a szó megvetnivaló értelmében.
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A  rendőrön lett volna a sor, hogy ezt respektálja. 
Eddig nem mertem feléje nézni, de most szerettem vol
na tudni, hogy hányadán állok vele. Megnyugtatni maga
mat, hogy nem fenyeget semmi veszély. Lassan, mint aki 
unalmában nézgelődik, arra fordítottam a fejemet. A 
vér meghűlt az ereimben. A  rendőr mereven engem fi
gyelt. Szó sem lehet képzelődésről. A tekintetem bele
akadt az övébe. Éreztem, hogy elpirulok. Sietve felkap
tam a fejemet. Próbáltam menteni, ami még menthető. 
Úgy tettem, mintha eszemágában sem lett volna a rendőr
re nézni. Mintha egyáltalán nem őt szándékoztam volna 
célbavenni, hanem azon túl valamit. Azt a táblát ott az 
ajtó fölött, amelyre ez van irva: »Blagajna«. Igen; és 
eközben történt, hogy őt is megtaláltam nézni. Néztem 
ezt a táblát. Nem mertem a szemeimet levenni róla. Ta
núbizonyságot kellett tennem arról, hogy csakugyan ezt 
akartam megnézni. Próbáltam elfoglalni magamat vele, 
beleélni magamat abba a gondolatba, hogy érdekel. Fél
oldalt billentettem a fejemjet és úgy néztem gyermeki ál

modozással, azt a táblát. Az ember utóvégre elunja itt 
magát és mindent megnéz, amivel az unalmát pillanatnyi

lag elűzheti, nem igaz? Ezt a rendőr természetesnek ta
lálhatná.

Féltem, hogy nem találja természetesnek. A  hideg 
borsókázott a hátamon arra a gondolatra, hogy hátha 
gyanút fogott. Meg akarom őt győzni, hogy nem vettem 
tudomást a gyanakvásáról. Hogy is juthatna nekem! 
ilyesmi az eszembe. Elszántan alakoskodtam tovább. 
Unatkoztam!, ásitoztam. Majd a körmeimmel foglal
tam el magamat, egy nőt utánozva ezzel, akinek 
az volt a beidegzett rossz szokása, hogy a kifordí

tott tenyerét maga előtt tartva órákhosszáig elnézegette

41



a körmeit. Afféle természetes önmegfeledkezést művel- 
jtem ezzel, amilyenre csak olyan ember képes, aki telje
sen el van foglalva önmagával. Tükröt vettem elő és 

megvizsgáltam a szemeimet, különös figyelemmel, előbb 
az egyiket, azután a másikat, mintha volna velük valami. 
Felemelgettem a szemhéjaimat is és a tükröt hol erre, 

hol arra tartva nézegettem mögéjük, olyan arcot vágva 
közben, mint aki sehogyan sincs megelégedve valamivel.

Cigarettát vettem elő és rágyújtottam. Mig ezzel el 
voltam foglalva, módját ejtettem, hogy a rendőr felé is 
elnézzek. Előzőleg céltalan álmodozással tekintgettem 
erre-arra és csak azután néztem a rendőrre. Most is en
gem nézett. Sietve lángralobbantottam a kezembentar- 
tott gyufát, hogy a rágyújtás ürügye alatt félrekaphas
sam a tekintetemet. Többé nem mertem odanézni.

Kifogytam az ötletekből. Próbáltam valaki ismerőst 
felfedezni a tömegben, akit üdvözölhetnék, ezzel is be
bizonyítva a rendőrnek, hogy nem vagyok jött-ment se- 
honnai, de senkit sem találtam. A  sorsomra bíztam ma
gamat. Behunytam a szemeimet és vártam. Végre meg
jött a vonat.

Az emberek egymás hegyén-hátán tódultak ki az 
ajtón, mint már ilyenkor szoktak. Én nem siettem. Meg 
kellett mutatnom, hogy nincs erre semmi okom. Sereg
hajtóul maradtam az emberek mögött. A  hátam mögött 
már csak egy ember jött.

A  rendőr.

Az ajtót is elértem, amikor a keze rásúlyosodott a 
vállamra és megszólalt:

*—  Maga ittmarađ.

42



—  Parancsol? —  fordultam hátra, olyan arccal, 
mintha nem jól értettem volna. Mintha most ocsúdtam 
volna fel álmomból és meg volnék lepve és nem érte
ném a dolgot és el sem tudnám képzelni, hogy mit akar
hat velem a rendőr. Egy rendőr!

Nem vett tudomást a meglepetésemről. Szemmel- 
láthatólag komédiázásnak tartotta, amelyhez már hozzá 
volt szokva. Nem felelt. Nem sietett a tárgyra térni. Rá
ért. Arra kényszeritett, hogy tovább játsszam a szerepe
met. Ebben nyilvánvalóan kedvét lelte. Rám bízta, hogy 
feltaláljam magamat. Tudta, hogy így előbb-utóbb eláru
lom magamat. Zavartam álltam előtte. Néztük egymást. 
A rendőr mosolyogva és sokatmondóan, jelentőségtelje
sen bólogatva, mintha csak azt mondaná: »Megvagy hát, 
jómadár. Kelepcébe kerültél. És most szeretnél kijutni 
belőle. Ezért alakoskodsz. Az ártatlant adod. A  csodál- 
kozót. Értem.«

—  No de h á t . . .  mit akar, kérem? —  kérdeztem 
végül is, kötve magamat ahoz, hogy erről fogalmam sincs 
s hogy ezt hangsúlyozzam s egyben a méltatlankodá
somat is kifejezésre juttassam, hozzátettem: —  Nem ér
tem, igazán.

A rendőr ezt is megértő mosolygással vette tudomá
sul. Szemmelláthatólag mulattatta, hogy üyen együgyü 

fogással próbálom őt tévedésbe ejteni. Pillanatig sem 
érezte, feladatának, hogy betartsa velem szemben mind
azokat a formaságokat, amelyek egyébként kötelezték 
volna. Nem remélt ettől semmit, nem voltak kétségei a 
személyemet illetőleg. Ennek megfelelően kezelt. Csak 
bólogatott a szemembe, egyre sokatmondóbban és jelen
tőségteljesebben. így  adta tudtomra, hogy a viselkedé
sem nem lepi meg. Nem botránykozik meg rajta, magá-
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tólértetődőnek találja. Egy ilyen minden hájjal meg
kent alaktól, mint én vagyok. Érti ő már. Hát csak ala- 
koskodjam, ameddig jólesik, őt ez kitűnően szórakoz
tatja.

—  No, de kérem, micsoda dolog ez? —  tiltakoztam.
—  lekésem a vonatot.

—  Úgy, lekési a vonatot, —  vette ezt tudomásul, 
mint egy naiv kísérletet arra, hogy a kelepcéből kiszaba
duljak és jóindulatulag megkérdezte: —  Hova utazik?

—  Szomborba.
—  Persze, Szomborba, —  bólogatta erre is. —  Hát 

mondja csak, —  tért most a tárgyra, —  voltaképpen 
honnét is ismerem én magát?

Jól tudtam, hogy a rendőr —  aki nyilvánvalólag a 
bűnügyi nyilvántartóra gondolt —  téved. Tudtam azt 
is, hogy éppen azért gyanakszik rám, mert ismeretlen
nek talál. De erről nemj vettem tudomást. Nem mondtam 
tehát azt, hogy én bizony nem tudom, miután nem is kö
telességem tudni. Dehogy. Rendelkezésére állottam a 
rendőrnek. Úgy tettem, mintha magátólértetődőnek ta
lálnám ezt a kérdést és kötelességem volna ebben a se
gítségére lenni. Éltem az alkalommal, hogy eláruljak ma
gamról olyasmit, amire a rendőr figyelmét felhívni fon
tosnak tartottam és ezt feleltem:

—  Hiszen láthat mindennap.
Ezen valóban gondolkodóba esett. Hogyan? Hüm- 

mögetve és fejcsóválva méregetett végig.
—  Nem láttam még magát soha, —  jelentette ki.
—  De hiszen most mondta, hogy ismer, —  próbál

tam fejéreolvasni az ellentmondást.
—  Hogy hívják? —  kérdezte.
Megmondtam.
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—  Hol lakik?
Ezt is megmondtam.
—  Mi a foglalkozása?
Kényes kérdés volt. Nincs semmiféle foglalkozásom., 

írónak szoktam mondani magamat, ha nagyon megszo
rítanak. Vagy napszámosnak. Attól függ. Most haboz
tam. Nem látszom sem Írónak, sem napszámosnak, ha
nem valahol a kettő között valaminek. Talán kereskedő
segédnek. Vagy műbútorasztalosnak. Valahogy nem si
kerül a külsőmmel azt a valakit reprezentálni, aki va
gyok. Másnak látszom. Ilyenkor azután szélhámosnak 
látszom. Pedig ha valaki igazán szélhámos, az minden
nek látszik, csak szélhámosnak nem. Más körülmények 
között nem törődtem; ezzel. Gondoljanak az emberek, 
amit akarnak. De itt most a rendőrséggel gyűlt meg a ba
jom. Nem volt szabad hazudnom. Nem tudhattam, hogy 
mire számíthatok még a továbbiak folyamán. Legokosabb- 
jiak látszott bevallani az igazat. Azt, hogy író vagyok. Ar
ra gondoltam, hogy ezt végszükségben igazolni is tudnám, 
írásaim vannak róla. Azután ki is voltam öltözve. Aki nem 
ismer, holmi úriembernek nézhetett volna. Az volt az érzé
sem, hogy inkább látszom írónak, mint napszámosnak és 
én most mindenképpen valószínű szerettem volna lenni. 
Tehát azt mondtam, hogy író vagyok.

—  Hol ? —  kérdezte a rendőr.
Más szóval, a rendőr nem akadt fenn azon, hogy 

írónak vallottam magamat. Nem kételkedett benne. Miért 
ne lehetne valaki író, ha írni tud ? A  kérdés csak az, hogy 
hol. Minden ettől függ.

Nem tudtam hirtelenében válaszolni. Hol vagyok én 
író? Magam sem gondoltam még erre soha. Kerülő úton 
próbáltam megmagyarázni a dolgot. Kifejteni előtte,
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hogy ennek a »hol«-nak a jelen esetben nincs létjogosult
sága, mert az íróság nem holmi helyhez kötött foglalko
zás, alkalmazotti-viszony, hanem űzhető bárhol, a kony
hában, a szabad ég alatt vagy ahol éppen ráérkezik az 
emberre. Próbáltam megmagyarázni a rendőrnek azt, 
hogy mit kell érteni írói foglalkozás alatt. Ámi ezt a rend
őr a kérdés megkerülésének tekintette. Köntörfalazásnak, 
amellyel az a célom, hogy a figyelmét valami másról el
tereljem. A  tulajdonképpeni lényegről. Arról, amit ta
kargatni akarok. Csóválta a fejét. Nem hitt nekem.

Elölről kezdtem az egészet. Kínlódtam, magyaráz
kodtam, izzadtam. Jóindulattal hallgatta. De észrevet
tem, hogy csak azért beszéltet, hogy rajtakapjon a ha
zugságon. Erre megzavarodtam. Egy darabig még ötöl- 
tem-hatoltam, azután csüggedten abbahagytam, ő  sem 
forszírozta tovább a dolgot. Elkönyvelte, mint terhelő 
adatot. Ujabb kérdést tett fel:

—  Mit keres Szomborban?
Hát, ugye erre azt is felelhettem volna, hogy egy 

ceruzahegyezőt vagy egy önborotvapengét akarok vásá
rolni? Kapható nálunk is, de nekem jogomban áll egy 

-ceruzahegyezőért vagy egy önborotvapengéért direkte 
Szomborba is mjennem. Ebben a rendőrség engem nem 
korlátozhat. Azt is mondhattam volna, hogy szeretőt 
keresni. Vagy az igazat is bevallhattam volna. Más körül
mények között. Ezzel azonban egyszer már megjártam. 
És ez az ügy is, amelyben most utaztam, olyan körülmié- 
nyes volt, hogy Ádám és Évánál kellett volna kezdenem, 
ha meg akarom magyarázni. Gyanú alatt állottam és nem 
mertem olyasmit mondani, ami ne látszott volna száz
százalékig valószínűnek. Márpedig a valóság mindig 
valószínűtlen. Valószínű csak egy hazugság lehet.
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Tehát hazudtam. Folyékonyan, mintha egész éle
temben ezt csináltam volna. Azt hazudtam, hogy egy 
ügyvédhez megyek. Peres ügyben. A  szomszédomat pe
relem be, becsületsértő rágalmazás cimén, mert pepita
szájúnak nevezett. Ezt elhitte. Úgy tett, mintha elhinné.

—  Van igazolványa? —  kérdezte.
Most kaptam csak észbe, hogy az igazolványomat 

eddig nem; is kérte. Sietve kotortam elő.
—  Parancsoljon.
Hát ez rendben lett volna, össze is csukta. Nyúltam 

érte, úgy vélekedve, hogy most már sikerült tisztáznom 
magamat és elmehetek. Már-már ide is adta, de azután 
meggondolta a dolgot. Az utolsó pillanatban lelkiisme- 
retfurdalásai támadtak. Gyanakodva méregetett végig 
és csak a fejét csóválta. Nem értette, hogy eddig is nem 
sikerült még egy rablógyilkosságot sem rámbizonyitania, 
holott határozottan gyanúsan viselkedtem. Elégedetlen 
volt magával.

—  Nos, kérem, elmehetek? —  kérdeztem.
Bizonytalanul tettem fel a kérdést. Bátortalanul és

határozatlanul. Benne volt a hangsúlyozásban, hogy ezt 
nem úgy követelem, hanem, mint afféle ártatlan ember, 
akinek nincs mitől tartania, teljesen az ő belátásától te
szem függővé. A vizsgálat eredményétől. Benne volt a 
hangsúlyozásában, hogy kész vagyok a további vizsgá
latnak is alávetni magamat. A  rendőr ezt is gyanúsnak 
találta. Gyanúsnak találta, hogy udvarolok neki, a ke
gyeit keresem. Mindent gyanúsnak talált. Ujabb kérdé
seket tett fel.

—  Hogy hivták az édesapját?
Megmondtam. Ellenőrizte. Stimmelt. Hát az édes

anyámat? Megmondtam. Stimmelt.
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Ezt is gyanúsnak találta.
Végeredményben az is gyanús volt, hogy nem voltam 

gyanús. A  rendőr nem tudta mihez tartani magát. Nem 
volt abban a helyzetben, hogy hitelt adhasson a szava
imnak. Rendőr volt. E tekintetben minden rendőr ha
sonlatos azokhoz a betegekhez, akik szeretnék tudni, 
hogy hányadán állanak a betegségükkel, mit remélhet
itek vagy mire kell elkészülve lenniük, de nem tudnak 
hinni senkinek, mert feltételezik, hogy hozzájuk gyön
gédségből, kíméletből, emberiségből senki sem őszinte. 
Nem véletlen például, hogy annyi gorombaságáról hirhedt 
orvos van. A  betegek kényszerítik őket arra, hogy szere
pet játsszanak, a kételkedésükkel. Ez határozza meg 
egyúttal a szerep természetét is, amelyet az orvosnak 
játszania kell. Ennek a szerepnek olyannak kell lennie, 
hogy a legkevésbbé látsszon szerepnek. Az orvos felada
ta az, hogy legyőzze a beteg kételkedését, amaz előíté
letét, hogy őt mindenki áltatja és kíméli. Goromba. 
Nyers. Szókimondó. Brutális. Tekintetnélküli. A gorom
baságával igyekszik a szavahihetőségét alátámasztani. 
Feláldozza magát, az egyéniségét a hivatásának, amikor 
arra vállalkozik, hogy egy egész életében álarcot visel
jen, szerepet játsszon. Olyan valakinek játssza ki magát, 
aki különös örömét leli a beteg meggyötörtetésében, aki 
nem ismer istent és gyengédséget, aki azt is kiméletle- 
nül tudtára adná a betegnek, ha már csak félórája volna 
hátra. Ezzel eléri azt, hogy a beteg a biztatását sem te
kinti üres hitegetésnek, hanem komolyan veszi, ami már 
csak azért is fontos, mert a legtöbb esetben nem az or
vosságtól gyógyul meg a beteg, hanem a meggyógyu
lásba vetett hitétől. (Állitólag minden harmadik ember 
félelmében hal meg).
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Ez azonban kivétel. Ettől eltekintve mindenki a hit
vány alakoskodó szerepét játssza a beteg kételkedésében. 
Van egy ilyen barátom. Senkinek sincs hitele előtte. 
Nincs az a magátólértetődő dolog, amelyben ne látna 
ámitást, célzatosságot, megtévesztő szándékot. Kellemet
len egy félórát eltölteni a társaságában. Az ember foly
ton kénytelen ügyelni a szavaira, emellett lépten-nyo- 
mon ki van téve annak, hogy a fejéreolvas egy hazugsá
got. Ha igazat mondok is, ezt azzal a nyomasztó érzéssel 
teszem, mintha nem volna tiszta a lelkiismeretem. Mintha 
hazudnék. Úgy viselkedem, mint a hazug. Alakoskodom. 
Adom a magátólértetődőt, valószinűségre törekszem, 
tanukra, bizonyitékokra hivatkozom, esküszöm. Előre 
védekezem a hazugság látszata ellen. Nem azért, mintha 
valóban hazudnék, hanem mert tudom, hogy hazugnak 
látszom. Nem tudok hinni az igazságomban. Félek, hogy 
hazugságnak látszhatik. Az igazság csak akkor magá
tólértetődő, ha nem vonják azt kétségbe. Ha egy harma
dik személynek azt mondom, hogy a beteg barátom nem 
viszi már sokáig —  vagy azt, hogy hamarosan felgyógyul
—  úgy annak nincs oka kételkedni a szavaim őszinteségé
ben. Ha neki magának —  a beteg barátomnak —  mondom 
akár ezt, akár amazt, ki fog nevetni és kér, hogy ne 
bolondozzak, ne űzzek rossz tréfákat vele. Nem tudom az 
igazat megmondani neki. Nem tudom anélkül, hogy az 
ne látszhatnék ugyanakkor hazugságnak is. Nem tudom 
azért, mert az igazság ebben az esetben nem magától- 
értetodő.

így van a rendőrrel is.
A  rendőr sem hihet senkinek, mert sohasem tudhat

ja, hogy hányadán áll az emberekkel. Nem ellenőrizheti, 
hogy mikor hazudnak és mikor mondanak igazat. Sötét
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ség veszi körül, nem tudja mihez tartani magát. Nem 
tud tájékozódni. Bizalmatlanul tapogatódzik előre, mint a 
vak a botjával. Jóllehet az útja végtelen síkságon vezet 
keresztül, ő mégsem tudhatja soha, hogy mi áll előtte, 
mibe ütközik bele, honnét fenyegetheti veszély, kénytelen 
lépten-nyomon megtorpanni láthatatlan akadályok előtt 
és ott ugrani, ahol nincs árok. Ki van szolgáltatva a ki- 
csinyhitüségének, annak a tudatnak, hogy őt mindenki 
látja, de ő nem lát senkit. Rendőr: már messziről fel
hívja az emberek figyelmét magára. Védekezzenek, ha 
tudnak.

Azok pedig védekeznek. Kénytelenek védekezni, adni 
az ártatlant. Nem azért, mert bűnösök, hanem mert két
ségbevonták az ártatlanságukat. A  legártatlanabbak is 
kénytelenek védekezni a gyanú ellen és egetföldet tanú
bizonyságul hivni a maguk igazolására. Annak igazolá
sára, hogy nem követtek el semmiféle törvénybeütköző 
cselekményt. Ezt azonban mindenki mondhatja. Érdeké
ben áll, hogy ezt mondja. De bizonyitsa be! Bizonyítsa 
be, hogy nem lopott, nem gyilkolt, nem csalt, nem: sik
kasztott. Van irása róla? Na, ugye? Kinek hihet a 
rendőr? Senkinek. Az ártatlanság is gyanús. Minden 
gyanús. Semmi sem magátólértetődő.

Nem akartam gyalussá válni és ezzel váltam gya
nússá. A védekezésemmel váltam gyanússá. Azzal vál
tam gyanússá, hogy védekeztem. Nem lett volna szabad 
védekeznem. Be kellett volna vallanom mindent. Hogy 
én vagyok a düsseldorfi rém, én követtem el a merény
letet a francia köztársasági elnök ellen, én feszítettem 
keresztre a mi Urunkat, Jézust Krisztust, a világnak min
den galádságát én követtem el, minden bűn az én lelki
ismeretemet terheli. Ha ezt mind beismertem volna,
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akkor nem lettem volna többé gyanús, bűncselekmények 
hiányában. így azonban fennállott a valószinűsége an
nak, hogy én csak nem akarom vállalni ama százezer és 
százezer bűncselekmények egyikét sem, amelyek az em
beriség lelkiismeretét terhelik. Aljasság tőlem, valóban. 
Ez rám vall. Nem is hitt nekem a rendőr egy pillanatig 
sem. Csak csóválta a fejét, hitetlenkedve ekkora meg- 
átalkodottság láttára, mint amilyet én tanusitottam. 
Meg volt győződve, hogy ilyen agyafúrt, minden hájjal 
megkent tizenháromprobás gazfickóval még nem volt 
dolga. Hogyne, hiszen mégcsak gyanúsnak sem látszot
tam. Ezt fölötte gyanúsnak találta. Résen volt.

—  Lekésem a vonatot, —  figyelmeztettem.
Nem is hallotta. Természetesnek találta, hogy sza

badulni igyekszem. És eggyel több oknak arra, hogy 
gyanakodjék rám. Ezt azzal nyilvánította ki, hogy je
lentőségteljesen bólogatott. Mindig bólogatott. Hogy ő 
tudja, ő érti, ismeri ő már az ilyesmit.

—  Gyanús maga nekem, —  jelentette ki.
—  Miért vagyok gyanús? —  kérdeztem.
—  Ismerem én már az ilyen jómadarakat, —  biz

tosított.
Tanácstalan voltam. Nem tudtam már védekezni. 

Nem tudtam hogyan és nem tudtam mivel. Ha az ártat
lanságomat hangoztatom: gyanús. Ha maradok: gya
nús. Minden gyanús, ami mellettem szólhatna. Minden, 
amit teszek, csak egy kísérlet arra, hogy szabaduljak 
a kelepcéből.

Jómadárnak nevezett. Bevallom, nem kértem ki ma
gamnak. Nem lett volna értelme. Semminek sem volt 
értelme. Kicsinyhitüség lett úrrá rajtam. Nem tudtam 
többé hinni az ártatlanságomban, meggyőződéssel síkra
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szállani mellette, abban a tudatban, hogy nem lehet hi
tele semminek, amit mondok vagy teszek. Ez a tudat 
megbénította az akaratomat. Nem volt értelme a védeke
zésemnek. Feladtam a küzdelmet. Mit tehetek én itt? 
Mit hozhatok még fel a magam mentségére? Minél in
kább hangoztatom az ártatlanságomat, a rendőr annál 
inkább nem hiszi el. Minél inkább védekezem, annál gya- 
nusabbnak talál. Hát nem hangoztattam az ártatlansá
gomat. Nem védekeztem, össze voltam törve, el voltam 
keseredve. Közel állottam ahoz, hogy sírvafakadjak.

A rendőr látta, hogy milyen kicsinyhitűén védeke
zem és emögött bűntudatot szimatolt. Annak nincs ere
je védekezni, aki nem tud hinni a maga igazában. S hogy 
ez az ok más is lehet, mint a bűntudat: hogy ez az ok
a,lapjábanvéve nem egyéb, mint az ő kételkedése, ame
lyet én kénytelen voltam magamévá tenni, erre a rendőr 
nem gondolt. A kicsinyhitűségem ellenem szólt. Bűnös
nek talált.

Csüggedten álltam a helyemen és nem tudtam a 
rendőrre nézni. Nem álltam a gyanakvó tekintetét, nem 
volt erőm szembeszállani vele. Ebben a pillanatban sí
polt a kalauz.

—  Megy a vonat. . .  —  nyugtalankodtam.
—  Had menjen, —  intett le.

—  Oh kérem, én el akarok utazni. . .  —  tiltakoztam.

—  Kérem, é n . . .  én nem csináltam semmit. . .  én . . .  
Szánakozva nézte a vergődésemet. Részvétlenül, megin- 

"dultság nélkül, mint a pók a hálójába tévedt áldozatát.

—  Mutassa a zsebeit, —  szólított fel.
—  A vonat. . .  —  hebegtem.
—  Mutassa a zsebeit! —  szólt rám szigorúan.
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ó, hát a zsebeimet, azokat hogyne, mutattam volna 
meg. Készséggel. Nem volt azokban sem betörőszerszám, 
sem pokolgép, sem kommunista-röpirat, esetleg sikkasz
tott pénz. Bátran megmutattam őket. Volt egy ceruzám, 
egy zsebkendőm, pár cigarettám, egy skatulya gyufám 
és némi pénzem. Semmiesetre sem annyi, hogy igaztalan 
úton juthatott volna hozzám. Nem szeretném lehetetlen
né tenni magamat ezzel az elbeszéléssel, de azt kell mon
danom, hogy ezt is gyanúsnak találta. Nem hitte fel, hogy 
ne lenne még egyéb nálam. Végigmotozott, minden zse
bemet kiforgatta. De szerettem volna képentörölni.

—  Elmehetek? —  kérdeztem.
Nem felelt. Ismét lelkiismeretfurdalásai támadtak 

arra a gondolatra, hogy kieresszen a kezéből. Nem tu
dott határozni.

Látva a habozását, megkiséreltem, hogy az igazol
ványomat, amit a kezében tartott, újra birtokomba ve
gyem és ezzel elhatározásra birjam. Ezzel végleg el is 
dőlt a sorsom. A rendőr most már meg volt győződve, 
hogy terheli valami a lelkemet.

—  Nem, édes fiam, maga velem jön a rendőrségre,
—  jelentette ki. —  Ott majd utánanézünk a dolgának.

így történt. A  nagyobb feltűnés elkerülése végett 
taxiba ültünk és úgy hajtottunk a rendőrségre, saját 
költségemen. Csak három napig tartottak fogva. Azután 
szabadon bocsájtottak. Kiderült, hogy soha életemben 
nem követtem el semmit.

Kár. Mert legalább a rendőrt felpofozhattam volna.
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Kristály István

Áradás
I.

A frissen kátrányozott óriási sleppből, amely mint egy 
végtelen, leszegezett koporsó merevedett a parthoz, iz
zadt, piszkossá rongyolódott, félig mezitelen munkások 
bújtak elő: a kőhordók. Elernyedt letépett izmaik úgy 
lógtak kiálló csontjaikon, mint egy vihartól cafatolt vi
torlás utolsó rongyai.

Ezek hordták a bazaltsziklákat ki a partra, az ára
dás ellen, a szivattyúgépház építéséhez. Nehézkes, von- 
szolodó lépésük csikorgott a slepp tetején, amint a part
hoz két gerenda felé törekedtek. Éles, fülresuhintó csen- 
getyűszó hivta elő őket. Danger a vízszabályozó társa
ság munkafelügyelője, csengetett fenn a parttöltésen, 
gyülekezőre hivta fel a munkásokat.

Vér András sziklával terhelt talicskájával épen a 
!hidhoz ért, mikor Danger a csengetyű szive felé nyúlt. 
A  talicska rappanva szakadt ki a kezéből. JKét karján 
a szakadásig feszült erek kanyargós, ijedtcsomós resz- 
ketésbe bomlottak.

Reszketett a dühtől: soha sem elég neki, amit az 
ember dolgozik. Véres, beesett szeme iszonyút villant.

A  falu valahol messze ködlött a tavaszi me
zők méhében, a falu, amelynek kidobott emberei csapa

54



tosan, megbújó düh félszeg rángásaival másztak fel a 
töltésre a sleppből és emberek a töltés hidegsáros árkai
ból, akikről nehéz, sárga, ólomsúlyú agyag rongyolódott 
le mint formátlan, szóba nem szorítható fáradtságok 
durván nagy kinjai. Ezek ástak alapot a szivattyú-gép
ház alá. Mélyet, nagyot.

Csak a reggel volt szelid, koratavaszi, csodálkozó s 
jó, mint egy kékszemű gyereknézés. A töltésen túl, a 
végtelenségbe futó mezőkön, szántottak, mint meleg, 
reszketőkezű simjogatások hasadtak a barázdák az ekék 
nyomán.

András fenn a töltésen megállott. A szántást nézte. 
Fekete, földnehéz fájások húzogattak benne mélyre-ör- 
vénylő jajbarázdákat. Szántani, azt igen, azt jó lenne! 
A  szántás az más! De követ hordani szakadásig? Igen: 
az a tavasz —  szántás! Szántás után magok kelnek. Csak 
az ő élete nem virágzik ki soha. Kő és kő mindenütt. Re
ménytelen élet az övé szakadásig.

Kajlabajuszú, elhasznált ember állott meg mellette: 
Csűri János.

Szántanak, mondta s nagy, fáradt, bús barna szemé
vel majd elnyelte a mezőt.

András megvetően nézett végig a töpörödött, elnyűtt, 
szomorú emberkén.

Kend most is szánthatna, volt földje. Nekem soha se 
volt, tette utána élesen, torokra markolón.

Csűri ijedten nézett Andrásra.
V o lt ? . . .  Hát aztán?
Akkor minek mondja nekem, hogy szántanak?
Csrari János elesetten nézett föl. Miért beszél az vele 

így? Miért üt így a szavával?
Miért beszélsz így velem, mi? T e . . .
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András azonban nem figyelt rá. A  szántókat nézte.
Csűri, mintha a boldogsága függött volna tőle, hogy 

ez az ember most feleljen neki, hirtelen közelebb lépett:
Te, András!
Mit akar? —  mordult az mérgesen.
Persze, persze. . .  Hogy mit akarok ? —  állott meg 

benne a szó. Hiszen András nem tehet róla, hogy neki 
úgy fáj az, hogy szántanak. Mert erről akart ő András
sal beszélni. Ez kényszeritette arra, hogy megszólitsa, 
ez a fájás, hogy ő most nem szánthat ebben a gyönyörű 
'tavaszban, mert elherdálta a földjét.

Reszkető kétségbeesés fogta el.
Az enyémet pusztítottam el, nem a tiedet! —  kiál

totta.
Igaz, igaz, mondta András, mert most megsajnálta 

ta reszkető, halvány kis emberkét.
No, gyűjjön hát, hadd lássuk, m£t akar az az ember- 

nyuzó! —  és megf ogta János kezét
Állj meg András, kérlelte Csűri.
Mit akar?
Azt mondod, hogy volt földem és hogy most is szánt

hatnék ?
Jó, jó! Menjünk!
Csak azt akarom mondani: igazad van.
András megállott.
Látja, kend, a hangja szelid volt, résztvevő, és most 

itt  tolja velem a talicskát, alig a betevő falatért, mint 
egy kutya.

No, no?
Csak nem akarja tagadni?
Nem akarom. . .  Hanem hát, hogy én megérdemlem

—  megköúnyebülten, felszabadulva csengett a szava.
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András megrendülten nézett a kis kajlabajszú em
berre.

Hát így érti?
így. Csűri János szemében könny csillogott, a hang

jában meg emberré nyílása, önmagát megalázó, nagy, 
tiszta öröme csengettyűzött térdreesetten. Sírt. Sírt vég
telenül a barázdák és a szántások felett.

Siessetek már! —  kiabáltak feléjük az összegyüle
kezett munkások. Csak ők hiányoztak még.

Danger, a hatalmas szál ember, remegve állott a 
csengetyű mellett. Arca vörös volt az izgalomtól.

Együtt vagytok? —  kiáltotta.
Bizonytalan mozgás volt a felelet.

Azért hívtalak benneteket, mert a folyammérnökség 
áradást jelez. . .  A  hegyekben már megkezdődtek az eső
zések s az olvadás. Váratlanul. Ahol a töltést átvágtuk 
a szivattyú csatornája számára, délig be kell tömnünk 
kíjra, mert a töltés nem bírja el majd a nyomást. Délre 
itt lesz az ár, arra készen kell lenni a töltéssel, külön
ben borzasztó baj lesz. Beláthatatlan messzeségig tönk
remennek a földek, a vetések és a gépház-építmény is 
elpusztul. Mindenki a csatornához. És dolgozni, dolgozni! 
Jobban, többet, mint eddig.

A munkások nem mozdultak. . .
Mi az? —  ordította Danger.

A lerongyolt, rokkant tömeg úgy állott a helyén, 
mint egy hirtelenül feltornyosuló hegy. Sziklák a mene
külés útjában. A  szemek tüze pusztító volt.

Rögtön induljatok!
Nem megyünk!
A  hatalmas ember magánkívül előkapta revolverét.
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Hohó . . .  ó . . .  ó ! . . .  így morajlik a földrengés a 
kimozdithatatlannak hitt örök hegyek alatt.

Indulj!
Nem addig van ám az! —  lépett elő András. Hanem 

hát az a kérdés, hogy akarjuk-e?
Nem kérdezem!
Mindennek lehet parancsolni, mondta komolyan 

András, de az életnek nem lehet. A mi életünk meg azt 
fcnondja, hogy nem lehet tovább. Nézzen rám, meg ezek
re itt.

Danger szürke szeme siklott át a tömegen, a kigyó 
alattomos kémlelésével, a szolga kegyetlen árulásával, 
de mire átérte a tömeget, a tekintet megingott. Ezekkel 
a roncsokkal akar ő gátat vetni az árnak?

Dolgoztunk mi az életünkért! —  itt egy kicsit mjeg- 
állott András, mert valami nehéz szó akadt a torkába, 
meg a kis családjainkért. Odaadtuk, amink volt: az erőn
ket. A hangja most felcsapott, és mit kaptunk érte? 
Mit?

Semmit! —  zúgott a tömeg.

Hiába panaszkodtunk, hiába kértünk. Sőt, egyre 
többet dolgoztattak velünk. És azzal fenyegettek, hogy 
hoznak más munkásokat, hiszen van elég. Hát dolgoz
tunk roskadásig, rokkanásig, mert kellett nekünk is az 
élet. De most, még ha akarnánk is, akkor sem tudnánk 
elvégezni azt a munkát.

De kell! —  toporzékolt Danger. Ezt még kell. Indulj!
A gyönge, fáradt semmik újra sziklára tömörültek: 

nem!

Danger célbavette Andrást:
Te, lázitó!
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Ekkor a szikla megingott: egy kis darabkája, Csűri 
vJanos, levállott a hegy faláról.

János fölvett egy ásót és megindult a csatorna felé.
János! —  kiáltott fájdalmasan András.
Tedd le az ásót! —  dübörgött fenyegetően a meg

bomlott tömeg.
De János nem nézett vissza. Lehajlott, elszánt fej

jel ment a csatorna felé. Volt ebben a képben valami 
iszonyúan megrázó, valami undorító szépség a Csűri Já
nos feje körül. A  tömeg megbén/ultan, leverten, tehetet- 
Jenül állott. Ki tudna kezet emelni erre a kis vézna, senki 
emberre, aki megindult egyedül a borzasztó ár ellen, hogy 
(megvédje a földeket, a vetéseket és, hogy ezzel az indu
lással megölje őket, szegény nyomorultakat, akik tettét 
meg nem értő, jajgató sziwel állottak most az élet hatá
rán, aminek az árvize már régen kiásta alóluk a par
tokat.

Menjetek! —  dühöngött Danger, mert belétek lövök! 
Engedélyem, van rá. Különben is mindjárt itt lesz a 
csendőrség.

A távolból autózúgás közeledett.
A munkások önkénytelenül arra fordultak.
A tavaszi nap csillogó, friss kacagása megtört a 

szuronyok fényén.

n.

A töm£g beleomlott a munkába. Izzadt, vért köpött, 
hörgött, feljajdult, de dolgozni kellett. Védeni a földeket 
az ár ellen, ami jön, feltartóztathatatlanul jön.

Danger ki-kiszaladt a deszkából összetákolt irodá
ból, ahol a telefon folyton csilingelt. És kiabált, ordított 
az emberekre:
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Gyorsabban, gyorsabban! Száz kilométerre van már! 
Már hatvan! . . .  Még csak harminc kilóméter.

A folyó vize, mint valami titkos felvevő készülék, 
már meg-megrengett. A  mélyét titkos hullámok rázták. 
Meredt, megállott csend volt. A  legkisebb szellő sem resz
ketett, de a slepp mögött, hörgött a mélyből jövő öle
lések szorításában. És emelkedett, emelkedett, mint a ko
porsó a ravatalra. Már kétszer kellett a hidat meghosz- 
szabitani a partig, amelytől a slepp egyre távolodott.

A  munkások között csendőrök sürögtek, egyre töb
ben, a tölténytáskák felkapcsolva, a szuronyok felütve. 
(De, úgy látszott, nincs rájuk szükség. A  munka szépen 
haladt, a csatorna kiásott medre egyre jobban tellett, 
a nagy bazaltkövek szikrázva ölelkeztek össze, amint a 
talicskából kilökve a mélybe értek. A  másik oldalról meg 
hullott rájuk a sűrű, nehéz agyag, a temetős ölelésű.

Csűri Jánost ernyedt, gyámoltalanságból fájó arcán 
■{el kimerültség elámuló, gyermeki mosolyai simogatták. 
jNem szólt, nemi súgott össze senkivel, mint a többiek 
tették, ha egymás mellett fogcsikorgatva mentek. Dol
gozott.

Délben, úgy látszott, megbomlik a rend, amikor az 
ebédet hozó asszonyokat és gyermekeket a csendőrök 
tvisszaterelték a faluba.

Nincs ebéd, nincs szünet! Alig pár kilóméter már 
csak az ár.

Az asszonyok és gyermekek nem értették, mi tör
ténik, miért nem engedik őket a férjeikhez, az apjukhoz. 
Sírva, átkozva engedelmeskedtek.

Csűri János más állapotban levő feleségével boldogul
tak legnehezebben. Mindenáron Jánoshoz akart menni. 
~Végre is kénytelenek voltak Jánost a kordon elé vinni.
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János! —  sírt fel az asszony.
Csűri János, mintha nem látná az asszonyát, értel

metlenül nézett rá. János, kérdd el magadat, gyere haza. 
Vagy legalább korábban gyere.

János arca, hideg, halott volt, messze néző.
Hiszen tudod, miért kérlek? —  könyörgött az asz- 

iszony. Tudod, hogy itt az idő. Minden percben jöhet —  
és égő, szeliden hatalmas láng borult az arcára. Tudod, 
•minden percben jöhet: a gyerek! —  kiáltotta, mikor 
látta, hogy János nem őt figyeli.

Csűri Jánost elvezették. Az asszony magára ma- 
radtan zokogott. A  csendőrök megsajnálták, azt mond
ták neki, ha csak lehet, hazaengedik Jánost. János ar
cába akkor tért valamelyes élet vissza, amikor újra ke
zében volt az ásója.

A slepphez még egy hidat vertek, hogy a követ 
Üminél gyorsabban hozzák a töltéshez. Jánosnak is egy ta
licskát löktek oda és ő gyorsan, ellenkezés nélkül fogta 
be magát.

Amint leért a slepp homályos kőszögletei közé, vala
honnan egy nagy darab kő vágta mellen . . .  E lesett. . .  
Nagynehezen, nyöszörögve felállott. . .  Valami a torká
ban nyilalott forrón, élesen. . .  Ajkán kibuggyant a vér. 
Valaki megdobott, sajgott át az egész testén a szörnyű 
fájás. Megdobtak engem, Csűri Jánost! Aztán mégis
csak továbbvánszorgott. . .  Egy kőrakás mellé é r t__
Már rakta is valaki talicskájára a követ. . .  János az em
berre nézett. András volt, megismerte. Amióta a ször
nyű munka elkezdődött, ez az arc volt az első, akire fel
figyelt. Mély örömöt érzett. A  szájába csomosódott vért 
nagy kínnal lenyelte.

András! —  suttogta.
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András felütötte a fejét.
Hát te vagy? —  mondta, amint a homályban ő is 

felismerte Jánost.
András, mosolygott János, legyőztük az áradást! 

Megmaradnak a földek!
András megszédült. Olyan döbbenetes volt a vérző 

szájú, tátongó, agyonnyomorított emberke mondása, hogy 
tmegmaradnak a földek . . .

Aztán mégis felhördült.
Kinek a földje? Kié? Te bitang, áruló!
János szeme most hirtelen megfénylett. Csodálatos 

szomorúság szállt-szállt föl belőle és mögötte nagy fé
nyesség maradt, a Csűri János félelmes föl nem mérhető, 
gőgős, harcbaszálló, gyilkos, András szivének szegzett 
jmosolya.

Az enyém! —  kiáltotta hetykén. Vézna kezét föl
emelte ütésre. Te, földtelen bitang, te vagy az áruló! Te 
nem akartad betömni a csatornát!

András egy pillanatig meghátrált János szörnyű 
erejű, föléje nőtt, a földek roppant szépségét görgető mo- 
»solya elől. Az elől a szó elől, amelyben ő, Vér András, 
tegész emberségével senkivé nyomorodik. De aztán hirte- 
lenül felröhögött:

A te földed? Az marad meg?! Hol a te földed? Hát 
van neked földed? Nincs neked már, mint ahogy nekem 
sohase volt!

János nekmgrott Andrásnak. Fonnyadt, hervadt ke
ze átmarkolta a nyakát:

Nem igaz! Hazudsz, nyomorult sehonnai! Földtelen 
bitang! Hazudsz! Megvannak a földjeim! Ott vannak a 
nyárfás mögött! Már kiütődött rajta a búza zöld fűve. 
Ki tudná azt onnan elvinni?



András könnyedén lefejtette magáról János gyönge 
kezét. Emlékezett a reggeli talákozásra. Végtelen, sirós 
íszánalmat érzett János iránt, aki a földeket akarta meg
menteni —  amik már régen a máséi.

Csöndesen, simogatón mondta neki:
Ugyan, nyugodhasson kend, hiszen reggel a csönge

téskor együtt néztük, hogy más szántja a maga földjeit.
De János még erőlködött:
Persze, nektek nincs földetek. Aztán gyűlöltök min

denkit, akinek van. És gyűlölitek a földet is. De most 
már meg van mentve. Én mindjárt tudtam, miért nem 
akarjátok a csatornát betömni.

András egy pillanatig gondolkozott, hogy mit kezd
jen Jánossal, akinek iszonyú fájását a földért mintha ér
tene . . .  Ö, János menekülni akar az áradás elől, ami őt 
már régen, talán kezdettől senkivé bélyegezte: földte- 
lenné.

Ekkor azonban János megrokkanva, véres ronggyá, 
senkivé alázkodva, könnyes szemmel mutatott egy ide- 
oda rohanó, szitkozódó alakra. . .

Danger! —  nyöszörögte és mint aki nagy, nehéz 
bálomból riadt, felsikoltott: jaj, hiszen én árultalak el 
titeket!

Danger, a kenyér ura, már a közelükben volt. És 
mind a ketten alázattal öleltek fel egy-egy szikladarabot.

ni.
örvénylő, kavargó, habzó ár feszitette a töltéseket. 

Belekönyökölt a folyó medrébe, hogy szétroppantsa. 
Mindenütt megpróbálkozott vele, leste, kereste, piszkálta, 
szívta, tapogatta, hogy hol gyengébb? Végre nekirohant 
tarajos fejével a csatorna kővel bélelt szájának. A  bazalt^
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fogak széttépték a víz haragját, szétloccsant fővel om
lott vissza. Megmaradnak a földek! . . .  Az ár legyőzetett, 
minden rés betömött, szilárd!

Danger koccint a csendőrség vezetőjével, széles, pi
ros arcán lila erek feszülnek, a sűrű, túltáplált vér ne
héz, lusta útjai. Győztünk! . . .  Rekedt hangjáról kitöre
dezik a hatalom gőgje-öröme: pedig már már minden
elveszett. Nevet__

Prozit!
A  parancsnok is kacag. Megcsillogatja ő is az arany

ió nedűt: Prozit!
A csendőrlegénység lassan magára hagyja a maguk- 

baesett, lihegő, hangot sem adó munkástömeget. Itt-ott, 
elszórva dűltek a földre. Ezektől igazán nincs mit félni. 
Danger palackokat osztogat a csendőrök között.

András a folyó árját lesi, hogyan rohan a sárgás, 
^piszkos, ár, amit az ő erejükkel szorítottak a part közé. 
Ha ők nem dolgoznak, most már a szennyes, hideg, pusz
tulást hozó hullámok ott hömpölyögnének a vetések he
lyén és nem teremne kenyér a mezőn.

Az ár már a töltés magasságáig emelte a slepp 
óriási fekete testét. András megreszketett: koporsó! 
Óriási, határtalan. Az ő, a kőhordők élete van a kövek
hez betemetve . . .  Nincs ott csírázás . . .  A  kő halott.

Társait nézi. . .  Nini, hiszen mindnyájan a sleppet 
nézik. A koporsójukat. Persze: egy az életük . . .  A senkik 
élete . . .  Csirátlan, halott élet. . .  másé. Mert megválto
zik-e az életük azért, hogy itt irtózatos kincseket men
tettek meg?

Majd megjelentem a társaságnak, hogy milyen de
rekasan dolgoztatok! —  mondja Danger a közelebb álló 
munkásoknak.
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Hogy aztán még több munkát követeljen ezentúl, 
gondolja András elboruló aggyal, hiszen nem egészen 
egy nap alatt visszacsináltuk azt, amit három nap ár
tunk!

Már beküldtem a faluba, hogy hozhatják az ebédet, 
mert éjjel is itt kell maradnunk. Ilyen árban nem hagy
hatjuk itt a töltést. Senki el nem távozhatik! Ha valaki 
szökni próbál. . .  de nem, ne próbálja senki! őrök van
nak felállítva.

Jaj, nyöszörög fel Csűri János, aki arccal a földre 
borulva fekszik, hogy a mellén égő nagy sebét hűsítse. 
Aztán hirtelen elhallgatt, mert a száján minden szónál 
ömlik a vér. Vájjon ki dobott m eg?. . .  Mindegy, gondol
ja. Elárultam őket! Mindenki itt marad! —  hallja a 
Danger szavát.

ő, a gazember! Ki ez a Danger, hogy így parancsol 
neki: Csűri Jánosnak. De ekkor fölemelt fejét újra le
ejti a sárba: hohó, barátom,! Hiszen te nem vagy Csűri 
János már! A  Csűri János szántott-vetett a saját föld
jén az aranyló kenyérkalász boldog zöldje alá. De ki 
vagy te? Te vérző ember?!

Ez az! Ez volt az a derék ember, aki először indult 
el parancsomra, mutatott Jánosra Danger. Csakhogy 
megtaláltuk.

A parancsnok barátságosan szólt:
Keljen fel, jöjjön velünk! Egy pohár bor mellett 

majd elmondja nekünk, hogy kicsoda? Hogy a társaság 
megjutalmazhassa! A  nevét meg az újságba tesszük, hadd 
tudják meg az emberek, ki mentette meg a pusztulástól 
ezt a vidéket. A  maga derék cselekedetét hadd lássa és 
tudja mindenki!

János felemelte elnyűtt, sáros, könnyes arcát. A két 
ember tisztán, frissen állott előtte, mosolygó arccal
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De a többi, földreesett ember mind őt nézte. Jánosból 
ezekre a kérdésekre egy véres jaj robbant k i . . .  A  föld
reesett emberek fölemelték fejüket arra a jajra, néhol 
egy-egy csodálkozó mosoly hasadt a sáros arcra, mint 
csira a tavaszias földben.

Danger hátrább lépett, a parancsnok azonban meg
fogta Jánost vállát:

—  Hogy hívják, barátom?
Jánost vad harag fogta e l . . .  Fel akarta emelni a 

földről véres száját, hogy úgy feleljen nemcsak a maga 
sebéért, hanem azokért a csirás nézésekért, amik úgy
várnak tőle valamit---- őtőle, aki a legmegalázottabb
közöttük . . .  Végre sikerült, állott.

Engem? —  hörögte, engem és alig tudta a feltörő 
vért nyeldesni.

Magát!
Senkinek! —  aztán még egyszer mondta igen fárad

tan, szelíden: senkinek!
András nyugtalanul közeledett feléje, mintha meg 

akarná ölelni.
Neve csak van? —  mosolygott a furcsa feleleten a 

parancsnok.
Csak volt, az már elmúlt, az már nem vagyok: én!
Valami keserű fölényesség bujkált a hangjában. Én 

kőhordó vagyok. Most már egészen egyenesen állott.
Jó, jó, csak mondja meg a nevét, meg akarjuk di

csérni, hadd tudja mindenki a nevét!
János, kiáltotta András végtelen könyörgéssel. A  

földreesettek közül is sokan állottak már. Észrevették, 
hogy talami történik János körül. Nézésük, nagy lihegő 
várásuk fojtogatta Jánost.

Azt már nem! —  kiáltotta János. Sok vér jöhetett a 
szájába, mert nagyot nyelt. . .
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Azt már nem!
A parancsnok értelmetlenül nézett rá. És mjkor Já

nos szeméből kifordultak a könnyek, megsajnálta a síró 
embert, elővette a tárcáját és egy bankjegyet nyújtott 
feléje.

János felorditott, mint akit rettenetes ütés ért és 
véres nyála kifröccsent ajkán.

Nem kell, nem kell! —  kiáltotta.
Disznók ezek egytől-egyik, mind disznók! —  károm

kodott Danger. Korbács kell nekik, nem jutalom.
A  parancsnok hidegen, élesen, gyanúval nézett a 

kis véres emberre, aztán magához intett egy csendőrt 
és gyors, siető, lecsapó szóval parancsolta meg, hogy az 
őröket meg kell kettőzni és alig tudta megállani, hogy 
bele ne vágjon János vigyorgó, fölényes arcába. . .  Abba 
a nyomorult, síró arcba. András vad, robajos kedvvel 
egy hatalmas darab követ emelt föl. Föl a feje fölé és 
aztán levágta úgy, hogy a töltés megrengett. . .

Danger és a parancsnok ijedten néztek körül. A  
töltés rengett, mintha áradás rázná. Áradás, amit a föld- 
reesettek várnak, mert sáros arcukat hozzányomják a 
rengő földhöz. Karjaikkal feszülten, kétségbeesetten 
ölelnek a porba. A  nagy darab kő meg ott állott közöt
tük, mint egy óriási szív. . .  A  rengés meg az ő dobogása, 
ezé a Kőszívé. . .

A  töltésen egy kis fiú futott feléjük*.
János bácsi, János bácsi! —  kiáltotta. Megszületett 

& fia.
János lerogyott a kő mellé és utolsó erejével meg

ölelte gyermeke helyett.
Vér András sírt. A  kő, amit a szivéről dobott le, ki

virágzott: ölelt.
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Magister

Ballada a „Halasi úton1'
(Andrásnapi misztérium)

A Halasi úton nincsenek bérkaszárnyák, csak egy 
házban van szokottnál több lakó, de ez sem a nagy vá
rosok proletár vára, hanem csupán a kispolgárok ki
csiny lakásának udvarsora, piros napette függönnyel az 
•ajtó üvegén. Sapró szobák —  a kényelem elveszett ben- 
nök a lehetetlen formájú bútorok, az apró cseprő dolgok 
között, amiket dísznek és emlékbe hoztak a kedveskedők. 
Veszekedő, csufolódó gyerekek, az istállót nagyon szere
tik, pedig a házigazdáék, Péter bácsiék most nagyon fél
tik beteg tehenüket; a lódoktor nem segített rajta, a vá
ros lókupece sem, pedig ő ért az ilyesmihez. (A patikus 
is már doktor úrnak szólítja.)

Az ucca-fronton, a kapu karjain két üzlet, az egyik 
fűszerüzlet, a másik a megszorultak reménységeinek bi
zományi lerakata. Van ebben a dohos üzletben minden: 
madár kalitka, hegedű, rádió akkumulátor, elviselt, de 
erősen kivasalt ruhák, cipők, régi folyóiratok. . .  s szel- 
lőzetlen rossz levegő, stílszerűen az ódon holmikhoz.

A fűszeres üzletben meg mindent megkaphatott az 
ucca, »a kör«, amire csak szüksége volt a cipőfűzőtől a 
petroleumos lámpabélig, a krumpli cukortól az irkáig. . .  
s a boltba nyiló kis söntésben (a címtábla szerint: bifé)
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pár tányérnyi felszelt, drótbura alatt és szalámi rudvég 
a falon . . .

A  fűszeres Gonda úr úgy negyvenöt körüli,. . .  itt 
(lakik ebben a házban, a kövér, özvegy Árvayné mellett, 
^akiről azt mesélik, hogy találka hely volt az egyik szo
bája, amig az új házigazda nem jött és az udvar másik 
felére felépitette a lakássort.

A  régiség üzlet még egy szobába nyílt és a konyhá
ba. A  konyhában aludt az anya. Egész nap kötényeket 
varrt a bunyevác leányoknak a boltban a könyves polc 
alatt. Az apa a boltban aludt egy szűk rozoga Biede- 
mayer díványon, beesett mellével, fájós lábaival és ma
gára maradtan azzal a kínzó töprengéssel, hogy lehetne 
valami nagyon értékes régiséget lelni és főleg vevőt?! 
A  szobában lakott a lányuk, Mariska. Hosszú, sovány 
volt az alakja, túlvékony lábakkal és még vékonyabb ka
rokkal. Ha néha jobban sikerült a rúzst elivelni az arcán, 
még talán azt lehetett mondani, hogy szép. Fekete sze

mei olyanok, mint a portréké, azokon az olajfestménye
ken, amelyeket a padláson találunk meg véletlenül és 
azt hisszük, hogy valami nagyon értékes kép, talán a rene
szánszból és kitűnik, hogy másolat. Aligha tűnhetett fel 
valakinek, ha nem lett volna oly szokatlanul hosszú és 
nem lett volna az arcán az a rendkivüliség, amely nem 
mondott ugyan semmit, de ha pillanatra is, valami meg
határozatlan érdeklődést vonzott magához. Egész nap 
olvasott és vágyakozott a férfi után, aki majd elveszi 
feleségül, elviszi innen ebből a csúnya, fárasztó, agyon- 
nyomoritó szegénységből.

A  fekete jogász, az udvarból, az egyik bútorozott 
szoba szenvedő bérlője, behozott egy vastag könyvet, 
hogy adják el. Nem sokat magyarázott, csak annyit kért,
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hogy száz Dináron alul ne adják senkinek. Nagyon öreg 
könyv, megérne többet i s . . .  Mariska rögtön olvasni 
kezdte, mert mindent elolvasott, ami hozzá került. Fur
csa dolgokat talált a jogász könyvében, különös varázs
latokról, amilyeneket itt a bunyevác leányok is ismernek, 
a Julika itt az udvarban megbabonázott fánkkal vissza
hódította a legényt, aki itt akarta hagyni. . . ,  —  a házi- 
gazdáék Vjerája is ért már sokhoz —  a Baranyi néni 
meg már gyógyitani is tud, de a szellemeket ő sem szó
líthatja ide; ez a könyv azonban megmondja azt is, ez 
a könyv mindent tud. A jövőre olvasásra is kioktat: 
András napja előtti éjcakán le kell vetkőzni, gyertyával 
a kezében a tükörbe nézni —  pont éjfélkor hivni, kérdez
ni Szent Andrást és akkor meglátja a tükörben, ki lesz 
a fé rje ?__

Gonda fűszeres a Manojlovity uccában étkezett, ab
ban az uccában, ahol péntek este halpaprikásra összejöt
tek a tekintélyesebbek is és elkülönültek állásaik szerint a 
törzsasztalaiknál. Ott még csak véletlenül sem ült vala
kivel kettesében, mindig egyedül, ebédnél is, vacsoránál 
is. Kaphatott volna otthon is ebédet, a szomszéd ajtós 
kövér özvegy Árvayné boldog lett volna, ha nála étke
zik, de ez az ebéd és vacsoraidő ez volt mindennapi szen
zációja, amiről nem mondott volna le sohasem: —  itt a 
fehér asztalnál nem volt fűszeres, hanem polgár, akinek 
szabad válogatni az étlapon, akit kiszolgálnak és ünne
pélyesen végignézhet a termen, amig várja a pincért, a 
szalvétát a térdére dobja, lesimitja a bajuszát, megfor
gatja a jegygyűrűjét, az első házassága emléktelen em
lékét s megjátsza előkelő közönybe szigeteltségét, hisz 
itt úgy sem ismeri senki. Vacsora után a főucca valame
lyik kávéházában átlapozza a képes folyóiratokat, meg
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issza fekete kávéját, rágyújt szivarára és lassan, sétálva 
haza ballag. Olyankor már minden csendes a sötét Ha- 
'lasi úton és a házban. Mariska ablaka is sötét, az öz
vegyé is, csak a jogász van fenn sokáig. Gonda otthon 
felhúzza a gramofonját, —  van húsz lemeze, minden nap 
másikat forgat, mind a két oldalon, —  majdnem csupa 
magyar nótát, —  az asztalnál ülve hallgatja, amig a szi
varja már nem élvezhető csonk.

Csak ritkán esik meg vele, hogy későn jön haza, mint 
azon a Szent András éjcakán, mikor pont éjfél volt és 
Mariska ablaka világos, önkénytelenül benézett. Mariska 
állt csupaszon kezében gyertyával és tükörrel. Talán 
pár másodpercig állhatott ott, de a kép már megjelent a 
tükörben, éppen mikor Mariska szólítva szólitá Szent 
Andrást. . .

*

Hát ez? Ez lesz az ő férje ? Eddig alig vette észre. Ha 
néha bement hozzá valami csekélységért, ahogy megvá
sárolta, már ment i s . . .  talán még azt sem mondhatná 
meg, hogy van-e bajusza? Azokat jobban ismeri, akik 
reggelenkint vendégei a fűszeres boltnak. Látja őket 
jmenni-jönni, a boltjuk ajtajából, ha reggelenkint búsan 
bámul a poros uccába, tűnődve azon, hoz-e valami ese- 
Unényest a ma? A  tojáskereskedő bevásárlója itt lesi 
ineg a kofákat (de boldog, ha a baromfinagykereskedő 
üzleteibe belekontárkodhat) és inkább erős hangjával, 
mint érveivel győzi le közgazdasági vitáiban a szikvíz- 
gyár hivatalnokát, aki itt minden reggel megissza a po
hárnyi törkölyt, hogy több ereje legyen a civódáshoz a 
kocsisokkal az elszámolásnál. A  nyugdijjas öreg, a tarkó- 
fedőjével, elmaradhatatlan pipájával, már a nyitáskor 
itt van, hogy potyára elolvashassa a Naplót, meg a Reg
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geli Újságot s csak akkor szól bele a vitába, ha már el
olvasta az Apró hirdetéseket is (találgatva, hogy ki az, 
kki eladásra kinálja a házát a bajai úton?) Az ő véle
ményének van súlya, merthogy valamikor törvényszéki 
hivatalnok volt és így az isten hivatalosan is adott észt 
neki. Meg az Ábrahám is hallgat reá, pedig Ábrahám 
jogász volt, de elitta minden pénzét és minden agysejt
jét, amellyel még józan mondatot megszerkeszthetne: —  
rettentően rekedt hangján vitatja, hogy ő lesz egyszer 
az alpolgármester, ha nem is tud szerbül egy betűt sem... 
s simára ráncigálja a fekete bőrdarabokat, amiket a ke
zére húzott és csak a hüvelyk ujj formája emlékeztet 
még arra, hogy a fekete bőrdarab valamikor keztyű volt. 
De így is szimbólum. Mikor már belerekedt és belefáradt 
abba, hogy felfrissíthesse elhalványult képzeleteit, hogy 
csak még egyszer nyomjósan ellentmondhasson a nyug
díjas öregnek, —  hirtelen eltávozott, hogy dolga van. 
Mariska mindig ijedten elngrott az ajtóból, ha látta: —  
ijesztő volt a mosolya.

Gonda hallgatta az urak vitáját, de nem szólt bele, 
ült a kasszánál, a zsemléjét aprította a kávéjába, amit a 
Pista gyerek főzött meg, a világ leghalkabb kifutója. 
A  kávé közben elolvasta az újságot, először az izgalmas 
detektivregény folytatást. A cselédleányokat Pista szol
gálta ki, Gonda csak akkor állt fel, ha a Doktor úr jött, 
a betegsegélyzőbe sietett és csak beadta a könyvecskét, 
amelybe a felesége beírta, hogy mit vigyen el a Pista hoz
zájuk? A Doktor úr volt a legjobb vevője, könyvre vá
sárolt s mindig pontosan fizetett. Ennyi erény megér
demelte, hogy a reggelitől felálljon.

Mariska apja is tisztelte a Doktor urat. Kigyalogolt 
Sándorba, a taligájával, a könyvekért, amiket ott eladott
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valaki, hátha talál valamit köztük a Doktor úr?! Mikor a 
jogász elhozta a büvészkönyvet, az öreg nem volt otthon, 
Mariska eldugta, mert félt a doktortól, aki biztosan mieg- 
vásárolja. Nem, nem adja oda, csak ha András éjcakájá- 
nak jóslata beteljesedett, ha már Gonda úr felesége lett.

. . .  Most már mindennap vendége volt, eleinte csak 
a délutáni nyitáskor, amikor nem volt semmi dolog, ami
kor Gonda a kölcsönkönyvtár regényeit olvasta, legtöb
bet Erdős Renét és bosszankodott, hogy Courts Mahler 
legújabb regényeit nagy későre szerzi be a vállalat. Ma
riska áthozta az Uj Idők régi évfolyamát —  tanár özve
gye hagyta ott és nem kell senkinek. —  Témájuk nem 
volt, Gonda behozta a gramofónját a boltba, egyik le
mez követte a másikat, lealább nem kellett témát keres
ni. Mariska csak ült, bámult lapozgatta a makulaturapa- 
pir német képes lapok nagy képeit, távoli világvárosok 
mozgalmas élete ködlött elébe a pülanat felvételek iz
galmas jeleneteiből. Otthon minden nap újabb és újabb 
»áldozatokat« csikart ki, apróbb-nagyobb »díszeket«, 
hogy tetszetősebb legyen: most egy krémet, új cipőt, 
tarka blúzt, kicsikarta belőlük, mint kamatozó befekte
tést a jobb jövőbe, mert csak így nyerheti meg Gondát. 
S az apa csak cipelte tovább a holmikat haza az ócska 
piacról, az anyja szabta a kötényeket és Mariska ült a 
fűszeres boltban, némán tüntetve újabb szépség-szerze- 
ményeivel, a pirositóval, az új cipővel, a csipkékkel, a 
blúzával, mint a kiállítások modellje. Ott ült és talán 
egy hangot sem apercipiált a délutáni vendégek, vásárlók 
szavaiból, pedig a pockos Vince bácsi minden újságot el
mondott, amit a bunyevác kaszinóban hallott, minden 
riasztó hírt a bankokról és újabb adókról, fél óra alatt, 
amennyire szüksége volt, hogy végre megfelelő szivart
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találjon a szivaros boltban. A  nagybajuszú ügynök is 
hosszan mesélt harctéri élményeiből, őrmesteri kényura- 
ságának nagyszerű eseményeiből, — kitűnően értett ahoz, 
hogy az óvatos Gandától közben rendelést kapjon. Az 
öreg Goldbergnek ez már kevésbbé sikerült, -—  papri
kával és dióval »dolgozott«; —  alacsony rendetlen em
berke volt, nem volt nagy bajusza, nem mesélt a hábo
rúról, a lövészárokból hozott gyomorbajáról, de nehezen 
is kapott rendelést. Legfeljebb a Braun úr, a mjindig ele
gáns, nagyon előkelő, nagyon udvarias Braun úr, —  nem 
is harctérről mesélt, hanem a nőkről, örökös válópe
reiről __

Mariska ott ült és hallgatott, ült estig, amig nem 
jöttek a csendőrök, a közeli laktanyájukból, megittak 
pár pohárnyi erősitőt, elszittak néhány cigarettát, —  a 
kis büfé volt a kávéházuk. Gonda sürgött forgott körü
löttük, hatalmas jégszekrényben volt öt üveg sör, a nagy 
tartányban lehetetlenül kis darab jégen. Alig beszélt va
lamit szerbül, csak nehezen sikerült a sört eladni nekik. 
Később Mariska ott volt már délelőtt is és az egyik csen- 
dőkáplár, csinos fiú, tudott magyarul is, szintén bejárt 
délelőttönként pipa dohányért, maga szolgálta ki ma
gát, sokáig tapogatva a zacskókat, hogy pár szót kicsal
hatna a kisasszonytól, néhány biztató szót, vagy Ígére
tet találkára, —  amig Gonda urat nagyon lefoglalták a 
szakácsnők, szobalányok, mind sürgetően a konyhá
ból. Mariska csak nevetett a kápláron, nézte az új cipő
jét, a fűszerest, ahogy ugrál, a depóba szalad pálinkát 
önteni a taligásoknak s vissza —  szegfűszeget, mazsolát 
kiadni, merthogy a Pista gyereknek a városba kellett 
menni cukorért.
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Mariska sűrű látogatása feltűnt a doktoménak is* 
meg is kérdezte a kövér özvegy Árvaynét:

—  Ugy-e, ez a vén Gonda elveszi ezt a leányt?
—  Képes reá, a bolond öreg fejével, —  képzelje, azt 

kérdezte tőlem, mit gondolok, ártatlan-e még Mariska?
—  Maga ügyetlen, asszonyom. Gonda vegye el ma

gát. Mit akar az a vén ember attól a fiatal leánytól? 
Olyan asszonyt nem is találna, mint maga. Értesse meg 
vele, hogy ilyen asszonyra van szüksége, mint m aga. . .

S reggel az özvegy bement a zsemlyéért:
—  Szegény Gonda úr! ilyen kávét iszik maga? na 

várjon, én főzöm még ezentúl a kávéját, az lesz reggeli, 
de nem üyen löty!

Gonda úr nem szokta kifejezni érzéseit, bánatát, de 
még az örömét sem, csak annyit mondott most is moso
lyogva:

—  Az jó lesz!

A  kövér özvegy Árvayné tíz óra felé ott volt az üz
letben éppen, mikor a fuvarosok jöttek pityokára és ma
zsoláért, lisztért sietve a lányok. Pista gyerek miegint a 
városban volt. Árvayné számolta a kocsisok poharait,, 
aztán beült a kasszába, ha Gonda nem mehetett oda vál
tani és az öreg Sári néninek nem volt türelme várni.

—  Hej, Gonda uram, maga nem vigyáz a szegény
ségére! Látom, hogy nekem kell itt többször utána néz
nem.

Gonda úr nem vitatkozott, csak mosolygott:
—  Az már igaz!
Fináncok jöttek, nagy ivet raktak ki, hosszú sor kér

dés üres rubrikái meredtek Gonda úr elé. Rettenetesen 
zavarban volt, csak tudna jól szerbül, hogy ne kelljen 
félnie attól, ha valami butát, rosszat mond, helyrehozha-
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tatlanul ártalmasat az üzletének. Bezzeg, válaszolt a kö
vér özvegy Árvayné, hívatlan tolmácskép. A  magas, de
res pénzügyőr mosolyogva hajtotta be a kitöltött ivet:

—  Jó prókátora van az úrnak.
S a csendőrök is keresték már, ha este nem volt ott. 

Délutánonként hárman együtt hallgatták a gramofónt. 
Árvayné, Mariska és Gonda úr. Az utazókkal az asz- 
szony veszekedett, a Vince bácsinak is ő adott igazat, 
Mariska hallgatott s mosolygott a hívők tántoríthatat
lan bizakodásának nyugalmával és nem is gondolt arra, 
hogy Szent András meghazudtolta volna és cserben hagy
ná. De a kövér özvegy résen volt, ha tudta is, hogy Gon- 
*da mégsem gondol komolyan a nősülésre és ha igen, akkor 
ugyan inkább azt a fiatal leányt jegyzi el, —  de bízott ön
magában, hogy kellő pillanatban mindent megváltoztathat 
a maga javára. —  S Gonda úr ült közöttük, hallgatta a 
gramofónt és nevetett, ha valaki megállapította, hogy 
nemcsak a pénztára, hanem a hája is gyarapodik.

*

Mariska anyja egy reggel megállította a Doktor 
urat, hogy az ura az éjjel vért hányt. A  doktor megnéz
te. Elhelyeztette a közkorházban. Az asszony mérlegelt: ez 
a fordulat helyzetének súlyosságában többletet jelen
tett. Már régóta gondolt reá, de most határozottan kö
vetelte, hogy Mariska munkát keressen, —  a belvárosi 
cukrászdában éppen keresnek kiszolgáló leányt:

—  Gonda úgysem vesz el téged, így pedig nem me
het tovább.

Mariska megint csak mosolygott, bizakodón Szent 
Andrásban, de azért »beállt« a cukrászdába, új fehér kö
penyben és fehér fodros főkötővel a torták, sütemény 
szeletek üvegketrece mögé. Még sokáig csetlett botlott,
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ha kiszolgálnia kellett. . a többi leány nógatta, lökte, 
ütötte, ha útjukban volt. Hat napig ment ez így, tovább 
nem birta ki, reggel hattól tizenkettőig, délután félhá
romtól kilencig mindig a cukrászdában. Gondát nem is 
láthatta soha.

—  Na látod, —  mondta az anya elégtétellel. —  
Gonda úr nem is kérdezősködött utána. Ha megnősül, 
az Árvaynét kéri meg.

Mariska nem hitt az anyjának, ha pillanatra töpren
gett is rajta, megsimogatta a jogász könyvét, felütötte 
az Andrásnapi jóslatot. Bízott benne és reggel nem ment 
be a cukrászdába s délután sem és azután sem. Hiába 
küldte az anyja, hanem bement a boltba.

Gonda úr úgy üdvözölte, mintha csak tegnap látta 
volna utoljára. Mariska megint ott ült egész nap, szép
ségének új foglalásával, cukrászdái főkötőjével, a kövér 
özvegy bosszúságára.

—  Hallatlanul ostoba ez a leány, —  mondotta a 
doktornénak.

__ Pár nap múlva Mariska apja meghalt. Most új
gyászruhában jelent meg a leány Gonda úrnál és a kasz- 
szába ült. Nem nyugtalanította a kétségbeesés, mint az 
anyját, olyan sejtései voltak, hogy árvaságában a fűsze
res szánalma lesz a közvetítő Szent Andráshoz. Az anyja 
persze nem hitt az üyen önzetlen érzésekben. Már megtai- 
nulta kínlódásaiban, hogy csak a reálitásokban bízzék. 
A reálitások pedig semjmi jóval nem biztatták, még ki
látásokat sem hoztak kecsegtetőül számításaihoz. El
határozta, hogy likvidálja az üzletet. Nincs ereje és nem 
is ért hozzá: utána járni a régiségeknek és vevőknek, 
nem marad más hátra, a madárkalitkát, az akkumulá
tort, a mihákat, mindent, mindent visszaadni a gazdájuk
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nak, elköltözik a nővéréhez Szentára, azok vendéglősök 
és már többször hivták gazdasszonynak. Mariska is 
kaphat ott állást. S meg is jött a hivó, sürgetően hivó 
levél. Mariska már csak úgy tarthatta vissza az anyját, 
ha máról holnapra bebizonyítja igazát, ha meglepi azzal, 
hogy Gonda megkérte a kezét. Még lesz a könyvben, a 
jogász könyvében egy lap, ahol meg vagyon írva a min- 
den akadályt elűző, mindent legyűrő varázslat. És meg 
is találta azt az oldalt.

Este volt, az egész házat a csend burkolta be, mint
ha már mindenki aludni ment volna, csak Vjera, a házi- 
gazdáék Vjerája foglaltoskodott az istállóban. Ágyat 
készített Lojzi néninek. A  tehén még mindig beteg volt 
és Péter bácsi elhatározta végre, hogy engedelmeskedik 
a szomszéd asszonyok tanácsának, elhivatta Lojzi né
nit, aki ért hozzá, hogyan kell a tehenet meggyógyítani 
Ráolvasással. (A Baranyi néni csak tanácsot ad a vrácsá- 
zásra, a szavai nem fogannak meg.) Az öreg emberek is 
hittek Lojzi néniben, azt mondták, hogy boszorkány, az 
ördög rögtön kiszökik a tehénből (mert már nyilván
való, hogy az rontotta meg), ha ő hozzáfér, elűzi. S Loj
zi néni jött, csak egy nagy kendőt kért, gyertyát, hamut: 
»reggelre jó lesz minden«. Vjera megvetette az ágyat, 
elkészítette a kendőt, a gyertyát, hamut, jóéjcakát kí
vánt, bereteszelte az istálló ajtaját és aludni tért. Gonda 
úr már itthon volt és felhúzta a gramofonját. Ma koráb
ban jött haza, tovább tartott a szivar és tovább hallgatta 
a hangversenyt.

Mariska is hozzáfogott. Tömjént füstölt, még a ka
pualjban is, hogy elűzze a boszorkányokat, akik meg
rontják a varázslatot. Kalácsból kiformált kövér asszony
formát, Árvaynét és elégette, miközben rettenetes szit
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kokat szipogott kétszer egymásután, . . .  az öreg könyv 
szavait. Aztán kiformált egy férfit, Gondát, ráolvasta a 
varázsszavakat huszonötször, betette az ágyába s levet
kőzött.

Furcsa éjcaka volt ez. Nyugtalanság érkezett éjfél
lel az egész házba, a gyerekek sírtak, nem tudtak aludni, 
a jogász elolvasta százszor is ugyanazt az oldalt és nem 
emlékezett egy szóra sem vissza; a kövér, özvegy Árvay
né felöltözött és kiült az udvarra az ajtaja elé, levegő
ért. S Gondának is furcsa gondolata támadt mikor lefe
küdt és fel kellett kelnie, mert nem szabadulhatott meg 
bolond ötletéből: kopogtatni akart Mariska ablakán, 
hogy eressze be magához. S már kijött, már elindult s 
alig néhány lépésnyire két erős kar átölelte s csókok 
lepték el s Gonda úr beleszédült Árvayné szobájába. . .

Reggel gyűrötten, fáradtan kelt az egész ház. Mi 
történt az éjjel? Mariska sápadtan hajolt ki az ablakán, 
épen akkor, mikor Lujza néni megjelent az istálló ajtó
ban. Ijedten ejtette le karjait:

—  Szerelmes Isten! nem volt jó a tömjén? Hol jö
hetett be a boszorkány?

Gonda úr a karján vezette ki a menyasszonyát, Ár- 
vaynét és hogy szembe találkozott Lojzi nénivel kínos 
miosollyal szólt:

—  Lojzi néni elvarázsolt bennünket.
Mariska sírt, alélten dőlt az ágyára, még annyi ereje 

sem volt, hogy megátkozza —  a boszorkányt.
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Lucia

Pán
Akkoriban úgy éltem fönt a kunyhómban, mint egy 

remete. Rettenetesen forró nyár volt. Lent a faluban az 
emberek szédülten jártak a hőségtől, a kertek betegen 
és sárgán haldokoltak és én bágyadtan feküdtem a dí
ványomon és az ujjaim hozzátapadtak a könyvhöz, amit 
néha mégis olvasni próbáltam.

Akkor eszembe jutott a vadászkunyhó fönt a he
gyen. Másnap fölmentem. Egy más világ volt; friss, zöld, 
eleven. Ott maradtam. És ekkor kezdődött az a furcsa 
élet, amire most úgy gondolok vissza, mint egy szép és 
exotikus álomra, amit másvalaki álmodott.

Hova is tűnt az a nyár, mikor nyitott hajjal jártam 
az erdőt és mezítelen lábaim vizesek lettek a reggeli har
mattól __

Reggel az első madárfüttyre fölkeltem. Az erdő még 
titokzatos félhomályban ébredezett és én kiterjesztett 
karokkal álltam meg egy-egy tisztáson, hogy mélyen 
beszívjam a fűnek, mohának, fakéregnek azt a csudálatos, 
ítiedves illatát, amit nem tudnak ellesni a legkiválóbb 
parfűmgyárosok sem.

Egy hét alatt egész pogánnyá lettem. Embert nem 
láttam, csak az öreg gazdasszonyt, aki kiszolgált és aki 
maga is inkább emlékeztetett arra a mesebeli öregasszony
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ra, akit »szerencse, hogy öreganyámnak szólítottunk«, 
mint azokra a fehérkötényes nőszemélyekre, akik kultúr- 
életükben sürögnek körülöttünk.

Nem olvastam, csak meséket: hindu, perzsa, görög 
és albán népmeséket, amiket itt fönt olyan jól lehetett 
elgondolni és elhinni. Nem öltöztem, csak bő görögös 
egyetlen darabból készült ruha volt rajtam, amit egy 
perc alatt le tudtam dobni, ha kedvem támadt megfü- 
rödni a patakban, vagy kifeküdni a fűbe és összeölelkezni 
a vadvirágokkal. A  hajam elszokott a hajtűtől, a lábam 
a cipőtől. Semmi se volt fontos, csak az, hogy megérett-e 
már az eper, ami tegnap még zöld volt; kinyilt-e az 
a nagy kék virág a patak partján; kikeltekre vájjon a 
fülemile-tojások a bokorban. Köztem és az erdő közt 
megszűnt az a viszony, ami a Szemlélő és a Látvány, az 
>Örülő és az öröm, az Ember és az Élet között van. Én 
magam voltam az Erdő, egy voltam vele, benne éltem, 
és én voltam az öröm és az Élet.

Jártam kint zivataros napokon, mikor menydörgé
sektől reszketett a levegő és arany-kígyókban cikázott 
körülöttem a villám. Mikor az erdő minden lakója rej
tekhelyére bujt, csak én álltam és hagytam, hogy a vi
har lobogtassa a hajamat és az eső az arcomba csapjon. 
Jártam kint perzselően forró napokon, mikor minden 
visszafojtotta a lélekzetét és én áhitosan, mint egy po
gány papnő, adtam oda magam a napnak, mely szinte 
fájt, annyira égetett.

És holdfényes éjszakán is jártam kint, mikor a föld 
ezüst-csipkékkel van beterítve, minden bokor mögül paj
kos manók integetnek és a tisztáson tündérlányok tán- 
colnak.
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Egy délben történt. A patakból léptem ki éppen, ki- 
nyujtóztam és valahogy nagyszerűen erősnek és könnyű
nek éreztem magam. A  nap még a szokottnál is szom- 
jasabb volt, egy perc alatt fölitta rólam a vízcseppeket. 
Mindenből áradt az életerő. Minden fűszál alatt kis éle
tek ezrei nyüzsögtek, dolgoztak, szerettek; az egész erdő 
élt, lélegzett, nőtt, zümmögött, susogott, zsongott kö
rülöttem.

Egyszerre csak, egész közelről, fuvolaszó hangzott. 
Nem volt dal, csak valami trillázás és csattogás és úgy 
simult bele az érzésembe, mintha a fiuvolaszó is Én let
tem volna.

Megálltam és hagytam, hogy a hangok elborítsa
nak. Valami furcsa meghatottságot éreztem; valami po
gány és szent imádkozni akarást; a nap, a fák, a fuvola, 
az Isten, minden eggyé lett: P á n ...  —  suttogtam —  
P án . . .

Egyszerre megláttam. Előbb csak egy keskeny 
barna csík volt az egyik fatörzs mögött, aztán előbuk
kant egészen. Én álltam a napban, a hajamból gyémánt- 
cseppekben hullott a víz és a lábam gyökeret vert a 
földbe.

Közelebb jött. A  fuvola trillázott és csattogott, a 
hangok szökdécseltek és játszottak velem, majd mélyeb
bek lettek, zengőbbek, furcsán rikoltozók és búgók, sis
teregtek és fölcsattantak... és lassan remegni kezdtem,... 
és aztán egyszerre csak messzire elhajította a fuvolát. 
P án . . .  —  dadogtam —  Pán . . .

—  Ki vagy te? —  kérdezte egy napon a Pán.
—  Nem mindegy az neked? —  feleltem nevetve.

—  Istennő, nympha, tündér. Nevezz ,Kalypsonak.
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—  És igazán, te igazán egy istennő vagy?
—  Hát persze —  erősködtem —  kételkedsz benne?
Pán elgondokozott.
—  Nem! —  mondta végre.
—  És mért nevezel engem Pánnak ? —  kérdezte még.
—  Magam se tudom. Mert P á n  az a M in d e n . 

És mikor megláttalak, akkor úgy volt, mintha te volnál 
Minden. Az erdő, a napsugár, a madárdal és az isten, 
(laki mindenben lakik.

Nem nagyon értette. Még valamit akart kérdezni, 
de meggondolta, elkapta a karomat és* belenyomta pom
pás ragadozó fogait.

—  Hol voltál te azelőtt? —  kérdezte máskor.
—  Hát, h á t. . .  azelőtt egy szigeten laktam sokáig, 

oda jött egyszer hozzám egy vitéz. Odysseusnak hívták.
És elmeséltem Odysseus kalandos történetét. Ettől 

fogva mindig meséltem. Ha kifáradtunk a játékban és 
az ölelésben, a fuvolázásban és a kergetőzésben, akkor 
ölembe hajtotta a fejét: Mesélj! És én meséltem az
Olympusról, ahol az istenek ambróziát esznek és nektárt 
isznak. Meséltem Zeusról és szerelmi kalandjairól, 
Ámorról és Psychéről, Daphnisról és Chléoról és magam 
is hittem, hogy amit mesélek azt csakugyan láttam és 
átéltem.

Múltak a napok. Az erdő még szebb lett, a patak 
dnég csillogóbb, a fuvola hangja még forróbb és az én 
meséim mind fantasztikusabbak és izgatóbbak.

Három hét volt, három csudálatos hét.
A harmadik hét végén történt. Egy este a kunyhóm 

közepén ismeretlen doboz feküdt.
—  Az inas hozta lentről —  magyarázta az én vas- 

orru bábám —  ma jött a postán.
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Kibontottam. Egy kalap volt benne. Egy rég meg
rendelt párisi kalap.

Egy új párisi kalap mindig szenzáció. Hát még itt 
a  vadonban, ahol úgy hatott, mint az én régi világom 
üzenete: gyere haza!

Föl akartam próbálni és először vettem észre négy 
hét óta, hogy a szobámban nincs tükör.

Bosszankodva dobtam vissza. Mit csináljak? Este 
van, késő, sötét, ma már nem tudok tükröt keríteni. Le
feküdtem. Álmomban Parisban jártam és az első gondo
latom reggel megint az új kalap volt. Honnan vegyek egy 
tükröt ? Egyszerre eszembe jutott. Kimegyek a patakhoz 
és megnézzem magam benne. Feledve volt Pán és az 
egész mythológia.

Mit vegyek magamra? Türelmetlenül dobáltam ki 
a szekrényből a különböző szinű görög lepleket. Egyet
len európai ruha volt, leghátul, az, amiben följöttem.

Hol van a fűzőm, a cipőim? És a hajtűimnek is meg 
kell lenni valahol.

Mikor elkészültem, kezembe vettem az új kalapot 
és izgatottan siettem a patakhoz. A  parton letérdeltem és 
előrehajolva, óvatosan és gyöngéden, fölpróbáltam a ka
lapomat. Nagyon szép volt. Nagyon jól állt. A  patakon 
keresztbe feküdt egy keskeny palló, arra ráálltam, hogy 
talpig lássam magamat. Mit tagadjam, nagyon elégedett 
voltam azzal a képpel, amit a patak mutatott. Még rá is 
mosolyogtam. De a következő pillanatban arcomra fa
gyott a mosolygás. Valami zörejt hallottam: Alig tíz lé
pésre tőlem állt Pán és kíváncsian nézte a patak fölé ha
jolt elegáns úri hölgyet. Ahogy fölnéztem, megismert. 
Az arcán végtelen csodálkozó meglepetés tükröződött, a 
meglepetés lassankint ijedtséggé vált. Lassan hátrált 
és a mögötte levő fatörzsnek dőlt. Néhány pillanatig még
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ott állt, a csontjaimig éreztem azt az állati szomorúsá
got, azt a kétségbeesett szemrehányást, ami a szemében 
ült. Kitártam felé a karomat, akkor lassan megfordult 
és eltűnt az erdőben.

—  Pán! —  sikoltottam —  Pán! —  szaladva indul
tam utána. Merre ment? Hova tűnhetett?

Akkor messziről megszólalt a fuvola. Előbb sírt és 
{panaszkodott, aztán hivott és csábított; mentem a hang 
után; a párisi kalap a patakba gurult, a hajtűk ott csil
logtak a fűben, a cipőm elvesztettem, a ruhám leszakadt 
rólam, ahogy mentem, lihegve szaladtam a hang után. 
Merre is megyek? Hiszen most meg mögöttem hangzik. 
Vissza fordultam, aztán megint vissza.

Az orromban éreztem az erdő ezerféle illatát, a fü
lemben a fuvola hivő és simogató szavát, a véremben a 
régi ölelések emlékének izét. A  szám kicserepesedett és
& szemeim égtek. Már véres volt a lábam, az ágak, amiken 
körösztültörtem magam, összekarmolták az arcom és tép
ték a hajam. A  fuvola játszott velem. Egész közel hang
zott, hogy a mellettem levő bokor ágait hajtottam szét: 
Itt vagy! Aztán egyszerre egész messze tűnt.

Az erdő mint egy nagy hangversenyterem hangzott 
és visszhangzott, mintha a madarak is az én megcsúfo
lásomra esküdtek volna össze. Soha ilyen csattogás és 
csicsergés, trillázás és fütyülés nem volt.

Éjszaka lett. Pán! —  sírtam bele a sötétségbe. —  
P á n !. . .  A  madarak elhallgattak. Csönd lett.

A  lábam sajgott, a fejem kalapált, a mellem zihált.
Itt-ott fölzengett még a fuvola hangja, fájdalmasan 

és panaszkodva. Vagy csak valamelyik rigó ébredt föl 
légy távoli fán?

Pánt sohse láttam többé.
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Markovich Mihály

Dunai hajós
A város két kilométerrel feljebb ült. Ide csak rak

tárak nyúltak, hatalmas hombárok, kőépületek, sok-sok 
sín a folyó partján. Silók, óriásrakodók, uszályok egymás 
hátán. Hajók, játékos kis lobogók színpompájával feléke- 
•sitve. Bűz és lárma: tegnap még ez volt a két főelem 
itt. Ma mélységes csend virágzott fel és magasztos, tunya 
mozdulatlansággal ott ült a vasárnap színe, szaga, le
fojtott csöndje minden emberi dolgon.

Néha egy vödör nyúlt a piszkoskék vízbe, a vödör 
végén kötél feszült. Két szőrös kar keményen markolta 
a kötelet, talán mosakodás készül, vasárnapi tisztálkodás. 
jA napkorong mint simogató, megbocsátó isteni szem 
kémlelt le a magasból. Előbb a felhőket csókolta színesre, 
aztán leszállt a víztükör kékes páráihoz. Ezek apró, li- 
dérszínű lángok lettek a nagy szeretkezés, a sugarak já
tékának kegyelmében. Vasárnak van: a hajókormány 
elhagyatott, fényesresubickolt rézműszerein áhitatos buk
fenccel hanyatvágódott a Napisten, megrészegedve talán, 
hogy meglátta saját tűzkorongját bennük.

Valahol a sziréna búgott ünneprontó kárörömmel. 
Figyelmeztetésül, hogy ez a nagy csend nem jelent meg
állást, legfeljebb lélegzetvételt. Mert Brailában sincs 
megállás —  sehol sincs megállás, itt is és mindenütt hét
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fő lesz holnap. Robot és hétfő, görbült fel gúnyosan az 
égre a sziréna jajszava, kedd, szerda, nyár és ősz, per
cek és évek.

Ez a piszkos fekete uszály itt tegnap tolakodott a 
többi közé. Jöttét nagy káromkodás előzte meg, a rév
káplár hozta a hírt: új hajó jön, odébb kell farolni! MFTR 
uszály állott a siló alatt, kormányosa egy mézesszavú, 
bőbeszédű magyar váltig esküdözött, ő nem tágíthat 
egyetlen karcsapásnyit sem. Mondd meg a gazdádnak, 
értsd meg, lehetetlen, a magas mennybolt minden csil- 
tlagára, lehetetlen. De muszáj, bömbölt arcába a révkáp
lár, muszáj! Curukk, hé —  kiáltottak a hajóról, jó ha>- 
zai szóval és állandóan zokogott a hajókürt, a vészjel, 
az elnyújtott román kiáltás —  gata!

Vissza az istenit! Az uszály kötelét elvágták, a kö
vetkező pillanatban mint a nyájból kicsapott jószág nyíl
egyenes vonalban egyedül úszott a siló felé a piros-fehér 
zászlós hajótest. Muszáj volt félrerukkolni a többinek, 
beljebb farolni a part felé. Félóra múlva már sorban 
állott a Társaság 6568 számú uszálya. Szürkén és magá- 
tólértedőn akár a többiek a siló alatt.

A hajót körülcsáklyázták a part felőli részen, vastag 
deszkapallót nyújtottak a szomszédos MFTR törzsére: 
ez csikorogva, láncait csörgetve tűrte az inzultust. Rozs
dás zenebonával szálltak a folyó fenekére a láncok, ne
héz volt megállapítani, az első félóra mindenütt nehéz. 
De már mtegvolt a híd, a deszkapalló, az út, a sorsközös
ség. Hajbókolva, hivogatón kapcsolt egymásba sok-sok 
ilyen kis idegen világot egy szál deszkalap a Duna felett.

*
Piszkos, fekete ember ült az uszály szélén ezen a va

sárnap délelőttön. Kezében cigarettadoboz, felkattint-
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ható fedőlappal, a fedőlapon kép, rikító élénk színek. 
Domborformáju, molett nő képe, kecses mellbimbókkal, 
szemérmetlen meztelenségben. Keleten lenn a Duna men
tén a csapszékekben, Brailában és Galatzban táncolnak 
ilyen nők.

A cigaretta lassan készül csak. A  hajósnép, az tü
relmes, mindig van ráérő ideje. Mert Giurgiu és Braila 
között négy hétig úszik a hajó, vontatás nélkül víznek 
lefelé. Giurgiu és Braila vonaton tíz-tizenkét órányira 
vannak egymástól. A  hajósnép mértéke mjás, mértéké
nek alapja a türelem. Nem baj, ha a cigaretta lassan ke
kszül csak, van még négy óra ebédidőig. A  fekete matróz 
beleköp a vízbe: négy óra van még az ebédidőig. Felágas
kodik és megindul a hajó orra felé; napos helyet keres, 
száritkozni. Nézi a vizet, amely itt, akár a tenger, vége
láthatatlan. Nézi a Duna vizét, igen, arra keletnek való
ságos tenger ölelkezik a hullámokkal, nem is olyan mesz- 
sze. A  Duna vizet szállít a tengernek, állandóan szállít, 
jó üzlet lenne, ugye János, lemérni egyszer, mennyit? 
Megsarcolni a tengert, a nagy fogyasztót, pár fillérjével 
számítva hektóját —  na nem kellene többé hajón járni. 
Földet lehetne venni, asszonyt szerezni, fehértestűt, sze
relmesed Vasárnap elballagni a kocsmába, szivarral a 
,szájban, kártyázni pohár bor mellett. Cselédnek pa
rancsolni, ugyan Jóska fiam, fogd be a szürkét meg a 
keselyt, kimegyek a tanyára szárat hozni, mert fogytán 
a régi. Megkorholni a szentemet, lyukas a nadrágod 
gazember, azért töröm magam napestig munkában, hogy 
te így pusztítsd apád javát? Nevetve nézte a vizet Já
nos, jóizű gondolatok ezek a tengernyi pénzzel meg a 
gyerekkel. . .

Már magasan állt a nap, a kormányos is lejött. Né
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met ember volt, a Fekete-erdő hegyei közül. A  Fekete
erdő hegyeiből indult lefelé a Dunán, mfert így akarta 
az élet. Német ember volt a kormányos, most vasárnap
ra kiöltözött szépen. Méltóságteljesen járta körül a ha
jót, aranyos cimier volt a sapkáján és a Társaság ünnep
lője feszült rajta, kékposztó kabát, fekete nadrág és fé- 
nyesrepucolt cipő. Türelmes, jó ember, kár, hogy fellebb- 
való. Egészen jó pajtás lehetne. De ott fekszik köztük a 
fekete Gubica János és a kormányos között a mélysé
ges szakadék. A rangkülönbség, amelyet nem hidalhat 
át semmiféle deszkapalló. De így is jó, a kormányos rá
köszön a matrózra, az visszaköszön, fel sem áll, csak 
nézi a vizet tovább, nem veszik szigorúan a diszciplínát, 
ők ketten.

Üres a hajó, üresen jött, teste magasan kiemelke
dik a vízből. Búzát fuvaroznak felfelé, májusra elérik a 
császárvárost, ahol már régen nincs császár, de még 
úgy hívják, császárvárosnak. Búzát fuvaroznak, ősszel 
olajat vittek és gépeket hoztak lefelé. A búza poros, ha 
lapátolják megköhögteti a tüdőt. A  hordók nehéz szaga, 
az olaj illata még mindig ott lapul a hajó öblös hasában, 
a hajótest minden pórusa terhes illatot lehet ki. fis ösz- 
szevegyül a tavasz izével, a Duna szagával, amely erre
felé már sós, mert a folyó néha visszafelé veszi útját 
és piszkos tengervízzel keveredik. Mintha nem lett volna 
soha kristálytiszta, átlátszó hegyi patak, amilyennek 
Hoppke Gusztáv hajókormányos a Fekete-erdő mélyén 
valamikor gyermekkorában megismerte.

Nemcsak a Duna más erre keleten, mások a Duna 
meséi is. Sokféle nép lakik a folyó két partján: sokszor 
egymás mellett állanak, sokszor farkasszemet néznek —  
a folyó csak rohan előre közöttük, évezredek óta. Ha
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akarom, választóvonal leszek köztetek, ha akarom ka
pocs, amely összeköt benneteket, talán ezt gondolja. Vol
tam már áldás, amikor a hátamon jártatok egymáshoz,, 
nászra, szövetségre, barátságra. És hányszor volt —  a 
Duna jól emlékszik! —  amikor vérző testeket fuvaroztam, 
fogatok közt rohamkéssel úsztatok egymás felé, gyilkos 
indulattal. S akkor kisütött megint a nap, a következő 
évtizedben hajókat vitt a Duna, búzával, olajjal, gépek
kel. Mert gyűlöletben és szeretetben, akár a házastár
sak, egymásé vagytok, kicsiny Duna-menti népek. . .

A  Szentgyörgy ág felől jajgató sziréna süvitett a va- 
sárnap-délelőttbe, a Kilia és Szulina mérföldes ágai fö
lött végtelen csend csititgatta a viziókat. Tündérrege 
helyett acélsínek nevettek erre és sorban állottak a ha
jók, füst szállt mindegyik kéményből. S a füst, az már 
valóság.

*

Hoppke kormányos kétszer is körüljárta a hajót és 
megállapodott ismét János matróz mellett. Az a vizet 
jiézte továbbra is makacsul, csak néha esett egy darab 
tekintete a kormányos fényes cipőire, fekete nadrágos 
alsó lábszáraira. Talán mondani akart valamit az öreg
—  neheztel rá nyilván Giurgui óta a pénz miatt. Fekete* 
sötét öntudat lopózott János matróz leikébe. De nem 
szólt s ez most rosszul esett Jánosnak, ez a hallgatás, 
ő, bár megszidna, most ráér ő is, ráérünk ketten, ó bár 
megszidna, hogy túlessünk rajta!

A pattanásig feszült légkör harag-villámait egy 
kiáltás törte meg és levezette menten a feszültséget. A  
kormányhíd felől asszonyi kiáltás szállt erre. Guszti, 
hallod? Hallom, hallom! —  kész a frustuk János, fordult 
tettetett nagyhangon legénye felé a kormányos, gyere
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csak mert lárma lesz. A  pénzről akart beszélni le
gényével, de nem ma, délelőtt még nem. Halogatta a dol
got a gyenge akaratuak tanácstalanságával. A  lépte 
.hangosan kopogott a fedélzeten, a másik úgy jött gazdá
ja nyomán, mint a hű kutya, hangtalanul.

Az ám, a pénz, az járt János fejében is. A  pénz amit 
nem tett félre, nem küldött haza. Elitta, elköltötte, Giur- 
giunál a csapszékbe vetette magát, három napra. Csend
őrökkel hozatta elő az öreg. Joga volt hozzá, szó sincs 
róla, fellebbvaló, aki felel legényéért, ő pedig kutya em
ber, nem akart jönni a csendőrrel sem. Szurós, mérges 
bajusza volt a román csendőrnek, fúrt nógatta, ütötte a 
hátát puskatussal. Igaza volt az öregnek, de a fatának 
is igaza volt, aki marasztalta: ne menj Jánoska. Mert 
^magyarul is gagyogott a lány a sok oláh szó között —  
mi kell sok biztatás egy szomorú, részeg hajóslegénynek T 

Hát igen, a pénzt elköltötte, sejti az öreg, élelmiszerre 
már nem jutott. Üres a spájz ott elől a hajó orrában, a 
matrózkabin padkáján nem találsz mást, mint száraz ke
nyeret, kétheteset.

Esetlenül topogott János a konyhában. |Cét ibrik 
kávé várta őket, a német asszony nem is nézett feléjük. 
A kávé ott van, jó szó nem jár melléje. Neheztel ez is, 
sóhajtott a fekete ember, hogy isten verje meg az asz- 
szonyokat, valamennyit! Neheztel, gondolta és bosszú
jában mérlegelni kezdte, kinek csókja édesebb, a német 
asszonyé vagy a fatáé. Mert mindakettőét megcsókolta 
már. A fatának mandulaszeme volt —  hej csak az a pénz 
megvolna, amit nála hagyott! A  fatának mandulaszeme 
volt, Jánoskának hívta őt, olyan furcsán mondta: Janoska..

—  Víz kell a konyhára, Guszti. De mindjárt.
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Pattogatt a parancs, a fekete ember csodálkozva 
hallgatta a szót, a másik fülkéből jött. Nem beszél vele 
a német asszony, vele közvetlenül, urán keresztül pa
rancsol neki. Hát így is jó. A  kormányos csendes ember, 
egyelőre nem avatkozik a dologba. Vállát vonogatja, a 
parancs a matróznak szól. Nagyokat iszik az ibrikből, 
csak fészemmel kémlel Jánosra —  na, ezt jól megcsinál
tad, te!

János fogja a sapkáját és forgatja zavartan, aztán 
indul kifelé. Fejét beleüti az ajtófélfába, káromkodik. 
Haragszik a német asszony! Víz kell a konyhára, de 
(mindjárt kell. De Jánosnak nem kell többé. Hogyne, 
.akit lány miellől hoznak a csendőrök. Talán a szája is 
eljárt, őt gúnyolták ketten a cédával. Hogyan élsz a ha

jon, mint egy kalugyer ? Mint egy kalugyer ? —  ah dehogy, 
yan ott asszony is. Asszony is van János, de az nem a 
»tiéd többé. A  kormányosné ágyaz benn a kabinban, hii*- 
telen beleveti mjagát az ágyba, a párnák és dunna közé, 
fejét beledugja a vánkosokba, úgy marad pár percig. 

Talán sír. A  levegő fülledt, odakünn vízcsobogás töri meg 
-a vasárnapi csöndet, vödör bukik a víz a lá . . .

Haragszik a német asszony, víz kell a konyhára.
*

Este harmonika szól, arcok, imbolygó lámpások fé
nye mellett körben egymás felé fordulnak. Szivükkel ér
telmükkel fásultan, fülükkel tompán kémlelnek egy nó
tát. Talán szép —  az ördög tudja, szép-e? Ámítás ez, kell 
a fülnek, a szívnek, az értelemnek. Felemelkedés és ha
zugság, talán az élet, ahogy ők szeretnék. Ezek ösztönös 
lények itt, fokonként ragadja el őket a nóta kisértése. 
A ki előljár az énekben, magas fejhangon mondja a szót, 
.előbb sok búval, sok szomorúsággal. Magyar nótát zümr
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mögnek előbb, abban az a szép, a szomorú, ami megrikat. 
Valami kékszárnyú, zöldlábú madárról, amely száll, min
őig arra száll. Merre? Ki tudja a madarak útját, a szivek 
útját. Lankadnak a fejek, kókadnak a fejek —  de már 
vidámfan zümmög a másik: előbb böjtje volt a szívnek, 
most farsang jött. Böjtre farsang, farsangra bojt. Vidám, 
pajkos erotika nyergeli a vezérénekes hangját, az szár
nyalja mind merészebbre. Románul dalolnak, vidáman, 
a fehérlábú lányról, szláv románcok lelke zokog és ne
vet, a nótában így egymásratalálnak a dunamenti legé
nyek. És fellobog a pajzán karének, oly erővel zúg, mint 
a megfeszített húr, ha rezonál —  itt mindjárt megsza
kad, kirobban valami! Tűz és láng csap a hangokon átr 
feljebb már nem lehet. Mert ami ezen felül van, az már 
vitustánc, az ősember nyers nekiindulása a kőbaltával, 
zsákmányért, asszonyért.

De már el is ült a nóta. Lám csönd lett egyszerre, 
A  vezérdalos melle zihál csak, az ősember eltűnt, fáradt 
elnyűtt hajóslegények ezek —  hol az ősember már, aki 
valamikor itt járt kőbaltával a Duna partján?

Az ősember, itt van még. Ott ül a szivek mélyén. 
Mert csak egyféle ember van —  ősember. Bennünk van 
az ősember, az ösztönös lényekben és a kifinomultakban 
'egyformán.

*

Már negyednapja vesztegelnek Brailában. Hajók 
sorakoznak, új hajók párosodnak melléjük: kék-fehér 
lobogós bajor gőzösök, DRP uszályok, melegszínű ro
mán zászlók. Itt-ott egy szovjethajó. A  sleppek gyomra 
lassan telik csak, sűrű búzapor gomolyog a silók alatt. 
A  Társaság néhány uszálya Passauba indul reggel, ki
váncsi szemmel nézik az indulókat. A  vontatógőzös már

93



este megjelent a kikötőben, a piros-fehér zászló magasan 
áll, kormos fűtők unottan pislognak át hozzájuk. Az 
egyik hajótestről a másikra sűrű a közlekedés, munka 
után barátkoznak az egyfajtájuak. Mindegyik hajó kü
lön ország, amely elhozta ide a maga nyelvét, a maga 
konyháját, a maga erkölcsét és nem utolsó sorban —  a 
maga bűneit.

Hoppke Gusztáv hivatalos sapkában a fején, de csak 
úgy, munkásruhában eüépked a deszkapallón. A  város 
felé indult, jelenteni valamit, mérlegkönyvet visz a ke
zében. A hajó egyre telik, már csak a számok látszanak 
ki a vízből. DDSG 6568. Lehet, hogy vasárnap indulnak 
már, a Duna egészen közeljött a fedélzethez. Ne maradj 
.sokáig kiált a kormányosné férje után, talán csak meg
szokásból.

János a hajó orrában ül és a közeljött Duna tükrét 
nézi. Hátraköszön és makacsul belefujja a füstöt a fél
homályba. A vizet nézni —  ez nagy-nagy szerepet ját
szik életében. Ha János a vizet nézi, akkor töpreng, gon
dolkozik. Nem jól rendezte ezt a sors meg a Társaság! 
Két év óta csak legényt tartanak matróznak az uszályo
kon. Hajót pedig csak az kaphat, aki nős. Az egyiknek 
tilos az asszony, a másiknak, a kormányosnak muszáj. 
Rejtélyes dolgok ezek a »miért« erősen ott kiváncsiskodik 
János fejében.

Levél is jött otthonról—  a fél falu otthon van, írja 
a miutter. A  Dunán a hajók fele leállt, krízis van —  krí
zis, hej, hogy már a szüle is megtanulta ezt a szót! Az 
anyja írt, a pénzt sürgeti —  hol van az már, a félévi bér! 
Giurgiuban a fata hányat ölelt azóta —  elég lenne a 
tíz ujjad, elszámolni, János? Aligha. A  pénz azonban 
odavan. írni kéne a szülének persze, malac aligha lesz
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az idén. ö maga meg majd csak meglesz, a kormányos 
kétszáz leit adott kölcsön ma reggel, élelemre. Csak a 
német asszonnyal kellene dűlőre jutni, beszélnié kell vele 
mihamarabb, még indulás előtt, amig ki-ki jár az öreg. 
Beszélnie kell vele, hogy ne pofázzon, ne irigyelje tőle 
azt a cafatot, ott Giurgiuban!

Felhők jöttek és enyhe esti szél borzolta fel a vizet. 
János megelégelte az ülést, talán bátorságot szitt a friss 
tavaszi levegőből —  megindult lassan a kabin felé. Előbb 
3aját kuckójába akart betérni, de valami húzta, arra 
hátra, a kormányhíd irányába. Tétova léptekkel ment, 
látta: füst kanyarodik ki a kéményből, vacsorát készit 
a német asszony, bekopogtatott. Ezt már itt tanulta, 
ezt a finomságot, hogy kocogtatva kell beállitani, nem is 
szerette, de éppen ma ajánlatos volt nem elfelejteni sem
mit abból, amit tanult.

Kopogtatott, de nem jött válasz az ajtó mögül, nem 
jött válasz belülről; a kilincset próbálta János, aztán 
nekivetette széles hátát. Semmi, az ajtó zárva van. Za
vartan forgott a küszöbön és reménykedve lenyomta újra 
a kilincset. Zárva volt, hiába. Fejét kissé oldaltforditotta 
és tanácstalanul felnézett a kormány hídra: ott állt a 
kormánykerék szélesen, éppenúgy, mint amikor először 
bujt ki, az első szerelmes estén a konyhaajtón, osonva 
és titkolózva. A  hajó is ugyanaz volt, a csillagos ég is, 
a kuckó is ott volt, az ő kabinja, ott a hajó orrában. Oda 
az asszony járt sokszor, végiglopózva a csillagos ég alatt, 
végig a fedélzeten, a kormánykerék látta, hányszor 
lá tta . . .

Az ajtó azonban zárva maradt.
Leült a küszöbre —  ó persze, jól tudja a német asz- 

szony mi történik. Hogy ő van idekünn, megleshette az

95



ablakon át, az ura, a kormányos, nem ilyen hangtalanul 
sztrázsálna itt. Jól tudja és mégis! Mázsás nehezéket ér
zett a mellén János, amikor a bika egyszer megkergette, 
gyermekkorában az volt ilyen súlyos. Meg mikor nagy 
elhatározások küszöbén állt, akkor érezte. Ült a zárt ajtó 
előtt: hej német asszony, ördög vagy te is. Kiszakadt a 
száján a káromkodó szó, a torkára is szárazság ült —  
tagjaiban érezte a régi ölelések emlékét, ha most elkapná 
az asszonyt, összetörné!

Tántorogva a palló felé indult, amely a másik hajó
ra és onnan a partra visz. Aztán megállt János —  mint
ha hivták volna. Jánoska —  nevét szólították: Jánoska. 
De nem, az átkozott Fata szólította még ott Giurgiuban: 
Jánoska, az van még a fülében.

Hát akkor gyerünk! Mázsásán bukott ki száján a 
szó, hangosan fütyülni kezdett, egyszerre nagy kedve 
támadt, fütyülni, dalolni, menni. Fütyült maga elé: egy- 
kettő, egy-kettő, masírozott ütemesen, így jobb cimbo
ra, jobb határozottan. Valaki köszönt neki és ő is vissza
köszönt, valamelyik hajón, talán a harmadikon szélről 
a siló alatt. János egyszerre furcsát érzett a talpa alatt
—  földet érzett ismét. Átborotkált néhány sínen, cipője 
megcsikorgatta a kavicsot, pár lépéssel odébb sárba süp
pedt a lába.

Parton volt ismét, Giurgiu óta először.
*

Ahogy földet ért Gubica János lába, egyszeribe meg
változott minden. Az ördög hangosan kacagott, talán a 
kezét dörzsölte, most már az uccámba kerültél fekete 
hajóslegény. Keresünk egy kis kocsmát a számodra, hu
szonnégy órára, nézd huszonnégy órára, péntekig. Csak 
ennyi idő kellett az ördögnek: huszonnégy óra köteles
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ségmulasztás. De erre te ne gondolj János, most a bosszú 
a fontos, hadd lássa a német asszony, ki előtt lakatolta 
le az ajtaját.

Aki hunyt szemmel gondolkozik, nem a valóság fel
ismeréséhez jut el, nem, hanem önmagához kerül vissza, 
abba a zárt szekrénybe, ahol minden elnagyolt és min
dennek torz a jelentősége. Ne kivánd soha, hogy a hajós
legény szűk és áporodott kuckójában kétméteres abla
kok és ajtók nyiljanak, kikacagva a bútortalan bútort, 
a vizeskancsót, a kéthetes száraz kenyeret, szóval a sivár
ságot. Azzal, hogy: tudok én jobbat ennél. És a lélektől 
se kivánd a hajóslegény leikétől, hogy ma más legyen 
mint tegnap volt, hogy most odaálljon tilalomfának és 
mondja Gubica Jánosnak, amit tegnap se mondott: ne 
bomolj ember, te veszekedett ember, hisz magadon ütsz, 
csak magadon! Nem is súgta senki és semmi Jánosnak, 
hogy nem jár jó úton, őt az elkeseredés vitte s az elkese
redés feneketlen tó, ha elmerül benne az ember, nem 
tudni hol a megállás. Egyelőre a lábai vitték Jánost, nem 
a feje, csak előre két jó lovam, biztatta önmagát tréfá
san. Hogy utána körülnézzen talán felijedve, nem mond
ja-e a nép, na nézd a bolondja, magában beszélget, ne
vetgél. Régen, gyermekkorában biztatta így mjagát, ezzel 
a játékkal, ha múszáj volt a boltba mennie és fájt na
gyon otthagyni a lovacskázást. Hát játszott tovább, ko
csis lett, ló is egyszerre, a bolt előtt prüszkölve lassí
tott, csititgatta a fogatot —  hó, hóhó! Ahogy a kocsisok 
szokták, a nagyok. Hó, hóó! ismételte most is az ucca- 
sarkon. Ezek már házak, ez már a város, hip-hop ideért. 
Munkásházak, innen a város lomhán és piszkosan kelet
nek nyúlt meg északnak, a tenger irányában. Idegen be
széddel gagyogtak körülötte a népek, mind többen jöttek,
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a gázlámpák ijesztő-zöld fényében, a házak is egyre ma
gasabbra puposodtak —  ott, ott az első villanylámpa is! 
A harmadik uccakereszteződésnél rendőr állt és mutoga
tott, a kocsiknak és autóknak mutogatott széles mozdu
lattal. Ez tetszett Jánosnak, ez a forgalomirányítás, nagy
városokban, ha partra küldték, ezt szívesen nézte. Po
zsonyban és Beogradban, Bécsben és Budapesten, ha part
ra ment sokáig elidőzött a forgalmasabb uccák sarkán, 
gyönyörködött a zűrzavarban, amelybe rendet hozott két 
emberi kéz. Most is leült egy nagy kőgömbre, az egyik 
kapói mellett és azt a csodálatos hatalmú embert nézte 
ott, a téren. Rágyújtott egy cigarettára, köpött egy- 
kétszer: —  ez úgy van kérem, mint a vizen nálunk, for
dult egy munkásformáju ember felé, aki fejét csóválva 
csodálkozva ment el mellette. Hát persze, Braila, eszmélt 
fel, nem magyarul kellett volna szólni, románul, ezt sok
szor eltévesztette, elfelejtette melyik országban jár.

Barátkozni valakivel, ez a vágy lobogott fel benne 
váratlanul, mert már unta ezt a nagy társtalanságot.

Inni kellene, úgy talál pajtást. Pénz csörgött a zse
bében, hivogatón aprópénz és bankjegyek, kétszáz lei, 
reggel kapta a kormányostól. Szalonnára és kenyérre, 
élelemre, mert vasárnap már alighanem indulás lesz. 
Kétszáz lei. »Megtartani kevés, elkölteni sok« ez úgy ju
tott eszébe ez a mondás, valami cimbora mondotta egy
szer.

Nagyot rántott a vállán és káromkodott, átmenet 
nélkül, félhangosan káromkodott maga elé. A  sirató jó 
eget emlegette, néhány értelmetlen szó volt, káromkodás 
volt. A  tornácon, a küszöbön, a válaszúton szokás így 
»—  na csak befelé, befelé nógatta az ördög, a kocsma
küszöb. Pár perc és el is nyelte egy ajtó.
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Az ajtószárny még be sem csapódott egészen, ami
kor hirtelen heves szélroham söpört végig a járdán: a 
Duna felől szél került a város fölé, viharszagot fuvaro
zott, esőszagot hozott tarsolyában. A folyón künn már 
orkánná dagadt a szél. Hoppke hajókormányos ebben a 
percben gyújtotta fel a viharlámpát a hajó farában.

És káromkodott ő is: a matróz istenit szidta, aki 
elcsavarog éjszakánként, engedély nélkül s most végez
heti annak dolgát is!

—  Te vagy az én igaz barátom és aki bánt azt 
én megszúrom!

A púpos a részegek csökönyösségével nézett körül, 
fenyegető mozdulattal. Egy páran felfigyeltek körülöt
tük a kocsmában, a monoton zaj azonban elnyomta, fel
őrölte a duhajok lármáját. Még egy-kétszer kitört a szó: 
jmegszúrom, istenemre, mfcgszúrom! Aztán elcsendese- 
sedett, a púpos leült János mellé a lócára. János agya is 
alig forgott már, akadozva mondott valamit a társának, 
aki most két könyökével neki támaszkodott az asztal
nak. A kocsmáros lomhán feléjük jött, ránézett Jánosra 
és ránevetett. Ez a nevetés közelről ijesztő lett a részeg 
szemében. A  nagy dagadt ember feje a plafonig ért, két 
nagy szemfoga akár két hatalmas agyar vicsorítva Já
nos felé nyúlt —  nincsem pénzem, dadogta János önkén
telenül, nincs több és megrémült,mi lesz ha most még pénzt 
kérnek tőle. Már délután van, este van. ólmosan az ab
laktáblára fordította tekintetét: sötétet látott. Este van. 
A  púpos akkor felugrott és megint a kését kinálta János 
felé. Valaki elkapta a kést, elvette tőle, nehogy kárt 
tegyen. —  János apatikusan intett, vigyék a kést, nem 
akar megszúrni senkit. Hanem a szél, testvér, a vihar, 
mi lesz a hajóval?
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—  A szelet is megszúrom, bömbölt a púpos, meglé
kelem így! És mutatta bele a levegőbe, mutatta hogyan. 
Aztán ittak megint egy sört, János feje nehezebb lett, 
de azért énekelt, dudolt, reménytelen részeg hangon.

—  Szépen énekelsz, szépen, dicsérte fejét bólogatva 
a másik. De ezt tudod-e, ezt a nótát? Azzal titkolózva 
Jánoshoz hajolt —  ezt onnan hoztam a tengerről. Amikor 
a tengeren jártam —  a púpos szeme elborult, —  tenge
ren! Te nem jártál még ott, de neked elmondom, mert 
te a barátom vagy. És fogát vicsorítva dudolt János fü
lébe, ijesztő volt:

Nem marad csak egy ládám 
hojihó
meg egy üveg rum.
A  többit elvitte a sátán.

A  többit elvitte a sátán. János rémülten nézett a 
másikra: A  sátán? Az ördög persze, elvitte a többit, csak 
a rum maradt meg egy láda, hát nem érted? Szép nóta 
ez, hallgasd csak tovább. Tengerésznóta, neked elmon
dom, mert te a barátom vagy.

A  rumot megittam, hojihó,
a ládám koporsó,
most engem is vihet a sátán!

Most engem is vihet a sátán. Úgy mondta, elszán
tan, mintha az ördög tényleg itt kopogna a háttérben. 
Most engem is vihet a sátán —  ez rémjiletes volt, de 
tetszett Jánosnak. Hát persze, a rum elfogyott, a sátán 
\már vihet! Hát vigyen, vigyen ,ha tud! És lármázni kez
dett, törni zúzni, alig tudták lefogni a többiek, őrjárat 
{jött a kocsmába: a zaj elült, az altiszt belekémlelt a 
füstbe. Mintha keresnének valakit a csendőrök. Vastag
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ködfátyol feküdt János szeme elé csak egy sapkát látott, 
egy égő szempárt. Csendőrsapka gondolta, csendőrszem
—  a kormjányos jött megint csendőrökkel, a kutya iste
nit! Felcsuklott benne a rémület, szél van, egyedül van 
az öreg a hajón künn, a láncok lazulnak, a kötelek la
zulnak, egyedül birkózik a kormányos a vizen. Jáános
—  mintha valaki kiáltott volna az éjszakában, mintha 
hívnák: János, hol vagy? Hát jöjjenek a csendőrök, 
jöjjön a sátán és vigyen! Részegen összekeveredett ben
ne minden, farkasszemét nézett £ homállyal, vagy azzal 
a nézéssel ott ? Nem, az már nem a csendőr szeme, a né
met asszonyé, vagy a púposé, akinek még van pénze. 
Valakinek a szeme volt, de már nem is őt nézte. JXez&- 
vei hessegette el azt a nézést, rémülten felorditott, mint 
akit ölnek:

—  El onnan, hé!
—  Kuss, —  bömbölt vissza egy hang és többen rö

högtek. A  púpos felpattant és élűiről kezdte: megszúrok 
mindenkit, aki őt megbántja, én tengerész vagyok, sá
tán vagyok! A szája tajtékzott, úgy ment előre mint egy 
megvadult kan, előre a terem közepéig. Ott a kocsmá- 
ros eléje állt: attól a kését követelte, mert le kell szúrnia 
valakit, sürgősen.

Testes nő állott meg János előtt, szemérmetlen, buja 
formákkal. Fixirozta. Ez állta a nézést egy darabig, az
tán lehunyta szemét és bizonytalan mozdulatot tett. Nincs 
pénzem fata, dünnyögte maga elé és úgy érezte, hogy na- 
gycn-nagyon részeg. Giurgia jutott eszébe és összerázko- 
dott. A nő megvetően mérte végig és a púpossal kezdett ki. 
János egyedül maradt most egyedül az ijesztő gondolatok
kal, hogy nem jót tett megint. Valami szorította agyát, 
talán az a bolond tavaszi szél, amely tegnap este óta

101



pusztítja az uccákat és korbácsolja a Dunát. A Dunán 
kellenne lennem, a hajón motyogta —  de nekem csak a 
ládám maradt, a koporsó, a rumot megittam mind! Fel
állt és néhány lépést tett —  a slepp, hajtogatta, a Tár
saság. Hangosan kommandált önmagának, tisztelgett 
egy képzeletbeli úr előtt, aki harsog őreá—  hol voltál 
huszonnégy óráig, hol voltál? Valaki megint röhögött a 
szomszéd asztalnál, János összecsuklott ettől a nevetés
től. Fegyelmi, motyogta, fegyelmi büntetés, a kormányos 
jelentést tett már. Fegyelmi büntetés, levonás, a kétszáz 
lei hol van, gazember, amit adtam? Giurgiu után most biz
tosan elcsapják. Az ajtó felé vánszorogott, kereste a ki
lincset, remegő kézzel, dadogó szájjal. Már nem ügyelt 
rá senki, egy szélroham jött a segítségére, feltépte az 
ajtószárnyat előtte. Odakintről korbácsütés érte Jánost, 
^orbácsütés, ő legalább így érezte. Pedig csak a szél 
volt. Csak üssél, amig üthetsz, kacagott most már esze
lősen, kísértetiesen és vigyorgott maga elé —  csak üs
sél, már úszik a ládám, már rumi sincsen. Csak üssél 
sátán. Valaki berántotta az ajtót és János magára ma
radt a szélben, az esőben.

A teremben megszólalt a harmonika, az alkoholszag 
elviselhetetlenné lett, a púpos a kövér lány ölében feküdt. 
Felemelte egyszer-kétszer a fejét, belekémlelt a füstbe. 
Talán a barátját kereste. De nem látta, el is felejtette a 
következő pillanatban . . .

*

—  Felakasztotta magát a disznó!
A kövér kocsmáros ott állt a kis kamra előtt és meg

vetéssel nézett fel az ajtóvasra. Egy holttest lógott a 
csípősen friss reggelben. Az arc elkékülten, kényszere
detten bámult, talán kissé csodálkozva. Néhány asszony
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sápitozott a kocsmáros körül. Csak nehezen nyúlt kése 
után a kövér ember.

Később a csendőrök jöttek, orvos jött, kikutatták 
a halottat, valaki jegyzőkönyvet diktált a papirosnak, 
a tolinak és önmagának. Pénz nem volt a halottnál, jo
gos volt a kérdés:

—  Adós maradt valamivel?
A kocsmáros tétova szemekkel nézett maga elé. Ez? 

Erőltette az agyát, előbb ő fizetett, aztán a púpos. Sze
retett volna egy kis összeget bemondani a halott kárára, 
hátha megfizeti valaki, de ahogy rábámult az üveges, 
kimeredt szemekre, a vigyorgó rémületes arcra, elment 
minden bátorsága. Csak legyintett a kezével.

—  Ó, kérem;, semmi az egész.
Újságíró jött, pár szót firkált a jegyzetei közé, aztán 

sietve otthagyta a szomorú helyet. Vastag füstkarikák 
maradtak ott cigarettája nyomán. Telefonfülkét keresett 
a közelben és betűzte a halott nevét, mert a másik nem, 
értette, a kolléga a készülék másik végénél. Olyan fur
csa név volt. Gubica János.

Értesítés ment a révkapitányhoz a délelőtt folyamán 
még. Hajólegény volt, ez a kikötőbe tartozik. A kapi
tány hivatta Hoppkét, az jött, ijedten, zavartan.

—  Hol a legényed? —  kérdezte pökhendi, szemre
hányó hangon a kapitány, akinek sok aranystráf volt a 
karján. Az aranystráf fenyegetőleg ott táncolt a kormá
nyos szeme előtt. Hoppke azonban visszanyerte nyu
galmát.

—  Miért, mit csinált, talán részeg?
—  Már nem, mondotta a másik. Már nem!
Aztán kis szünet után kibökte.
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—  Felakasztotta magát. Az éjjel a kocsmában, ott 
a városban valahol. . . .

Hoppke Gusztáv keresztet vetett. A  Fekete-erdők 
fia volt, tudta mi illik. Keresztet vetett és nézett maga 
telé: hát ez a János, az isten adjon neki örök nyugalmat, 
ez a János. . .  ólmos léptekkel hagyta ott az irodát és 
gondolatban eltépte azt a jelentést, amit tegnap írt a 
legény ellen. Nem kellett volna mégsem —  de az asszony 
volt rajta, az tüzelte: te csak írj, jelentsd, mert a fe
jedre nő! Nem kellett volna mégsem, joggal félt a Já
nos és talán ezért, talán azért. . .  De hiszen nem tud
hatta! Most egy másik jelentést kell írnia —  új legényt 
kér, vasárnap indulás lesz. . .

Eső szitált. Fedetlen fejjel ment a kormányos, egé
szen úgy, ahogy a koporsók nyomán lépkednek a gyászo
lók, gondterhelten, magába sülyedve, a földi lét szomo
rúságával homlokán.

Mert a másik, akit visznek, annak már könnyű. A  
fekete földi részvét azt illetti voltaképpen, akié a gond: 
aki él és ittmaradt.
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Műnk Artúr

Ági néni öröksége
Botka Lajos házasságáról beszélt az egész város. 

A  hír a szenzáció erejével hatott már csak azért is, mert 
Botka urat mindenki agglegénynek tartotta.

Egészen váratlanul jött: Botka Lajos telekkönyvi 
iktató megnősült. A  helybeli lapok is hozták a nagy ese
ményt : » . . .  Botka Lajos házasságot kötött Káposzta Re
ginával.« Tehát: kötött. Ez már elintézett dolog, nincs 
kibúvó. Ki hitte volna, hogy elveszi a Káposzta lányt? 
A sovány, sápkóros, görbelábú Káposzta lányt, a Márkó, 
vasúti fűtő beteges lányát. Most már mindegy: meg
történt. Megtetszett neki a lány vértelen, pattanásos 
arca, a kancsal szeme. Gusztus dolga. Kaphatott volna 
szebbet, gazdagabbat. A kis fizetéséből akarja eltartani 
ja koldusivadékot, a nagyratörő lányt, akiben a doktorok 
tartják a lelket. . .

Botka úr a kötelességtudó hivatalnok mintaképe 
volt. Hivatalában óramű pontosságra jelent meg regge
lenként. Legombolta kézelőit, magára öltötte kopott 
munkakabátját, maga elé rakta gondosan faragott ce
ruzáit, irószerszámaival és beletemetkezett nagy köny
vekbe. Fölfelé fésült világos szőke haja szabályosan nye
sett síkot alkotott feje búbján, ívelt orra alatt sárga, 
nyírott bajusz ült. Szótlan komolysága, merev, méltó
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ságteljes arca tekintélyt szerzett társai között. Harmin
con alól komoly partinak, szép embernek számított, azon 
túl, hat esztendő óta már csak a lányos anyák biccen
tettek felé az uccán.

Kifogástalanul öltözködött. Vasárnapi fekete ruhá
ján, felöltőjén, kemény kalapján egy porszemecskét se 
lehetett volna felfedezni, elegánciáját ragyogó lakkci
pők, sárga bőrkesztyűk és az elmaradhatatlan ezüstfejű 
bot tették tökéletessé.

Már az esküvőn kiderült a titok. Kati néni, Ági néni 
öreg, ráncosképű házvezetőnője közölte az ismerősökkel* 
hogy a Káposzta Reginára nagy örökség vár. Ági néni, 
a káposzta család legidősebb tagja, öccse egyetlen lá
nyára Reginára testálta egész vagyonát. Egy nappal az 
esküvő előtt csinálták nneg az írást: Reginára hagyta 
a hal-piaci emeletes házát, tíz lánc földjét, nyolc kapa 
szőllőjét. Kézpénzt nem adott egy fillért sem, mert Ági 
néni nem dobálja a pénzét. Még a lakodalmi költségek
hez sem járult. A  vőlegény fedezett mindent. A bútoro
kat is a vőlegény vette, részretfizetésre.

Ági néni, a gyermektelen özvegyasszony, híres volt 
zsugoriságáról. Hatvan éves korától nem tartotta számon 
éveit. Nyolcvan körül járhatott. Ha valaki megkérdezte 
hány éves, azt mondta: »úgy hatvan körük. A látása 
jnegromlott, de jajj volt annak, aki célzást tett rossz 
szemeire. Nagyott hallott, de erélyesen tiltakozott, ha 
valaki emelt hangon beszélt vele. »Nem vagyok én süket, 
lelkem« —  mondogatta mérgesen. Csipogó, cérnavékony, 
»náthás« hangját sokat hallatta. Szünet nélkül beszélt,, 
főleg régi dolgokról, fiatalkori élményeiről. Néha össze
függés nélkül csacsogott, mint a kisgyermek, senki se 
figyelt rá. A kiszáradt vézna öregasszony takarékosság-
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jból alig evett. Hetenként kétszer szigorú böjtnapot tar
tott, vasárnap is csak csipegetett kedvenc ételéből az 
érett túróból. Szivesen vette, ha a rokonok hoztak neki 
valami ennivalót. A takarékosság volt az élete, az imád
sága, szórakozása, mindene. Ebéd ideje alatt gyakran 
nézett be szegény lakóihoz, akik szánalomból ott ma
gasztalták ebédre és csodálkozva nézték, hogy milyen 
Imohón és milyen sokat eszik.

Bérházaiból, földjeiből befolyt jövedelmeit az élés
kamrában rejtette el a szita alá. A  féltve őrzött papír
pénzek között értékét vesztett bankók is akadtak.

A kiszáradt, fogatlan, ráncosképű, könnyesszemű 
Ági néni olyan volt, mint a madárijesztő. Régi, foltos, 
pecsétes rongyokat, fiatalkori gyöngyös köntösöket hor
dott, ritka ősz haját minden időszakban ugyanaz a csip
kés fejkötő fedte. Tarka, szennyes alsó blúza fölött té- 
flen-nyáron báránybőrbekecset viselt, hogy valahogy meg 
ne fázzék. Nagyon féltette az egészségét. Ha beteg volt, 
nem hívott orvost, háziszerekkel gyógyította magát. 
Templomba évek óta nem járt, a papokat gyűlölte, egy
házi adóját nem fizette.

A nevezetes végrendelkezése óta elmaradtak a láto
gatók, elmaradtak a rokonok kedveskedő étel-ajándékai, 
mindössze Botka úr és neje tartották fenn a vele való 
érintkezést. Vasárnap délután keresték fel Ági nénit a 
♦roskadozó Huszár uccai kis házban. A kötelező látoga
tásokra valóságos koldus-öltözetbe bújtak. A  legrosz- 
szabb, legrégibb ruhákat őrizték meg erre a célra. Mert 
Ági néni árgus szemekkel vizsgálta a ruhákat, nem tűrte 
a könnyelmű fényűzést. Elvárta az örökösöktől is, hogy 
takarékoskodjanak, ne költsék a pénzüket »pucc«-ra, fe~
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lesleges, drága ruhákra. A  vasárnapi látogatásokra Bot
ka úr kopott munkaruháját, foltos, elnyűtt cipőjét, szi- 
tiehagyott, elnyűtt felöltőjét öltötte magára. Felesége 
fejkendőben, háziruhában, kopott cipőkben látogatta meg 
nénikéjét, ami látszólag nagyon tetszett a vendéglátó
nak. Ági néninek tetszett az ilyesmi. Fátyolos, könnyes 
szemei felragyogtak, amikor Regina az elviselhetetlen 
drágaságról, nyomorról beszélt, csepülte a tékozlókat, 
akik pénzüket a drága ruhákra költik.

—  Majdcsak behunyja a szemét a vén satrafa —  
gondolta magában Botka úr és a végrendeletre gondolt, 
amit Ági néni gondosan őrzött sifonérjában a kopott, 
szennyes, nehézszagú rongyok között.

Regina a megmaradt étlemaradékokkal kedveske
dett :

—  Egy kis tarhót hoztam Ági néni —  kiáltotta a 
vén asszony fülébe. —  Ajándékba kaptam a szerb asz- 
:Szonytól. Tudja a Zorka nénitől. . .

—  A Zorka nénitől? —  bólongatott elégedetten az 
öreg asszony.

—  Ismeri?
—  Hogy ne ismerném. . .
—  Hát ismeri Ági néni a Meznerics lán yt?. . .

—  A Krizsák Treszka, meg a lőcslábú Lőrinc uno
káját?

Azt.
—  No mi van vele?
—  A Meznerics lány férjhez ment, oszt kalapot 

hord. . .
Ági néni összecsapta csontos ujjait. Nedves szemeit 

lehunyta, madárfejét ide-oda lóbálta.
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—  Ne mondd, lelkem, —  csipogta cérnavékony hang
ján. —  Szegény nagyanyja szerencsére már nem élte 
m e g ...

—  És rövidre vágatta a haját —  tette hozzá Re
g in a .. .

—  Még azt i s . . .  —  sopánkodott Ági néni. —  Min
dig mondtam, hogy az a lány nem tisztességes. . .  de 
kigyött a szavam. . .  ugy-i? . . .

Búcsúzáskor Ági néni mégegyszer szemügyre vette 
vendégei viseltes ruháit, aztán gondterhes arccal kér
dezte :

—  Aztán jártok-e valahová? Színházba, vagy a mu
ciba? . . .

—  Nem telik, Ági néni, —  ravaszkodott Regina —  
nem telik, miből is tellene. . .  Nagyon össze kell huzni 
magát a hivatalnok embernek. A  templomba járunk, meg 
kimegyünk a temetőbe. . .  Ez nem kerül pénzbe.

Ági néni elégedetten bólongatott főkötős fejével. . .
-------Múltak az évek, szaporodtak a gondok. Re^

jgina két leánygyermekkel ajándékozta meg férjét. A  
vérszegény asszony meghízott, »kinőtte« leánykori ru
háit, új holmikat kellett vásárolniok.

A négytagú család szűkösen élt a fizetésből. Botka 
úr adósságokba keveredett. A  kis fizetésből nem tellett 
ruhákra, mert Botka úr szerette a szép, divatos ruhá
kat. Az anyós nem segítette a lányát. Botka úr szemre
hányásait élesen utasította vissza:

—  Ha elvette a lányomat, tartsa is el —  hangos
kodott Káposztáné —  én már régen levettem a kezemet 
l*óla, elég a magunk b a ja . . .  Aztán a vén szipirtyó se: 
él örökké, a vagyonát nem viheti a sírba. . .
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Botka úr fehér arca lángvörös lett. Áp#lt, csontos, 
fehér kezeivel idegesen csipkedte nyírott, sárga ba
juszát:

—  De hiszen ide s tova tíz éves házasok leszünk. . .
—  No oszt? Most már csak nem viszi soká. . .  egy

szer csak meggebed, örökké csak nem é l . . .
Ági néni súlyos betegséggel ágynak esett.
Orvost, papot nem bocsájtott ágyához. Maga szol

gálta ki magát. Még Kati nénit is kitessékelte a szobá
ból. Láztól kigyult arccal vonszolta erőtlen testét az élés
kamrába és reszkető kezekkel olvasta meg a szita alá 
rejtett vagyonát.
) A dohos, földszagú, áporodott, szellőzetlen szobá
ban feküdt betegen heteken keresztül és egyetlen láto
gatója, Regina előtt még csak nem is említette a halált. 
A  délutáni órákban félrebeszélt, fiatalkori szerelmeit 
(emlegette. Alig evett. Ételmaradékok, zsemlyemorzsák 
szennyezték gyűrött, savanyuszagu ágyát. Az ablakokat 
is befüggönyözte, hályogos szemeit bántotta a fény.

Botka úr napról napra érdeklődött Reginánál:
—  Meddig viheti még? . . .
—  Pár nap az élete . . .  Nem viszi sokáig. . .
És Ági néni kilábalt a súlyos betegségből.
Azon reggel, amelyen Regina izgatottan sietett a 

rozzant Huszár-uccai ház felé a képzeletében már kite
rítve látta nénikéjét, Ági néni a kertben gyomlált. Regi
na majd hányát esett, amikor meglátta a rongyokba 
burkolt »haldoklót«. Széttaposott papucsaiban ide-oda 
csoszogott.

—  Nagyon éhes vagyok, —  csipogta madárhangján 
Regina felé —  hoztál, lelkem valami harapnivalót ? Sza
lonnát, paprikás szalonnát kívántam m eg. . .
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Botkáéknál megszületett a harmadik leánygyermek 
is. A gondterhes családapa mind mélyebben sülyedt az 
adósságokba. Fűnek-fának tartozott. Utóbb már türel
metlenkedtek a hitelezők és csak Ági néni betegsége alatt 
Voltak hajlandók beleegyezni a halasztásba.

-------Tíz esztendő múlt el kínos várakozásban. Re
ginának csillapíthatatlan étvágya volt, mázsányira hí
zott. Botka úr lefogyott, összeroppant, megöregedett, pe
dig mindössze csak negyvenhat éves volt. Gyomorbaj 
kínozta, nem tudott enni, az orvosok diétás konyhát ír
tak elő neki. A gyerekek is felcseperedtek. A legidősebb 
tmár harmadik elemibe járt.

Ági néni alig változott a lefolyt tíz év alatt. Azaz, 
hogy mégis változott, mintha frissebben mozgott volna, 
mint tíz esztendő előtt. Aztán új háziszert használt régi 
reumája ellen: rézelejével dörzsölte lábait. És ivott. Pá
linkát ivott. Azt mondta: nagyon jót tesz neki: étvágyat 
csinál, erőt a d . . .

Pünkösd hétfőjén történt.
Botka úr és neje a gyermekekkel együtt vasárnap 

délután —  szokás szerint —  meglátogatták Ági nénit. 
A  hétfői napot kirándulásra szánták. *

—  Legalább ezen az egy napon ünnepelhetek —  só
hajtotta Botka úr. —  Elég volt tegnap a vén szipirtyó- 
Tbol----

Regina az ég felé fordította vörös fényben ragyogó 
tezemeit.

—  Isten látja a lelkemet, —  mondta bűnbánóan —  
nem kívánom senkinek se a halálát. . .  De Ági néni már 
éppen eleget é lt . . .

—  Nyakig ülünk az adósságban. . .  —  tette hozzá
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Botka úr, mialatt bevette fájdalomcsillapító orvosságát.
—  Ez a vén zsugori még engem is tú lél. . .

Pompás napsütésben sétált a Botka család a Népkert 
felé. Az asszony vadonatúj égszínkék, szalagos, csipkés 
kosztümjében, új szalmakalapjában pompázott. Mellette 
lépkedett az ura, hitelbe készült új fekete zakójában, 
csíkos nadrágban. Lakkcipője tükörfényes volt, sárga
kesztyűs keze büszkén pihent az ezüstfejű boton. A  kis 
lányok is új ruhát kaptak pünkösdre: szép, rózsaszínű 
selyemruhácskákat. Botka úr nagyon szerette a szép ru
hákat, maga is mindig csinosan öltözött, kivéve, ha Ági 
nénihez mentek látogatóba a dugott uccákon keresztül.

A két nagyobbacska leányka elől haladt, ünnepé
lyes léptekkel, vigyázva nagyon az új sárga cipőkre. A  
legkisebb gyermek az apja kezét fogta.

Élvezték a tavaszi napsütést, terveket szőttek a jö
vőre. A halpiaci bérház lakóinak felemelik a házbért, 
mert nagyon olcsón laknak. De emelnek az üzlettulajdo
nosoknak is. Az ócska, Huszáruccai házikót eladják és 
árából kifizetik az adósságokat. Talán még marad is. A 
földeket kiadják árendába és nem felesbe, mint ahogy 
b,zt Ági néni évek óta tette. . .  A  szőllőben is rendet csi
nálnak. Az Izabella tőkéket sorra kidobják és kádárkát 
tesznek a helyébe. A  régi bundást, az öreg tolvajt egy
szerűen kiteszik a szőllőből.

Büszkén lépkedtek a nagy utón. Botka úr időnként 
^egállott és gondosan leseperte ruhájáról az ucca porát.

Nyugat felől hirtelen szél kavarodott. Az égbolton 
^sárga-fekete felhők úsztak, a nap eltűnt a felhők mögött. 

) A  hűvös szél az arcukba vágott.
Vihar közeledett.
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Ünneplőruhás hölgyek sikongva menekültek fedél 
alá. Néhány kövér esőcsepp koppant a porban. Az aszfalt 
fekete szeplőfoltjai egyre ijesztőbben szaporodtak.

—  Megázunk. . .  —  morogta Botka úr és ijedten 
tapogatta vállait.

—  Siessünk haza! —  sikongott az asszony.
—  Erre rövidebb az út, —  mondta Botka úr és iz

zadságát törölte, —  gyerekek . . .  erre vágjunk keresz
tül a Huszár uccán. . .

A  szél erősödött. Sárga porfelhő húzódott végig a 
keskeny uccán. A  legkisebb leányka elpityeredett. Az 
apja karjába vette, zsebkendőjével letörölte sáros köny- 
nyeit. A  kis lányok szoknyáit felkapta a szélroham.

A Huszár uccába értek. A  kis lányok előre szalad
tak. Ági néni háza elé értek.

Ági néni a kiskapu mélyedésében, egy törött malom- 
kövön állt. Ócska, avult főkötőjét lengette a szél. A  kis 
lányok illedelmesen köszöntötték:

—  Kezét csókolom Ági néni. . .

Mire Botka űr és felesége a ház elé ért, megeredt 
az eső. Nem maradt más választás: be kellett menekül« 
niök a kis házba, fedél alá.

—  Ebből baj lesz fiam —  súgta Botka úr fülébe Re
gina —  nagyon ki vagyunk öltözve. . .

Botka űr sárga arca vérpiros lett, kétségbeesetten 
nézett a feleségére.

Ági néni leültette a vendégeit, a gyerekek az ágy 
szélére telepedtek. A vén asszony előbb ide-oda csoszo
gott, szipákolt, azután végigmustrálta a gyerekek ruháit. 
“Megtapogatta Regina kabátját, kalapját, azután Botka 
űr élesen vasalt elegáns nadrágján, lakkcipőjén akadt
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meg a szeme. A szemle végére maradtak Regina ragyo
gó selyemharisnyái.

—  Finom dolgok ezek —  csipogta vékony hangján 
Ági néni és a fejét csóválta hozzá. —  Nem gondoljátok 
gyerekek, hogy ezek a finom, drága holmik nem valók 
szegény embereknek?...

Csöpögő orra alatt végighuzta kezefejét, aztán fel
emelte foltos, rongyos szoknyáját és rongyos harisnyáira 
mutatott:

—  Nézzétek, hogy járok én . . .  Nem telik jobbra. . .  
drága holmira . . .  Nem telik, ha mondom. . .

Dünnyögő orrhangja kísértetiesen hangzott a fojtott 
levegőjű szobácskábán.

—  Könnyelműek vagytok! —  sikongott magánki- 
vül, egész testében remegve. —  tékozlók vagytok. . .  És 
én ilyenekre bizzam féltve őrzött, összekuporgatott sze
génységemet? . . .  Istenem. . .  Istenem. . .

Botka úrnak a torkára fagyott a szó. Mereven ült 
a székén, homlokát kiverte a hideg verejték. Lesütött 
szemekkel, szótlanul bámulta a szoba földes padlóját.

Regina remegő hangon szólalt meg. Égre földre es- 
küdözött, hogy ezek csak kölcsönkért ócska holmik. . .  
Békiteni akarta a felháborodott öregasszonyt.

Ági néni hitetlenül rázta a fejét:

—  Könnyelmű népség. . .  pazarlók vagytok. . .  Mi
nek az a drága ruha, a kalap, a selyemharisnya?. . .  Ru- 
tul becsaptatok. . .  —  sikitotta és vaksi szemeit még egy
szer körüljáratta a vendégeken.

Az asszonyból kitört az évek óta elfojtott keser 
jrűség.
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—  De hiszen Ági néni —  így siránkozott egész testé
ben remegve —  egy hivatalnok ember nem járhat úgy, 
mint a kold us... Mit mondanának az emberek?

Ági néni egyre izgatottabban kiabált náthás hangján:
—  Hátha még lehunynám a szememet. . .  Egy év 

alatt elpucolnák a vagyonkámat. . .  Szép kis örökösök...
Szót szó követte. Regina nem hagyta a magáét. Bot

ka úr is kiabált, az asztalt ütötte. A  nagy lármából Re- 
4gina sivitása vált ki:

—  Mi nem járhatunk úgy, mint a koldusok. . .  Ezt 
csak Ági néni teheti. . .  pedig ez nem illik gazdag asz- 
szonyhoz!. . .

Ezt meghallotta Ági néni. . .
—  fin g a zd a g ... asszony va g yo k ? ... —  dadogta 

Jmlykapirosan és szédelegve támolygott ágya fe lé . . .
Kitisztult.
A  nyugati égboltot kettős szivárvány ölelte át. A 

vendégek remegő lábakkal hagyták el a házat.
Ági néni ájultan feküdt ágyán. . .

*

Kati néni újságolta másnap, hogy Ági néni megvál
toztatta végrendeletét és minden vagyonát vénkisasszony 
testvérére hagyta.

A  vénkisasszony még nálánál is fukarabb volt.
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Nánássy Károly

Czibere József bosszút áll
Az alacsonyhomlokú ház homályos, piszkos ablak

szemeivel unalmasan pislog a széles uccára. Az ablak
szemek majd itt, majd ott, szivárványszínekben játsza
nak, ahogy a napsugár végigsiklik rajtuk. Az uccai üveg
ajtó egy fiókja kitörve, nyilván valaki a könyökét nyom
ta oda tegnap, vagy éppen egy poharat csapott oda. 
Rajta a legyek zümmögve kibecsapódnak éppen mint a 
méhek a kaptárba. Csakhogy az ő virágaik áporodott 
szagú poharak, nedves cigaretta csutkák, széttaposott 
ételmaradékok az asztalok a la tt. . .  Távol a Duna felett 
néhány repülőgép döngicsél. Éppen úgy hallatszik, mint 
a legyek cikázása a kitört ablakon keresztül-kasúl. . . .  
Egynéhány szekér álmosan nyavalyogja végig az uccát. 
A  kocsis nagyokat bókol, néha majd a lovak közé nem 
esik. Ijedtében hirtelen felriad s nagyot suhint ostorá
val a lovak füle közé. A  por bágyadtan száll a kocsi 
után. . .  A  kocsmaajtó sóhajtva ásit egy nagyot s két- 
három zenészt köp ki, akik vakondmódra hunyorgatnak 
a reggeli napfényben. Befejezték a huszonegyet s most 
mennek kukoricát kapálni. . .  Hétfő van. Olyan unalmas, 
fanyar minden. . . .  Benn a kocsmában súrolnak.

A sörös és borospoharak ragadósan sorakoznak egy
más mellé a »keleváj«-ban. A  ház népe unottan csoszog
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ki s be. Csak néha-néha szabadul fel hétfői közönyössé
géből, amikor egy hang a sötét sarokból konok követke
zetességgel italt rendel. Már vagy négy éve rendelgeti 
így hétfőtől vasárnapig, minden áldott nap. Az utolsó 
két lánc járja már.

Azelőtt erős férfi volt, most már összenyaklott a 
teste s hangját rekedtre kiabálta az alkohol után.

Lajos, hozz még két decit!
S ezt addig hajtogatja minden nap, mig csak ki tud

ja mondani. Akkor aztán hazaviszik aludni. Másnap 
pajog a feje, a gyomra majd kiugrik, de csak megint 
élőről kezdi: »Lajos, hozz még két decit!«

Pedig Czibere József nem szereti az alkoholt. Czi- 
bere József csak bosszúból iszik. Bosszút áll a földjén, 
taneg saját magán, amiért ilyen csúnyán elhibázta az 
életét.

Valamikor karcsú, diószemű legény volt. Értelmes 
arca érdeklődve nézett bele a világba. Hogy nem olyan 
volt, mint száz más, mutatja az legjobban, hogy a kato
naságnál irodába helyezték. Gyönyörűszép gyöngybetű
ket tudott egymás mellé ragasztani. Itt aztán nagyon jól 
ment a sora. A  tót származású Medve törzsőrmester 
mellé került, aki nap-nap után mindjobban megszerette. 
Estenként kiment a Garam partjára s hallgatta a heve
sen csacsogó folyót, bámulta a mellette hirtelen égnek- 
szökkenő hegyet. Szokatlan és nagyszerű volt akadályo
kat nem ismerő alföldi szemeinek. Amikor a folyó part
ján álldogált, mindig eszébe jutott az ő otthona. Az erő
szakos folyó sok mindenfélét magával cipelt. S az mind 
a Dunába ömlik. A Duna pedig viszi le-le, egészen az ő 
hazájáig. S mi lenne ha ő is küldene haza valami üze
netet a folyóval? Hátha éppen Zsuzsi fogná ki. Mert ő
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is úgy jött el hazulról, mint a többi katona. Otthon 
hagyta azt, akit kiválasztott. Nem volt ez szerelem, hanem 
fcsak olyan összeszokottság. Mikor a lány először volt
& kocsmában táncolni, ő kisérte haza s azóta nemi is gon
dolt arra, hogy mással álljon meg a kapuban. Most azon
ban az elhagyatottság, meg a nagy távolság, megszépí
tették előtte Zsu2sit, mert jó volt arra gondolni, hogy 
neki is van valakije, aki várja. S mikor egyedül volt so
káig, valami mindig a torkát kezdte szorítani, nyaggatni 
(kegyetlenül. Egy érzés, egy mondat, de nem volt kinek 
elmondania. A  végén azonban mégis kibuggyant belőle a 
szó: Zsuzsi. De miért kellett neki Zsuzsit otthagynia? 
Miért is van az, hogy akik szeretik egymást, nem lehet
nek örökké együtt? ő t szerette az apja, anyja. Meghal
tak. Itthagyták, ő  szereti Zsuzsit, jött a császár s három 
évre elszakította tőle. Isten tudja mi lesz három év múlva. 
Czibere Jóskának két év múlva két csillag fehérlett a 
parolinján. Egész pozíciót vívott ki magának. Két csilla
got szerzett s rábízták az élelmezési iroda vezetését. 
Medve törzsőrmester váltig is hangoztatta, hogy marad
jon ott végleg. Kap három csillagot s ha kiöregszik nyug
dijat.

Medve törzsőrmesternek volt egy lánya is. Nagy, 
erős, kenderhajú. Szép volt és Ancsának hívták. Sokszor 
bejárt az irodába, kivált amióta Czibere Jóska két csil
lagot viselt.

Ancsa közel volt s Jóska mindennap látta. Zsuzsi 
fcagyon messze volt s csak néha-néha jött tőle egy-két 
oldal ákom-bákom. Amellett Jóska fiatal volt. Huszon
három éves. . .  S így egyszerre csak azt vette észre, hogy 
jobban esik Ancsával sétálni a Garam partján, mint Zsu
zsi ákom-bákomját olvasni. Meg aztán rettentő büszkévé
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tette az, hogy Ancsa kisasszony volt. Fehér volt a keze 
és kalapot viselt. A könnyű, gondnélküli élet, Ancsa fe- 
fér keze és kék szeme, hamar elhomályosították előtte a  
falut, fis még hozzá Medve törzsőrmester űr sem emelt 
semmi kifogást a dolog ellen. Igaz, hogy egypárszor meg
fenyegette, de ebben a fenyegetésben több volt a tréfa 
és ugratás.

Egyszóval Czibere Jóska megszerette Ancsát, An
csa pedig Jóskát. Már a kézfogót is megtartották volna, 
ha Jóska nem halogatja annyira a dolgot.

Tudja Isten, valami lelküsmeretfurdalást érzett. . .  
Most már pár hét múlva megszabadul. Ha visszamarad, 
kap m,ég egy csillagot, elveszi Ancsát s nyugodtan élder 
gél. De akkor mi lesz. . .  nem, nem Zsuzsival, hisz Zsuzsi 
találhat magának mást, hanem mi lesz az ő hét lánc 
földjével, amit az apja hagyott rá? El nem adja, inkább 
meghal. Földet eladni? Ha mieg kiadja másnak felesbe, 
vagy árendába, elparlagositják. Felveri a tarack, meg a 
farkasalma az ő szép hét lánc földjét.

Czibere Jóskának választani kellett, Ancsa meg a 
nyugdíjas állás és Zsuzsi meg a hét lánc föld között. A  
mérleg egyik serkenyőjében a szerelem és a jólét, a má
jaikban pedig hét lánc föld s a deréktörő munka. A  hét 
lánc föld iszonyatos súlyát, még a szerelem sem volt ké
pes megbülenteni. A katonából kitört a paraszt s Ámor, 
a parányi kis istenke szembesütve vonult félre, oly ha
talmas bálvány elől, mint a föld, a parasztisten.

Mennél jobban közeledett a szabadulás ideje, annál 
jobban vágyott haza. Annál jobban közeledett hozzá a 
föld, Zsuzsi, búza, tehén. . .  S otthagyta Ancsát. Ancsa 
sírt, Medve törzsőrmester káromkodott. A  paraszt istenit 
szidta Jóskának. De Jóska eljött. . .  Zsuzsi megvárta. . .
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Boldogan, mint mikor valaki egy borzasztó nagy 
gondtól szabadul meg, vetette ekéjét a földbe s hasitott 
vele mély, fekete barázdákat. . .  Egyszer aztán ismét 
léletébe csörditett a császár kemény szava. Galíciába vit
ték az oroszok ellen. Kegyetlen idők jártak. Kint a gép
fegyver kaszált irgalmatlanul, idehaza meg a spanyol*

Czibere Józsefet elkerülte a golyó, feleségét azon
ban lekaszálta a spanyol. . .

Aztán ő is nemsokára hazajött.

Újra hasogatni kezdte a barázdákat, míg egyszer 
azt látta, hogy hiába csinálja. . .  Superfoszfát, rekord- 
termés, többtermelés, szelektor s ezekhez hasonló szava
kat ismert meg. Sajtolta, préselte, gyúrta a szegény 
földet, de hiába. Hiába dolgozott, nem haladt semmire. 
Az emberek krízist emlegettek amerre csak megfordult. 
Nem sokat értett mindebből, de annyit látott, hogy a 
{földnek már nincs ereje. Nem kell a termése, nem kell 
maga a föld sem. És ekkor elveszett a hite, a földbe 
vetett hite. Maga van, Zsuzsi nincs, gyerek nincs s a hét 
lánc föld nem tudja eltartani. Minek akkor? És el
vesztette az első láncot. Mintha bunkóval csapták volna 
fejbe, mikor a szerződést aláírta.

—  Dani, szólt a vevőnek s a kezei fényesek voltak, 
úgy szántsd, ahogy én szántottam, ahogy idesapám szán
totta. Kukoricát vess bele, mert kövér főd ez, bükköny 
vót benne tavaly. . .

Nehezen vált meg tőle. Nagyon szerette s nem akar
ta, hogy idegen kéz alatt valami baja essék.

S aztán jött sorban, mindig könnyebben és könnyeb
ben a második, harmadik. . . ,  hetedik.

És jól esett. Jól esett mindig mámoros szemmel néz
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ni a világot. Mindent mindig jónak, szépnek látni. Arany- 
színnel bevonni a múltat s arról ábrándozni.

Ancsa. . .  Garam. . .  Aranyszínű, gyönyörű emlé
kek. Hej, ha akkor esze lett volna, milyen más ember 
volna most.

Elmosolyodik... Ránéz a pohárra. Üres.
—  Lajos, hozz még két decit!
S mikor Lajos elébe teszi, csendesen hozzáteszi: 

Úgyse hordogatod mán soká.«
—  Miért Józsi bátyám?
—  Mer nem futtya tovább, meg mer elmék innen.
—  Ugyan hová?
—  H ová. . .  valahová, akárhová, csak itt ne legyek. 

A  városba. . .  Éjjeli őrnek, vagy valami fenének.
—  Hát, hát, asse rossz.
Zsebéből újságpapírt kotorász elő. Dohányt csavar 

belé. Rágyújt.
És fölhúzza a lábát míg a padlót alatta súrolják.
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Polácsi Dános

Legjobb az egyenes út
—  Ez még kilencszáztizenhatban történt. Délben fá

radtan mentem haza a községházáról. Zfúgott a fejem a 
sok ajtócsapkodástól, panasztól, lármától. Az egyik 
tanitótársam, aki szintén a községházán dolgozott és az 
őrlési engedélyeket kezelte, megkért, hogy vegyem át 
tőle ezt a terhes és kellemetlen munkát. Neki Noviszádon 
fontos bevásárlásai lesznek. El kell utaznia. Az adókive
téssel voltam elfoglalva. Most meg ezt is a nyakamba 
vettem. Annyi dolgom volt, hogy azt sem tudtam mibe 
kapjak. A  feleségem rögtön észrevette rajtam, hogy va
lami bánt. De nem szólt egy szót sem. Harmadik gyerme
künket tartotta a karján. A  nagyobbak sem voltak idő
sebbek négy -̂öt évesnél. Szerény jövedelmem nagy ré
szét a noviszádi adóhivatalnál kaptam. A  községtől öt 
lánc földet munkáltattam felesben. A  felesem szerb 
volt. Különben is a faluban az én családom volt egyedül 
magyar. A  lakosság lélekszáma meghaladta ugyan a két- 
ezeret, de ebből négyszáz egynéhány németen kivül a  
többi szerb volt. A  felesemet Mitának hívták. Derék, jó- 
i-avaló ember volt. Neki is volt szép kis vagyonkája, de 
ámellett még bérelt is, hogy vagyonát növelje. Mikor a 
Szilágyságból a faluba jöttem, ő rögtön eljött hozzám és 
előadta szándékát, hogy kiveszi felesbe az öt lánc tanítói 
földemet, örömmiel fogadtam az ajánlatot. Akkor még
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Regény voltam, igyekeztem lerázni a gondot MitávaT 
többször beszéltem. Meglátogattam a lakásán is. Lát
tam a családja körében. Boldog volt. Kedves felesége és 
gyerekei feledtetik vele az élet terhét, saját baját. Szép 
jószága volt. különösen szerette a szép lovakat. Azért 
beszélek ennyit a felesemről, mert néhány perc múlva,, 
hogy letettem a kanalat azon a szomorú napon, benyitott 
hozzám a határcsendőrség egyik detektivje és négyszem 
között kívánt velem beszélni —  mondotta Mérő Ferenc 
és körülnézett a szobában.

Én is önkéntelen követtem tekintetét. Egy-két má
sodperc alatt láttam Rákóczi búcsúját Zrínyi Ilonától,, 
Feszty Árpád körképének részletét, két Díszoklevelet va
lamelyik mezőgazdasági kiállításról és egy csoportképet^ 
melyen Mérő Ferenc, mint a szegedi tanítóképző végzett 
növendéke bátran tekint a jövőbe . . .

Most itt ül előttem. A  haja ősz. Rövidrevágott ba
juszát is megcsípte már a dér. Kék szemeiben azonban, 
még mindig hit és önbizalom van. A  szája szélén, az orr- 
jtól lefelé mély barázda. A  homlokán redők. Az idő és a 
kiállott fáradalmak nyomai. De még mindig erős és ke
mény. Mintha a széke mögött ott állanának kálvinista, 
ősei és rajta pihentetnék tekintetüket.

Wurstnak, vagy minek hívták azt a titkos^rendőrt. 
Erős ember volt. Bizalmaskodó, ravasztekintetű, de alap
jában jó lélek. Azt mondotta, úgy tudja hogy Mita az én 
felesem.

—  Igen! mondottam.
—  Hát aztán milyen ember ez a Mita?
—  Milyen ember? Milyen ember? Jó ember. De

rék és becsületes ember. Van egy kis vagyona és feliben 
tartja a földjeimet már évek óta. Felesége és gyermekei
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tannak. —  Igen, igen, de az ellenséggel összejátszik, —  
mondotta Wurst és a zsebéből levelet vett elő. Nézze ta
nító úr, —  és szétteregette a levelet, —  ezt az irást egy 
szerbiai hadifogolynál találták. Ezt a Mita írta. Igaz, hogy 
csak egyszerű, vigasztaló sorok ezek, de ki tudja nincs-e 
a szavaknak valami titkos értelmük, fin azt a paran
csot kaptam, hogy vigyem Mitát a petrovaradini parancs- 
nakságra, ha az ön véleménye is megerősíti a gyanút. 
Kivert a hideg verejték. Tudtam, hogy ebben a percben 
egy ember élete és halála forog kockán. —  Reszkető kéz
zel ragadtam fel a levelet. Valóban Mita írása volt. Azt 
mondottam: én ismerem ezt az embert. Jót állok érte az 
életemmel. Kevés ilyen becsületes emberrel találkoztam 
életemben. Ne bántsák, mert ő egészen ártatlan. Nem 
x>lyan ember ő, aki a szavaknak kétféle értelmet akarna 
adni.

Ha ő itt azt írja, hog kedves testvérem ne búsulj, 
nem tart már sokáig a világháború és nemsokára ismét 
iriszont fogod látni a szülőföldedet, kedves feleségedet 
és gyermekeidet, az nála nem jelent sem ágyút, sem 
muníciót vagy más dolgot. Az életemet rá, ha nincs iga
zam  ̂ Wurst eltette a levelet. Mita nem tudott meg akkor 
semmit. Én nem szóltam neki a dologról. Úgy láttam 
rajta, hogy ő semmit sem tud az egészről. —  A  sok do
logban aztán hamarosan elfelejtettem az egész Mita 
ügyet. Sok mindenféle mendemonda járta a faluban. A  
hadiözvegyi segélyekről és a fölmentésekről beszéltek 
az emberek. Nekem ezekhez a dolgokhoz semmi közöm 
sem volt. Én csak az őrlési engedélyeket kezeltem. Nem 
is volt olyan ház az egész faluban, ahol ne lett volna 
legalább elegendő kenyér. A  mi gyerekeink még tizen
nyolcban is fehér kenyeret és sült malacot vittek a ta-
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risznyájukban, mikor visszatértek a frontra az eltöltött 
szabadság után. Egészen összeforrt a szivem a falum* 
mai. Mindenkinek segitettem az élet terhét hordozni.

Mélyet sóhajtott. Ismét körülhordozta tekintetét a. 
falakon, mintha láthatatlan, eltűnt eseményeken pihen
tetné meg lelki szemeit; megáll itt is —  ott is. Arca el
sötétült.

—  Hej, pedig de sok jajgatás és sirás hangzott el 
abban az időben a községházán, hány család öltött gyász
ruhát, hány erős embert temettünk el a sebesülés után 
néhány hétre. Az az évtizedeken keresztül mesterségesen 
szitott harcikedv, ami tizennégyben olyan bősz erővel 
tört ki az emberekből, harcvágy, dicsőségszomj, kaland 
és föltünési vágy mind, mind lelohadt, elpárolgott. Az 
emberiséget átfogó nagy mámor helyét a bekevágy fog
lalta el. Néhány év alatt minden megváltozott.

—  Mi történt tizennyolcban?
—  Mikor a központi hatalmak ereje megtört* a mi 

falunkon is katonák vonultak át. Először huszárok jöt
tek. Nem maradtak sokáig. Hamarosan, néhány nap múl
va tüzérek érkeztek a faluba. Az ágyukat otthagyták a 
községháza udvarán. A lovakat kivezették a rétre és ők 
pedig vidám lakmározás után a vasútállomásra mentek 
és elutaztak. Félszázad gyalogság érkezett ezután. Le
tették a fegyvereiket és elszéledtek. Ekkor a legtöbb 
ház ellátta míagát puskával, lőszerrel. Utána két-három 
napig csend volt.

Elhallgatott, mintha a gondolatait akarná rendezni. 
Lassan beesteledett; a Fruska Gora felöltötte sötétkék 
hálóköntösét, melyen még itt-ott fehér foltok látszot
tak. A késői, márciusi hó. Felállt. Leeresztette a füg
gönyt. Felgyújtotta a villanyt.
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Lélekben átfutottam a bácskai rónát. Láttam ezt a 
sokféle emberrel ellepett földet. Szerbek, németek, mar 
gyarok, szlovákok, zsidók, cigányok élnek egymás mel
lett. Sőt sokszor egymás tőszomszédságában a legna
gyobb békességben. A  földjeiken dolgozva délben egy 
fa árnyékába ülnek, hogy megegyék ebédjüket. Az üz
letekben és műhelyekben felkeresik egymást, hogy meg
rendeljék, megvásárolják ruházati cikkeiket, gazdasági 
gépeiket stb. Mennyivel több megértés és szeretet ébred 
fel az ilyen emberekben kölcsönösen egymás iránt így 
egymással érintkezve. Felismerik a faji sajátságok ré
tege alatt az általános, közös emberi értékeket és ezen át 
eljutnak egymás szivéig, —  leikéig. Itt van ez a Mérő. . .  
Igazi magyar. Tiszta erkölcsi érzékét nem zavarta meg 
semmi. A  sok uszítás, heccelés, amit a lapok éveken át 
ontottak eléje, nem tudták vele elhihetni, hogy a földön 
kölcsönös megértésen és szereteten kívül még más erők 
is méltók az emberhez.

—  Én is megijedtem, mikor meghallottam;, hogy az 
előnyomuló szerb hadsereg előőrsei délután beértek a 
falunkba. A  községházáról hazasiettent Azt mondottam 
a feleségemnek, hogy készítse el a gyerekeket, az éj lep
le alatt kiszökünk a faluból és lassan lehuzódunk Novi- 
szádra. Szegény asszony sírva öltöztette föl a gyerekeket 
az útra. Csomagolt. Én is összeszedtem kevéske pénze
met. Míg az útravaló készült átmentem a szom szédom 

hoz. Gazdag ember volt, akinek nemjcsak a vagyona, de 
esze és becsületérzése is jó nevet szerzett a faluiban. 
Azt mondtam neki: Bránkó szomszéd, én a családommal 
ma éjjel átmegyek a szomszéd faluba és onnan lassan 
lenuzódunk a csatorna mellett Noviszádra. Vigyázzon, 
ahogy tud a hátrahagyott bútorra, őrizze állatjaimat....
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—  Nem lesz abból semmi! Nem szabad magának 
elmenni. Maradjon csak maga itt közöttünk! Miért men
ne el? Nem ártott maga senkinek. Tudok én mindent, 
fin az életemmel állok jót, hogy sem: magának, sem a 
feleségének, sem a gyermekeinek, —  ekkor már négyen 
voltak, —  semmi bajuk nem lehet. Menjenek el azok, 
akik sanyargatták a népet. Megrövidítették az özvegyek 
járulékait, pénzért kijárták a fölmentéseket, nem könyö
rültek mieg sem az öregeken, sem az árvákon, de maga, 
tanitó űr ne szökjön el, hiszen maga becsületes ember, 
aki nem vétett senkinek.

fin erre hazamentem és otthon azt mondtam, itt ma
radunk. Rakjátok vissza a holmitokat a szekrényekbe. 
Szinte látszott az arcokon a megkönnyebbülés. A  felesé
gem szemében örömkönnyek ragyogtak. A  gyerekek 
kiszedték a batyukból ruháikat. Én is visszatettem azt 
a  két három fontos okmányt az asztalfiókba, amelyet 
valamikor Szegeden adott a kezembe az igazgató: mond
ván : ez a papiros igazolja a világ előtt, hogy tanitó vagy. 
Visszatettem, mert most már úgy éreztem, hogy majd a 
Bránkó szomszéd azt is igazolni fogja, hogy milyen ta
nitó vagyok, ő lesz az én élő bizonyságom. Amint így el
mélkedtem, kinyílt az ajtó és belépett rajta öt-hat gazda 
a  faluból. Mind szerbek. Az egyik megszólalt: tanitó űr!,
—  a mi testvéreink itt vannak a faluban. Megérkeztek. 
Nálam vannak megszállva. A  parancsnokuk azzal a meg
bízatással küldött ide minket, hogy téged is hívjunk el. 
lá tn i akar. Igazi sumadiai ember, azoknak a hősöknek 
^mókája, akik valamikor Karagyorgye Petrovics alatt 
harcoltak a törökök elen. Csak nyolcán vannak. Jöjj 
velünk!

—  A  feleségem sírva fakadt. A  gyerekek is rákezd-
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ték. Pillanat alatt olyan hangos lett a ház a sírástól, 
mintha temetés lett volna a házban. De mikor az ismerős 
arcokon barátságos mosolyt láttak megbékéltek. Mind
annyian egyszerre beszéltek. Ne féljen, tanitó úr! Csak 
jöjjön egész bátran! Egy-kettőre összeszedtem ma
gam. Elindultunk. A  sötét uccán sok mindenféle gondo
lat megfordult a fejemben. Nem mondom, hogy nem gon
doltam a legrosszabbra. Amint mentünk, hallottam, hogy 
a jegyző is meg a másik tanitó társam is sürgősen, hi
vatalos ügyben elutaztak__  Hamarosan odaértünk.
Amint benyitom az ajtót hét-nyolc felfegyverzett férfit 
látok az asztal körül. Tölténytartók vannak keresztül
vetve vállaikon. Bal hónaljuk alatt ott vannak a puskák. 
Kedélyesen beszélgetnek. Engem a parancsnok elé vezet
tek. A  szobában több férfi volt. A  többek között ott állt 
Mita is. Mikor én a parancsnok előtt megálltam: ez a 
magyar tanitó!, mire a parancsnok kezet nyújtott és 
hellyel kinált meg. Leültem. Eleinte nem igen beszélget
tünk. Csak mikor már egy-két pohár bort is megittunk* 
Szólalt meg a parancsnok: Mita, hogy is történt az a do
log? Mita elmondta a levél-históriát. Élénken kiszínezte* 
hogy mi várt volna rá, ha akkor én életemmel nem állok 
jót érte. Aztán a többiek is tudtak egyetmást a dolog
ról. ők is bizonygattak. Mita elmondta azt is, hogy az 
egészet a legmegbízhatóbb forrásból tudja, maga Wurst 
mondta el neki és a levelét is megmutatta annak idején, 
ő  nem szólt abban az időben senkinek a dologról, de 
ma mikor meghallotta, hogy én el akarok menekülni a  
faluból, eljött ide az egészet elmondta a parancsnoknak, 
mire az látni kivánt engem. Megtudtam azon az éjszakán 
azt is, hogy az emberek minden lépésemet hogyan szá- 
montartották és minden jó tettemet megjegyezték.
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Vacsora után a parancsnok két embert akart mel
lém adni, hogy vigyázzanak rám. Azt is mondotta, ha 
netalán félnék, őrt is ad a házam e lé . . .  így  történt. —  
Az ember nyugodt lélekkel mehet végig az életúton, ha 
a szándéka jó és tisztességes, ha a cselekedetei becsületes 
lélekre mutatnak.

—  És otthon? Hogy fogadták?
—  A feleségem nyitott ajtót. Átölelt. A  nagyobb 

gyerekek még ébren voltak. Elmondtam néhány szóval 
a velem történteket. Tapsoltak. Majd hamarosan lefe
küdtek. Higyje el, hogy hosszú idő után az volt az első 
nyugodt éjszakám. Nem azért, mintha azelőtt okom lett 
volna a nyugtalanságra, de azért leginkább, mert sok, 
sok emberben fölülkerekedett a rossz és hogy céljukat 
elérjék, túl tették magukat becsületen, tisztességen. Az 
ember állandóan veszélyben forgott. Sohasem tudta a sze
gény, hogy mikor lesz valakinek útjában. Úgy éreztem, 
hogy most új idők következnek, mikor egy lépéssel me
gint közelebb jutunk a tökéletes ember eszményképéhez, 
a jobb, a szebb, az igazságosabb megvalósulásához. Úgy 
is történt. A  társadalmi osztályokat elválasztó válasz
falakat elsöpörte az új idő szele. A  címek eltűntek. Min
den ember érezte, hogy itt nem egy osztály uralmáról 
van szó, hanem minden ember közös munkájáról egy bol
dogabb jövő érdekében. A  háborúütötte sebek lassan 
behegedtek.

—  Amikor kilencszázhuszonkettőben városba kerül
tem, az én jó barátaim díjtalanul segítettek a költözés
ben. Az a néhány esztendő, amit falun töltöttem, legszebb 
emléke életemnek.

Sötét este volt, mikor kiléptem a kapun. Ott álltunk 
az éjszakában. Felettünk ragyogtak a csillagok. Csend 
volt. Nyugalom és béke . . .
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Radó Imre

Emberke
Tömzsi ember szállt be a szakaszba. Hóna alatt, 

kezében, hátán csomag. Kampós meggyfa botja kabátja 
felső zsebére volt akasztva. Ügyesen ágaskodott a rövid
ke ember és csodálatosan elérte a polcot, minden segít
séget hálálkodva elutasított, nem lépett fel a padra, rend
ben felrakta vagy tíz csomagját.

A  szakaszban nem volt egyetlen üres ülőhely, de az 
új utas boldogan mosolygott fel jól ülő csomagjaira és 
botjára támaszkodva, derülten nézett szét útitársai kö
zött. Egy asszony ölében gagyogó porontynak megtet
szett az emberke botja, kapkodott utána. Az emberke a 
gyerekecske kezébe adta. A  drága kis jószágnak nehéz 
volt a bot, leejtette. Az emberke újra odaadta, de a bot 
megint nehéz volt és a csupapocak emberke, a jó ember
ke kétszer, tízszer, sokszor lehajolt érte. A  baba nagyo
kat nevetett az idepottyant emberkén, aki szintén mele
gen nevetett a kicsikére és egészen kegyeibe fogadta őt. 
Már nyújtja is előre apró kezeit és hozzá kérezkedően gü
gyög. Egy pillanat: az apróság emberünk karján ül és 
meghitten ráncigálja bajuszát.

—  Csókold meg a kedves bácsikát —  biztatja gye
rekét az anyja. A  kis édes mogyoró szája a borostás 
arcra tapad, a rövid emberke elérzékenyül, szeméből
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könny hull. De a könny nem a szomorúságé. Senki sem 
kérdheti: »talán magának nincs, vagy meghót«. Egy pil
lanat és az emberünk már apró magasságokba labdázza 
a babát, majd új játékot talál, felfújja arcát és öklivel 
pukkantgatja. A  babának ez nagyon tetszik, csilinge- 
lően kacag és ő is próbálja. Már tudja is. A  baba meg
tanulta első tudományát. Emberünk büszke is erre na
gyon, diadalmasan néz körül és valóban övé a diadal, az 
utasok derűsen, elismerően bólogatnak feléje. Egy pa
raszti ember fel kel a helyéről.

—  Tessék kérem a helyem, nehéz a gyereket állva 
tartani.

—  Köszönöm bácsikám. Isten ments, nem fogadom 
el —  tiltakozott barátunk alázatosan —  a gyerek nem 
szereti, ha ülnek vele és ez nem is egészséges neki. így, 
ha állva tartjuk, szabadabb, jobban mozoghat.

—  Hogy ért a gyerekhez! —  szólt egy asszonyság
—  jobban mint a z ..  . —  és megrovóan mutogatott az 
anya felé, aki a hőségben elszunyókált.

Emberünk nem ült le a felkínált helyre, hanem a 
gyerek babusgatásán keresztül most már útitársaival is
merkedett. Huszonketten ültek a szakaszban és sorba 
járta mind beszédével. Magyarul, szerbül, németül —  ki, 
hogy válaszolt neki —  beszélt a gyerekről, szárazságról, 
napszámról, a nehéz életről, abból a háromszáz szavas 
szókincsből merítve, mely e harmadik osztályú kocsi 
utasai számára bőven futotta.

Félórája sincs, hogy a vicinális lassú tempóval viszi 
a kocsi utasait és itt egy-egy odavetett mondatban sor
sok mutatkoznak meg. Munkások, parasztok, falusi szén- 
zálok, apró mesteremberek teszik ki a társaságot, akik 
a  járási székhelyen voltak, mert törvénybe hívták, mert
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táppénz után járt, mert leégett a viskója, mert kórház
ben fekszik az ura.

Emberünk ezt mind megtudta, mindenki bajával 
együtt érez és lelküeg minden bajlódó utast úgy a kar
ján hordozza, mint a porontyot, aki a vállára hajolva a 
sok hancúrozástól kifáradva alszik.

—  Tegye már le uram azt a gyereket.
—  Igen, igen, tegye le —  szólt újra az asszonyság.
—  ó! kérem... ha már az Isten nekem nem adott...

—  Az Isten sem tudja, hová teszi le a gyerekeket. . .  
Maga szereti és nincsen. Nekem nyolc van. Mondja meg 
az úr a feleségének, hogy nekem nyolc van . . .

—  Biztosan sovány, beteges. Ilyen szép, kövér em
bernek mindig göthös, sovány a párja —  sopánkodott 
a kövér asszonyság, aki a nyolc gyerekkel dicsekedett.

—  Nincs feleségem. . .  Nincs már feleségem. . .
—  Meghalt. . .
—  Nem, nem halt m eg. . .
—  Szétmentek? Miért?

Az utasok mind füleltek. Barátunk az érdeklődés 
központjába került. Megcsípték őt. Eddig ő uralkodott, 
tartott kihallgatást az útitársak között, most neki kell 
beszámolni világi életéről. Beszélni akart, de meghök
kent, a szó elapadt benne, zavartan nézett szét.

—  Biztosan az asszony volt a hibás —  mondta va
laki.

Az ember szólni akart, de folyvást az egyik sarok
ban ülő kopasz, szemüveges, jó öltözetű utasra nézett* 
aki a társaságból kiközösítve magát, eddig újságot ol
vasott. Most, hogy a társalgás kényesre fordult, eltette 
újságját és figyelt. Hiába ostromolták, szorongatták kér
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désekkel emberünket, ő csak a kopasz urat nézte, aki 
nagyon az útjába állt.

A  vonat megállt. A  kopasz úr hóna ála fogta irat
táskáját, kiszállt.

—  Most már magunk között vagyunk —  mondta a 
kövér asszony.

Az anya leszedte emberünk válláról gyerekét.
Az egyik utas felkelt és lenyomta a padra embei 

rünket.
—  Mesélje csak el. Nem szégyen az. Hiszem, hogy 

maga kergette el. Nem volt magához való . . .  Maga bol
tos ember és igyekvő, látom a csomagjairól. . .

—  Csak az asszony lehetett az oka. Mesélje el —  
röpködtek mindenfelől a nógató szavak.

Az emberke megadta magát. Nem volt már itt a 
kopasz úr, beszélhetett. . .

—  . . .  Kérem én Noviszádon egy fűszerüzletben első 
segéd voltam. Nagy üzlet volt. Részvénytársaság. . . .  
Kérem, nekem háromezer dinár fizetésem volt. Mi kel
lett nekem? Nevetséges! Se ital, se k á rty a ... se nő. A  
pénz ment a bankba. Szerény vagyonnal rendelkező, jó 
állású, megállapodott korú, szimpatikus férfiú —  így 
tettem be az újságba —  házasodni óhajt. . .  ó h a jt . . .  
öhajom teljesedett.

Finoman beszél —  mondta elismerően a kövér asz- 
szonyság.

—  Nőm mellett kifinomodtam. Menyasszonyom szép, 
molett leány volt. Kérem, minden táncmulatságon szép
ségdijat nyert. Nyolc szépségoklevele volt. Egyet elloptam 
belőle, ágyam felett berámázva őrzöm. Menyasszonyom
nak gyönyörű sárga haja volt, olyan nagy szempldököt, 
mint az övé, rajta kivül sose láttam. Ujjain szép gyűrűk

133



ragyogtak. Gondoltam, nagyon takarékos nő a meny
asszonyom. És úgy szeretett engem, hogy azt normális 
férfi nehezen tudja megérteni.

—  Husvét hétfőjén esküdtünk. Az első hetek szépek 
voltak. Az első hetek tudmillik mézeshetek. Úgy sze
retett engem, hogy azt elképzelni normális ember
nek nincsen elég gondolatja. Tudniillik szabadságon 
voltam és nem volt se éjjelem, se nappalom. . .  Az
tán letelt a szabadság. Az üzletbe kellett mennem. 
»Menj kedvesem a kávéházba reggelizni«. Mentem a ká
véházba reggelizni. Utánam kiáltott »kedvesem vajat és 
mézet is egyél«. Nem gondolkoztam, boldog voltam, kávé- 
Iházban kávéztam vajjal, mézzel. . .  Délben nőmet még 
ágyban találtam. Lassan kiderült minden. Nőm nem tu
dott gazdálkodni. Reggeli a kávéházban, ebédre, vacso
rára a vendéglőbe jártunk. Nőm selyemharisnyát 
viselt. Nem műselymet, valódit. És csak egyszer vet
te fel. Más ruhaneműket is nagyon szeretett. Ké
rem tizenötödikén a fizetésemből nem volt egy pa- 
ra sem. Szedtem ki a pénzt a bankból. Nőm nem ismer
te a pénz értékét. Más hibája nem volt. Engem nagyon 
szeretett. . .  És mindenki nagyon szerette, becsülte. Zsu- 
rokra, táncestélyekre hivták. Szegény nőm mindig mér
gelődött azon, hogy csak őt hivják meg, engem pedig 
mellőznek. Nem is akart sohase elmenni, de én biztat
tam, hogy csak menjen. . .  én úgy se tudok táncolni és 
csak útban lennék abban a társaságban. Nem szivesen, 
de elment. Nagyon tisztelték, becsülték. Nagyon intelli
gens nő volt. Doktor urakkal és igazgató urakkal csóna
kázott a Dunán. De mit ért mindez ? Nem ismerte a pénz 
értékét. . .  De ez sincs egészen így. ő  ismerte a hibáját 
és meg akart javulni. Titokban elspórolt magától, amit
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tudott. Erre úgy jöttéim, rá, hogy egy este, mikor ő egy 
zártkörű táncmulatságon volt, elindult az orrom vére és 
benyúltam a szekrénybe. Véletlenül a fehérnemű között 
egy takarékkönyvet találtam. Az ő nevére szólt a könyv. 
Kérem, ötezer dinár volt a takarékban. Nagyon örültem. 
Úgy tettem, mintha nem tudnék ró la. . .  A  baj csak az 
volt, hogy amikor már minden pénzemet kiszedtem a 
bankból, fizetésem meg nem volt elég a megélésre . . .  azt 
mondtam: »kis huncut, most elővesszük a te könyvecs
kédet«. Ekkor kérem elvörösödött és hangosan felzoko
gott, mert az ő könyvét ellopta valaki és most már nem 
volt miből megélnünk. Ekkor kérem, azt mondta, hogy 
fá j a szive, nem tudja nézni a vergődésemet, segiteni 
akar rajtam és ő tulajdonképpen jót tesz velem, ha örök 
barátságot fogadva, elválik tőlem.

Az emberke elhallgatott. Lehorgasztotta fejét. Sze
mei könnyben álltak.

—  Magával jól elbánt az a nő —  pattogott a kövér 
asszonyság. —  Elpazarolta a pénzét és otthagyta. Hová 
teszik a férfiak a szemüket? Miért nem tudakozódott 
utána, mielőtt elvette? Ha kérdezősködött volna, bizto
san megmondták volna, hogy könnyelmű, pazarló sze
mély . . .

—  Igen, kérem, ez az egyetlen hibája megvolt. De 
én nem tehetek szemrehányást magamnak, igenis, én csak 
jót tudtam meg felőle. Feleségem lány korában több 
irodában volt alkalmjazva. Mielőtt elvettem, megmutatta 
a bizonyitványait. Kérem, az én feleségem, a híres Dünn 
és Stock, Brammer és Hauer, Kraus és Witz cégeknél 
volt állásban. Zsenge tizenhét éves korától kezdve dolgo
zott és fiatalon első gépíró és levelőző lett belőle. És min
den cégtől kitűnő bizonyítványokat kapott. »Hűséges,
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szorgalmas, szerény, odaadó«. Ezt írták be a bizonyít
ványaiba. »Kellett nekem több ? ! . . .

—  És most, úgy is mindegy. Elment. Tudom, örök 
barátsággal gondol rám. Velem sok baj történt azóta. 
Sokáig kórházban feküdtem, de hála Istennek meggyó
gyultam. Az igaz, hogy az állásomat elvesztetten^ Most 
Csucsicsevon egy szövetkezetben vagyok üzletvezető.

—  Hát az asszony? Mi van vele?
Az emberke felemelte a fejét, az ablakon át felnézett 

a kék égre. Ragyogott és szinte felmagasztosodott az 
arca. Büszkén beszélt:

—  Az aszony? a feleségem? A Modem áruház főle
velezője. Az igazgató mindent megbeszél vele. Ma voltam 
a Modern Áruházban, vásároltam a szövetkezetnek. Lát
tam. ő  nem vett észre engem. És délben is láttam. Autó
ban ült. Azt hallom, hogy az igazgató elveszi... Sze
génykém, bár jól járna azzal az igazgatóval. . .

A  vonat megállt. Az emberke gyorsan szedte vállá
ra, hóna alá, kezébe a csomagokat. Az alvó kicsikét meg
csókolta és köszönt mindenkinek. Jó napot. Dobar dán. 
Guten Tag.
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Szenteleky Kornél

Érvényesülni!
Jenő rosszkedvűen ment a hivatalba. Főleg az a le

vél bosszantotta, amit Etelka néni küldött ma reggel a 
cseléddel. Etelka néni arra kérte, hogy írja meg a Magyar 
Nőegylet kérvényét az ötödiki teára, ezt vigye mindjárt
& rendőrségre és az engedélyt hozza el neki a lakására. 
Hát mi ő? Kijáró? S hozzá még a magyar ügyek kijá
rója. Miért nem küldi el Etelka néni idejében azt a kér
vényt, miért varrnak mindent az ő nyakába? Különben is 
ikellemetlen Bránkótól, aki az engedélyt kiadja, valamit 
íkémi. A  múltkor is milyen mogorva volt, mikor a fő
jegyző valami soron kívüli elintézést kért tőle . . .

A  hivatalban még senkisem volt, Jenő hamar leült, 
lekopogta a kérvényt, aláhamisitotta Etelka néni nevét, 
ráragasztotta a bélyegeket és nyugodtan borítékba tette. 
Eleinte arra gondolt, hogy a szolgával leküldi, de ha
mar meggondolta magát. Legjobb, ha bedobja a postán, 
üsse a kő azt a másfél dinárt.

Mikor azonban a naptárra nézett, kissé megdöbbent. 
Ma már másodika van, talán Etelka néni nem kapja kéz
hez ötödikéig az engedélyt. De mit bánja ő, legalább 
máskor nem kellemetlenkednek ilyen megbízásokkal.

Nemsokára a főjegyző is bejött és a kellemetlen 
hangulat oszladozni kezdett. Főnöke kellemes, nyugodt,
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kissé kényelmes ember volt, a munka majdnem mindig 
símán, izgalmak nélkül ment a főjegyzői hivatalban. Zá- 
gorka kisasszony ugyan m)ost betegszabadságon volt, de 
azért nem torlódott össze a munka, Jenő kissé többet 
dolgozott, sőt a főjegyző is sok aktát maga intézett el.

Mikor a főjegyző a postát bontogatta, odaszólt Je- 
ínőnek:

—  Hallotta, hogy az államtanács jóváhagyta a 
nyugdíjasok követelését?

Még nem hallottam, főjegyző uram —  hazudta Je
nő, pedig ép tegnap délután újságolta Dönci bácsi, az 
egykori városi tanácsnok az örvendetes hírt. Jenő nem 
akarta, hogy főnöke megtudja azt, hogy ő Dönci bácsi
val, az esküt nem tett tisztviselővel bizalmaskodik.

Pedig Dönci bácsi nemcsak az újságot mlondta el, 
hanem egy csomó szívességre is kérte. Hogy nézzen utá
na, mi lesz ennek az aktának a sorsa, a közgyűlés elé ke- 
rül-e, vagy a város mindjárt elkezdi a hátralékos nyug
díjak kifizetését. Dönci bácsi arra kérte, hogy beszéljen 
magával a polgármesterrel az ő ügyükben, a város eset
leg havonként törlessze le a visszamenő hátralékot, ők 
hajlandók lesznek tárgyalásokba bocsájtkozni, de előbb 
tudja meg, hogy ott van-e már az akta és mi a polgár- 
mester álláspontja.

Jenő megint elkomorodott. Ez a Dönci bácsi is min
dig a nyakára jár. Minden csip-csup dolgot rábíz, holott 
maga is el tudná intézni. Mindig azzal jön, hogy ő nem 
tud szerbül, ezért nem akar a hivatalokba menni, de arra 
nem gondol az öreg úr, milyen súlyos árnyékot vet rá, 
mint aktiv városi tisztviselőre, ha ő folyton egy esküt 
nem tett tanácsnok ügyében közbenjár. Még azt hiszik,
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hogy ő becsüli, helyesli Dönci bácsi nyakasságát, kuru- 
cos tenyészetét.

Jenő átvette az aktákat, de azért folyton ezekre a 
kellemetlen dolgokra gondolt. Egyszer még súlyos kel
lemetlensége lesz, ha folyton csak a magyarokért expo
nálja magát. De miért is tenné? Egyszerűen lerázza ma
gáról ezeket a megbízásokat. Ha látják, hogy nem intéz, 
el semmit, majd békén hagyják. A  múltkor is az öreg 
örzse néni, a mosónőjük miatt núlyen kínos helyzetbe 
került! Ide jön sírni a szobájába, hogy elvették a házhe
lyét a kistemetőnél és mikor elment vele a mérnöki hi
vatalba kisült, hogy a házhely a vejéé volt, aki maga 
cserélte ki egy malomuccai parcellával. Ilyenek ügyében 
kell neki közbenjárni!

Alig dolgozott egy félóráig, amikor a polgármester 
szolgája kereste. A polgármester úr kéreti Jenő urat~

Jenő összerezzent, ideje, hangulata sem volt ahhoz,. 
Iiogy bosszankodjon a Jenő szó miatt. Már százszor meg
mondta a szolgáknak, hogy ő Evgen Szics és nem Szűcsi 
Jenő. Jenő már indult is és azon tűnődött, miért hivatja 
most a polgármester. Ez csak valami magántermészetű 
ügy lehet. . .  Talán valaki feljelentette? . . .  De miért? . .  ~ 
Hiszen úgy vigyáz minden szavára és nem jár sehova. 
A  Magyar Olvasókörben például sohasem volt. A  nyílt
kor ugyan magyarul beszélt az öreg Sauerbachhal lent a 
kapu alatt, de senkisem volt a közelükben. Igaz, hogy az 
öreg Sauerbach süket és kiabálni kell vele, de azt min
denki tudja, hogy az öreg Sauerbach nem tud szerbüL 
Szóval emiatt nem hivathatja a polgármester. De akkor 
miért? Igaz, hogy a Balog Antalt is elbocsájtották két 
év előtt, talán ő is az ő sorsára kerül. Balog Tóni 
{maga mondotta, mikor búcsúzni jött hozzá, hogy nem.
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fogja sokáig a város kenyerét enni. Ugylátszik igaza 
lesz Balog Tóninak.

Az előszobában a titkár egy szállási asszonynak 
magyarázta, hogy a polgármester tizenegy óra előtt sen
kit sem fogad.

—  Csak menjen be, —  fordult Jenő felé —  a pol
gármester úr már várja.

Jenő kopogott és remegő kézzel nyomta meg a ki
lincset. A  polgármesternél egy idősebb urat talált, akinek 
bozontos szemöldöke alól régi divatú szemüveg csillo
gott s ugyancsak vastag bajusza szinte parasztosan hul
lott ajkára.

—  Itt van Jenő úr! —  kiáltott fel a polgármester 
jókedvűen. —  Azt hiszem ő lesz a legalkalmasabb, nar 
cselnik uram, ő dolgozott Markovity mellett, ismeri az 
árvaszék ügymenetét, jogvégzett ember, aztán meg ma
gyarul is tud s így a régi aktákat mindjárt le is fordít
hatja.

A  nacselnik kissé előrelépett és barátságosan kezet 
nyújtott Jenőnek.

—  ön magyar? —  kérdezte és ódivatú szemüvege 
derűsen csillogott.

—  Igen. . .  azaz. . .  az anyám bunyevác származá
sú . . .  —  hazudta Jenő kissé elpirulva.

—  Ezt nem tudtam —  szólt a polgármester és az 
ajtó felé ment, hogy titkárjának mondjon valamit.

Jenő még jobban elpirult. Megijedt, hogy a polgár
mester rájön a hazugságra, hiszen az ő anyja hosszupályi 
Kavách Borbála Hódmezővásárhelyről, aki nem dicseked
het bunyevác ősökkel. De a polgármester nem tért mind
járt vissza, a nacselnik pedig azt kérdezte, hogy milyen 
sokáig dolgozott Markovitynál.
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Tíz perc múlva már az árvaszéki hivatalban ültek, 
A nácselnik elővette aktatáskáját és az első ügy tisztá- 
záhához fogott. Jenőnek mindjárt alkalma volt fordítói 
készségét bemutatni, mert az ügy 1916-ban kezdődött s 
így az első végzések magyarul szóltak. Jenő gyorsan 
£s pontosan fordítgatta a magyar aktákat, úgyhogy ha
marosan elkészültek az amúgy sem bonyolult üggyel.

A  nácselnik cigarettára gyújtott és bizonyos elisme
réssel nézett Jenőre.

—  De irigylem a maga nyelvtehetségét! Úgy for
dít, mintha egy nyelven beszélne.

Jenő mosolygott, szerénykedett.
Nem csoda ez, nácselnik uram, hiszen már gyerek

korom óta ebben a két nyelvben élek. Amint már emlí
tettem, az anyám bunyevác, a feleségem dalmát szár
mazású, iskoláimat. . .

—  Úgy, ön már nős? —  szólt atyai hangon a ná
cselnik. —  fis hozzá még dalmatinka a felesége. No ez 
derék!

Jenő mélyen elpirult. Szégyelte, hogy már megint 
hazudott, hogy anyját bunyevácnak mondta, feleségét 
pedig dalmatinkának. Igaz, hogy az asszony született 
Ribár Piroska és lehet, hogy a családja valóban Dalmá
ciából származik, de Piroska egy szót sem tudott szlávul, 
Bácsalmásról való, de sokat járt látogatóba itteni nagy- 
nénjénél, így keletkezett az ismeretség, a szerelem, a há
zasság. Az sem volt igaz, hogy már gyermekkora óta 
beszélte a szerbet. Jenő csak 1919-ben kezdett a tanu
láshoz, amikor a gimnáziumban is kötelező lett a szerb 
nyelv. Könnyen tanult, valóban nyelvtehetség volt, de 
inkább letagadta tehetségét, ha ezzel származásának 
szláv eredetét bizonyíthatta.
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Tovább dolgoztak. Délben bejött a polgármester és 
nyájasan érdeklődött.

—  Nagyon gyorsan haladunk. Nem is csoda, ha 
ilyen kitűnő segítséget kaptam, mint a goszpodin Je- 
neo. . .  Jenoe.. . Hogy is hívják?

—  Evgén —  sietett a válasszal Jenő. —  Evgén Szics.
—  Nem, nem. . .  magyarul ?
—  Szűcs Jenő —  mondta a polgármester széles mo

sollyal.
—  Nagyon tetszik nekem ez a név. Ez a sok ű és ő 

érdekessé teszi a magyar nyelvet. Mikor az első balkán 
háború alatt Nisben voltam, mert rossz lábam miatt egy 
hadifogoly táborban kaptam beosztást, tanultam néhány 
török szót. A  törökben is olyan sok az ű, ami nagyon 
szépen hangzik. Kár, hogy mi szerbek nem vettük át 
ezeket a magánhangzókat.

A  polgármester búcsúzott és Jenő még egy óráig 
dolgozott a nácselnikkal. Mikor felkeltek, a nácselnik 
larra kérte Jenőt, hogy vezesse el egy egyszerűbb, jó 
vendéglőbe, ahol megebédelhetne.

—  Nem szeretem a sok parádét, ezért utasítottam 
Vissza a polgármester úr meghívását is. Elég, ha vacso
rára ott kell lennem. Nem jöttem én ide bankettezni, ha- 
fcem dolgozni. Legfeljebb öt napig maradok itt, addig az 
egész vizsgálatot be kell fejeznem, sőt még Markovityot 
is ki kell hallgatnom.

A nácselnik nagyon beszédes lett. Elmondta, hogy 
a Centrál árai neki nagyon drágák. Nagy beosztással 
kell élnie, mert a gyerekek nagyon sokba kerülnek. 
Egyetlen lánya pár év előtt ment férjhez egy dúsgaz
dag kragujeváci kereskedőhöz, aki tavaly teljesen tönk
re ment, még emeletes házukat is elárverezték. Persze
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most segélyezni kell őket, aztán az unokáknak ruhát 
venni karácsonyra, vrbicára. . .  Az idősebb fia Párisban 
tanul már hat éve, orvos lesz, talán diplomát is kap eb
ben az évben. A  kisebbik fia Beográdban tanul, tanárnak 
készül és jóllehet kitűnő tanuló, vele van a legtöbb baj és 
izgalom. Mindig politizál, meg akarja váltani a világot, 
kommunista könyveket olvas, gyanús társaságokba ele
gyedik, amiért már kétszer is letartóztatták. Egyszer 
két hétig ült. Képzelheti milyen izgalom volt otthon, fe- 
feleségének ez a kedvence. . . .

Jenő bevezette az öreg urat abba a »szolid, polgári 
étterembe», melyet legjobbnak gondolt. A  tulajdonosnak 
megsúgta, hogy milyen előkelő vendége van, csak figyel
mesen és becsületesen szolgálják ki, akkor állandóan ide 
fog jönni.

Otthon alig tudott ebédelni, gyerekes örömmel di
csekedett, hogy milyen kedves, közvetlen és bizalmas 
vele a nácselnik.

—  Csak ne volnék magyar, —  sóhajtotta —  most 
biztosan kapnék valami jó állást a bánságnál!

Piroska nevetve osztott ki neki egy tányér rakott 
krumplit.

—  Na, na megérem még, hogy valami nagy úr lesz 
az uramból.

Jenő ebédután le se akart feküdni a pamlagra, ahogy 
rendesen szokta, de Piroska mégis lefektette és azután 
leszedte az asztalt. Az alvás azonban sehogyan sem 
ment. Száz és száz terv, gondolat meg lehetőség libegett 
szeme előtt a holnap távlatában, mint valami rajzó ma
dársereg. Az ügyes vadász bizonyosan elejt néhány ma
darat, csak ravaszság, éberség és s z í v ó s  akarat kell hoz
zá. Ezt a nagyszerű alkalmat semmi szin alatt sem sza
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bad elszalasztania! A  nácselnik még öt napig dolgozik 
vele, ezen idő alatt teljesen megismerheti tehetségét, 
ügyességét, pontosságát, szorgalmát és közigazgatási rá
termettségét. Mihelyt alkalma lesz, fitogtatni fogja jogi 
tudását és célzást fog tenni arra, hogy szeretne a bán
sághoz kerülni. Érzi, tudja, hogy a nácselnik nem fogja 
visszautasitani kérését, talán azt mondja majd: ép ilyen 
emberekre van ott szükség, mint maga! —  Csak a neve 
más lenne . . .

Elkomorodott. Ha nem Szűcs Jenőnek hívnák, már 
fényes karriert futott volna be, hiszen mindenki dicsé
ri ügyességét, pontosságát, kiváló tehetségét. Aztán itt 
van az anyja meg Piroska. . .  egyikük sem tud szerbül, 
szerb társaságba nem mehet velük, szerb vendéget sem 
fogadhat, pedig a nácselnik biztosan eljönne vacsorára. 
Más embernek az asszony egyengeti az érvényesülés út
ját, az ő felesége azonban csak fék, akadály, pányva. 
Síiért is kellett Piroskát elvennie? Igaz, akkor volt a 
választás a városházán és őt is egész életére választották 
meg. Az akkori polgármester ígérete szerint, ha elvégzi 
Vl jogot, ő lesz az aljegyző, mert más jelölt nem is volt 
erre az állásra. De ki gondolta akkor, hogy ez az életre 
szóló választás alig egy évig tart?

Nem volt türelme tovább feküdni. Optimizmusa las
san ismét visszatért, hiszen letagadhatatlan való, hogy 
egy magasállású bánsági hivatalnok becsüli, értékeli, sőt 
szereti őt. Ezt ki lehet és ki kell használni!

Már félháromkor a városházán volt és csodálkozva 
látta, hogy a nácselnik már ott ül és dolgozik. Jenő 
.mentegette magát, de az öreg úr nem igen figyelt szavai
ra, hanem sietve írt valamit az egyik aktára. Vagy öt
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percig írt s akkor csodálkozva és némi szemrehányással 
nézett fel Jenőre.

—  Miért jött ilyen korán?
—  Jenő azt hazudta, hogy mindig korábban szokott 

a hivatalba jönni, pedig ez nem volt igaz. Főnöke, a fő
ijegyző négy óra előtt sohasem nézett be, ezért ő is ké
nyelmesebb lett, tovább heverészett otthon s mindig fél 
négy volt mire hazulról elindult. No de a nácselnik talán 
nem jön rá erre a hazugságra.

A munka époly könnyen és gyorsan ment, mint dé
lelőtt, a nácselnik hangulata is élénkebb és barátságo
sabb lett. Hat óra után fejezték be a munkát. A nácselnik 
megkérte Jenőt, hogy mielőtt a polgármesterékhez megy, 
sétáljon vele a városban. Az öreg úr megint közvetlen, 
barátságos hangot ütött meg. Beszélt az első balkán há
borúról, orvos fiáról, aki egy francia lányt akar felesé
gül venni, holott Beográdban is találhatna magához va
lót eleget. Ismer egy üyen vegyes házasságot, az asszony 
vagy nyolc éve él itt, de még nem tanult meg szerbül s 
ezért még mindig idegennek érzi magát. Azután a novi- 
szádi társaséletre tért, majd a bánsági tisztviselőkre, 
a drága lakásokra. Jenő nagyon figyelmes, lelkes hallga
tó volt. Élénken helyeselt, viharosan sajnálkozott és na
gyokat kacagott a humoros részleteknél. Általában úgy 
festett, hogy a nácselnik élményei és tapasztalatai Jenőre 
sokkal élénkebben hatnak, mint magára az elbeszélőre.

A főuccán jártak, ahol már ringott az esti korzó. A 
nácselnik fiatalos érdeklődéssel nézte az embereket, Je
nő pedig röviden, találó szavakkal konferált: Ez a so
vány, magas úr a városi takarékpénztár igazgatója. . .  
Ez a városi főmérnök, aki még mindig kedveli a régi, 
bácskai mulatozásokat. . .  Ez a hölgy városunk legszebb
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asszonya. Válófélben van az urától. Állítólag egy másik 
asszony miatt, őnagysága ugyanis jobban szereti a nőket 
a férfiaknál. . .

—  Nézze csak, —  szólt a nácselnik és megragadta 
Jenő karját —  az ott egy szép asszony. Az a magas, fe
hér sapkával ott a kirakat előtt. Nagyon fess jelenség.

Piroska volt a fess jelenség! Valóban jól festett: 
mindig mosolygós arca, kellemes vonalú kék kabátja, fi
nom lába s általában nyúlánk, kedves alakja méltán kel
tettek feltűnést.

—  Az a . . .  feleségem —  mondta szerényen Jenő.
Piroska bájosan rájuk mosolygott, a nácselnik mé

lyen megemelte kalapját és utána így szólt:
—  Magának jó ízlése van, kedves fiam. Tudja, hogy 

hol teremnek a szép dalmatinkák.
Mikor visszafordultak a korzón mégegyszer talál

koztak Piroskával. Az öreg úr mosolygós arccal fogadta 
a közeledő Piroskát, aki mikor Jenő mellett elment, köny- 
nyedén odaszólt:

—  Vacsorára hazajössz?
Jenő arca szigorúra meredt s hangtalan, kurtán 

biccentett fejével. Na még ez kellett. Magyarul beszél a 
nácselnik előtt! Dühében összeszoritotta a fogát és nem 
mert a nácselnikra nézni. Mi lenne, ha kitudódna, hogy a 
felesége nem dalmatinka, hogy alig tud pár szláv szót 
helyesen kiejteni, hogy ő hazudott, akkor minden álmá
nak, vágyának vége. . .  Miért is hazudott és hogy lehet 
ilyen ostoba ez a Piroska!

A nácselnik tovább érdeklődött, megjegyzéseket tett, 
mintha fel se tűnt volna a dalmatinka magyar beszéde. 
Jenő felbátorodott és megint hálás hallgatóvá, figyelmes 
tájékoztatóvá, odaadó kísérővé változott.

146



—  Na, most menjünk a polgármesterék felé —  
mondta a nácselnik, mikor már hét óra is elmúlott.

A  polgármesterék abban az irányban laktak, amerre 
Jenőék. Jenő aggodalommal gondolt arra, hogy esetleg 
megint Piroskával találkoznak, aki megint magyarul fog 
valamit kérdezni. Ha a nácselnik a zűrös korzon nem' is 
értette meg a magyar szavakat, itt a csendes Vasút uc
cán biztosan rájön hazugságára, ha az állítólagos dalma- 
tinka magyarul kezd el beszélni. Ez rettenetes lenne!

A  sarokról most egy görnyedt, feketeruhás asszony 
sietett feléjük. Jenő döbbenve ismerte fel benne az anyját. 
Mit járkál ilyenkor ez az öreg asszony ? Anyja lehajtotta 
fejét, mintha nagy gondban lenne. Talán elmegy majd 
mellettük anélkül, hogy észre venné őket. A  nácselnik 
éppen egy sumadiai paraszttörténetet adott elő és Jenő 
figyelemmel csüggött az öreg űr ajkán. Egyszerre egy 
halk hang szólalt meg mögöttük:

—  Jenő! Kérlek csak egy szó ra ...
Jenő csodálkozva rezzent fel és bosszankodva sie

tett anyja felé.
—  Képzeld meghalt az Emma néni.
Anyja szipogni kezdett. Emma néni unokatestvére 

és egyetlen rokona volt a városban.
—  Egész hirtelen. . .  talán egy óra előtt. . .  Sze

gény Im re. . . .
Zsebkendőjével szorgalmasan törölte az arcát. Hang

jában furcsa izgalom remegett.
—  Most megyek hozzájuk... Szegény jó Emmám...
Heves sírás fogta el.
—  Ne sírjon itt az uccán, mama.
—  De gyertek el Piroskával. . .
—  Igen, igen, majd eljövünk.
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Jenő visszasietett a nácselnikhoz, bocsánatot kért 
és elmagyarázta, hogy egy hirtelen halálesetről van szó...

—  A rokonságban?
—  Nem, nem —  tiltakozott Jenő. Ennek az asszony

nak a nővére halt m 'eg... Gyermekkoromban ott lak
tunk a szomszédságban, innen van a régi, meghitt is
meretség.

Mire Jenő hazaért, Piroska már otthon volt, éppen 
átöltözködött, mikor a doroszlói kis cseléd Emma néni 
halálhírét újságolta. Jenőben forrt a méreg és hamaro
san ki is robbant. Heves szemrehányásokat tett Piros
kának a magyar beszéd miatt. Más asszony segíti az 
urát, gondoskodik róla, hogy érvényesülésének útjába 
egy szalmaszál se kerüljön, ő maga pedig ostobaságból, 
vagy meggondolatlanságból egész gerendákat tesz az út
jába. Mi lesz, ha kidobják a városházából? Mihez fog 
kezdeni? Ha az ő kedvéért megtanult volna szerbül, most 
meghívhatnák vacsorára a nácselnikot és talán egész jö
vője más irányt venne, végre érvényesülne tehetsége. 
Íme, a Bakos Irma úgy beszél szerbül, mintha annak 
született volna, pedig tíz év előtt még azt se tudta mon
dani: dobár dán. . .

—  Mindössze négy éve vagyok a feleséged és te 
nem is tudod mennyit tanultam ezen idő alatt. Nem ér
deklődsz irántam, nem tanítasz, még azt se mondtad, 
hogy kitől, vagy milyen könyvből tanuljak. . .  Mikor el
vettél tudhattad, hogy nem tudok szerbül, most meg 
összeszidsz, mert nem tudok s ezzel gerendát teszek az 
érvényesülésed e lé . . .  De hiszen eddig még sohasem 
mondtad, hogy tanuljak! Ha mondtad volna, tanultam vol
na, sőt te is taníthattál volna. . .  Csak összeszidsz, de 
nem mondhatod, hogy hibás vagyok. . .  Úgy bánsz ve
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lem, mint. . .  m int. . .  egy kutyával, akit az ember meg
rúg, ha nincs jó kedve.

Piroska sírni kezdett és úgy kombinéban pityergett 
az egyik széken. Jenő leült a terített asztalhoz és egy 
darab házi szalámit vágott magának. Lassan evett. Be
látta, hogy igazságtalan volt, de azért nem akarta ezt 
Piroskának bevallani.

—  Mi az, te nem eszel? —  kérdezte kis idő múlva 
szelíd, majdnem engesztelő hangon.

Piroska csak fejével intett nemet és tovább szipo
gott. A  vacsora nála egyébként sem játszott szerepet, 
rendszerint almát, vagy narancsot vacsorázott, hogy 
karcsú alakját megőrizze. Fél óra múlva megindult a 
társalgás és a fiatalok felkészültek Emma néni ravata
lához.

A gyászházban nem maradtak sokáig, Jenő egyre 

hangoztatta, hogy neki még dolga van. Mikor kiértek az 
uccára, Jenő hirtelen így szólt:

—  Na, isten veletek, nekem még a nácselnikhoz kell 
mennem, megígértem, hogy vacsora után felkeresem a 
Centrálban.

—  Ugyan fiam —  ámuldozott özvegy Szücs László- 
né —  ravataltól a kávéházba?

Piroska sietett Jenő védelmére.
—  De mamja, ha a nácselnik hivatja, csak nem 

mondhatja, hogy nem megy.
Jenő elsietett. Maga sem tudta miért, de nem tudott 

volna most haza menni. Anyja folyton Emma nénit si
ratná, Piroskával szemben pedig fonák helyzetben van s 
a ma esti hangulat nem alkalmas a dolgok tisztázására. 
Legjobb, ha megvárja, mig otthon lefeküdtek s akkor ő 
is hazatérhet.
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A kávéházban nem voltak sokan. Hájasarcú, borot
váltfejű kereskedők és gabonaügynökök kártyáztak. Egy 
hét előtt talán csődbe mentek, de ez őket nem igen za
varta a préferanszban. Az egyik kis asztalnál Zsárkó, a 
rendőrségi írnok sakkozott a szomszédos patika segéd
jével, az »Agglegények asztaltársaságáénál hárman 
ásitoztak, várták, hogy tizenegy óra legyen, mert tizen
egy előtt mégsem illik nyugovóra térni. Jenő az ajtó 
melletti asztalhoz ült, onnan áttekinthette ezt a betegen, 
unalmasan halódó kávéházi életet. Előtte egy Esti Ku
rír feküdt érdekes címekkel, de Jenő az újságot egy 
székre tette és szerbül kérte a feketét. A  cigányok han
golni kezdtek s Jenő csak akkor vette észre, hogy a ci
gányok mellett Lőrinczi Pista, a folyammémökségi raj
zoló ül azzal a züllött, haszontalan Füipovics Lacival. 
Mindketten ázottan, csapzottan ülnek, Lőrinczi élénken 
magyaráz, mintha valami új elméletet talált volna fel az 
emberiség megmentésére, Füipovics Laci azonban nem 
emeli fel a fejét.

A  cigány játszani kezd és Lőrinczi abbanhagyja a 
magyarázást. Nagyon szereti a nótákat különösen boros 
állapotban. Igaz, hogy ilyen mámoros hangulat egyre 
ritkábban látogatja meg, a felesége kordában tartja és 
iszámonkéri nemcsak a pénzt, hanem a házon kívül töl
tött időt is. Különben nem is lehetne négy gyermeket 
rendesen tartani és iskoláztatni. Lőrinczi nem fiatal em- 
'ber, talán már ötven is van, de évente két-háromszor 
még mindig kirobban belőle a régi virtus s ilyenkor ne
héz őt hazacsalni. Ugylátszik most is már másnapos.

—  Hé, Marci! —  kiáltott a gyorsan távozó prímás 
után —  azt játszd, hogy: A  kanyargós Tisza partján ott 
születtem__
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Már harsányan énekelte is, Marci azonban szemte
lenül elfordította fejét, sőt egy kicsit előrelépett és úgy 
játszotta tovább a »Tvojá szuknyá sárená«-t. Lőrinczi 
először énekével akarta túlharsogni a zenekart, de a 
cigányok elég erősen játszottak, úgyhogy Lőrinczi próbál
kozása hiábavalónak látszott. Dühében az asztalra csa
pott és úgy kiabált:

—  Azt a nótát húzzátok, amit én akarok! A pénzem
ért csak elhúzhatom a nótámat!

Filipovics Laci álmos szemmel bólintott és Marci las
san visszatért a bandához mintegy jelezve, hogy hajlan
dó lenne Lőrinczinek is elhúzni egy-két nótát. Lőrinczi 
azonban ekkor olyan dühös volt, hogy nem lehetett le
csillapítani. Káromkodott, átkozódott, két poharat lesö
pört az asztalról, majd Marci hegedűjét akarta össze
törni. Közben oly cifrán káromkodott, mint valami régi
fajta zupás őrmester. Azt mondják, hogy valóban őrmes
ter volt a huszároknál valamikor régen s ezután lett csak 
trajzoló. A sok vaskos, zaftos káromkodásból két szó 
ütötte meg Jenő fülét: »a rácok istenét!« Szlávkó, a fő
pincér fölényes előkelőséggel odament Lőrinczihez, aki 
már csendesebben méltatlankodott, mintha minden mér
gét kiöntötte volna. Fáradtan, dörmögve kelt fel a he
lyéről:

—  Ide se jövök többet, azt mondhatom. Találok én 
még olyan kocsmát é s . . .  olyan cigányt, amelyik nekem 
já tsz ik ... A  pénzemért csak elhuzathatom a nótámat!... 
Gyere Laci!

Lacit két pincér támogatta. Nagynehezen kikullog
tak, mint vízzel lelocsolt fenevadak. Marci arrogáns mo
sollyal tovább játszott és néhány lépést tett a terem kö
zepe felé.
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»Imam jednu zselyu...«
Jenő körülnézett. Ez az egész jelenet hatás nélkül 

múlott el a kávéház tespedt, lélektelen közönsége előtt. 
A  kártyázok, a sakkozók oly nyugodtan játszottak to
vább, mintha mi se történt volna. Az agglegények aszta
lánál már csak az Ivica, a fölbirtokos ült és blazirtan la
pozgatott valami képesujságot. Ezt az embert talán már 
semmi sem érdekli, ezek a kis kávéházi botrányok úgy 
leperegnek érzékeiről, mint kacsa tolláról a víz. Nemcsak 
(érdeklődése, de figyelme is elfásult a közel négy évtize- 
'jdes kávéházi legényélet alatt. Zsárkó, a rendőrségi ír
nok gyengén beszél magyarul, talán nem is értette Lő- 
rinczi káromkodását, de valószínűleg oda se figyelt. 
Szenvedélyes sakkozó volt, ellenfele kitűnő játékos és az 
egész jelenet alatt lépés előtt állott, e lépéstől függött 
majdnem az egész játszma. A  pincérek minden bizonnyal 
hallották a nemzetsértő káromkodást, de Jenő már ré
gen úgy tudja, hogy Lőrinczi gavallérosan szokott mu
latni, nem valószínű tehát, hogy ezek feljelentenék.

—  Jobb is —  sóhajtotta magában Jenő és kütta fe
ketéjét. —  Négy szép gyereke van és nagyon rendes fe
lesége . . .  Egy ilyen részeg, ostoba káromkodás miatt 
még állását is elveszíthetné. . .

Jenő egy zágrebi revűt szeretett volna olvasni, de 
Lőrinczi káromkodása nem hagyta nyugton. Hátha még
is meghallotta valaki és akkor tőle is megkérdezik: hal- 
lotta-e Lőrinczi nemzetgyalázó kijelentését? Ha azt 
mondja, nem hallott semmit, nagyon gyanús színben 
fog feltűnni a rendőrség és feljebbvalói előtt, szinte oly
bá fog tűnni a dolog, mintha ő azonosítaná magát Lőrin
czi kijelentésével. Ha azt mondja, hogy hallotta, teljes 
joggal fogják kérdezni, miért nem ő jelenti az esetet,
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'hiszen mint városi tisztviselőnek tudnia kell mi az állam
polgár kötelessége. Nem, nem, akkor mégis okosabb, 
ha tagad. Semmit sem hallott. De talán mégis látta va
laki, mikor Lőrinczit figyelte, talán el is árulta magát, 
hogy a sértő szavakat meghallotta és megértette, lehet, 
hogy Zsárkó abban a pillanatban épen reá nézett. . .  Mit 
csináljon? Nem lenne a legjobb és legegyszerűbb eljá
rás, ha holnap reggel mindjárt bejelenti az esetet a fő
kapitánynak. A  főkapitány mogorva, zárkozott ember, 
de biztosan mosolyogni fog, megveregeti majd a vállát 
és azt fogja mondani: »No, ez derék! Látom, hogy maga 
igazi hazafi, becsületes hivatalnok, aki tudja köteles
ségét!« De Lőrinczinek négy gyereke van, minden bi
zonnyal állását vesziti. . .

—  Eh, hagyjuk az egészet!
Fizetett és felvette a kabátját. Fáradt volt, délután 

nem aludt, az egész nap csupa izgalom, bizakodás, bosz- 
szuság, váratlan öröm. . .  Legjobb lenne már az ágyban 
lenni.

Otthon csend volt, anyja mélyen horkolt. Sietve vet
kőzött. Piroska elég egyenlőtlenül lélekzett s noha sze
mét lehunyva tartotta, Jenő tudta, hogy még nem alszik. 
De azért nem szólt hozzá. Mit is mondana? Különben 
4s nagyon álmos volt és hamarosan el is aludt.

Másnap csak fél nyolckor ébredt. Sietett, kapkodott, 
mégis negyed kilenc volt, mikor befordult a városháza 
Jsarkán. A  nácselnik már bent volt és jókedvűen üdvö
zölte.

—  Na, ma csak tíz óráig dolgozunk, azután ki akar
juk hallgatni Markovityot a már elintézett ügyekre vo- 
matkozólag. A polgármester úr magával hozza az írnokát, 
aki a jegyzőkönyvet vezeti, azért önre nem lesz szüksé-
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gém. De délután háromkor megint folytatjuk a munkát.
Jenőt bántotta a polgármester intézkedése. Miért 

hozza most ide az ő Írnokát jegyzőkönyvvezetőnek, mikor 
maga mondta a nácselniknak, hogy nem kell sokakat be
vonni a vizsgálatba, mert sok ember sokat fecseg. A 
polgármester nem őszinte ember. Igaz, eddig mindég ked
ves volt vele szemben, de kedvessége mögött sohasem 
érezte a jóindulatot. Ezért is jó volna itthagyni a várost 
és a bánságnál elhelyezkedni. Talán délután, vagy az 
esti séta alkalmával meg is emliti a dolgot a nácselniknak.

Tíz órakor nem ment vissza a főjegyzőségre, hanem 
azt vette észre, hogy lenn áll a főkapitány ajtaja előtt. 
Sokáig kellett várnia, amig sorra került.

—  Egy kellemetlen esetről kell jelentést tennem, fő
kapitány uram —  kezdte Jenő. —  Tegnap este a Centrál 
kávéházban voltam, amikor Lőrinczi István úr, a folyam- 
mérnökség rajzolója. . .

—  Tudok róla —  szólt szárazon és kissé türelmetle
nül a főkapitány. —  Botrányt csinált és az uccán is ordí
tozott. Maga még valami mást is tud?

—  Igen, főkapitány uram. Lőrinczi a kávéházban 
nemzetgyalázó kijelentést tett.

—  Mit mondott?
Jenő lefordította szerbre Lőrinczi káromkodását, 

mert a főkapitány semmit sem tudott magyarul. A  fő
kapitány arca egy fokkal szigorúbb lett a szokottnál.

—  De hiszen Zsárkó is ott volt a kávéházban, ő  ér
iről nem tett említést.

—  Igen. . .  ő is ott volt, de . . .  talán Zsárkó úr nem 
hallotta, vagy nem értette meg ezeket a szavakat. . .

—  Majd utána nézek a dolognak. Délután még egy
szer kéretni fogom.
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Mikor Jenő kilépett a főkapitány szobájából úgy 
érezte, hogy ezt rosszul csinálta. A  főkapitány nem di
csérte meg, nem mosolygott, nem lelkesedett. Ellenke
zőleg úgy bánt vele, mintha ő követte volna el a nem- 
zetgyalázást. Furcsa, mogorva ember. De legalább fel
jebbvalói értékelni fogják ezt a feljelentést.

A  főjegyzőnek hamar elmesélte a Lőrinczi esetet,, 
azt is megemlitette, hogy már be is jelentette a főkapi
tánynak.

—  Sajnálom ezt a szegény Lőrinczit —  kezdte a fő
jegyző az őszinte részvét hangján. —  Derék, ügyes, be
csületes ember. Sikerült gyermekei vannak. Egyik fia 
az én fiammal jár a gimnáziumba. Kitűnő tanuló és ami 
a legérdekesebb: magyar fiú létére ő tud a legjobban 
szerbül az osztályban. Kár érte, igazán sajnálom, ha eb
ből az ostobaságból valami baja származnék. . .

A  főjegyző írt egyik aktára valamit, majd vigabban 
folytatta:

—  No, Markovity barátunk most izzad kicsit. De 
nagy róka az öreg, ez még kimossa magát.

—  Alig hiszem főjegyző uram. Már eddig is nagyon 
sok a terhelő bizonyíték ellene.

A főjegyző még írt valamit az egyik aktára s azután: 
egy egész aktacsomagot átadott Jenőnek.

—  Ez a maga dolga lesz.
Jenő visszament szobájába és rosszkedvűen nézeget

te az aktákat. Mindig csak ő dolgozzon, a főjegyző min
dent rábíz, de azért nem értékeli a munkáját és egy szót 
sem szólna az érdekében. Pedig ilyen ügyes, gyors munka
erőt sohasem feg kapni, ha ő elmenne. Kérdés azonban  ̂
.hogyan fogadja a nácselnik az ő tervét? Tenne-e lépé
seket az érdekében ? . . .  Ezért a feljelentésért sem di-
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csérte meg senki, senki sem akarja értékelni kötelesség
tudását, hazafias felháborodását. Ugylátszik minden 
erőlködése hiábavaló.

Jenő nagyon rossz kedvében volt, mikor Etelka néni 
kopogtatott be az engedélyért. Jenő idegesen, majdnem 
gorombán válaszolt, hogy nincs ideje most utána nézni, 
a  kérvény lent van a rendőrségen, talán már el is intéz
ték. Várja be mig a végzést kézhez kapja.

—  De Jenőkém, hiszen mi holnapután akarjuk meg
tartani a teadélutánt. Már (Úgyis hirdettük . . .

—  Máskor ne tessék utolsó pillanatban kérni, akkor 
nincs ez a kapkodás. Ha holnap időm lesz, akkor utána 
nézek —  tette hozzá leplezetlen rosszkedvvel.

Etelka néni könnyes szemmel sompolygott ki az a j
tón és Jenő azt az aktacsomót vette kezébe, amit az előbb 
a főjegyző átadott. Ekor látta, hogy a főjegyző ezt írta 
az akta borítólapjára: »Kikeresni az összes erre vonat
kozó adatokat 1920 óta!« Jenő átolvasta az aktát és szin
te szédült a méregtől. Hiszen ez egy heti munka s vég
eredményben teljesen felesleges! A  főjegyző úgylátszik 
csak bosszantani akarja. Ezt akkor írta, mikor a Lő- 
Tinczi esetet elmesélte. Talán csak nem azért? . . .  Hiszen 
itt egyszerű elvi döntésről van szó, amit adatok nélkül 
£s meg lehet hozni. Ezt megmondja a főjegyzőnek, hátha 
nem olvasta el elég figyelmesen a leiratot. Főnöke azon
ban nem engedett álláspontjából. Csak állítsa össze az 
adatokat.

—  De hiszen jogi szempontból teljesen lényegtele
nek az adatok. . .  Itt csak a város jogi álláspontjáról van 
szó__

—  Bízza csak rám. Én felelek érte, nem maga. A 
Markovity eset fokozott óvatosságra int.
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Jenőben keserűen kavargott a bosszúság. Szerinte 
a főjegyző intézkedése ostoba, félelme nevetséges. Itt 
semmi felelősségről sincs szó, hogyan lehet hát ezt az , 
ügyet Markovity sikkasztásaival összehasonlítani?

Alig várta, hogy haza kerüljön. Az otthon változat
lan nyugalma, Piroska elpusztithatalan derűje, de még 
anyja sóhajtós hangulata is megnyugtatólag hatott. 
Ebéd után hamar elaludt és fél háromkor frissen, derű
sen ébredt. Szinte el is felejtette a délelőtt kellemetlen
ségeit.

Ez alkalommal ő jött korábban, a nácselnik csak há
rom óra után jött s mintha bozontos szemöldöke alól 
nem csillogott volna olyan derűsen ódivatú pápaszeme. 
A  nácselnik szótlanul elővette aktáit, nézegette, olvas
gatta őket és egy szót sem szólt. Jenő megdöbbent. Mi 
történt? Végre a nácselnik keményen szembenézett Je
nővel és beszélni kezdett:

—  Markovity egy dologban ártatlannak mondja ma
gát, még pedig a Bdschof ügyben. A  gyám ugyebár 3000 
dinárt kért a kiskorúak számára. Ezt a kérvényt maga 
írta, nemde?

A nácselnik felemelte a kérvényt, Jenő sápadtan bó
lintott.

—  Amint tudja, a jóváhagyás 13.000 dinárról szólt. 
A  naplóban a három elé egy egyest írt valaki. Utólag 
(Markovity egy 3000 dináros jóváhagyást írt alá, de a
13.000 dinárról szóló jóváhagyás eredetijét sehol sem 
találni. Akkor csak maga volt mellette és Markovity önt 
gyanúsítja. A  felelősség persze mindenképen az övé, a 
kiutalást ő írta alá, itt van egyébként a Városi Taka
rék értesítése is. A  bíróság önt nem ítélheti el, de azért 
ön, mint hivatalnok súlyos mulasztást követett el. ön
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jól tudta, hogy a gyám 3000 dinárt kért és kapott, azt is 
tudta, hogy Markovity 13.000 dinárt hagyott jóvá. Miért 
nem tett mindjárt jelentést a polgármester úrnak?

—  Én említettem a dolgot Markovity úrnak —  szólt 
nagyon halkan Jenő és homlokán gyöngyök csillogtak.
—  ő azt mondta, hogy (utólag beszélt a gyámmal, aki 
háztatarozásra kért még 10.000 dinárt. Azt mondta, hogy 
új kérvényt kell majd írni, ha a gyám bejön. A  gyám 
azonban nem jött és én nem mertem többet beszélni a 
dologról. Markovity a főnököm volt, tekintélyes köztisz
teletben álló ember . . .  Jó hazafi. . .

—  Ennek semmi köze sincs a hazafisághoz —  szólt 
kurtán a nácselnik. —  Aki az árvák pénzét lopja, az nem 
lehet hazafi. Maga egyszerűen gyáva volt, nem volt kor
rekt hivatalnok. Ha akkor Markovity nyakára hágtunk 
volna, akkor nem jutottunk volna a százezres hiányo
kig. És mert maga szemet hunyt 10.000 dinár felett, Mar
kovity most joggal mondhatja, hogy maga lopta el a
10.000 dinárt, hiszen nyilvánvaló, hogy tudott róla. Min
denesetre bűnpalástoló volt. Noha világos, mégis jó vol
na, ha megszerezné a 13.000 dináros határozat eredeti
jét. Mert így még az is lehet, hogy Markovity vádját az 
»ügyész is átveszi. Persze baj ebből se származhat, csak 
kellemetlenség. A  bíróság nem fogja elitélni, de viszont 
benkisem állíthatja, hogy ön lelknsmeretes, megbízható 
hivatalnok, mikor sikkasztásokat palástol.

Jenő meghajtotta magát és szinte álomszerűén he
begte el a »klányám szé«-t. A  folyosón megtörölte hom
lokát, majd lassan, vontatottan ment vissza szobájába. 
Menjen talán a takarékba? Minek? Ha meglenne az ere
deti 13.000 dináros határozat, akkor Markovity nem vá
daskodna ilyen szemtelenül, de biztos, hogy csak a máso
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lat van meg, amelynek alján ez áll: »A másolat hiteléül: 
Evgen Sič«. A 3000 dinárosnál éppúgy, mint a 13.000 di
nárosnál . . .

Szóval mindennek vége, Evgen Sic. Elvesztette a 
nácselnik jóindulatát, elveszti hamarosan az állását is. 
Még azt se mondhatja, hogy igazságtalanság történt vele. 
Már ott ült a szobájában, íróasztala előtt és meredten 
nézte a rajzszöggel odaerősített rózsaszínű itatóslapot. 
Mi is történt vele? Hol is hibázott? Hiszen csupa alázat, 
alkalmazkodás, hűség és odaadás volt A  feljebbvalói 
kedvében járt, engedelmes, értelmes és jó hivatalnok 
akart lenni. . .

Hirtelen felugrott. Meg kell szereznie az eredeti
13.000 dináros jóváhagyást, hogy legalább a bírósági 
herce-hurcától megszabaduljon. Igaz, hogy ezzel nem 
mentheti meg állását, de legalább az ügyész békén hagy
ja. A  főjegyző nem volt még benn, így mindjárt elmehet
ne a Városi Takarékba, hátha megtalálja az eredeti jó
váhagyást.

Már kilépett a városháza kapuján, mikor egy rendőr 
sietve utánakiáltott:

—  Jenő úr! Jenő úr! A  főkapitány úr kéreti.
Jenő már egészen elfelejtette a Lőrinczi ügyet s 

egy-két pillanatig nem is tudta, miért hivatja a főkapi
tány. Istenem, milyen messze került most tőle ez az 
ügy, azóta már minden összeomlott s maga alá temette 
ezeket a kicsiny, kellemetlen mellékizű érvényesülési 
buzgalmakat.

Lehorgasztott fejjel baktatott a rendőr után, mintha 
bűntudat nyomná a lelkét, a vállát, a gerincét. Kint a 
folyosón cigányok, két pincér és Szlávkó, a fizető ácso- 
rogtak. Egyedül Szlávkó köszönt kurtán, kimérten. Az
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előszobában a rendőrőrmester mindjárt betessékeli a fő
kapitányhoz. Jenő belép. Roskadt válla, csuklott feje 
nem egyenesedik ki. Csend. Pár pillanat múlva pillantja 
csak meg Lőrinczit, aki a kályha mellett áll, mint bűnös 
öreg gyermek, szemében ijedtség, bűntudat, könyörgés.

—  Ismételje el még egyszer, —  szólalt meg ridegen 
a főkapitány —  mit mondott Lőrinczi úr tegnap este a 
Centrál kávéházban.

Jenő zavartan kezdte:
—  Én úgy hallottam, noha elég nagy zaj volt a ká- 

Véházban. . .  amint mondtam i s . . .  én úgy hallottam, 
hogy Lőrinczi ú r . . . .  a szerbekkel kapcsolatban. . . .  
illetve. . .

A  főkapitány közbevágott:

—  A pincérek, a cigányok közül senkisem hallotta 
a nemzetgyalázó kijelentéseket. Zsárkó sem hallott sem
mit, Licht gyógyszerész sem. Egyedül ön hallotta a nem- 
zetgyalázást.

—  Bocsánat főkapitány uram —  szólt Jenő nagyon 
alázatosan. Lehet, hogy rosszul hallottam. . .  nagy zaj 
volt a teremben, a cigány mindig játszott, a ventülátor 
is berregett. . .  Könnyen meglehet, hogy félreértettem 
Lőrinczi úr szavait. . .

—  Én csak a cigányokat szidtam, főkapitány uram 
1— szólt Lőrinczi huszáros önérzettel. —  Lehet, hogy go
rombán szidtam őket, de nagyon felbosszantott, hogy el
fogadták a száz dinárt és még egy kedvemre való nótát 
sem húztak el.

A  főkapitánynak tetszett Lőrinczi katonás modora, 
mikor feléje fordult, szinte melegséget lehetett érezni a  
szemében és a hangjában.
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—  Na jól van, Lőrinczi úr, de többet ne csináljon 
ilyen botrányt, mert lecsukatom! Elmehet.

Lőrinczi összecsapta a bokáját, meghajolt és elment. 
A főkapitány most Jenőre nézett. Tekintete kemény, hi
deg, mogorva lett. Jenő azt várta, hogy a főkapitány 
pofonüsse és talán hálás is lett volna, ha pofonüti. De 
erről nem volt szó. A  főkapitány nyugodtan felkelt és 
csendes megvetéssel mondta:

—  Máskor ügyesebb hazugságot találjon ki, ha va
lakinek ártani akar.

Azután megnyomta a csengőt jelezve, hogy a Lőrin- 
íczi ügy utolsó jelenete is véget ért. Jenő nem tiltakozott. 
(Mélyen, alázatosan meghajolt és kikullogott, összevert, 
iösszetört embernek érezte magát. Sőt várta az ujabb 
ütést, a végleges összeroppanást. Talán Lőrinczi. . .  Úgy 
sompolygott a takarékhoz, mint kivert kutya. Itt meg
tudta, hogy az eredeti 13.000 dináros jóváhagyás ugyan 
nincs náluk, de Markovity a felvett összegről maga írta 
alá a nyugtát. Jenő visszakullogott a városházára és je
lentette ezt a nácselniknak.

—  Rendben van, akkor maga büntetőjogilag nem 
vonható felelősségre. Szerezze be a nyugta másolatát, 
hogy csatoljam a többi iratokhoz.

—  Lehetek még valamivel szolgálatára ? —  kérdezte 
Jenő fáradtan, elfakult hangon.

—  Köszönöm, de mivel a polgármester úr Ljubomir 
urat jelölte ki segítségemre, így tehát önre nincs többé 
szükségem. . .  Hát isten vele . . .  sajnálom. . .

Jenő visszament a főjegyzői hivatalba, ahol senkit 
se talált. Főnöke be se jön ma délután. Valami fiurcsa 
émelygés fogta el. Müyen jó, hogy nincs itt senki, se a 
főjegyző, se Zágorka s így senkisem láthatja vergődését,
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fojtogató csömörét. Érezte, hogy nemcsak homloka, de 
teste is vizes. Talán ez az aktaszag. . .  a sok hazugság, 
hizelgés, gerincgörbités, ami hivatali múltjához tapad. . .  
Mindig kegyeket keresni, árulkodni, megalázkodni, sze
met hunyni csakhogy az érvényesülés útján egy lépés
sel előbbre jusson . . .

Már majdnem öklöndözésre késztette ez az irodai le
vegő. Undorodva, borzongva szaladt ki és becsapta maga 
után az ajtót. Legjobb, ha hazamegy és most az egyszer 
őszinte lesz Piroskához. Piroska nem buta asszony, biz
tosan ad valamilyen tanácsot. Várja meg, mig kidobják, 
vagy nézzen már holnap más kenyér után? Piroska bi
zonyosan okos, megnyugtató választ fog adni. Nem kell 
kétségbe esni, hiszen nincs egyedül. Piroska van mellette:

A  lakás be volt zárva. Most jutott csak eszébe, hogy 
anyja és Piroska ebédkor azt mondták, hogy délután a 
gyászházba mennek. Megkereste a titkos, belső szögre 
akasztott kulcsot és bement a lakásba. Pár pülanatig 
csodálkozva állt meg Piroska leánykori arcképe előtt. 
Mégis csak jó élettársa van neki. Okos, ügyes és mindig 
nyugodtan néz szét a világban, mint ezen a képen is.

Valaki jön. Biztosan a cseléd. De nem, ezek kemény 
lépések. Jenő kipillant és szive elszorul. Lőrinczi. Ez le
számolni jött.

Kiment a folyosóra. Tegnap és ma nem igen figyel
hette meg Lőrinczit, de most, hogy előtte állt, megdöb
benve látja mennyire megöregedett. Haja, bajusza erő
sen deres, szemében fáradt, csüggedt fények hunyorog
nak. Lágy, nagyapai jóság és gyengeség ömlik szét az 
arcán, mintha valami megható családi ünnepen lenne. 
Mit akarhat ez az ember?

162



—  Nem akartalak a városházán zavarni. . .  feltűnő 
lett volna. Ezért gondoltam eljövök a lakásodra, hogy 
itt mondjak köszönetét. . .

Jenő betessékelte a vendéget a szobába.
—  Jól tudom, hogy milyen kinos helyzetbe hozta

lak . . .  Te hallottad a káromkodásomat és mikor kérdőre 
vontak nem mondhattál mást, mint az igazat. . .  A  fő
kapitány azt mondta, minden tőled függ. Ha te fenntaiv 
tod vallomásodat, akkor kénytelen átteni az ügyet az 
ügyészséghez. . .  A  főkapitány biztosra vette, hogy elle
nem vallasz, egy városi tisztviselő csak nem fog ellen
kezni, de mikor te azt montad, hogy talán rosszul hallot
tad, láttam, hogy a főkapitány jobban haragszik rád, 
mint rám. Te talán az állásoddal játszottál, de mégsem 
tadtál határozott vallomást. Ezzel talán magadnak ártot
tál, de megmentettél engem. Megmaradhatok az állá
somban.

Lőrinczi felállt, könnyek gyűltek a szemébe.
—  Köszönöm testvér, köszönöm, hogy megmentettél.
Átölelte Jenőt és zokogás rázta a testét.
—  Tudod, hogy. . .  négy gyerekem van . . .
Jenő is sírni kezdett, ő is átkarolta ezt a fáradt, nagy 

embert és úgy álltak pár percig, mint az állomáson, ahová 
megérkezett a régen várt fiú és most a viszontlátás ér
zelgős jelenetén esik túl.

—  Nincs semmi köszönni valód —  mondta végre 
Jenő. —  Én nem tettem semjnit, én . . .  én . . .

Azt akarta mondani: »én közönséges gazember va
gyok! alávaló, jellemtelen besúgó vagyok!« —  de nem 
volt ereje a vallomáshoz.

Leültek az asztalhoz. Már sötétedett. Csendesen be
szélgettek, mint egymásra talált régi jó barátok. Jenő
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sorsa, holnapja még sohasem volt olyan bizonytalan, mint 
most, mégis oly egyszerű, nyugodt derűvel ült Lőrinczi- 
vel szemben, mintha még soha ilyen rendben nem lett 
volna a szénája. Mindent elfelejtett, a ma, a tegnap, a 
hivatal, a nácselnik, a főkapitány úgy elsüllyedtek, mint 
gonosz manók a szinpadon. Az alkony egyre gorombább, 
egyre feketébb szálakkal szőtte a sötétséget, de Jenő 
jmégis úgy érezte, hogy világosság van, hogy tiszta, ka
cagó napfény hull be a szobába.

—  Akarsz egy kis bort, testvér? —  kérdezte hir
telen és megragadta Lőrinczi karját. —  Finom bácsal
mási! Az apósom hozta kóstolónak karácsonykor. Sa
ját termése.

—  Akkor hát —  bökte ki vigan Lőrinczi és arrébb 
tette az asztalon heverő hamutartót.

Jenő vigan, fütyörészve szaladt le a pincébe.
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Sziráky Dénes Sándor

Az „A“-vágányon elrohan az élet
Bartos hazajön. Leül az ebédhez. Nem szól egy szót 

pem. Éppen hogy köszön. Kék vászonruhája alatt há
nyatott a szive. Zubbonya megfeszül emelkedő mellkasá
tól. A  mellkasban szív duruzsol. A  szivet a ma érkezett 
leirat tartja izgalomban.

Egész egyszerűen be kell jelenteni. Mit bejelenteni? 
Az ember a feleségének nem jelent be semmit. A  fele
ség nem irodatiszt, sem nem forgalmi főnök. A  feleség
nek egyszerűen megmondja az ember. Odaszól neki. 
Mintha azt mondaná: Ez az út is megvolt. Aztán lenyel 
utána egy kanál levest.

Két kanál leves közt, amíg levegőt vesz, mintha mi
sem történt volna, odamondja: Nyugdíjaztak. Nyugdíj
ba helyeztek. Hogy is helyesebb, melyik a kevésbé fájó 
kifejezés: nyugdíjaztak, vagy nyugdijba helyeztek. Hogy 
is van az igazgatóság leiratában: Bartos Mihály moz
donyvezető nyugdíjügyében . . .  Nem emlékezett a szö
vegre pontosan. De hisz ott van a zsebében. Elő kell ven- 
iii és elolvasni. Az asszony megkérdezi, mi az? Oda le
het adni neki az írást. Nem kell semmit szólni. Vagy 
felolvasni. Kanalazza tovább a levest. A  kortyok közt 
mély lélegzeteket vesz. De szó nem bátorkodik a szá
jára, a keze nem nyúl az írás felé. Az asszony most ki
viszi a levesestálat. Amíg behozza a húst, elő lehet venni

f
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»a határozatot. A  zsebébe nyúl. Az írás papírja ropog 
az ujjái között. De az asszony hamarabb visszajött, sem
mint számítani lehetett. Megkönnyebbülten ebédutánra 
halasztja a »bejelentést«. Majd szépen megmagyarázza, 
hogy a nyugdíjazásból semmi hátrány nem származik. 
Megkapja a teljes mostani fizetését. Jár már az egész 
nyugdíj címén, hisz negyven szolgálati éve van. A  ház
tartás nem érez meg semmit, pénz ugyanannyi lesz mint 
eddig, fa is, szén is, —  és ráadásul még nem is kell 
dolgoznia.

Ám ebéd után csak nem vitte rá a lelke, hogy szól
jon. Nem lehet azt csak olyan egyszerűen kimondani, 
ihogy ezentúl naplopó lesz, hogy nem lesz más dolga, mint 
a pipálás. A  pipája ég. Füstöt bocsát magából, mint a 
imozdonykémény. De érzékeny ez a hatvanéves, kopott
tengelyű szív. Hát mi van abban, hogy füstöl a moz
dony. Eddig engedelmes masina volt az én kezem alatt. 
Ezentúl más igazgatja, fin meg nézem, mint az állomás- 
íőnök.

Éjfélkor szokott időben elindult, mintha szolgálatba 
menne a 645-ös gyorsra. Végigbarangolja az éjszakát. 
A sínek végénél felkel a nap.

összetörve, elcsigázva virradat és hanal között cél
talanul megáll, egy félmásodpercre. Visszafordul falu- 
irányba. Ezért aztán nem látja, hogy szikrázik fel a sí
nekből a gyémántfényű reggel.

Jóval a szokásos szolgálati idő letelte előtt kerül ha
za. Beteg, azért jött vissza. Néhány nap szabadságot 
kért.

A napokból hetek lettek. Bartos valóban beteg volt. 
Nem mozdult ki a lakásból. Mit kell az egész falunak 
tudni, hogy ő most állástalan. Nem rokkant ő még, hogy
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ne birná a munkát. Szégyen ez így, szégyen. Kérvényt 
ad be, hogy vonják vissza a nyudijazását. Munkaerős 
ember ő még.

A napokban itt járt Bordáné, a Borda pályafelvi
gyázó felesége, de ez a látogatás simán elmúlt. Persze 
Borda nem értesült a »hírről«, mert jelenleg az elő
városi pályaudvarhoz tartozik. így  aztán a rettegett 
kérdés »és hogy érzi magát így urasan, nyugdíjban?«
—  elmaradt.

Bartos retteg hogy, a felesége megtudja a hírt, 
jmielőtt még visszaveszik őt a szolgálatba. A  kérvényre 
megjön a válasz. Nem lehet változtatni a korábbi hatá
rozaton. A  nyugdíj szabályzat előírásait alkalmazni kell. 
Aki elmúlt hatvan éves, annak már nem biztos a keze, 
tfiem éles a szeme, az nem vezethet többé mozdonyt.

—  A szabály, szabály, mondogatja Bartos és az 
êszével néha megnyugszik a megváltoztathatatlanba, de 

hatvanéves szivét csak bántja az igazságtalan elbánás. 
'Nem nyughat az a kopott-tengelyű szív. Néha hevesen 
ver, néha meg kihagy, azóta. A  vaskerekek ritmusában 
zakatolt idáig, de az öszhangból most kimaradt a kontra, 
mely az ütemet adta.

Ujabb kérvényt intéz az igazgatósághoz, legalább 
»engedjék meg neki, hogy, ha nem is »aktivan«, a mozdo
nyon maradhasson, szolgálati utakat tehessen. Nem baj, 
ha más vezeti a gépet. Megtagadják ezt is. A  vezetőt 
zavarná menetközben.

—  Az igaz, —  mondja magában, én se tűrtem vol
na meg idegent a mozdonyomon.

—  Azon a gépen most én lennék idegen. Én.
Fájdalommal gondolt a masinájára, mint kedves

lényre, ki hűtlen lett hozzá. Nem leli a helyét. Idegesen 
járkál a lakásban.

167



Egy idő múlva mindennap többször kimegy a vasút
hoz. Hosszasan néz az elrobogó vonatok után. A  fele
sége az utóbbi időben gyakran érdeklődik, hogy med
dig tart még a szabadság, a —  naplopás.

—  Ma éjszaka megint mozdonyra szállók, —  mondja 
és kivillannak a szemei, mint a szemaforok.

Megy, megy a vassínek mellett. A  jelzőlámpák vilá
gítanak a távolban. Zöldek, pirosak, sárgák. Ezt az utat 
tette meg, percek alatt futotta át a mozdonyával.

—  A  mozdonyon, —  szökik ki a száján, hallhatóan. 
'Gondolatban tisztogatja, becézi a féket, a foggantyukaty 
ia csapokat. Felötlik benne a gép szép emléke. Fekete, 
hatalmas, vágtató szörny, füstöt és szikrát lövell, dübö
rög, velőtrázón sípol és ezrek életét ontja ki, ha elsza
badul.

De az ő kezében engedelmes. Egy kézmozdulatára 
lefékezi rohanását. A  kifult masina ilyenkor pihenve pö
fög, mint a pipa.

Mélyen a mellére szívja a füstöt. Vad féltékenység
gel gondol az új mozdonyvezetőre. Az elővárosban jár 
már.

Kétszáz lépésről megismeri Bordát. A  pályafelvi
gyázó a váltónál áll. Vonat közeledik, átható, lélekbe su
gárzó lámpaszemtekkel. Bartosban végtelen gyűlölet ha
talmasodik fel a hűtlen mozdony ellen. Most vissza le
het szerezni. Itt a pillanat. Egy váltóátcsapás és vagy 
iitíegáll, vagy belefut az ellenszerelvénybe.

Bartos feje belevágódik a B-vágány egyik talpfája 
szélébe. Bordának sikerült az utolsó pillanatban legyűrni 
a tébolyult öreget. Nagy lélekjelenléttel helyrecsapta a 
váltót.

A 645-ös szabályosan átrobog az A-vágányon.
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