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— Camerado! amit olvasol, nem könyv,

Aki hozzáér, emberhez ér!

(Éjszaka van?... Meghitt kettesben vagyunk?)

Te engem tartasz s én téged tartalak,

A könyv lapjaiból — a halálból idézve! — karodba sietek;

Ó, ahogy ujjaid megérintenek,

Ahogy lehelleted simogat, — mintha harmat érne! — ütőered 

elringatja fülemben a zsivajt,

Fejemtől talpamig hozzád hanyatlóm —

Gyönyörteli!... Elég!...

Elég!... Oly váratlan volt... oly titokzatos!...

Elég!... ó, elmerülő jelen!... ó, felmerülő múlt!

Édes barátom, akárki is vagy, fogadd im csókomat,

Néked, csak néked adom!... El ne felejts 1

Walt Whitman



Herceg János Írásai okvetlenül mély ha
tással vannak az olvasóra. Ez a hatás sohasem 
a kellemes olvasmány után támadt zsongitó 
hangulat, hanem inkább a megdöbbentés, az 
életreeszmélés hatalmas, eleven érzése. Nehéz 
eldönteni, hogy ebben a fiatal, Ígéretes Íróban 
több-e az erő, mint a poézis, lényegesebb-e 
kinyilatkoztatni valója, mint elbeszélő kedve. 
Megkapó álomképei, a valóság nyers, kegyetlen 
színeivel felépített szimbólumai mögött az élet 
törvényei és eltiport igazságai ágaskodnak 
iromba, olykor borzalmas formában. Mikor 
pedig egy írását elolvastuk, nem tudjuk, mi 
kapott meg jobban: a mese, a vízió, avagy a 
mögötte viaskodó kemény mondanivaló.

Ebben a kötetben a szerző azokat az 
írásokat gyűjtötte össze, amelyek menekülnek 
a fogalmi gondolkozástól. Ez a Flucht in den 
Traum talán menekülésnek látszik az élet 
ezernyi, lázitó igazságtalansága elől. flz élet 
azonban folytatódik az álomban, álarcok, ál
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ruhák, titokzatosságok és misztikumok farsangi 
áradatában — de minden freudizmus nélkül. 
Herceg Jánosnál sohasem lehet szekszuális 
emlékképeket megfejteni, lefojtott élményeket 
felszabadítani. F\z ő szimbolizmusa nem tudat 
alatti, mint az álmok freudi típusánál, nem 
naiv és üde, mint a mesékben, vagy a költé
szetben. Talán Rimbaud szavaival lehetne leg
jobban megközelíteni Herceg titokzatos misz
tikumát. „II y a peut-étre des secrets pour 
changer la vie“. flz olvasó valóban azt érzi, 
hogy Hercegnek szándéka van álomképeivel. 
Ha nem is megváltoztatni, de mélyebb értelmet 
adni az életnek. Vannak igazságok, vannak 
hatalmas vágyak és érzések, melyek csak tit
kos képekben, furcsa szimbólumokban fejez
hetők ki. Mz olvasó sejti, érzi, hogy itt nem
csak látomásokról, titokzatosságokról van szó, 
itt valami rettenetes dolog történik, a döbbe
net, a kétkedés, a titkok mardosó rejtélye 
sokáig foglalkoztatja, a sejtés sokszor már-már 
megközelíti a bizonyosságot. Valóban mene
kül-e a szerző az élet lázitó elemei elől, avagy
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talán csak a formától, amelyben elprofáno- 
sodnak mondanivalói? — ki tudna erre meg
felelni?

F\z olvasó a küzdelmet látja és élvezi. 
Mert ennek a sokszor lélekzetfojtó élet és 
álom, valóság és képzelet, forma és tartalom 
közötti harcnak gyönyörű képeit kapjuk ebben 
a kötetben. Herceg János egészen uj tartalmat 
ad az eddigi misztikus formáknak, hz öreg 
Andersen a földi dolgokat gúnyolta ki finom 
meséiben, amelyekben a romanticizmus és 
reálizmus mesgyéjén álló világ szelíden torzí
tott tükörképét is megtalálhatjuk. Herceg János 
rejtelmes, meseszerű Írásaiban a kaotikus má
nak igazságért, eszmékért vergődő lelkét lát
juk vibrálni.

Egy Ígéretes, fiatal iró indul útnak ezzel 
a kötettel. Nem akarok jósolgatni, de rá kell 
mutatnom arra, hogy Herceg János irói fel
készültségével, írásainak belső, formát feszitő 
erejével szokatlanul gazdag jelenség a mi irói 
tehetségekben szűkölködő Bácskánkban. Ezért 
nagy és jogos bizakodással nézzük elindulását,
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amint biztos, kemény léptekkel megy a hol
nap felé. Van egy flamand mese, amelyben 
a Napba induló vándor távolodó, hegyre kúszó 
alakja egyre nagyobb lesz. Erős a meggyőző
désünk, hogy Herceg János is hamarosan 
kiemelkedik a rónák poros síkjából és széle
sebb horizontok nyílnak meg előtte.

Szenteleky Kornél.



Őszi vizió





n  nap forradalmas színével elment a hegyek 

mögé.

Itthagyta a verejtékező őszi fákat, a bocskoros 

parasztot lovával és ekéjével a hegyoldalon s az alvó 

fehérruhás lányt a hegy lábánál. Nyelvét még kidugta 

néhányszor az okkersárga kukoricsgórék felé, meg

nyalta éhesen a sárga cserepeket s csak akkor húzta 

maga után, amikor már messze ment.

A lány, aki a hegy lábánál aludt, minderről 

semmit sem tudott. Finomvonalu csontszinű kezei 

mellére ejtve, két lába — amint kissé féloldalt feküdt

— behajlitva s arca hosszú szempilláival és pisze 

orrával nyugodtnak és elégedettnek látszott. Szája 

szélén egy kicsi ránc húzódott, de ez mintha még 

kedvesebbé tette volna.

f\z ősz verejtékezett a fákon és fűszálakon, mint 

a bocskoros paraszt, aki csontos szürke lovával fel- 

szakította a földet nagy darabokra. Es ahogy szántott, 

a zsíros, nehéz göröngyök legurultak a hegyről, se* 

besen görögtek, mint a lavina és feldöntöttek mindent,
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ami útjukba állt. Belepték a sima műutakat, elálltak 

a fényes autók útját és tompa zörejjel begurultak a 

városokba. Csakhamar kétségbeesett kiáltások töltöt

ték meg a levegőt:

— Úristen! Úristen I

A paraszt nevetve szántott tovább, szürke gebé

jén a megpattanásig feszültek a kötelékek s a nap 

egy pillanatra visszajött a hegyek mögül.

— Ezt jól csináltad barátom — mondotta az ő 

jellegzetesen szép hangján, megveregette a vállát a 

parasztnak, azután olyan arcot vágva, mint a cirkuszi 

clownok, elment.

Csodálatos, hogy a lánynak, aki a hegy lábánál 

aludt mellére ejtett kezekkel, semmi baja sem történt. 

A göröngyök, mintha csak szemük lett volna, messze 

kikerülték. Egyszerre csak, mintha a földből jött volna 

elő, egy idegen ember tűnt fel a láthatáron. Alacsony 

tömzsi ember volt, városiasán öltözve s vigan fütyüré- 

szett, amint a göröngyöket ugrálta. Már messziről 

észrevette a lányt és feléje tartott. Ö csak feküdt, 

behajlitott lábaival és pisze orrával az izzadó zöld 

lóhere leveleken. Az idegen megállt előtte és nézte, 

sokáig nézte. Arcán mosolygás játszott, de szemeiből
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gonosz ördögök pajzánkodtak. Egy száraz fűszálat 

tépett és megcsiklandozta a lány arcát, de az meg se 

moccant.

Erre lopva, mint egy tolvaj — mert az is volt

— körülnézett az idegen, fl paraszt éppen akkor 

vette le sovány gebéjéről a köteléket, majd ő is le

ment a másik oldalon a nap után. Most, hogy senki 

se látta, lehajolt az idegen a lány fölé, óvatosan le

fejtette kezeit, kikapcsolta a ruhát a mellén, úgyhogy 

rószaszinű mellei az arcába kacagtak, de ő ezzel 

úgylátszik semmit sem törődött. Nagy kést vett elő, 

vigyázva hosszú rést metszett a rózsaszínű bőrön, 

kifeszitette a bordákat, majd amikor ezzel a munká

jával elkészült, gondosan megtörölte kését és vissza

tette a kabátja zsebébe. Némi izgatottság látszott 

rajta, de ereje nem hagyta el. Érthetetlen szavakat 

mormolt a lány arcába hajolva, azután benyúlt sző

rös kezével a seben és megmarkolta a ficánkoló kis 

szivet. Nem birta egykönnyen kitépni, ezért felállt, 

erősen megvetette lábait és nyögve, erőlködve húzta, 

úgyhogy néhány pillanat múlva nagy sikoltással ki

szakadt a sziv a leány kebléből. Először megtörölte 

izzadt homlokát s utána újságpapírba csomagolva a
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szivet, elment, ugrálva kövér lábaival a göröngyöket’ 

nap újra visszaugrott egy pillanatra.

— Halló öreg fiú, jöjj a domb mögé, hogy 

osztozzunk a zsákmányon.

Így szólt és eltűnt ismét
*

Kevéssel azután felébredt a lány. Kis öklével 

megdörzsölte a szemeit, körülnézett, majd tekintete 

hirtelen kigombolt ruhájára esett. Csontszinű kezeivel 

a melléhez kapott és akkor észrevette, hogy nincs 

szive. Végtelen szomorúság fogta el és sirni kezdett. 

Sokáig, nagyon sokáig sirt. Nem látott senkit maga 

körül, senki élő lelket, csak egy tücsök cirpelt a 

közelben gondtalanul. Oda is jött, amikor a lány sí

rását hallotta.

— Miért sirsz szép leány? Mi bántja a te szi

vedet? — kérdezte részvéttel. — Miért sirsz?

— Nincs szivem. Valaki elrabolta a szivemet. 

Hogy fogok én most már ezentúl élni sziv nélkül ? 

És sirt keservesen.

fl kis tücsök szörnyen elszomorodott erre. Két 

hátsó lábára állt és megcsóválta a fejét. Egyszerre 

vidám arcot vágott.
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— Hallgass csak ide — mondotta — menj erre 

egyenesen, menj addig, amig el nem éred azt az 

utat, amelyet azok a nagy fekete fák szegélyeznek. 

A harmadik fánál látni fogsz egy kövér embert, egy 

gazdag embert, aranyszéken ülni Nagyon gazdag'em- 

ber, mindene van az ég világon, talán tud majd neked 

egy szivet adni. Addig is várj, elcirpelek neked egy 

nótát, zárd a szived helyére, mig oda nem érsz. így 

is tett a lány. Meghallgatta a nótát, azután megin

dult a fekete fák irányába. Már messziről meglátta 

a gazdag embert. Selyemiuhában ült aranyszéken 

és a szolgája legyezte. A lány, amint odaért, leborult 

a lábai elé.

— Ó gazdagember — kezdte sirva — az imént, 

amint a völgyben aludtam, valaki elrabolta a szive

met, neked mindened van, adjál nekem egy szivet.

— És könyörgő szemekkel nézett a gazdagra.

— Rossz helyen jársz — válaszolt a gazdag 

ember — mert nekem mindenem van, csak éppen, 

amit te keresel: szivem nincsen. A gazdagságért 

odaadtam a szivemet, de az én szivem nem volt elég 

ilyen tömérdek vagyonhoz, elvettem sok, nagyon sok 

ember szivét is. Látod ezeket az aranyakat? Mindegyik
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egy szegény ember szive. De várj csak. Te talán se

gíthetnél rajtam. Éjszaka nem tudok aludni, felvonul

nak mind a szerencsé.lenek, akiknek elvettem a szi

vüket, körülfogják az ágyamat és nem hagynak 

aludni, kínoznak rettenetesen. Ha vissza tudod adni 

az álmomat, adok neked egy aranyat, azt zárd. a szi

ved helyére, hiszen valamikor sziv volt az is, biztosan 

jó lesz neked. — És töprengett a lány, hogyan is 

segíthetne a gazdagon, törte az eszét, de csak nem 

tudott semmit se mondani.

— Nem tudok segíteni rajtad te szegény gazdag, 

nem tudok semmit, amivel visszaadhatnám az álmo

dat. Jaj én szerencsétlen, ki fog nekem most egy 

szivet adni? Jaj, jaj.

És zokogva ment a lány a fekete fák mellett 

keresni valakit, aki neki szivet adna. Nem kellett 

sokáig mennie. Egy pötömnyi kis házat látott, előtte 

egy szegényember dolgozott. Koporsót ácsolt.

— Ó szegényember — zokogott — te biztosan 

segíthetsz rajtam, nekem hiányzik a szivem, elvette 

valaki, nem tudnál nekem egy szivet adni ?

fl szegény ember állt szomorúan, látszott, hogy 

sajnálta a lányt.
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— Nincsen semmim, csak a szivem, egész éle

tem nyomorúság, szegénység. Sokszor nincsen egy 

falat kenyerem se, amivel az éhségemet elnyomnám. 

Nincsen semmim, csak a szivem, éppen ezt kéred 

tőlem. Azért maradtam szegény, mert nem akartam 

eladni a szivemet s most gondoltam, koporsót ácso

lok magamnak és meghalok. Miért kell nekem igy 

tovább élni?

És a lány akkor még jobban kezdett sirni és 

még inkább könyörögni.

— Minek neked a sziv, ha úgyis meg akarsz 

halni? Add nekem, mert én élni szeretnék. Add ne

kem a szivedet.

A szegényember töprengeni látszott egy ideig, 

majd igy szólt:

— Jól van, igazad van. Sziv nélkül is elmehetek 

a másvilágra.

Azzal fogta a szekercét, amivel a koporsót ácsolta, 

fogta az éles szekercét, felhasitotta a mellét, kivette 

élő, vérző szivét és odaadta a lánynak. Az megkö

szönte, betette feltépett keblébe a szivet és menni 

akart.

— Most, hogy nincsen szivem — mondotta a
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szegényember — egészen másképpen érzem magam, 

nem fogok már meghalni, hanem elmegyek és meg

ölöm gazdag szomszédomat, elveszem a pénzét, az 

aranyait és visszaadom a szegényeknek. Most már 

meg tudom ölni, nincs már szivem.

Elindultak. f\ lány boldogan indult haza uj szi

vével, a szegényember vállára vette a koporsót, kezébe 

a szekercét és elment, hogy megölje a gazdagot, fl 

koporsó ütemesen himbálódzott a vállán.
*

Most aztán már igazán felébredt méiy őszi ál

mából a lány. Felállt, megrázta kis fodros ruháját, 

rózsaszín lábikráit megcsillogtatta a lenyugvó őszi 

napban és megindult fel a hegynek.

— Épp itt az ideje, hogy betereljem a nyájat 

az akolba — mondotta magában, amint felfelé ment.

fl bocskoros paraszt, szürke gebéjével még min

dig törte az ugart, baromi türelemmel s a nap for

radalmas fénypászmáival gigantikus árnyakat vetett 

a verejtékező őszi földre.



meghalt a szeretőm





E^gyik szeretőm Párisban van, a másik Bécs- 

ben, aki itt volt, meghalt.

— Ó, miért hagytál itt Jasszigendzsa?!

Én egy fáradtlelkű csavargó vagyok, szivemből 

lángoló pipacsok nőnek, de érte nyúlnak hosszú 

karok és letépik. Én nem tudom, mit akarok. Nem 

tudom ravasz szavakkal definiálni életem célját, de 

téged szerettelek Jasszigendzsa.

Én tudtam, mirevaló a szád és a tested!

Ó, hányszor voltál a kenyerem, a vizem. Te 

voltál mindenem!

De mért is beszélek? — Te már nem értesz 

engem, nem hallod tiszta szavaimat és nem érzed 

kezeim simogatását.
*

fl ligetben találkoztam Jasszigendzsával. Szen

záció volt a fellépése.

— Jasszigendzsa, a fekető nő! Halló! Halló! — 

ordította a kikiáltó és én bementem a bódéba. Bakák 

ültek mellettem és cselédek. Ők röhögtek Jasszi-

2*
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gendzsa mókáin. Csak én láttam Jasszigendzsa sze

meiben a szikrákat, más senki.

Pedig ő mindenkire rámosolygott, amikor végig

sétált a padsorok között. Sohase fogom elfelejteni. 

Előadás után megvártam és elmentünk egy moziba. 

Csokoládét ettünk és összevertük a térdeinket. Haza- 

kisértem. Anyja már várta a kapu alatt és elkérte 

tőle a pénzt. Jasszigendzsa fekete oroszinget viselt 

piros bőrövvel. Ez nagyon jól állt neki.

Anyja bevitte a pénzt, Jasszigendzsa pedig meg

ölelt és behúzott a kapu alá. Mindketten úgy érez

tük, hogy nagyon fontos dologról kell beszélnünk, 

de nem beszéltünk semmiről. Mi igy is nagyon jól 

megértettük egymást. Mondom: csokoládét ettünk 

és összevertük a térdeinket. És egyszer behívott ma

gához. Akkor még nem tudtam, hogy itt fog hagyni*

— Jaj, a fene egyen meg, jaj de szeretlek! — 

mondotta és a számba harapott. Azt mondtam, el

veszem feleségül és meglátogatjuk a jéghegyeket. Ő 

nem egyezett bele. Nagyon szeretett csokoládét enni 

és moziba járni. Nem bántottam többé a jéghegyeket.

— Te egy fáradt csavargó vagy, én meg Jasszi

gendzsa, a fekete nő és mindketten jól érezzük igy
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magunkat. Hogy a bolond apám reggeltől estig har- 

mónikázik és elissza a pénzemet, az ne bántson 

téged.

Ez megnyugtatott.

Éjszaka v gyázva mentünk az uccákon, mert a 

házak tövében erős csavargók ólálkodtak nyitott bi- 

csakkal. fl bordélyházak fonnyadt virágai halkan 

dúdoltak a kapuk alatt és vihogtak rajtunk. Akkor 

talán még ők se tudták, hogy ő meg fog halni.

— Ó Jasszigendzsa, mért hagytál itt?! flz éj

szaka végigjártam a feketeházakat

— Adjátok vissza Jasszigendzsát!!! — orditot' 

tam. — Egyik szeretőm Párisban van, a másik Bécs- 

ben, aki itt volt, meghalt. Ne játszatok velem. Én 

egy fáradtlelkű csavargó vagyok, mi lesz belőlem 

nélküle?
*

Mellei puhák, mini az érett körte és a fekete 

oroszinget is levetették róla. Fehér ruhában fekszik 

előttem, mint egy kidöntött platánfa.

— Ó Jasszigendzsa, én nem vagyok az oka, én 

nem akartalak elveszíteni. Esküszöm a boldogsá
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gomra. Én tudom, hogy Te is szerettél élni, szerettél 

moziba járni és szeretted a csokoládét.

Apád most a másik szobában harmónikázik és 

én utoljára beleharapok hideg testedbe.



Szülőfölöem





t * g y  ember jött bukdácsoló léptekkel a sötét 

éjszakai uccán.

Jókedvűen dudolgatott magában, de amikor a 

deszkapalánkok mögül egy-egy kutya ugatott feléje, 

nem volt rest abbahagyni a dudolást, nekidűlni a 

kerítésnek és visszaugatni a kutyára. f\ kutya majd 

széttépte a palánkot dühében, de az embernek csak 

annál jobban tetszett a játék. Még papucsával né

hányszor bele is rúgott a kerítésbe. És vígan hintázó 

nevetéssel nevetett. Amikor megunta, legyintett és 

elment, de annyi emberség mégis volt benne, hogy 

búcsút mondjon a kutyának.

— Szervusz brúder. Zbogom! Reggel találkozunk.

És újra nevetett, böfögéssel és csuklással kísérve

a jókedvét. Lámpa nem volt sehol és így nem lehe

tett felismerni, de féktelen nótája kielégítő volt.

— Én vagyok a szelencsei betyár — ezt éne

kelte valami mindenre ráhúzható dalammal, de rög

tön utána artikulátlan hangon ordította:

— Kekez Tuna cserepező, első cigliteker..........
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— és ezt úgy kiálltotta szerte az éjszakába, mintha 

be akarna mutatkozni, hadd tudja mindenki, hogy 

kicsoda ő. Úgy járt, mintha temérdek ember között 

járna, mintha mindenki őt nézné és ismételnie kel

lene a nevét, nehogy félreismerjék. Egy vastag eperfa 

előtt is megállt, kidüllesztett mellel és rogyadozó lá

bakkal:

— Ja szám Kekez Tuna — aztán még magyarra 

is lefordította a nevét: — Kekezovics Antal. — Egy 

ideig még bámulta a fát, mintha csak azt ké dezné:

— Na, mit szólsz ehhez ? — aztán legyintett 

unott, fölényesen és ment tovább bukdácsoló lép

tekkel, csoszogó papucsban a harmonikázó téglákon.
* *

♦

Utána jött egy ember, hosszú hórihorgas legény, 

fekete ruhában, magas gallérral és félrecsapott ke

mény kalappal. Negyvenévesnek látszott, csökönyös 

agglegény-típus. Ő peckesen járt, józanul és nem 

ugatták meg a kutyák, mint a Tunát. Nem is kür

tölte szerte a nevét, mert igy is mindenki tudta, hogy 

kicsoda. Nappal nem lehetett találkozni vele, akkor 

aludt valami kocsmapajtában, de éjszaka, ahogy a 

csillagok kinyitották szemüket, már ő is feltűnt hóri-
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horgas alakjával a külvárosi kocsmák környékén, 

mint egy halottkém.

Ismerős volt ő és népszerű ezen a környéken

— vele ijesztették a gyermekeket — barátja volt és 

egyben ellensége mindenkinek. Ő volt a Pálinka 

Ördög. Akinek ő a nyomába szegődött egyszer vagy 

akivel csak kezet fogott, az el volt intézve arra az 

éjszakára. Meg is borzongott tőle minden félig józan 

ember, akivel találkozott. Szerencse, hogy Kekez Tuna 

már úgy be volt rúgva, hogy nem ismerte fel Pálinka 

Ördögöt. Még meg is szólította tréfás részegen, aka

dozó nyelvvel és borult öntudattal:

— Szervusz komám. Szolgája nagyságos ur. 

Nem a hatosoknál szolgáltál te is? Ó csak ha talál

koztunk.

fl Pálinka Ördög szomorú volt. Nem volt kedve 

tiltakozni az ismeretség ellen. Ki tudja mi nyomta neki 

is a szivét, ki tudja nem érzett-e lelkiismeretfurdalást 

olykor s most éppen abban az órában volt. Ráhagyta 

a részegre a barátságot unottan és kedvetlenül.

— Ó hát akkor velem jössz márna este és mu

latunk. De sokat gondoltam rád a háború óta. Na 

de most iszunk,
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A Pálinka Ördög kibontotta magát az ölelések

ből és tovább ment. Horpadt keménykalapját a sze" 

mébe húzta, hosszú nyakát a vállai közé és most, 

ahogy ilyen fáradtan, elkeseredetten ment S2egény 

látszott rajta, hogy unja a mesterségét, de nem tud 

szabadulni tőle. Mert ugyan ki is váltaná fe l?

* *
*

Bent az udvarokban a kerítés mögött, csupasz- 

koronáju diófák alatt asszonyok ültek. Vastag gyapjú- 

kendőkbe burkolózva pletykát susogtak, némelyek# 

pedig rózsafűzért morzsoltak ujjaik között.

— Áldott legyen a te szent neved, asszonyunk 

Szűzmária.

A részegek kurjantására azonban abbahagyták 

az imát és mérges szitkot sziszegtek a fogaik között.

— A gazemberek. Az asszony csak koplaljon, 

meg a gyerekek is. Dögöljön meg mindenki, csak 

nekik teljen zabálásra. — Még a sötétségben is el

fogták egymás szemvillanását.

A kapualjban halkan kuncogtak a szerelmesek. 

Arcuk égett a sötétben, a fejük felett meg csendesen 

himbálództak a tetőléchez kötött nagy vörös kukorica
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csövek. Árnyékuk, mint egy otromba kéz titkos jele

ket rajzolt a fal.

fl részegek kurjantása mindenhová eljutott. Meg

bolygatta a szentes asszonyok imáját, megzavarta a 

szerelmeseket és felriasztotta az alvó gyermekeket a 

sülttök szagu szobákban.

— Hej, haj, salaj, pa salsj — ordította Kekez 

Tuna végtelen nagy boldogságában s a kiáltásra fel

ült egy gyermek az ágyában. Almos kis lelke meg

remegett a hang irányába, mint a falevél, fl kiáltá

sok pedig egyre hangosabbak és ijesztőbbek lettek. 

f\ gyermek megkapaszkodott a kövér dunnában és 

visszafojtotta lélegzetét. Egyedül volt a szobában.

Rémült szorongása még csak fokozódott, amikor 

nyikorogva kinyílt a nehéz ajtó és egy ember húzó* 

dott be rajta. Hosszú, hórihorgas ember, fekete ru

hában és ferdénülő úri kalappal a fején.

fl gyermek ordítani szeretett volna, mert felis

merte a Pálinka Ördögöt, de hangját mélyre nyomta 

a rémület. Kis fehér homlokára hideg verejték ült. 

Annyi ereje sem volt, hogy a dunna alá bújjon. 

Szögletes buksi fejéből kiröpült az öntudat, mint egy 

fehértollú galamb a kalitkából. Elájult a rémülettől.
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A Pálinka Ördög óvatosan lépett az ágyhoz 

nagy cugos cipőivel. Megállt a gyermek előtt és 

nézte szótlanul soká, nagyon soká. Fejéről levette a 

poros horpadt kalapot és zsebkendőjével megtörölte 

homlokát, mintha izzadt volna. Azután nagyszemű 

kókicát szedett elő zsebeiből és a gyermek fölé szórta. 

Majd még színes cukorrudacskákat is fektetett mel

léje, azután feltette a kalapját és vigyázva kiment.

Ahogy kivül ért, mélyet sóhajtott és eltűnt az 

eperfák alatt.

* *
*

Az asszonyok ásítottak s a szerelmesek hosszan, 

fáradtan nyujtóztatták fiatal testüket. Már késő éj

szaka volt.

A kocsma előtti téren két ember kötözködött.

— Nem félek én senkitől. Még az úristentől se 

félek. Én vagyok a Kekez Tuna, ha tudni akarod.

Hangjában már benne úszott az elkövetkezendő 

tragédia. Az asszonyok hallgattak, figyeltek lélegzet

visszafojtva. Mindenki látta a sötétben megvillanó 

késeket.

Azután egy szörnyű ordítás hallatszott, rettene-
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ces hang. Mintha üvegbe vágódik a bicska. Mindenki 

a térre rohant.

Kekez Tuna ott feküdt meleg piros vérében és 

már nem is nyögött. Valaki lámpással rávilágított. 

Haja az arcába esett, egészen a szájáig.

S akkor egy asszony borzalmas sikoltással rá

vetette magát a vérben úszó halott emberre.

fl részegség megfeneklett és még látni lehetett 

a Pálinka Ördögöt, amint befordult a kocsmaudvar 

kitárt kapuján. Görnyedt hátát úgy vitte maga mö

gött a szénapadlás felé, mint a gazdátlan kutya.

Levetette kabátját, magas kaucsuk gallérját és 

hagyta, hogy egy pillanatra megcsillanjon a hold fé

nyesre keményített ingmellén.
* *

*

fl gyermek akkor tért magához nyöszörögve. 

Félálmában leszórta a kukoricát magáról, majd meg

fordult a másik oldalára és tovább aludt.





Uiharban





n  levegő tikkadt volt és lusta, de az esti reny- 

heségben a házak felett az égen már katonás rendben 

sorakoztak a fekete felhők. Itt-ott villám cikázott éle

sen és kelet felől hatalmas égzengés hallatszott, hogy 

megremegtek az ablakok, megremegett az egész föld, 

sőt az öregasszony piros ernyője is a krumplisütő 

kályha felett.

— Na nézd, hogy bolondul az idő — motyogta 

az öregasszony és összehúzta fején a kendőt.

Kicsi aszott feje volt, mint valami öreg verébnek, 

az orra vörös és szétlapitott volt és a megtévesztésig 

hasonlított a krumplihoz, amely a kályhájában sült 

izzó parázs felett, csendesen. A homloka ráncos volt, 

mint a kendő a fején. Öreg volt és ragyavert, mint 

a kocsiút a lábai előtt.

Emberek jöttek és mentek mellette. Hangok 

ütötték meg a fülét. Értelmetlen beszéd.

— Hát akkor este hétkor — mondotta egy so

vány fiatalember egy kövér asszonynak, A viszontlá

tásra. A viszontlátásra.

3*
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— Károly! Károly! — kiáltotta valami női hang 

a túlsó oldalról.

Az öregasszony gyermekes szemeivel, ráncos 

homlokával és szétlapitott orrával értelmetlenül né

zett a világba. Néha megpiszkálta a parazsat egy 

görbe piszkavassal vagy a krumplit forgatta meg 

kövér kezével, azután meg belekiáitott az esti lomha

ságba panaszos hangon:

— Friss, meleg krumpli! Valamikor jobb napo

kat láttam . . .

Az égen a felhők egymásra futottak, mint a 

kisiklott vonatok és dörögtek félelmetesen, A villám 

már le is csapott valahol a külteleken. A járda szélén 

fák sorakoztak, tetveskérgű, száraz platánok. Szegé

nyes koronájuk tehetetlenül rázkódott a siél nehéz 

kezeiben. Vastaghasu lámpák himbálóztak a magas

ban és játszottak a világossággal. A vénasszony meg 

nyögött, köhécselt és siránkozott a tépettkoronáju 

fekete fák alatt.

— Valamikor jobb napokat láttam — nyafogta 

reménytelenül. Friss krumplit vegyenek. Meleg, meleg...

Már késő este volt. A villamosok is álmosan 

sikongtak keresztül a városon.
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Akkor azután két gyermek tűnt fel a sarkon. 

Kis fiucskák voltak. Tágranyilt szemekkel, mosolygó, 

huncut arccal, lábujjhegyen jöttek óvatosan a nagy 

piros ernyő felé. De nem tudtak elég óvatosan jönni, 

az öregasszony észrevette őket. Kétségbeesetten kiál

tozott :

— Már megint itt vagytok? Már megint el 

akarjátok lopni a szegénységemet? Rendőr! Rendőr!

Rendőr nem volt sehol s ezt nagyon jól tudták 

a csibészek. Széles képpel mosolyogtak az öregasz- 

szonyra. (Jgylátszik ő is meggondolta a dolgot.

— Na itt van mindegyiknek egy krumpli — 

mondotta és a kezükbe nyomta a forró barna gyü

mölcsöt.

fl gyerekek kis ideig labdáztak a krumplival, 

mert forró volt, majd mohón beleharaptak, megrág

ták nevető arccal és lenyelték.

— Istenem, istenem — motyogta a vénasszony

— valamikor jobb napokat láttam és most igy kell 

kínlódnom.

Mire megigazította a kendőt a fején, megpisz

kálta a parazsat és leöntötte vízzel, mert már igazán 

késő volt és haza kellett menni, mire mindezzel ké
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szén volt és körülnézett, rengeteg gyerekarcot látott 

maga körül. Megsokasodott körülötte a két gyermek, 

mint a kenyér a bibliában és a sok gyermek kárör

vendő kaján szemekkel nevetett rá.

— Mit akartok? — sikitotta magából kikelve a 

rémülettől. — Mit akartok tőlem? — S a gyermekek 

csak vigyorogtak és jöttek könyörtelenül vigyorogva 

egyre közelebb, tizen vagy százan, százan vagy ezren. 

A háztetőkről csúsztak le. a villanypóznákról eresz

kedtek és mindegyik egyforma ugyanaz az arc volt. 

Már egész közel voltak, talán két lépésre tőle és körül

zárták átláthatatlan gyűrűvel.

— Itt van mindenem, csak hagyjatok ! Itt van 

mindenem! — sirta magánkívül, de akkor már elké

sett az ajánlattal. A gyermekek, mindahányan voltik, 

nekiestek a bádogkályhának, kiszórták a tartalmát a 

földre, a krumplit, a parazsat egy rakásra. A sült 

krumpli és a hamvasadó kék parázs hegyébe sikol

tozva esett le ő is.
*

A vihar akkor már teljes erejéből dühöngött. 

Ereje az égig ért, rengeteg darabba szakította a fel

hőket, mint valami ócska rongyot és fákat tépett ki
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gyökerestől. Bent a városban is összehányt mindent, 

fl villamosok jobbra-balra dülöngéltek, a nagy háza

kat felkapta a markába, megrázta néhányszor, mint 

az aprópénzt, azután a földhöz vágta őket. És meg- 

vaditotta a folyókat is. Prüszköltek és nyerítettek a 

szelíd patakok és felágaskodtak tajtékzó tehetetlen

ségükben, hogy újra lecsapódjanak, mélyebbre mosni 

medrüket.

Villám cikázott, ég zengett és nehéz tölgyek 

röpültek a magasba, mint a rakéták. Egész éjszaka 

tartott ez az ítéletidő. De hajnalra mégis kissé kifá

radt a vihar. Már csak félkézzel hajigálta unottan a 

fákat, majd hanyatt feküdt a sárga fűre, nyújtózott 

egy hatalmasat, azután elaludt.

Később eső esett a földre. Jótékony, meleg eső, 

mintha vigasztalni akarta volna a kettétört fákat és 

a kimerült patakokat. Sűrű sugarakban esett.
♦

A vénasszony, aki valamikor jobb napokat lá

tott, most egy dohos külvárosi szobában feküdt. Isten 

tudja, hogyan került oda. Rozoga ágyán, kinyújtva 

feküdt, ugyanugy, amint a tetveskérgű platánok fe

küdtek a járda mellett kinyújtva holtan. Fel volt öl
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tözve fekete ruhában, ahogy az már a komor halot

takhoz illik és nyitott szemén penészes rézgarasok 

csücsültek.

Senki ember nem volt a szobában, csak egy 

szürke macska ült a széken, komolyan dorombolva. 

Egyedül volt a halállal. Egészen jól érezhette magát, 

mert dagasztott a lábaival és dorombolt szüntelenül. 

De amikor neszt hallott kívülről, abbahagyta a do

rombolást, vékony nyakát előrenyujtotta, csillogó sze

meit kimeresztette és figyelt.

A két gömbölyűarcu csibész lépett be az ajtón. 

CJjra vigyorogtak, mint az este a krumplisütő kály

hánál, nevettek és az ágyhoz léptek lábujjhegyen. 

Mindaketten a vénasszony csöndes, halott arcához 

hajoltak, érthetetlen szavakat susogtak mosolyogva, 

majd lekapták a zöld pénzdarabokat a halott öreg 

szeméről és villámgyorsan kiugrottak az ajtón.

Az öregasszony üveges szemeivel a plafonra 

meredt.

Ahogy a gyermekek kiértek a szobából, a nap 

már fent ragyogott az égen és sokszínű szivárvány 

húzódott a felhők alatt. A kitépett fákon már meg

száradt a viz s a gyenge fűszálak, amelyeknek nem
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tudott ártani a vihar, zölden és fiatalon lökték ki uj 

hajtásaikat.

Minden megváltozott a viharban, mintha uj világ 

jött volna a régi helyébe, A fűszálak megbízhatóan 

csillogtak a napban és a gyermekek ujjaikat a szá

jukba véve hosszat, éleset fütyültek.





Titok a fenyves felett





m e s s z é  a város, a zaj és messze a dohos 

szobák sötét hangulata.

Fi tűlevelű fenyvesek hegyén, mint egy feldobott 

fáklya kigyult a hold. Kigyult a hold és a favágók 

vörös lámpája az erdő szélén. S a gyermek sírásra 

görbült szájjal még egyre beljebb tévedt az erdőben. 

Arca fakóra dermedt a minduntalan megujuló csodák 

előtt, hangja, mint a fiatal szarvasok sírása zengett 

a karcsú fenyők között.

— Anyám ! Anyám !

A favágók krumplit sütöttek vörös parázson és 

nem hallották a kiáltásokat. Senki sem hallotta, csak 

bent a város szélén egy szederjes arcú asszony ke

reste a gyermekét.

Sokáig ment a gyermek egyre beljebb. Néha 

rémülten ugrott egy fa mögé, mert szembetalálta 

magát egy szarvastehénnel, de gazdátlan eltévedtsége 

nem hagyott nyugtot neki és ment tovább,

Az őrangyal — izmos zöldszemű lány — akihez 

imát szokott mondani esténkint, ma megfeledkezve
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kötelességéről, vígan aludt egy bokor tövében. Senki 

se vigyázott rá, ugyanugy, ahogy a kis cseperke- 

gombákra és az aranyszínű selymes madarakra sem 

vigyázott senki. Csak a vérző hold körül kergetőztek, 

mint kiszolgált csatalovak fáradtan, a kóbor, fekete 

felhők.

Csöpp teste már alig bírta a bujkálást cserje és 

bokor között, de végre mégis egy tisztásra ért, az 

erdő szivébe. Már éppen le akart ülni fáradtan reménye- 

vesztetten, amikor tőle nem messze hét egymás mellett 

sorakozó fenyő alatt hét embert látott mozdulatlanul. 

Furcsán festettek nagyon, mert nem volt ruha egyiken 

sem, fejük előre esett a mellükre és csak a lábuk 

érte a földet. Mozdulatlanul álltak, mint az alvók és 

csak a testük fénylett a holdsütésben. A gyermek 

közelebb ment hozzájuk, mert ezek emberek voltak, 

nem kellett félni tőlük, mint a szarvastól. Szemeit 

tágra meresztve nézte őket.

Az első a sorban sovány volt, mint a hétszük- 

esztendő, látszott, hogy mozgatja a szél, csoda, hogy 

el nem viszi. A mellette levő már húsosabb volt 

valamivel, mig az ötödik hájas, pocakos ember volt, 

köldöke egészen benőve a hasába. Alit egy ideig
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előttük tanácstalanul, majd meg elsírta magát han

gosan, fájdalmasan, hátha megmozdul egyik, de mi

kor látta, hogy a sírás nem használ, megragadta 

karját a szélsőnek és türelmetlenül rázni kezdte:

— Bácsi. Bácsi.

S a zörgőcsontu úgy hintázott a kezében, mint 

egy játékbohóc. Akkor látta, hogy vastag kötél van 

mindegyiknek a nyaka köré csavarva s azon lógnak 

le a fáról. Akasztott emberek voltak. Nagyon elszo

morodott ezen a gyermek, hogy nem talál senki élő 

emberi lelket a közelben. Már éppen le akart feküdni 

egy mohalomra, amikor — talán a zöldszemű őran

gyalnak a műve volt — megmozdult a sovány akasz

tott, akit eddig hiába rázott. Megmozdult, de nem 

úgy, ahogy a szél szokta mozgatni, látszott, hogy 

felébredt, magához tért, mert vékony karjaival ma

gasra nyúlt a feje fölé, kiakasztotta nyakából a hur

kot és leugrott a földre.

— Haza szeretnék menni — pityergett a gyer

mek, mielőtt még amaz megszólalhatott volna és 

könyörögve nézett a meztelen emberre, aki most 

mellé telepedett. Hangja rekedt volt és szomorú, ami

kor beszélni kezdett.
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— Én nem segíthetlek haza, mert nem vagyok

idevaló. Különben sem szabad elhagyni a helyemet 

Már tiz éve lesz, hogy felakasztottak., azóta éjszakán

ként itt logok az erdőben és nem lát senki, csak a 

gyermekek. Reggelre újra eltűnők. Megöltem a sze

retőmet, mert nem szeretett, azért akasztottak fel. Ő 

az égben lakik azóta és angyal, nekem pedig itt

kell lógnom ezen az ágon ki tudja meddig még.

fl gyermek a zöldszemű lányra gondolt, aki

nyilván a bokorban aludt, de nem szólt semmit.

- Azért ne szeresd azt, aki téged nem szeret, 

mert úgy jársz, mint én.

Beszédjükre felébredt a második is a sorban,

ugyanugy tett a hurokkal, mint az első és ő is mel

léjük telepedett.

— Gyermekem — kezdte — ha felnősz és olyan 

nagy ember leszel, mint én most, tanuld megbecsülni 

a szegényembert. Négy szolgám volt és mind a né

gyet megöltem. Egyiket azért, mert beteg volt az 

anyja és ezért meglopott, hogy segíthesse, a másikat 

azért, mert nem vigyázott eléggé a marháimra és a 

tolvajok elhajtották tőle őket, a harmadikat azért, 

mert kezet emelt rám, amikor meg akartam verni, a
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negyediket. . .  a negyedikre már nem is emlékszem. 

Azért mondom, vigyázz, ne járj úgy mint én, hogy 

itt kell hallgatnom a jószág bőgését és a kasza fe- 

nését, amiből nekem már nincsen hasznom.

Odajött a harmadik is.

— Ó, az én történetem sokkal egyszerűbb. 

Csavargó voltam, aki az országutakat járja, árokban 

alszik, madártojást eszik és a jólétről álmodozik szün

telenül. Egy szép napon bekopogtam egy házba, ahol 

egy öreg szipirtyó élte utolsó napjait. Megtetszett a 

háza és a tehene és megfojtottam. Ha egy nappal 

később megyek, már halva találom és nem kell 

nekem megölni.

Odajött a negyedik ]s, az ötödik. . .  a hetedik. 

Mindannyian körülvették a gyermeket. Mindegyik bű

nösnek érezte magát, csak a hetedik nem.

— Én ártatlanul haltam meg. Egyetlen fia vol

tam az anyámnak, amikor el akartak vinni a hábo

rúba. Nem akartam egyedül hagyni az anyámat be

tegen és kenyér nélkül, azért kellett meghalnom.

Szája dühösen elhúzódott és csontos öklét fe

nyegetőig emelte a feje fölé.

Még sokat beszéltek azután szomorú története-

4
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két, olyan érdekesen, hogy a gyermek már el is fe

lejtette az anyját é a várost sötét házaival, de egy

szerre csak hangos fejszecsapásokra riadtak mind

annyian. A hold is behúzta vörös lobogóját s az őr

angyal izmos lábikráival szaporán járta az utakat és 

ösvényeket, A hét ember is elérkezettnek látta az 

időt, hogy visszamenjen a fenyők alá és nyakába 

akassza a kötelet. Meg is indultak egymás után. 

Nemsokára ugyanugy lógtak, szomorúan mellükre 

horgasztott fejjel, mint amikor rájuk akadt.

Amikor az őrangyal előjött a bokrok mögül, 

mind a hét akasztott eltűnt, csak a kötelek maradtak 

lógva a fákon.

A zöldszemű lány visszavezette a gyermeket a 

városba, ahol még nem látott akasztott embereket



Kirándulás
a nagyapámmal





f  elbukik az arca előttem egy-egy pillanatra, 

mint a fuldoklóé, aztán újra elmerül, alámerül a régi 

emlékek tarkaságában.

Kövér, erős pirosarcu öregember volt, vastag 

kajla bajusszal s majdnem olyan magas volt, mint 

én most. Nem hiányzik. Megfakult emlékeim között 

ő is csak úgy él, mint kedves kis báránykám, akiért 

nagyon sirtam, amikor leölték és gőzölgő piros vére 

végigcsurgott a sárga téglákon. Ha nem hallanék 

beszélni róla néha-néha, biztosan elfelejtettem volna 

már.

Még kisfiú voltam, amikor élt. Homályosan még 

a lovaira is emlékszem, fl két csontos gebére s a 

hosszú rozoga kocsira, amint hajnalban félálmomban 

megütötte fülemet lármás zötyögése és este a haza

téréskor nagyapám durva, rekedt hangja:

— Hó-háá! Mi az, mér nem nyitjátok ki már 

ezt a rohadt kaput, tán én szálljak le a kocsiról ? 

Egyszer még összetöröm!

fl szemei dühösen villogtak ilyenkor, amint nyil-
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egyenesen állt a bakon és átnézett a deszkakerité. 

sen. Összerázkódtam, vájjon mi is lenne, ha egyszer 

tényleg nekihajtana a kapunak és összezúzná dara

bokra.

Fuvaros volt a nagyapám és rettentő erejű em

ber. (Jgy mondják, hogy fiatal korában, amikor reg

geltől estig a másfél méteres zsákokat hordta a hajó

fenékre, este még táncolni ment a nagykocsmába. 

Fáradhatatlan volt még akkor is, amikor én ismer

tem, pedig már jóval túl volt a hatvanon.

Nem mondott nekem soha becéző szavakat, 

nem ültetett a térdére mesélni, általában keveset 

beszélt velem. Olyan volt, mint egy kőszikla, szilárd 

és rendíthetetlen. Azért én tudom, hogy szeretett, csak 

nem ismerte a gyengédséget. Amikor az apám elment 

a háborúba, ő kézenfogott és adott egy hatost. Azon

túl többször jártam hozzá. Ha éppen evett, amikor 

jöttén:, odaszólt a nagyanyámnak:

— Aggyá’ a gyereknek is egy tányért.

Nem kérdezte, éhes vagyok-e s én ha már ettem 

is nem mertem szólni, úgy éreztem, igy kell lennie: 

ő eszik, hát nekem is muszáj. Rendesen krumplilevest 

ettünk vagy szalonnát, de olykor aludtejet is. Nagy
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apám, mielőtt leültünk az asztalhoz, keresztet vetett 

s azután kezdett csak enni. Pedig nem volt vallásos 

ember Nagyon szerettem nézni, amikor evett. Vastag 

vörös bajusza szabályosan csuszkáit le-fel és súrolta 

két oldalt az arcát. Széles, bütykös keze, amikor 

szalonnát evett, egészen bezsirozódott és csillogott, 

mint valami nehéz érett gyümölcs. Mégis, ha emlék

szem is valamelyest, úgy tűnik, mintha sohse élt 

volna, úgy tűnik, mintha álmomban láttam volna 

vagy valami őszinte mesében. Nagy csillagos bicskája 

még ma is megvan. De nagyon megtompitotta élét 

az idő. Cipőpucolásnál használjuk.

Sokszor törtem a fejem, hogy merre járhat 

mindennap a kocsijával és sárgaszörű gebéivel, fiz 

Engel boltosnak szállítja az árut falura, meg búzát a 

kanálisra a hajóra és Baranyából bort, néha öthektós 

hordókban is. Mégis szerettem volna többet tudni róla. 

Roppant érdekelt a mestersége. Hajh, reggeltől estig 

kocsin ülni szemrehuzott kalappal, néha a lovak közé 

suhintani, ördögien csábitó dolog. Egyszer azután 

megkértem, vinne el magával. Mérgesen rámkiáltott:

— Eregy innen, mert oldalba váglak. Kirázná a 

lelkedet a kocsi.
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Sokáig nem is szóltam neki, de egyszer ujra» 

amikor hallottam, hogy Baranyába megy, nem bír

tam ki, hogy el ne kéredzkedjek vele. Csak ennyit 

szólt:

— Hajnalba, mire befogtam, készen légyé*.

És másnap csakugyan elvitt magával.

Kendermagos kakasunk hosszúakat kukorékolt

a tejfehér égre. Kissé dideregtem, amig nagyapám 

befogott és megitta két deci pálinkáját. Aztán felül

tünk a bal ra. Nagynéném is kint volt az udvaron. 

Őt nem szerettem. Nagyon sokszor megvert akármiért 

is Utánunk szólt kemény kötekedő hangon:

— Aztán vigyázzon a pénzre, nehogy elzabálja 

megint, mint ahogy szokta. Gondoljon miránk is, ne 

csak a saját hasára.

Megremegtem, hogy valami baj lesz ebből a 

vakmerő figyelmeztetésből, de nagyapám, mintha 

észre se vette volna, nem szólt vissza semmit. A lo

vak közé csapott és kifordultunk a kapun. Kissé 

trágyaszagu volt a ruhája a finom reggeli levegőben, 

leheletében égett a pálinka, de nekem ez is tetszett 

akkor.

Még nem jött fel a nap az égre, amikor már
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felraktunk a boltosnál két óriási hordót a kocsira és 

kint zörögtünk a határban vastag feketegyümölcsű 

eperfák alatt. Nagyapám nem beszélt hozzám egész 

utón semmit. Hallgattunk, ő is, én is. Néha csúnya 

nagy legyek röpültek a lovakra, meg mérges darazsak 

és nagyapám nagyokat suhintott feléjük az ostorral, 

fl hordók kísértetiesen kongottak a hátunk mögött 

és ebben a pillanatban boldogabb voltam mindenki

kinél. Gyermekszívem úgy örült, mint a nap az égen.

Kis idő múlva már az erdőben voltunk, ftz 

aranyszínű levelek elfogták előlünk a hőséget s a 

hatalmas csöndben, a vén tölgyfák sejtelmes susogása 

alatt látni véltem a karcsú őzeket, izmos szarvasokat 

és az ágakon daloló csodálatos színű madarakat.

Sokszor jártam arra azóta, amióta ő nem él, 

de sohase láttam oly szépnek az erdőt, mint akkor 

gyermekkoromban. Ma is olyan zöld az erdő s az 

eperfák is élnek húsos gyümölcseikkel, csak ő nincs 

többé.

Nagyapám megtömte nagy büdös cseréppipáját 

és széles fellegeket engedett az orrom alá. Mire a 

Dunához értünk, alaposan éreztem a kemény deszka

ülést. fi túlsó partra kompon kellett átmenni. Télen
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csak úgy jártak át a Duna jegén. Egyszer — úgy 

mondják — márciusi nap volt s kocsi ilyenkor már 

nem igen mer rámenni a jégre, de nagyapám mégis 

nekihajtott, fiz emberek kíváncsian csődültek a partra, 

biztosra vették, hogy beszakad a lovakkal együtt. 

Hiába igyekeztek lebeszélni, nem hallgatott senkire. 

Pí jég jajgatott, recsegett, ropogott a kerekek alatt, 

mint a menydörgés s a két gebe megvadulva vágta

tott a túlsó part felé. Nagyapám kiegyenesedve állt 

a kocsiban és báránybőr süvegét levitte fejéről a 

szél.

Hamarosan átértünk a túlsó partra. Reggel ki

lenc óra lehetett. Meredek utón mentünk felfelé, fl 

kocsiból ki kellett szállni és nagyapám tolta a kocsit, 

fl nap majd ránk szakadt, olyan melegen tűzött. 

Nagyapám izzadt, csurgott róla a verejték és néha 

csúnyán elkáromkodta magát. Ahogy néztem az ing

ujjából kidagadó izmokat s bozontos szőrös mellét 

a kék ing alatt, valahogy nekem is kedvem kereke

dett és nekiálltam a kocsi másik oldalára segíteni. 

Nagyapám rámnézett, elmosolyodott, de nem szólt 

semmit, flzt hiszem, tetszett neki a viselkedésem.

Amikor feléltünk a faluba, egyenesen egy nagy
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fehér ház elé hajtott. Valami fiatal parasztasszony 

jött ki és ismerősként üdvözölt bennünket. Levitt a 

pincéjébe, ahol nagy hordók sorakoztak egymás 

mellett s nagyapám széles üveglopóvai sorra kóstolta 

a borokat. ftz utolsó hordónál nekem is hagyott va

lamit a lopóban.

— Ne! Idd ki! — mondta és számhoz tartotta 

a szopókát.

Büszke örömmel szürcsöltem fel a maradékot. 

Lent ültünk a pincében, a hordók tetején, fiz asszony 

sonkát hozott le és fokhagymát Ettünk és ittunk. A 

korty, amit megittam, megforgatta a szemeimet és 

a lábaimat, mintha a nyirkos padlóhoz kötötte volna. 

Rz asszonynak, — ahogy visszaemlékszem — szép 

kék szemei voltak és magas kerek mellei.

Szüntelenül a szőlőről beszélt meg a borról és 

láttam, hizeleg a nagyapámnak. Nagyapám keveset 

beszélt hozzá. Meg>tta a bort, amit az asszony még 

töltött neki, megettük a sonkát és elindultunk, fl kis

kapuban, amikor elbúcsúztunk, megsimogatott az 

asszony.

— í\z unokám — mondotta a nagyapám és 

tovább mentünk,
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Az asszony még utánunk kiáltott, hogy ne fe

lejtsük el nála megvenni a bort, mert nincsen jobb 

a faluban, Azután sok helyre mentünk még. Egyik 

pincéből a másikba. Ettünk és ittunk. Nagyapám 

egyre többet ivott. Szeme olyan volt, mintha sirna 

majd meg olyan, mintha rettenetesen haragudna va

lamiért. Ma már tudom, hogy ez a kevélység, a dac 

és a bánat volt a szemében, ami nem akar kiveszni 

a fajtánkból.

Délután elaludtam valahol. Csak este ébredjem 

fel. Gyöngyös verejték ült a homlokomon, bűz fa

csarta az orromat és alig tudtam felülni a fáradtság

tól. Kocsmában voltunk. Tamburások játszottak pat

togó nótákat és asztalunk felett álmos mécs pislogott. 

Nagyapám állva énekelt, ordított a cigányok felé. 

Amikor meglátta, hogy felébredtem, maga mellé hú

zott. CJjra innom kellett a savanyu bort, de azért jól 

esett, hogy törődött velem. A cigányok mosolyogtak 

rajtunk.

Későbben egy magas, fiatal, szénfekete hajú nő 

nő jött a kocsmába. Az ajka piros volt, mint az a 

nagy rózsás selyemkendő, ami a válláról lelógott egé

szen a padlóig. Leült a nagyapám mellé. Egy ideig
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csak csöndesen ült, azután átfogta meztelen karjával 

nagyapám vastag nyakát és vele énekelt. Felettünk 

a falon bánatos szentkép lógott.

fl sárgászöld bor, az asszony szénfekete haja 

és a pirosló lámpa teljesen összefolyt a szemeimben, 

fl gyomrom émelygett és nagyon haza kívánkoztam 

már. Sokáig küzdöttem magammal, mig szólni mer

tem a nagyapámnak. Értelmetlenül nézett rám, majd 

egy dühös, hirtelen lökéssel odább tolta az asszonyt 

magától és éles hangon ordította:

— Félre innen, szajha! A pénzemet akarjátok 

ugy-e? a pénzemet. Itt van, lakjatok jól vele!

És odadobta a cigányoknak. Éhesen kaptak 

utána. Kézenfogva kivezetett. Éreztem, hogy léptei 

kissé meginognak és hogy a feje lefelé húzza. Kint 

készen befogva állt a kocsi. Felszálltunk. F\ hold, 

mintha meglékelték volna, kövér hasából csurgott a 

vér és egészen lemászott a nádfedelű házak fölé. 

Nagyapám dörmögött egy ideig:

— Látod, milyen rossz ember a te öregapád? 

Milyen rossz em ber...

Azután a lovak közé csapott és lassan megin

dultunk.
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Már nem is tudom, hogyan értünk haza. ü l

tömben a hordónak támaszkodva aludtam. Csak akkor 

ébredtem fel, amikor a kocsi megállt a házunk előtt. 

Fi szobában égett a lámpa, nagynéném ingben állt 

az ajtóban, ugylátszik bennünket várt.

— Hol a pénz! — kérdezte minden átmenet 

nélkül

Nagyapám csendesen szólt vissza. Hangja szelíd 

volt, megbékélt és bizonytalan, mint a léptei.

— Nincs. Elköltöttem.

Nagynéném rettentő szitkozódásba kezdett.

— Hát nem mondtam, hogy elzabálja, mert 

másra nem gondol, csak a saját hasára.

Nagyapám úgy állt, mint egy kis gyerek. Fejét 

lehorgasztotta és egy szót sem szólt. Nem mertem 

ránézni, mert sírnom kellett volna, úgy sajnáltam. 

Sajnáltam és szégyeltem magamat helyette. Megfog

hatatlan érzés volt. Nagynéném pedig tovább szitko

zódott s amikor ugylátszik megunta, fékezhetetlen 

dühében nekiugrott és kis kövér ökleivel nagyokat 

ütött a nagyapámon, ütötte, ahol érte. S ő nem 

védekezett. Én a fejemet a párnák közé fúrtam, hogy 

ne lássak és halljak semmit. Ebben a pillanatban
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semmit sem értettem az életből. Rettenetes érzés 

volt.

Amikor kibújtam a párnák közül, akkor kapta 

nagyapám az utolsó ütést. Vastag izmos karjai úgy 

lógtak, mint a letört ágak.

— Most pedig menjen ki az istállóba kialudni 

magát, itt nem köll — mondotta a nagynéném és 

kilökte az ajtón.

Nagy véres szeméből csurgott a szomorúság s 

a megalázottság részeg öntudatát teljesen eltakarta, 

fiz ajtóból visszanézett rám. S ezek a szemek min

denhova elkísérnek. Rettenetesek voltak.

Azon az éjszakán sokáig, nagyon sokáig nem 

tudtam elaludni.





Ujholő játszott az égen





ugy hullott rám az éjszaka, mint a lehelet. Sárga 

csillagainak fénye megtört és leesett meztelen testem

ről. Előttem görcsös fűzesek alatt a kis folyó folydo- 

gált sűrű piszkos vizével lassan, csendesen és vitte 

hátán a hínárt meg a kalapalsku vizileveleket. Hosz- 

szu árnyékom a víz képére esett és megremegett, 

mint a kiáltásom :

— Hó, hahó! Ki itt az úr az éjszaka vizén ? 

fl hangom, ahogy elröpült messzi irányba, fel- 

költötte az alvó madarakat, békákat. Azután nagy 

karikák rajzolódtak a vizre, mert ijedt vörösszemű 

békák ugrottak fel álmosan rejtekhelyükről, fl rozzant 

híd nem messze tőlem néha megropogott egy-egy 

unottan botorkáló kocsi alatt s szembe velem a túlsó 

parton egy kereszt állt, Krisztusnak megrokkant gipsz

teste kifeszitve rajta. Csak egy karja volt, mint a há

borús rokkantaknak és egy lába. Szinte nevetséges 

volt, ahogy itt lógott a kereszten lehervadt fejjel, egy 

karral és egy lábbal, fl hold is kacagott az égen,

5*
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ahogy vörös pofáját kimutatta, nagy sárga fogaival 

és komikus szájával, amely a füléig ért.

— Érdekes m i? — szóltam a holdhoz, aki erre 

közelebb jött és piros lámpájával rávilágított a ke

resztre.

— Hol hagytad a lábadat koma? — röhögött 

és röhögtem én is.

— Ha legalább a karja megvolna — kacsintot

tam a holdra — de igy félni kell, hogy egyszer egy 

erős szélroham letépi, mert nem tud megkapaszkodni

— és összetörik darabokra.

Ne féltsd te őt. Azért isten, hogy vigyázzon 

magára — válaszolt a hold és igy tréfálkoztunk to

vább a csillogó víz fölött a hold meg én. Akkor aztán 

piros lámpáját másfelé fordította, jobbra meg balra, 

mintha keresne valakit, akivel talán folytathatná a 

tréfálkozást.

— Na megyek, mer'c még dolgom van. fl nap 

úgyis szemrehányásokkal illet, hogy mindig elkések. 

De hát tehetek én róla, hogy nyár van és igy neki 

több dolga van ? Télen viszont ő alszik. No jóéjszakát.

Megvillogtatta gyér fogait és elhúzta a száját 

barátságosan, amikor elment egy felhőbe burkolózva.
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Egyedül voltam újra a görcsös fűzfákkal és a zöld 

vízzel, aki rablóhátán a ninárszigeteket hordta, meg 

a kereszttel, amely úgy feszült neki az éjszakának 

sánta lábával, mintha az égig akarna törni. S egy 

pillanatig úgy is tűnt, mintha felágaskodott, megnyúlt 

volna hatalmasra, áttörve a nehéz légréteget. Kelle

metlen gondolat volt és nem gyötrődtem tovább vele. 

Testem forró volt, mint a parázs, a bőröm égett. 

Egyetlen mozdulattal belevetettem magamat a vizbe. 

A zöld víz és a ragadós hinár úgy tapadt hozzám, 

mint szerelmesem a csókok örömei alatt. Prüszköltem 

és ráztam a vizet magamról. Alábuktam olajos felü

letén le egészen gödrös talajáig, majd újra meg újra 

feljöttem a csillagok fénye alá. Egyszerre csak, amint 

ösztönösen hátra néztem, egy testet láttam a víz 

színén feküdni, mozdulatlanul. Hosszú sárga test volt 

és mintha világított volna, mint a lassan égő viasz. 

Megijedtem, mert hiszen az előbb még senki se volt 

a közelemben. Rettenetes érzés volt. Nem tudtam a 

partra usszak-e vagy az ember felé, aki mozdulatlanul 

feküdt a viz színén. Az első percekben ilyen fejvesztett 

voltam. De akkor eszembe ötlött hirtelen, hátha valami 

hulla lesz, melyet messziről hozott ide a viz. Valami
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öngyilkos, aki igy utazik hináros ágyon az olajos viz 

színén. M ndenekelőtt kiúsztam a partra, mert rémü

letem igy is kimondhatatlan volt. De nem hagyott 

nyugtot a gondolat, hátha mégse halott és rászól

tam.

— Halló! Ember, jó ember, ki vagy? — Erre 

egy kissé mintha megmozdult volna egyik karjával. 

Akkor hát mégis él. Rákiáltottam mégegyszer most 

már a rémülettől türelmetlenül:

— Ember! Beszélj, ha élsz. Beszélj, vagy vigyen 

el az ördög! Egy szót sem szólt. Erre okos ötletem 

támadt. Felkaptam egy göröngyöt a lábaim alól és 

megdobtam vele. Valahol a fején koppant és utána 

elmerült. De feljött abban a p.llanatban újra és láttam 

levegő után kapkodni.

Nem halaszthattam tovább. Talán egy eszmélet

len ember, aki azonban még él. Beugrottam a vízbe. 

Néhány csapással elértem. Megragadtam nagy hajánál 

és huztam ki a vízből. Hosszúkás, sovány, sápadt arca 

volt. Szeriei lecsukódva. Mindez csak egy pillanatig 

tartott, hogy megnézhettem az arcát, ütána már újra 

elmerült. Rettentő harcot kellett vívnom. A haját nem 

engedtem el. Kezem köré csavartam és huztam teljes
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erőmből, mig a másik kezemmel szeltem a vizet és 

igyekeztem a part felé.

Hosszú kínlódás után mégis sikerült. Kivonszol

tam a partra, s lefektettem a fűre, szembe a csilla

gos éggel. Azután rázni kezdtem mellén a ruhát.

— Ember! Térj magadhoz! Ébredj fel! — Meg 

se moccant. De ebben a pillanatban ért vissza a hold 

és lámpájával ránkvilágitott. Megnéztem jobban az 

embert, akinek megmentettem az életét. Kékcsikos 

ing volt rajta meg egy olcsó nadrág. Ez volt az egész 

öltözéke. S csontos térde kikandikált a nadrágján. 

Fáradtan ültem le mellé.

— Te nem tudod felkelteni — szólt le a hold,

— de én mindjárt felébresztem. És még jobban ránk

világitott. A nap nem tudott ilyen világosságot terem

teni.

— Ki ez az ember? — kérdeztem a holdat.

— Ó én nagyon jól ismerem és te is sokat 

hallottál már róla. Sokat virasztottam fölötte. Különben 

ő majd megmondja neked, hogy kicsoda.

Ebben a pillanatban az ember tényleg felnyitotta 

a szemeit. Lassan, bágyadtan, mint a betegek.

— Ébredj fel, ébredj! — ráztam meg újra. —
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Ki vagy? Szóltam ismét türelmetlenül, mert most 

már kétségtelen volt, hogy magához tért.

— Ha én nem volnék — szólalt meg szelíd 

hangon — nem volna senki e földön. Nem volnál 

te se, sem a hold az égen.

Nevetnem kellett.

— Megbolondultál ember, hogy így beszélsz? 

Az imént még eszméletlenül feküdtél a vizen. Vagy 

talán ez a hála, amiért megmentettem az életedet? 

Halkan, fáradtan válaszolt:

— Az én életem az örökkévalóság és atyám 

kezében van, aki nem veszejt el soha engem, mert 

én vagyok a Béke, én vagyok az ács fia, aki éket 

verek a Rosszba és megrepesztem azt.

— Nézd öregem, engem nem állítasz a falhoz. 

Éppen eleget olvastam a bibliát és láttam az emberi 

nyomorúságot. Nekem ne mesélj. (Jgy látszik meg

bolondultál ebben a hideg vízben .. .

Még folytatni akartam a mondókámat, de akkor 

láttam, hogy az ember, aki az előbb még itt feküdt 

előttem a füvön — eltűnt. Eltűnt a szemeim elől és 

nem látom sehol. Félelem fogott el, megmagyaráz

hatatlan rémület.
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— Ember, hol vagy?! Várj! Hiszen még akartam 

valamit mondani. Ember! Én nem akartalak meg

bántani.

Sehol semmi nesz, csak a kétségbeesés és a 

gyötrődés, ez a marcangoló egyedüllét hatalmasodik 

el egyre jobban rajtam. Homlokom majd megrepedt, 

szemeim csakhogy ki nem estek a láztól. S ahogy 

a hold rámvilágitott, mintha minden valami más szint 

és más alakot kapott volna körülöttem.

Gyorsan észnélkül öltözni kezdtem. Oda kellett 

nézzek a keresztre és rettenetes képet látnom, fl 

gipsz-Krisztus csonka karjából és lábából vér folyt. 

Sűrű vörös vér.

Ez sok volt. Most már nem bírtam tovább. Minden 

erőmből futottam a híd felé, ahol éppen akkor ment 

át nagy ujujuval egy lakodalmasszekér.

*

— Mért vagy úgy megrémülve pajtás? — Szólt 

utánam a hold az égről. — Játék volt az egész. Unat

koztam és elhatároztam, hogy egy kissé majd meg

tréfállak. Es sikerült is. Mondhatom nagyszerűen si

került.

Nevetett. Vörös pofája egészen eltorzult a nagy
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nevetésbe. Potrohos hasa is reszketett az őrült haho- 

tázástól.

Végül nekem is nevetnem kellett. De hangomban 

volt valami fájdalmas durvaság, rettenetes volt a neve

tésem, olyan, mint az őrülteké és hideg verejtéket 

hozott a homlokomra.

— Játék volt. Semmi az egész. Játék. — Szólt 

még utánam a hold, azután elment a dolgára.



Bolonö legény a faluban





Csak ülök házunk előtt a háromlábú faszéken 

és harmonikázok.

Reggeltől késő estig. Olykor szomorú dalokat, 

olykor meg vigat, amint a szél fuj, mondják az em

berek. Nincs semmi dolgom, minthogy a birkákat 

őrzöm a legelőn, amely nem a mienk.

Szemeim elkalandoznak a hegyek mögé, arra, 

amerre az apám ment a háborúba és amelyen át a 

testvéreim mentek kis batyukkal szolgálni.

Bizony, úgy mondják, sok minden van a hegyen 

túl, de hát én még nem jártam arra. Nem engednek. 

Azt mondják, hogy bolond vagyok, olyan, aki nem 

való munkára. Féleszű vagyok. A gyerekek is körül

vesznek sokszor és akkor ordítanom kell. Kiáltanom 

kell torkom szakadtából:

— Bolond vagyok!

— No még hangosabban — mondják ők. Ez 

nem hallatszott a sarkig sem.

— Bolond vagyok! — És akkor nevetnek és én 

is nevetek. Néha hátba is vernek és elszaladnak.
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Ha a birkáim felmásznak a hegyre egészen a 

nap alá, akkor futnom kell, hogy összetereljem őket. 

De különben, mondom, csak ülök a széken és mu

zsikálok. Muzsikálok én mindenkinek. Asszonyoknak, 

lányoknak, gyerekeknek, még a holdnak és a napnak 

is muzsikálok. Ők az én legjobb cimboráim. Ők sose 

mondják, hogy nem tudok játszani, mint ahogy a 

lányok meg a gyerekek mondják. Csak nevetnek le 

rám és mintha bólintanának. Tudom, hogy nekik 

tetszik az én muzsikám. Nem is tud senki úgy har- 

monikázni, mint én !

♦

A lányok azt mondják, csúnya vagyok. Csúnya 

vagyok, mert eltátom a számat, mert szopom az 

ujjamat, mert egylábon szoktam sántikálni és mert 

az egyik szemem vaksi. Ha utánuk szaladok, hogy 

egy kicsit megmarkolásszam őket, akkor sikoltoznak, 

vihognak és köpködnek rám. Törődöm is én velük. 

Hogy csúnya vagyok? Bánom is én. De ki tud úgy 

harmonikázni, mint én? Mi? Na ki? Egy se mer 

szólni, mert tudják, hogy összetörném a csontjaikat. 

Azt mondják, hogy nem lehet megérteni, mert nincs 

nóta benne. Mondták már, játszam el ezt, meg
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azt, meg amazt, de én nem játszom, amit ők 

akarnak.

Azt játszom, amit én akarok.

Azért szeretném néha megmarkolni a lányokat, 

ha hagynák magukat, mivel már legény vagyok. Fél

kézzel felemelem a birkát és a sánta boltost úgy a 

falhoz kentem, hogy átmegy a másik oldalra, ha 

lát. Akkor aztán oda kiáltom még neki:

— Bolond vagyok, bolond vagyok I — és neve

tek, mert látom, hogy fél tőlem.

*

Azért volt már lány, aki hagyta magát megfogni 

tőlem. Mert hát nem is bántottam én. Csak megfog

tam a karját és nevettem, de ő nem nevetett. Úgy 

állt, mint egy darab fa és hagyta, hogy szorongassam 

a karját. Hamarosan meg is untam a szorongatást 

és inkább muzsikáltam neki. De mondom, hagyta 

magát, pedig nem volt olyan viháncos, olyan goromba 

csufolós, mint az itteni lányok, mert tulnan való volt 

a hegyen. Azt mondták, úri lány volt.

ügy történt, hogy ültem a ház előtt — esős 

idő volt éppen — és harmonikáztam. Birkáim az 

akolban voltak, nem volt gondom velük, hát csak
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muzsikáltam és néztem fel a hegyre, amelyen gyász- 

ruhákat teregettek.

A szomszédasszony nagy hasában gyereket hor

dott végig a falun. Aztán meg egy körmenet jött 

asszonyokkal, szép sorban, mint a nyáj.

Piros meg zöld meg kék zászlókat cepeltek, de 

ők feketébe voltak öltözve és énekeltek, ültem dolog

talanul s igy aztán hozzájuk szegődtem én is. Bak

tattam utánuk a sárban és harmonikáztam. Szomorú 

nótákat énekeltek és az égig eresztették a hangjukat, 

mint a spárgára kötött sárkányt. Na, mondom ma

gamban, mit köll igy szomorkodni? — és szaporáb

ban nyomkodtam a harmonikát, hadd viduljanak fel 

ők is.

De nekik nem tetszett az én jókedvem. Rám

szóltak, csititottak és dobbantottak a lábaikkal. Én 

nem hallgattam rájuk, csak hagytam, hogy sziszegje

nek a fogaik között. Akkor szóltak a mészárosnak, 

akinek még véres volt a keze a barmok vérétől s 

aki szintén velük énekelt Az azt mondta, ha nem 

megyek haza, agyonver. így haza kellett menjek, 

mert a mészáros erős ember volt, sokszor megvert 

engem.
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Már sötét volt, amikor hazaindultam. Ahogy 

mentem a falhoz lapulva énekelgetve, megszólított 

egy leány. Ő volt az, akiről beszéltem. Megszólított 

és megkérdezte, merre van egy kocsma. Mondtam 

neki, hogy a mi falunkban nincs kocsma, pedig van; 

én csak úgy mondtam. Erre ő elkezdett sirni, hogy 

mit fog ő csinálni, hol fog aludni, mert eltévesztette 

a járást.

Addig hazaértünk és én behívtam. Mondtam, 

hogy három ágyunk is van, akibe nem alszik senki. 

Szívesen jött, de csak sirt, egyre sirt. Bementünk a 

szobába, meggyujtottam a lámpát, mert nem volt 

senki odahaza, azután leültünk.

A haja olyan volt, mint a frissen csépölt szalma, 

fényes és sárga. Odaléptem hozzá és átkaroltam, 

mire ő sikoltozni kezdett és az ajtónak rohant. De 

én előbb értem el az ajtót, gyorsan rázártam és a 

kulcsot a zsebembe tettem. Azután újra átfogtam és 

magamhoz szorítottam, hogy az arca belekékült. Most 

már egy szót sem szólt többet. Olyan volt, mint egy 

halott Amikor eleresztettem, leesett a földre. Nevet

nem kellett, mert olyan szomorúan ült a földön, 

mint egy ázott veréb. Akkor oda mentem hozzá

6
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és megcsókoltam. Még csak a fejét sem fordí

totta el.

Gondoltam, beteszem az ágyba és levetkőztetem, 

mert úgyse láttam nrjég lányt ruha nélkül. Fel is 

fektettem az ágyra, de mondom, olyan volt, mint a 

halott, mintha nem is volna lány, csak egy halott, 

így hát nem bántottam.

Szemeit tágra nyitotta, olyanok voltak, mint az 

üvegből. Én fogtam a harmonikámat és muzsikáltam 

neki. Énekeltem is hozzá, ahogy a torkomon kifért. 

S ő csak nézett, nézett és nem szólt semmit.

— (Jgy-e, szépen muzsikálok — kérdeztem tőle, 

de hiába, nem válaszolt.

— Mondd, bolond vagyok én? Na mondd? — kér

deztem, de erre se szólt csak nézett a szemeivel, akik 

üvegből voltak, — egy helybe Egyszerre felugrott, az 

ajtónak futott, megrázta és döngette s amikor átkarol

tam, hogy vissza tegyem az ágyba, hosszú körmeivel 

végighasitotta az arcomat Csak úgy dűlt a vér belőle.

fllig tudtam lefektetni, úgy kapálódzott. De 

amikor elterült az ágyon, újra olyan lett, mint a 

halott és az arca sárga volt, mint a haja. Azután 

nem törődtem többé vele. Muzsikáltam magamnak
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szomorú meg vig nótákat és a kabátom ujjával meg

töröltem néha az arcomat, mert nagyon vérzett.

fiz ő szemei lecsukódtak, mintha elaludt volna 

s igy feküdt, amig nem jött az anyám. Ő azután 

ecetes rongyot tett a fejére és úgy költögette, mint 

a beteg madarat.

Fiz éjszaka nekem az istállóban köllött aludni a 

tehenek között.

6*
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Első novelláját Herceg János A bohóc szerelme címmel a 

Sombori Újságban jelentette meg 1926. március 21-én. Tizenhét éves 

volt ekkor, és Höndy János álnéven szeretett volna betömi az 

irodalomba. A novella megjelenési helyét gondosan titokban 

tartotta, csupán önéletírás-köteteiben említette többször is, de 

nemhogy első novelláskötetébe nem vette fel, hanem Összegyűjtött 

elbeszéléseinek (1986) gyűjteményes kiadásába sem.1 Pedig a 

bohóc motívuma telitalálatnak bizonyult, novelláiban később is 

megjelenik a művészsors metaforájaként. Nem a cirkuszi világ 

előkelő, átszellemült fehér bohóca ő, a morálisan felsőbbrendű, 

a szép, a művészi, a fenséges, hanem a színes bohóc, aki 

állandóan lázad, a nevetséges, kicsinyes jellem, a dacos gyermek, 

a pojáca, az udvari bolond, akinek fecsegését bárki megbocsátja. 

Nem Pierrot, hanem Dummer August, akit Gerard néven később 

is alkalmasnak tartott arra, hogy szerepeltesse műveiben, az Ég 

és p ld  (1959) és a Gogoland (1992) című parabolisztikus regényeiben.

Első novellájában az emberélet fontos kérdései foglalkoztatják

- bohócának osztályrésze a művészsors keserűsége, a viszonzatlan 

szerelem, a szenvedés és a halál -, írói pályája pedig a harmincas 

évek közepéig jórészt az avantgárd vonzáskörében alakul. Az 

irányzat főként a Tanácsköztársaság bukása után a Vajdaságba 

emigrált írók irodalmi és szerkesztői tevékenysége nyomán 

terjedt el,2 fő képviselői is ők voltak, nagy hatást gyakoroltak 

mozgalmi jellegű és expresszionista munkáikkal.3 Emellett a
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Bácsmegyei Napló 1927-28-ban folyamatosan közli Kassák Lajos 

számozott verseit. Tamás István fel is jegyzi a vajdasági Kassák- 

kultusz jelenségét, amely adalékként szolgál a lassanként 

konstituálódó vajdasági magyar irodalom  szemléleti 

önállósulásának, decentralizálódó irodalm i értékrendjének 

kérdéséhez is: „Míg a magyarországi írók hírét se hallják, 

Erdélyben, Szlovenszkóban és Jugoszláviában felolvasó estéket 

rendeznek a verseiből. A Bécsben megjelenő Ma mindenütt ott van, 

fiatal diákok, akik Adyt se értek rá szeretni, Kassákra esküsznek. 

(...) Bármily furcsán hangzik is, de tény, hogy a hivatalos magyar 

irodalomtörténetet megelőzve a gim názium  magyaróráin 

Vörösmarty és Csokonai mellett Kassákból írnak házi 

dolgozatokat/'4

Herceg János ifjúkori világképét és irodalmi látásmódját 

egyaránt az avantgárd szellemiség határozza meg. Folyóiratot indít 

IKSZ címmel 1929-ben, a cím mozaikszó, az „irodalom, kultúra, 

szemle" kezdőbetűiből állt össze. „Az IKSZ nem egyetemes, nem 

vajdasági, nem önzetlen. Az IKSZ a nemzetközi kultúrasszimiláció 

úttörő orgánuma" - hirdette meg programját, leképezve azt az 

aktivista művészetszemléletet, amely az irodalom nemzetek- 

felettiségére, intemadonális jellegére és osztályharcos küldetésére 

esküdött. Ennek megfelelően a folyóirat „a progresszív értékek 

ismertetését" és „a betegidőkben felnevelkedett egészséges ifjú 

generáció világszemléletének" alakítását tűzte ki céljául. A
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szolgálata, annak a felismerésével, m iszerint a baloldali 

irodalomnak „abban az időben az expresszionizmus és az 

aktivizmus között lehetett felismerni a formanyelvét. Moszkvától 

Berlinig, Budapesttől Bécsig többé-kevésbé egyformán írtak 

költők és novellisták".5 Ez az elkötelezettség azonban minden 

bizonnyal összefüggött azzal is, hogy „az avantgárdban egyrészt 

addig periférián tartott baloldali, plebejus politikai tartalmak 

jelentek meg, másrészt maga a formanyelv is a demokratikus felé 

mozdult el (...), az alkotásnak már nem feltétele a hagyomány, a 

kánon bensőséges ismerete, sőt alkalmasint hátrányt jelenthet".6

A folyóirat újdonságkeresése, különbözni akarása, a társadalmi 

és irodalmi változások sürgetése kifejezetten polgárpukkasztó volt. 

Egyértelmű jele ennek, hogy egyetlen mecénása, Herczog János 

kárpitos, az író édesapja, miután kézbe vette a lapot, csak annyit 

mondott: „Talán niksz. Az jobban pászolna ide!"7 Nem tudhatjuk 

bizonyosan, de gyanítjuk, hogy ennek a mondatnak lehetett döntő 

hatása arra, hogy az avantgárd folyóiratnak csak egyetlenegy 

száma látott napvilágot.

Herceg János ezekben az években rendszeresen publikál A Mi 

Irodalmunkban, A hatalmasok című novelláját pedig - amely 

proletár jelszavak egymásba fűzésével, az ismétlések és felsorolások 

által kialakított prózaritmusával, a narrádónak a nominatív 

szerkezetek által elért gyorsulásával expresszionista hatást kelt -

91
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Szenteleky Koméi felvette a colour locale elméletét bizonyítani 

kívánó antológiájába, az Akácok alattba. Itt jelenik meg a Kekez Tuna 

lakodalma is, amelynek szerkezetét az egyre fokozódó lendület 

jellemzi, „amely a kezdetben szinte id illi paraszttörténetet 

hátborzongató dance macabre-rá emeli",8 főhőse pedig visszatérő 

szereplője lesz már első novelláskötetében, s később is egész 

életművében, egyszersmind mindvégig egyik legjellegzetesebb és 

legexpresszívebb figurája marad.

Nem előzmények nélküli tehát Viharban című novelláskötete, 

amikor 1933-ban megjelenik. A nyolc novellát tartalmazó első 

könyv meg is hozza számára az elismerést, olyan jelentős írók 

figyelnek fel rá, mint Ambrus Balázs, Szirmai Károly, Benedek 

Marcell és Németh László.

Nem kis kánon teremtő ereje volt annak, hogy a kötet 

Szenteleky Kornél előszavával jelent meg. Szenteleky aki legfőbb 

erényének nem „a kellemes olvasmány után támadt zsongító 

hangulatát" tartja, hanem „a megdöbbenés, az életre eszmélés 

hatalmas, eleven érzése" keríti hatalmába. „Nehéz eldönteni - írja 

hogy ebben a fiatal, ígéretes íróban több-e az erő, mint a poézis, 

lényegesebb-e a kinyilatkoztatnivalója, mint elbeszélő kedve." A 

bácskai lelkület elkötelezettje írói gyakorlatának megfelelően 

nyilatkozik, am ikor eltekint a valóság ábrázolásának 

követelményétől, és megállapítja: „vannak hatalmas vágyak és 

érzések, melyek csak titkos képekben, furcsa szimbólumokban
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fejezhetők ki", mégis „megkapó álomképei, a valóság nyers, 

kegyetlen színeivel felépített szimbólumai" mögött „az élet 

törvényeit" és „eltiport igazságait" látja ágaskodni.9

A bírálók a történetek meseszerűségét emelték ki. Szenteleky 

a dán meseíróhoz, Andersenhez hasonlítja a novellákat, feltehetően 

a témák és a hangvételének nyersesége okán, Ambrus Balázs pedig 

a német romantika fantasztikus meseírójának, E. Th. A. Hoffmann- 

nak a világlátásával hozza összefüggésbe őket. A méltató kizárólag 

a fantasztikum közegét érzékeli a kötetben, s ezt is értékeli: „Egy 

új sztratoszférában játszódnak ezek a különös történetek, ahol nem 

érvényesek a földi szabályok, nem érvényes a logikai tapasztalatok 

józansága. (...) Olyanok ezek az írások, mintha ópiummal 

volnának impregnálva, zavaros, élénk álmok, részeg történetek." 

A fantasztikumon kívül még a „brutális erőt" fedezi fel a 

novellákban, elismeri a szerző tehetségének „speciális erejét" és 

azt a vágyát, hogy mindig új kifejezésformákat fedezzen fel.10

Szirmai Károly volt az, aki a legmélyebben értette és értelmezte 

ezeket a szövegeket. Saját művészetének leglelkét látta Herceg 

János víziós novelláiban megvalósulni, írói világképébe teljes 

mértékben beleillett a vékony novelláskötet. Kritikájában saját ars 

poeticáját fogalmazza meg: „Aránylag kevés az oly alkotás, 

amelynek ne lenne aprioriban képvíziós magja", a „vízió nem új 

utak keresése", hanem „belső kényszerűség", Herceg novellái 

pedig „a teremtésre ihletettség boldog könnyűségében" íródtak,
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„az ellenőrző értelem minden gátlásától felszabadultan, mikor az 

életre kívánkozó vízió nem engedi, hogy az intellektus hámba 

fogja". „Mert különös útjuk van a vízióknak - írja Szirmai. - Az 

élet sustorgó kavargásában hirtelen leválik egy picinyke 

deszkadarab - nem több egy szónál, egy képnél -, mélységbe hull, 

elhullámzik, elkavarog, de az emlékezés kaleidoszkópja időnként 

visszahozza, szemünkhöz szoktatja. Erezzük, hogy a felbukkanó 

szónak vagy szóképnek nagyobb jelentősége van, m int a 

többinek..."

Szirmai azonban nemcsak a látomásosságot veszi észre a kötet 

novelláiban, nemcsak az Edgár Allan Poe vízióival való rokonságot 

említi, hanem azt is, hogy „Herceg a végletek embere. Egyszer a 

súlyos, földszagú erőé, máskor a lenge, harmatos finomságoké". 

A költőiség mellett a „paraszti őserőt" is megérzi, az „ősköltői 

primitívséget". A Kekez Tuna lakodalmában és a bolond legényről 

szóló történetben pedig „ősemberi atavizmust" lát, aminek 

következtében Herceget nemcsak víziós megoldásaiért, hanem 

eredeti valóságlátásáért is dicséri, szimbolizmusában „mágikusan 

kitüzesedő realizmust" fedez fel.11

A kötetet Németh László is méltatta a Tanúban. Meghökkenti 

az Újhold játszott az égen eredetisége. „A könyvecske legjobb 

darabjai azok - írja -, ahol a látnokhajlam sűrűbb realitás mögött 

vetíti fel a lappangó fantasztikumot; a Kirándulás a nagyapámmal 

című elbeszélésében az iszákos, borfuvarozó nagyapa mögé a
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kemény és megalázott istent, akinek az unoka látja; a 

Bolondlegényben egy eszelős merénylete mögé az eszelősség 

költészetét."12

A Viharban paratextuális kapcsolódásait erősíti, hogy mottója 

egy Walt Whitman-vers részlete. Whitman neve összefonódott a 

modernizmussal, és még ha nem is helytálló az a közkeletű 

vélekedés, miszerint ő a szabad vers megteremtője, tény, hogy 

számos költői irányzat őt nevezte meg előfutáraként. Herceg János 

a saját törekvéseinek előképét látja meg a manhattani költőben, 

akinek ideológiájához hozzátartozik az emberi egyenlőség és a 

szabadság hirdetése, poétikájához pedig többek között a némi 

pátosszal vegyített szabad asszociáció jelentőségének kiemelése. 

A könyv mitikussá növesztett, nem mindennapi tárgy a Whitman- 

mottóban, maga az élet, felfogásában élet és művészet határai 

elmosódnak, a versszubjektum az „elmerülő jelen" és a „felmerülő 

múlt" között konstituálódik.

A nyolc novella közül hétnek a központi gondolatát a halál 

módozatai alkotják. Az Őszi vízió álom az álomban szerkezetében 

a logika rendje felborul: a paraszt ellopja az ártatlanul alvó lány 

szívét, de a lány nem hal meg, hanem új szívet keres magának. 

A mozgalmi avantgárdnak az a gondolata, amely az irodalmi mű 

igazságosztó szerepét hirdeti, még a kifejezetten szürreális 

indíttatású novelláiban is feltűnik. Az elbeszélő agitátor is, és 

szólamokkal dolgozik, a szöveg hátterében ideológia húzódik meg:



a társadalom megváltoztatására irányuló felhívás. A szociális 

aspektus felerősödik, s a szegény ember odaadja neki a saját szívét, 

így nyugodtan elmehet megölni gazdag szomszédját, aki minden 

bajának okozója. A Titok a fenyves felett címűben az akasztott 

emberek, akik bűneik miatt lógnak a fán, megelevenednek, 

elmesélik élettörténetüket, de még az élet és halál közti határt 

irreálissá tevő történetben is erkölcsi helytállásra biztatják a 

kisgyermeket, az ártatlanság megtestesítőjét: „... tanuld 

megbecsülni a szegény embert".

A Meglwlt a szeretőm egzotikus mutatványosnője, Jasszigendzsa 

megfejthetetlen körülmények között távozik az élők sorából, a 

novella egy sor kihagyással, aposziopézisz segítségével fokozza 

a történet misztikumát, nem derül ki halálának pontos oka sem. 

Az Újhold játszott az égen megelevenedő Krisztus-története olyan 

lázálmok materializálódásaként fogható fel, amelyek a módosult 

tudatállapot termékei, az eseményeknek csak távoli ok-okozati 

összefüggése sejthető, nem a fogalmi gondolkodás, hanem a szabad 

asszociáció jellemző rá, az absztrakció foka ebben a legnagyobb. 

Különös világ, saját, különös törvényszerűségekkel, amelyben nem 

érvényesek a logika szabályai, elszakadás a valóságtól, álmok, 

mámor, olyan tudattalan tartalmak kifejeződése, amelyeknek nincs 

tárgyuk a való világban.

A kötet címadó novellájának magányos, kiszolgáltatott 

öregasszonya is titokzatos körülmények között távozik az élők
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sorából. Olyan élethelyzetet és életérzést fogalmaz meg Herceg 

János, amelyből már csak azért sem nyílik kiút, mert nem jut el 

a tudatosság fokára. Az iszonyat és a szorongás, az igazságtalanság 

és a kétségbeesés, elveszettség egyszerre groteszk és tragikus 

együttese a tudattalan tartományaiban, a sejtések területén 

marad, a novella ennek a különös állapotnak a kimondására, 

racionalizálására tesz kísérletet. A vihar expresszionista képekben 

elevenedik meg, a természeti jelenség vizualizációja az elemek 

erejét demonstrálja, a mozgás horizontális és vertikális iránya nagy 

távolságokat fog át „A villamosok jobbra-balra dülöngéltek, a nagy 

házakat felkapta a markába, megrázta néhányszor, m int az 

aprópénzt, azután a földöz vágta őket. És megvadította a folyókat 

is. Prüszköltek és nyerítettek a szelíd patakok, és felágaskodtak 

tajtékzó tehetetlenségükben, hogy újra lecsapódjanak, mélyebbre 

mosni medrüket."13 A vihar alatt meghal a sült krumplit áruló, 

egykor jobb világot látott öregasszony, a vihar megváltoztat 

mindent. Elmúltával „a fűszálak megbízhatóan csillogtak a 

napfényben"14, mégsem jut a novella nyugvópontra, a világ 

nem változott meg alapvetően, a gyermekek hosszú, éles füttye 

jelzi, hogy nem vált jobbá, a hang bántó élessége továbbra is 

fenyegetően lengi be a novella terét. A Viharban novelláiban a 

szürreális vizualizációhoz markáns hangeffektusok társulnak, jól 

elkülöníthető hanghatások támasztják alá a nyugtalanságot, az 

expresszionista féktelenséget, a misztikus víziók félelmét.
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Kiáltások, őrült hahotázás, félelmet eloszlatni hivatott hangos 

kérdések töltik be az éjszaka és a félelem tereit.

Az ember nem más, mint test és árnyék, nemcsak teste 

tartozik hozzá, hanem végigkíséri életén az árnyéka, amely 

akkor sem tágít mellőle, ha éjszaka van, márpedig ezekben a 

novellákban gyakran a sötétség az úr. Az Újhold játszott az égen 

elbeszélőjének „hosszú árnyéka" „a víz képére esett, és 

megremegett". S míg nagyapát átvitt értelemben kíséri az 

árnyéka, a pálinka ördöge, amely nem engedi szabadulni, az 

önsorsrontás tragikumába taszítja, addig a Szülőföldem Kekez 

Tunáját - akit úgyszintén utolér a végzete: „ott feküdt meleg 

vérében, és már nem is nyögött"15 - a Pálinka Ördöge kíséri. Aki 

néha irreális, az éjszaka misztikumából előlépő, félelmetes figura, 

máskor az álmokból materializálódó, reálissá váló rémalak, 

„hosszú, hórihorgas ember, fekete ruhában és ferdén ülő úri 

kalappal a fején", akinek valóságossága akkor válik bizonyossá, 

amikor bicskájával halálra szúrja a vidám, vad életerőtől duzzadó, 

testi erejéről felismerhető szelencsei cserepezőt, aki azzal henceg, 

hogy az Úristentől sem fél.

Hasonlóképp robusztus figura a nagyapa alakja, aki az álom 

és a való köztes területeiről lép a reáliák talajára. „Ha emlékszem 

is valamelyest, úgy tűnik, mintha sose élt volna, úgy tűnik, mintha 

álmomban láttam volna vagy valami őszinte mesében"16 - 

mondja az elbeszélő, aki a kisgyerek látószögéből mondja el a
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történetet. Ugyanakkor el is emeli a valóságtól „a rettentő erejű 

embert", óriásira növeli a nehéz munkával eltöltött életét, 

akinek megalázottsága ezért még nagyobb lesz, amikor unokája 

végül kisgyereknek látja. Az oszcilláló elbeszélői látásmód 

következtében a tárgyilagos ábrázoláson is áttör a részvét és a 

szeretet modalitása.

A novellákban megjelenik az expresszionista szövegek 

tipikus alakja, a csavargó, akinek a helyváltoztatása az 

idegenségérzetet, a nyugtalanságot erősíti. Vele rokonítható a falu 

bolondja, aki azonban csak hiszékeny, de semmivel sem 

bolondabb, mint a féktelen jókedvében kutyákat megugató Kekez 

Tuna. Mint minden szövegében, ebben is természetesnek tűnik 

fel a rendhagyó elbeszélői nézőpont és a módosult tudatállapot: 

a bolond legény sincs tudatában sem testi erejének, sem tettei 

következményének, ezért sebezhet (ölhet?) meg véletlenül egy 

lányt.

A Viharban novelláinak embere lehajol, egészen a földig, 

különös, bensőséges természetélményt tapasztal meg, a 

növényvilággal természetes a kapcsolata, szinte azonossá válik 

vele, metaforák és megszemélyesítések sokasága jelzi, hogy 

természet és szabadság szorosan összefonódik. Majd föl

emelkedik a magasba, a nap, a hold és a csillagok a beszél

getőtársai, és valóban betölti az egész világot. Az égitestek az 

éjszaka riadalmában követői, a lét teljessége, bensőségessége
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fogalmazódik meg általuk. Hatalmas távolságokat fog át a 

novellaszerkezet, a Nap és a Hold egyaránt a narrátor cinkosa, 

így válik a létezés egésze misztikumának felfedezőjévé.

A Viharban című kötetet hatvanévi gazdag prózavilág követte, 

amelyben fő műfajának változatos formáit alakította ki Múlandóság 

(1994) című utolsó gyűjteményének megjelenéséig. Első kötetét 

követően figyelmét az irreális kifejezőeszközök helyett a reális 

tartalmak felé irányítja, majd a könnyed, kedélyes anekdoták és 

életképek rövid kitérője után az ötvenes években a leghagyo

mányosabb értelemben vett elbeszélések kapnak főszerepet, a több 

szálon futó, feszültséggörbével rendelkező, szigorúan szerkesztett 

emberisors-ábrázolások, amely műformának nagymesterét 

ismerhetjük fel Herceg Jánosban. A realista ábrázoláson belül újabb 

színfoltként az egyes szám első személyű, szenvtelen 

előadásmóddal kialakított monológnovellákat említhetjük, s 

mintegy utolsó állomásként az átminősített, oldott tárcanovellát, 

amelyben fellazul a meseszövés, és a lírai elemek gazdagsága válik 

szembeötlővé. Ezekben a novellákban az idő határai kitágulnak, 

szinte nem is érzékelhető, olyannyira lelassulnak a cselekvések, 

majdhogynem állóképbe merevednek a jelenetek.

Novelláinak hősei, bármely korszakát vizsgáljuk is 

életművének, bármi történjék is velük, nem mutatnak szélsőséges 

érzelmeket, az örömök és bánatok intenzitásfoka nem ölt 

felfokozott drámai méreteket. Epikai világképének hátterében
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ugyanis az ember és a világ öröktől fogva egylényegű 

harmóniájának a felismerése munkál, amelybe az elmúlás 

tragédiája éppoly magától értetődően, éppoly természetes módon 

simul bele, mint a születés, a keletkezés nagyszerűsége. Különösen 

utolsó pályaszakaszára jellemző ez. A novella szerkezete fellazul, 

a hétköznapi élet hőseit ábrázolja mindennapi helyzetekben, nagy 

vonásokkal vázolja a szöveg tartópilléreit. Átértékelt 

tárcaműfajában a novellahősök kényszerpályán mozognak, s az 

egyébként is inadekvát cselekedeteik helyét átveszik a finomabb 

hangulatámyalatok, nem a cselekmény, hanem a megérzések 

kerülnek előtérbe, és akárcsak első novelláiban, az élet teljességét 

hangulatában ragadja meg.

A Viharban novelláit méltán tartjuk számon ma is Herceg János 

legkiemelkedőbb művei között. Világképében titokzatos, 

kiismerhetetlen erők irányítják az ember életét, s ezek 

megragadására, a rejtett tartalmak megmutatására, a tudatossá nem 

lett sejtések kifejezésére tesz kísérletet egész életművében. A 

mutatványos, a vándor, a bolond legény,17 a nagyapa és Kekez 

Tuna alakja vissza-visszatér életművében, szürreális-látomásos 

betétek is tarkítják novellavilágát, de olyan módszeresen 

kidolgozott, szuggesztív alakzatokban, m int első kötetében, 

később már nem jelentkeznek.

Toldi Éva

Jegyzetek
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