


Proletár költőnk és célját híven követő 
prózaírónk csaknem élete utolsó rezdüléséig 
a forradalom sugallatának vonzkönében állt, 
soha 'ki nem szabadulva belőle, mint lepke 
a lámpafényből, s  majd (minden írásában en
nek az elkötelezettségnek erőteljes, vagy ép
pen megrendítő hangját igyekezett érvénye
síteni. Szövegeivel nem egyszer gátat tört, 
aranyira a maga egyéni hangján, hogy a lek 
torok és a nyelvművelés őrzőinek Intelmeit 
sem vette figyelembe. Az alkotás pillanatában 
a jelenből kiindulva —  olykor József Atfcilá- 
san: »Nem én kiáltok, a föld dübörög!« —  a 
jövőnek szánta szava lt: vallott, vagy »iláng- 
szavakkal« -mondta 'ki ítéletét, jövendöléseit.

Laták István 'hátrahagyott írásaiból az al
kotónak ez a  'két arca méz felénk: a lobogó 
lelkű forradalmáré, és a lassan, ködösen tá
volodó és vergődésekkel teli életútjarói ke
serű hangon ősziinte számadást papírra vető 
íróé. Vannak remlraiszcenöiák, amelyeket a 
költő, az író 'inkább önmagának ír, s  az 'ihle
tés pillanatában —  lehet —  nem 'is gondol 
arra, hog ezék a bensőséges sorok elhagyják 
dolgozószobájának négy falát, valaha 'is napvi
lágot látnak és bepillantást nyújtanak majd 
életének féltve őrzött rejtekeibe. Mert minden
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Ronthatatlan építés

VALAKI elindult és elkiáltotta:
többé ne csattogjon a hátiunkon az elnyomás kor

bácsa ;
többé ne a mi verejtékünk ezüstjétől csillogja

nak idegeink gigászi tornyai;
ne éhhalált halt gyerekeink csontjától fehéredje- 

nek a márványutak;
ne a mi olcsón eladott reményeinktől zöldellje

nek mások rétjei;
ne a mi vérünktől pirosodjanak ralbszolgatartók 

rózsakert je i;
ne a mi bőrünk szattyánján kössétek a díszköny

veiteket, jöttment kalózok;
ne a mi barázdánk csíráiból hizlaljátok a sem

mittevőket ;
ne idegen hajók hordják él drága erdeinket; 
ne a mi patakunk sáraramyából lopjátok a kirá

lyi koronátokat;
ne a mi rongyainkon kockázzanak kapzsi hóhérok 

és kalandor hódítók!
EGYRE TÖBBEN indultak menetbe a süvítő szó

zat után,
és miint végtelen viharok visszhangozták az ön

tudat igéjét:
mi a magunk vérző lábára állunk rettenthetetlen; 
kőibe véssük a ronthatatlan igazunkat; 
a magzó csodákat hétköznapivá tesszük; 
szuronyainkkal megjuhászítjuk a fenevadakat;
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szelíd dallal és mesével édes álmot adunk még 
azoknak is, kiknek születésük előtt lopták el nyugodt 
alvásukat;

üvegből, betonból és napsugárból építjük föl a 
Bábelt csak megmosolygó testvériség büszke tornyát! 

Senki többé nem orozhatja el erős szavunkat.
Ki beszélhetne ilyen acél igazsággal helyettünk? 
Vigadozzatok és egyetlen Csillagra szegezzétek 

éledő szemetek:
fagy nem hidegíti,
rozsda nem fogja,
sötétség el nem nyelheti,
mert ez a szabadság meleg hajnalcsillaga!
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Cseh Károly

Lukács Gyula munkásírónak aján
lom, mint annak az élő embernek, 
aki politikai elítéltjeink közül utol
jára beszélt a váci horthysta fegy
intézetben C s e h  K á r o l l y a l . . .

I.

Itt született és később itt kertészkedett a Tisza fűz- 
erdős partjain, Szarvas Gábor nagyközségében, Adán 
volt a bölcsőhelye, itt szerette meg a népi nyelv édes 
zamatéit.

Apja haragos, botozó tanító volt, 
s a kis Kari már gyerekkorában elhatározta, hogy 

életét a tanításnak szenteli, de nem vesz kefébe nád
pálcát; soha-soha meg nem üti tanítványait.

És Cseh Károly olyan emiber volt, aki elhatáro
zásait komolyan vette.

A tanítóképző ódon falai közt a humanizmus 
eszméit szívta magába, pedig aíkkor még többnyire 
bottal verték a nebulók fejébe az ábécét és az egy
szeregyet,

s kevesen tudták elképzelni a pofon nélküli és 
bilincs nélküli szabad embert.

Amikor Cseh Károly, mint a falusi intelligencia 
gyereke, jól öltözött fiúként diplomát nyert a távoli 
városka vén preparandiájáíban,

a szülőhelyén még nagy többségiben voltak az 
analfabétáik,
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a terpeszkedő nagyközségben nem volt több egy
két tucat értelmiségi embernél.

Azok jó része pedig az »úriemberség*< kínai falá
val távol tartotta magát az egyszerű nép bajos éle
tétől.

Károly megfogadta, hogy keresztültör ezen az 
avult kínai falon.

Ö pedig az az ember volt, aki mindig megtar
totta adott szavát.

Fiatal önkéntes! éve is kényes úriembert igyeke
zett faragni a néptanítóból,

de a kadétélet gondtalansága nem feledtette vele 
az adai mezítlábosokat.

A nevetős arcú úrifiú alig kezdett simogató, me
leg szemével örömet szórni a mezei virágként mo
solygó kisiskolások közé, jött a fergeteges nagy há
ború,

és Öt, aki emberszeretetet indult hinteni, ölni vit
ték fagyos mezőkre.

Ö, annyi állatiasságra csábít a hódító háború, 
de Cseh Károly hadnagy úr a szakaszában em

berségességre adott mindig parancsot.
A hadseregben a háború ellen dolgoztak már tit

kos propagandisták, fölfigyelték emberiességére és a 
a soraikba vonták.

A vértől elöntött, idegen mezőkön hadifogság 
várt rá.

A cár szolgái foglyokat szedtek, s megfeledkez
tek airról, hogy maguk is rabok.

Hosszú, fagyos évek jöttek Szibériában. Idegőrlő 
hónapok, kibírhatatlan napok. Megint tanult és taní
tott Cseh Károly. Vörös agitátorokkal kapcsolódott 
össze.

Az érlelődés évei után otthagyta a tiszti fogoly- 
szobák úri levegőjét, műhelybe ment,

s egy ellőtt ujj tói csonka kezével faesztergályos- 
és asztalosmesterséget tanult,

hogy a dolgozókhoz még közelebb kerüljön!
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II.

Ezerkilencszáztizenhétiben a tiszti sapkarózsa he
lyére sarló és kalapács-jelet tett Cseh Károly, s föl
vette .a vörösgárdisták fegyverét.

Tizennyolcban meg, amikor a nemzetközi gazok 
összefogtak Lenin forradalmi hazája ellen,

a nemzetközi brigádok egyikének parancsnoka a 
bátor tanítóagitátor.

S amilyen türelmes volt kicsinyeik és nagyok ok
tatásában, amilyen emberséges volt a megtévesztett 
egyszerű emberek iránt,

olyan irgalmatlan és szigorúan lépett föl a vö
rös csillag ellen vonuló fehérekkel, a tiszti árulókkal 
és fizetett ügynökökkel szemben.

Ha kellett, lövette az ellenforradalmárokat, ha 
másként nem segíthetett, kivégeztette a befurakodott 
ellenséget, a saját fajtájából valót is.

S tántoríthatatlan követték a sorsdöntő harcok
ban kitartó elvtársai: magyarok, ukránok, németek, 
mongolok, horvátok, szeübek, litvánok.

Ö a forradalom zászlajára tett fogadalmat, 
s a szavát nem szegte meg soha.

III.

Annikor külső és belső ellenségeit az óriás ország 
legyőzte, Cseh Károly hazajött csendbe és királyi 
rabságba fojtott szülőföldjére.

Ismét az iskola apróságainak magyarázta az 
ábécét sovány kenyérért,

s szervezni és tanítani kezdte a még soványabb 
kenyerű ek harcát minálunk.

Száz helyet talált, ahol a gondolatait elajándé- 
kozlhaitJta gazdagon, mint egy ananyaíogyhatatiLan 
Krőzus.
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Az iparosolvasó látogatói közt, 
a búzavirág szemű első elemisták között, 
a tanítói értekezleteken, 
a községi választósokon,
a kis szövetkezetekben, ahol az irodákban segített, 
a földmunkások összejövetelein, 
avagy az inasiskola pajkos kamaszainak sorában, 
akik először hallották tőle a fejlődés tanát és a 

társadalmi igazságokat.
Pap és szolgabíró, királyi közjegyző és pohos ipar

testületi elnök, s mindenekelőtt a százláncosok fal- 
kája kelt föl ellene, mert a iminkásigazság szavát 
hirdette.

Elvették tőle a katedrát, nem engedélyeztek ipari 
tudása kifejtésére műhelyt.

Akkor a Tisza árterületén gyümölcsöst létesített, 
szőlővesszőket telepített, és ahogyan megmutatta, mi
ként kell az emiberpalántákat nemesíteni, akként ne
mesítette a szőlőkért növényeit.

Két keze kitartó munkájával teremtette meg a 
kis mintabirtokot. Így szerezte meg betevő falatját. 
De így még közelebbről hallgatta a nincstelen föld- 
túrók szívének dobogását.

Aztán röpiiratokat írt és újságokat szerkesztett 
a »tenító báosd«, miért hivatalát elvehettek, de hogy 
az egész nép a maga tanítójának ne tekintse, azt 
semmilyen titalommal el nem érhették.

Az ébresztő népfront! szellem együk apostola. Bér
harcok tömörítik a föld és gyárak dolgozóit, Cseh 
Károly biztató cikkei világítják be a sztrájkolok útját 
falun, városon.

Hány buksi gyerek fejébe ültette el az új, em- 
beries viselkedést és gondolkodás soha nem hervadó 
virágát;

hány nehézkes földtúró munkásnak mozdította 
meg a szívét és elszánt akarását, hogy egy új vilá
gért szüntelenül dobogjon és lobogjon!
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Festőket ösztönzött és írókat nevelt, tudósokat 
fogott össze és újságírókat oktatott lelkiismeretre, 
önmagát ezenfelé aprózta, s ezer alakban szólalt meg 
a társadalomiban az ő gondolata.

IV.

Együtt ült börtönben Jovan Popovictyal, a köl
tővel; a szabadkai Matko Vukovictyall, a Bonbással; 
a kisbajmaki Ürge Sanyival; aiz adai Bakos Kálmán
nal; a zentai Molnár Péterrel; a pecellói Peczékkel 
és Samu Mihállyal;

és mint az apját, a tanítóját tisztelte benne.
Ha Cseh Károly festményeire, az általa esztergá- 

lyozott vagy gyalult bútorremekekre, a novelláira, 
gyútjó vezércikkeire, mindennemű tanítására, az is
meretlenben elpusztított gazdag életére gondolok,

lázas, ujjongó forradalmi dalokat kell énekelnem 
dacos szívvel és soha nem lankadó örömmel, mert 
ismertem Öt, kinek minden gondolata, minden szava, 
minden műve az előrehaladást, a föl világosod ást, a 
forradalmat szolgálta!

Maga borotválta simára egész gyönyörű, okos 
fejét.

Magam előtt látom mindig szép formájú darwini 
koponyáját, erős fogaival, kemény ajkával is férfia
sán nevető arcát, barátságos, bánsonybama szemét, 
és intelmet hangsúlyozó jobb kezén a csonka muta
tóujját !

Ütlegelték durva szerb királyi csendőrök, legá
zolták elegáns Horthy-pribékek és elpusztították ibar- 
nainges hitleriista hordák. Szövetkezett ellene min
den, ami rossz.

Fegyházba hurcolták, mert vörösparancsnok volt 
Oroszországban,

verték, mert röpiratokat írt, tanított és nevelt 
J ugoszláváában.
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S mert féltek tőle magyar megszálló urak, hogy 
lelMismerete lesz az alsó Tisza vidéknek és kovácso- 
lója a népek testvériségének, fekete kárhozatot kiál
tottak rá pénzes népárulók, borogkeresiztes bitangok, 
nyilas bérencek,

és pusztulásba küldték, azt hívén, halálával a 
Nagy Október fényét is elhomályosíthatják!

Ha a történelembe pillantunk vissza, egy bőrkabá
tos, simára borotvált fejű, testedzéstől és munkától 
izmois, szép testű ember teszi számunkra igazolttá a 
legszigorúbb tetteket is a forradalom érdekében. A 
Cseh Károlyékéhoz hasonlóan kemény akaratú embe
rek nyitották meg az emberiség szocialista korszakát.

Ha a Tiszavidék dolgozóinak nehéz harcát kutat
juk, akkor a leghívebb, a legfáradhatatlanabb, lel
kes vezetők között találjuk Cseh Károlyt, aki a Világ- 
októbertől lelkedzett fáradhatatlan Nevelő volt, s a 
jövendőnek harsány szavú hírnöke.

Ott énekelnek az élete és halála mögött mind az 
élő és halott tanítványok, a barátok és elvtársak, ma
gyarok, szerbek, horvátok, zsidók, akik vele harcba 
vagy halálba mentek, hogy egy emberségesebb világ 
felé utat törjenek.

V.

Hálás a mi népünk, hálás a mi győztes forradal
munk, mert a Nagy Október leszármazottja.

S nem feledkezik meg azokról, akiik elhozták a 
mi földünkre a világváltoztató Október lángját, s 
aikik e lángot a szívekben utolsó leíheletükig élesz
tették.

Utcák, iskolák viselik Cseh Károly nevét is, mert 
ő a jövendőért lobogott el, mint a Szocialista Októ
ber egyik előretolt fáklyája.

Mikor a múlt harcosainak nevét még fényesebbé 
tesszük forradalmi hazánkban,

14



itt a mi tiszai vidékünkön is daloljunk dalt októ
beri hőseinkről, köztük Cseh Károly egykori vörös 
brigádpairanosraokiról, aki halhatatlanná nőtt a szocia
lizmusért áldozott életével.

S küldjük a szerető emlékezés vaskosezorúját és 
soha nem hervadó, tiszta virágjait az ismeretlen tö
megsírra, ahol Ő nyugszik!
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Matbo Yukovic

I.

A százholdas, selymes^bársonyos gazdák szállásai kö
zött, dongott földű zsellérlakásban született Matko, a 
Borbás.

Apja, ha orrával túrta volna a földet, a szegény
ség ellen akkor sem vívhatott volna sikeres küz
delmet.

Tíz gyerek zsibongott otthon. És csak egy nap
számoskereset. Anyjuk annyi gyerek mellett a nap
számhoz oly keveset segíthetett.

Ritkán lakott jól Matko, míg elszenvedte a gye
rekéveket. A kicsi lilbapásztor alig járt a tanyai isko
lába.

Az űzött kiskanász, az áknatlamul hajtott sovány 
szolgaifiú, az éjjel-inappal hajszolt koosáslegény, majd 
a gazdia helyett minden terhet húzó béres-mindenes 
élete a keserű koplalások, az ostoba sértegetések 
lánccal verő sorozata volt.

úgy élt és növekedett, mint a gazdag Bácska 
mulató nábofojainak annyi más cselédje, nyomorult 
szolgaságban, folytonos megaláztatásban.

Hogy is vált erőssé a válla, amikor a terhet akkor 
kellett már hú zni a-vonnia, mikor az ereje még alig 
futotta?. . .

Hogy is nyílott olyan élesre a tekintete, amikor 
annyi koránkelés, annyi álmatlanság vonta árnyba 
pihenésre vágyó szemét? . . .
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Mégis a fiatalon roskadásig terhelt vállak kö
zött keményre nőtt a gerince. Hajlí'thatatilamiá vált 
ez a geirinc, mert a földek fiatal robotosa egyre job
ban érezte: valamit cselekedni kellene, hogy a szá
zados nyomorúságot levetheíssék mind a mezítlábosok.

Érezte, hogy össze kellene szedni mind a kenye- 
rekevés szegényeket. Azok fortyogó dühe, kenyérvá
gya és szabadságszerelme szorult erős vállai közé, 
a rettenthetetlen szívbe. S ezért nőtt a gerince olyan 
keményre, azért lett a szeme olyan éles tekintetű.

A harcra vágyás volt az első szerelme, de a szür
ke szeme és kemény szája még nem tudott társakat 
hívni, és nem tudott mosolyogni.

II.

Egyre gazdagabbak lettek a lakkcsizmában feszí
tő kulákok, és egyre kenyeretlenébb a zsellérkuny
hók népe.

összezsugorodtak a néhány öles parcellák a kuny
hók körül, s az aranyparasztok és kupecok kiszorí
tották lakóikból a leszűkült lélegzetet is.

Itt már nincs maradása az éhbéren tengődő föld
munkások egy részének.

Hívja őket a villannyal világosodó város, várják 
a kezdetleges gyárak. Matko is a városba húzódik. 
Ott új munkaerőt toboroz az ehetetlen Tőke.

Látástól vakulásig tart a gyárakban a robot. Ó, 
pedig egyesek már tovasúgják a rétek öléről szakadt 
nyers izmú munkásoknak a nyolcórás munka igéjét.

Annál jobban fáj a tizennégy órás mindenna
pi iga.

Matko is érzi, hogy valamit már kezdeni kellene, 
mert a szürke gyárfalak mögött számolgató tőkések 
nem puhább szívűek a dorbézaló, dölyfös nagygaz
dáknál . . .
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De éppen akkor felharsant a császár parancsa:
Lóra, közhuszár Matko! Öltözz piros nadrágba, 

kék zubbonyba. S ha nádpálcától reped is a bőröd, 
tudnod kell a díszlovaglást. Pofa be, előre, nyeregbe, 
rajta! Ne gondolkozz, és merev tisztelgéssel nézz a 
fényes tiszturakra.

A tanyai legényekből sorozott közhuszárok kö
zött Matkónak csillog legtisztábban a szeme, ö  már 
érzi, hogy a tiszturak és komisz őrmesterek pálcája 
és gyalázó szava miért fáj a közvitéznek. . .

S a többi hajszolt huszárgyerek dühe-vágya mint
ha aranycslillagokat varrna Matko csupasz zubbony- 
gallérjára.

Ám a ‘békés parádék lovassága a nagy háború
ban hulló ágyútöltelék lett. Gépfegyverek kaszálták 
a délceg lovasezredeket.

Bailkán és Galícia égő falvai közt zúdult a vér- 
özöm.

Przemysli véres vágóhídján hullottak a szakállas 
császárok szemlben álló ezredei. Pokoli éjszakák és 
iszonyatos -napok váltakoztak, de nem hoztak vir
radatot.

A tisztek festett dámákkal pezsgőztek, pecsenyéz- 
tek és buján fetrengtek, kint a tűzvanalban meg éhe
sen verték vissza a bakák a száz rohamot.

A cár nyújtotta hosszabbra kezét, és mentek új 
fogságba a hullott lovukat már megevett rabok.

III.

Ami a gyávának csak szenvedés volt, Matkónak 
nagy iskola: a hadifogság őt lánglelkű tanítókkal 
együvé záratta. Tanult és tanult. . .

Mint száraz szalmát a hirtelen tűz, elszánt szí
vét a forradalmi hév olthatatlan lángba borította.

Szöges drótok mögött, vagy a cári vasútépítések 
napjaiban már csak egy dolog biztatta: eljön a világ
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égés vége, és akikor a szolgaság kopott jármát elha
jíthatja!

Aztán egy fényes februári napon elkergette ron
gyos népe a fehér arcú cárt, de még rabokat akartak 
a régi úri kopók.

Lázas hónapok tünedeztek, tele lázadással és 
igazságkereöéssel. Majd Lenin nevével új rohamra 
indultak az októberi bolsevikok.

Hej, ujjongott Matko lelke! És százezer sápadt 
hadifogollyal a vörös táborhoz csatlakozott.

A kemény álla sosem zárult szigorúbban, a keze 
sosem foglta a fegyvert biztosabban. S csak dalolt és 
lőtt, harcolt és menetelt, visszavonult és előretört a 
folyton növekvő csapatban.

Ott jár Caricinnél és Irkuoknál, Taskentben és 
Szamarkandnál. S ahol jártak, az ázsiai síkság népei 
találkoztak először a virradattal. . .

Négy évig vérzett és ontotta a »kontrák« vérét 
a nagy forradalomban. Verekedett feihér tiszti ban
dákkal, csaló zsoldosokkal és külföildi bérencekkel, a 
proletárság mindenféle árulóival. Ádáz fenevadakkal, 
ravasz kulák hordákkal, amelyek vissza akarták ven
ni a földet a háncsbocskoros, éhes kisparaszttól.

Járta a mocsaras erdőket, a hegyeket és völgye
ket, a tudta, hogy a munkásosztálynak rengeteg el
lensége van, de egy helyen szétszakadt a tőkés lánc, 
a harcolt már abbahagyni isoha-sohja nem lehet.

Négy évig vitte a vörösök puskáját, négy évig 
nem vette le sapkájáról a vörös szalagot, s ahol járt, 
a népek új százada lobog.

Honnan vette a végtelen szívósságot, hogy a kiet
len pusztákon, sárga sivatagokon a legkitartóbb har
cosok egyike lett Frunze merész seregében?

Harcolt és tanult, s elviselt mindent: éhséget, 
szomjúságot, fáradalmat és veszedelmet. Csak egyet 
nem ismert soha: a félelmet.
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IV.

Négyévi szakadatlan harc után a szovjetállam
ban leszerelték. Nyolc éve volt már katona. Egyet 
nyújtózott, vette kis batyuját, s egy meleg tekintetű, 
békés arcú ember indult haza messziről a szülő
földjére.

Ment oda, hol a népek forradalmi dühét kiját- 
szották, ahol a kizsákmányolás új formái virágzot
tak föl. Királyokat cseréltek fölöttük a politika urai. 
A csenldőri hatalom új köntösben virult, joíbban, mint 
valaha. De már nem a régi alázkodással fogadták a 
dolgozók az ütlegeket.

Megjártak ezek a népek is harctereket, nagy tör
ténelmi színjáték rakétatüzétől káprázott a szemük. 
S maradt a régi nyomor, a baj, a gond, a jaj. Csak 
a tömegek állati türelme veszett el valahol a véres 
esztendőkben.. .

Jöttek haza foglyok és harcosok, akik szemtanúi 
voltak, mint űzték el a mindenható cárt, és fényes 
királyokat hogy törölték országok éléről.

Egy puha, finom, sejtelmesen szép név szállt már 
egyesek ajkán. . .  Egy emberé, aki a napnál világo
sabban és az acélnál keményebben fogalmazta meg 
a tennivalókat, s mindenfajta elnyomottnak . meg
küldte a vörös üzenetet: Fogjatok össze a végső 
harcra I

Ez a varázsos szép név megmosdatta a szíveket, 
bátorságra tanította a félénkeket, behúzódott a zör- 
gő-zúgó gyárablakokon; a munkátlanok kérges bőre 
is ezt susogta, ha nagy tenyerüket összedörzsölték az 
emlberpiacokon: Lenin, Lenin!

És ekkor jatt haza Matko, aki már tudta, hogy 
mit akar.

Jött a zsíros földekre, ahol megint folytatták az 
egyhetes lakodalmakat a parasztnábobok, a helyke 
lakkcsőzmások új fiákerekben és új léderes kocsik
ban táncoltatták kövér csődöreiket, míg a rongyosok
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és mezítlábasok dideregtek a dériben, a kenyerüket 
pedig még kisebbre szabták, mint a volt császári bé- 
k evilágiban.

Mégis vad sietséggel estek neki a toliasodásnak 
az újsütetű tőkések. De a légkör szikrázóan villámos 
lett. Már senki sem akarta a nadrágszíjat szótlanul 
összébb húzni. Sziszegett a pr ólét ár, ha az eleven 
bőréhez nyúltak.

A kipróbált harcosokat új .párt küldte csatába. 
Már Matko is köztük menetelt. Űj hangú, bátor szak- 
szervezetekben gyülekeztek a párt hívó szavára az 
elnyomottak. Minden eddiginél hosszabb és velőt őr
lőbb küzdelem várt az elszánt dolgozókra.

Matko szervezte a jól termő földek nincstelenjeit. 
Fáradhatatlanul, ahogy ott, Vörös Októberiben tanul
ta. Szervezte bérharcra, választási hadjáratra, az egy
re növekvő földmunkásszövetség sokféle küzdelmére.

Utazott, agitált, röpira tokát szórt, sajtót ter
jesztett.

Szava baráti volt és kapások, kaszások fájó szí
vét bársonyként simogatta.

Ahogy azelőtt nem ismerte a félelmet, ez a mo
solygós szemű, kemény vonású emlber nem ismerte 
most a fáradtságot.

A Szervezett Munkást és a Bombát terjesztette 
lankadatlanul. A munkások zászlaja volt ez a sajtó, 
s úgy kezdték nevezni Matkót a munkásotthonban: 
a Borbás.

V.

Ó, az urak sokféle fegyvert találtak, hogy szét
kergessék a földek tömörülő népét. Matko a szerve
zést mindig újra kezdte, ahogy a világrengető forra
dalomban tanulta.

Ahogy a magvetők minden kikeletkor újra ülte
tik a magot.
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Játszhattak az urak itten valami látszatdemok
ráciát, jöhetett a csörtető királyi parancsuralom, Mát
kát a földesektől semmi el nem szakíthatta. Kopók 
szaglásztak a nyomában. Üldözték. Elfogták. A fal
vak sáros útjain lovas csendőrük gyalogosan hajtot
ták . . .

A községi laktanyában dühöngő zsandárok pu
hították bokacsökkel és puskatussal, gúzsba kötve. 
Csiak még határozottabbá vált.

Börtönbe vetették, vallatták rafinált detektívek. 
Illegális harcos volt már Matko, de beismerésre nem 
kergethették. Utleg, ravaszság félre nem vezette.

Honnan vette az erőt, hogy a szerb királyi csend
őrök brutalitását mukkanás nélkül tűrje? S a heku
sok gonosztevő módon kiagyalt kínzásait?

Mert Matkót úgy ismerték meg, mint aki hall
gat, akár a szikla. Ha nem akar megszólalni, nem 
szólaltaitja meg senki.

Többször is fölmentéssel szabadult az osztálybí- 
rák elől, mert belőle titkot kivenni nem tudtak.

Aztán újra kiment a földekre. Ahol törte a ku
koricát, vagy kapált, ott gyűlés lett az esti beszél
getésekből, és a részesek szívében újraéledt a jövő 
reménye.

Ismét lebuktatták, bizonyítékokat szerzett a vér
szomjas kopóhad, s az ítélet a fegyházíba vitte. De 
oítt működött már a munkások egyeteme. A rabcel- 
lából még világosabb szemmel, még nagyobb elszá- 
nással, még több rugalmassággal tért meg Matko.

A munkásegység frontján újra kinőtt a földmun
kásszövetség. S olyan sztrájkot szervezett Matko meg 
a vörös élgárda, hogy öreg szülővárosának és egész 
környékének tornyai beleremegtek.

Szavai új darab kalácsot szereztek az éhes nap
számosgyerekeknek, új szoknyát és kötényt rongyos 
anyáiknak, mert a nyúzó nagygazdáknak, fogcsikor
gatva bár, engedniük kellett.
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Ott ült Matko az egyeztető bizottságiban. Már 
régen nem közlegény, de kapitány. Amit mond, a 
tenyere sebein tapasztalta. Tizenötezer torok az utcán 
kiáltozva adta a nyomatéket higgadt szavának.

Aztán megint szétzúzták a gyülekező nagy se
reget . . .

Királyi pecséttel becsukták újra a szakszerveze
teket. Az új háború előestéjén megvaduílt spiclik tar
tóztatják le Matkót és fogják ismét viallatóra.

öreg elvtársai, akik sose hagyták cserben, már 
megszokottan vitték subájukat beadni a fogda ka
pusánál, hogy abban melegedjen Matko a csupasz 
börtönköveken.. .

Űjra csak nem vallott a vasember. De most gyor
san fölmentik, zavart már a helyzet. . .  Különös idők 
következnek. . .

VI.

Itt az új háború. Megszállók, új kalandor urak 
tapossák a nincsteleneket, ölnek, tisztogatnak a hó
dítók. Félnek a szabadság elszánt harcosaitól.

Matkótól is tartanak, táborba csukják, internáld 
ják, nehogy szót ejthessen a tágas városhatárban, a 
sík földeken az aratókkal. . .

Egyre növekszik a letaposottak ellenállása. . .  A 
szocializmus első országát támadják meg a hódítók. 
Lenin hazáját!. . .

Sejtik már, talán tudják is a hatalomibitorlók, 
hogy Matko itt nem közkatona. Matko a vezetők 
egyike lelhet. Meg kell tőle tudni, ki kell belőle ven
ni, a hallgatag föld népe tompa dühének hátha nála 
van a kulcsa. . .

Kivenni belőle valamit? Nem ismerték meg Mat
kót . . .

Az internáltak nyugtalan seregéből viszik a kém
elhárítósok szállodájába. . .
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SÁRGA HÁZ, 1941

Kegyelettel nézzetek azokra, akik e ház foglyai 
voltak, mart talán egyetlen más elmúlt korszak em
bertelenségei sem hagytak ilyen nyomokait, mint a 
modem szörnyek eme fellegvárában.. .

Szabadka Sárga Háza . . .
Vastag falaid hallgatnak, pedig annyi, de annyi 

embertelen szörnyűségről kellene mesélnetek, hogy 
az unokáink is megilletődéssel hallgassák az idegtépő 
mondatokat!. . .

Porrá tört, ibolhás szalmán guggoltak, falnak for
dítva a dagadtra vert foglyok a Sárga Ház hosszú, 
homályos szobáiban. Kakas tollas csendőrök ficánkol
tak köztük villogó szemmel, kitűzött szuronnyal.

Ide lökték be Matkót, mikor a táboriból áthaj
tották. Nyugodt szeme végigszaladt a közel ülőkön, 
ó , sok volt már ott a megkínzott elvtájrs. Tekinteté
vel megsimogatta őket.

Pillája nem rebbent, lélegzete csöppet sem gyor
sult. Elővette kis batyuját, maradék kosztját meg
osztotta a körülülőkkel. Ez volt az utolsó vacsorája. 
Mert nemsokára vitték, s csak a kínzatás két^három 
napja jött már ezután. . .

Régi, naiv műkedvelés volt ehhez a szent inkvi
zíció! . . .

Honnan vette az erőt Matko, hogy a kémelhá
rítás Horthy-nyomozók botja, szíja, sütővasa, a hom
lokát szorító vasabroncs, mely az agyát ropogtatta, 
és semmilyen kín kitartásálban meg ne törje?

Hogy a tormászaoskót a fején elviselje, amelytől 
a szeme szivárványa kifolyt, és csak a feketére mart 
szemgolyó meredt tüzes akarattal előre. . .

Honnan vette az erőt, hogy büszkén mondja: 
►>iKinek és miit mondok, azt én határozom meg.« És 
nem szólt többet a veszett nyomozóebekhez.

A kínzószoba minden szögletében vére hullásá
nak nyoma maradt. A kínpad már roggyantan nyö-
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szörgött alatta, a faliba erősített kampóik körül már 
leporlott a mész és mozdult a vakolat, de Matko, a 
Borbás gyöngeséget nem mutat.

Hajlíthatatlan maradt, míg összetart melléből ki 
nem írugidaíLták a végső Midletest, amíg kitaposott be
leiben egyet is rezdült az utolsó vonaglás.

Nyögésen kívül nem hallottak tőle mást az úri 
fenevadak.

Honnan vette az erőt? .. . Kérdezzétek a régi me- 
zítlábosokat, kérdezzétek a kenyerekevés nyomorul
takat! Azok fortyogó dühe, kenyérvágya és szabad
ságszerelme szorult erős vállai közé, a rettenhetetlen 
szívbe. Az ő erejükből nőtt a gerince olyan kemény
re, azért lett a szeme olyan éles tekintetű, de mégis 
barátian mosolygó, ha az elvtársaára nézett.

Ezt a gerincet összetörhették, de meghajlítani 
már nem tudták soha!

Vörös Október katonája volt és a mi sík földünk 
előharoosa, új forradalmunk előkészítője, akinek a 
vére pirosabbra festette zászlainkat, hogy lobogtas
suk a megnőtt szocialista világ miaudén népe felé!

Az ünnepi emlékezés tüzét gyújtjuk most sze
mének egykori hűséges lobogásából, az ő hitétől és 
a mi hitünktől olthatatlant!

Mindig koszorúk díszítsék sírboltja szépséges em
lékművét. S most piros lángú fáklyák lobogjanak 
sírja fölött, mert a forradalom eszméiért hazájában 
a végső leheletéig harcolt Matko, a Borbás.
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Józanok és álmodozók

Van egy városi barátom. Örökké furcsa, komor lel
kű férfi volt. Sötét víziókba menekült, ott élte ki 
tomboló, fekete villámoktól tarkított belső viharait. 
A vízióktól most sem tud szabadulni. De azért szé
pen megalkuszik a hétköznapokkal és egészségeseb
ben éli éveit, mint valami más optimista nézetű ha
landó.

Egy jó vidéki ismerősöm pedig félős nagyon. Min
dig ijedezett valamitől. Emlékszem, a két nagy há
ború közti legnyugalmasabb években is töltött va
dászfegyvert tett a vaspánttal is bezárt ajtaja mellé. 
Ablakán öröklött vasrácsok sötétlettek a leglágyabb 
holdas éjjeken is, mikor nála aludtam, s még tavasz 
időn sem dughattam ki fejemet szobájának ablakán, 
hogy az illattól és a csalogány dalától édes orgona- 
bokrok közé hajoljak elalvás előtt. Most már mo
solyog néha, de félénksége talán nem múlik el soha.

Egy kislelkű, de nagyira vágyó cimborám pedig 
mindig áltatta magát. Föllengzős szép szerepeket gon
dolt ki, és úgy hiszi: ő játszotta el azokat az életben. 
Beleéli (magát, aztán meséli nagy hanggal, s a kávé
ház asztalánál elhúzódnak tőle az ismerősök. »01yan 
nagy dumájú ember.^ »Unalmas« — mondják róla. 
De őneki jók az ismeretlenek is. Csak még jobban 
tódítja azoknak a mondókéit. De néha, mikor egye
dül marad, magára döbben és egy időre szomorúan 
elhallgat. Ilyenkor alkoholhoz menekül, míg az alko- 
hoigiőzíbem újabb mesét, öniáHtaitáisít ki nem taflál. S jó
zan fejjel is mámorosán áradozik újra magáról. Me
gint talált valami tartalmat kósza napjainak.
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Egy ravasz, sunyi ifjúkori pajtásom olykor szin
tén elém ibotiik. Az meg a különösségeket gyűjti, 
jegyezgeti. Én szánakozó mosollyal nézem, hogy min
denben a szokatlant vadássza. Neki nem jó, ha va- 
lamii rendes és nyugodtan elfogadható. »Te gyó
gyíthatatlan realista vagy, nem tudod reálisan föl
mérni a szokatlant. A világ pedig csupa szokatlan 
dolgokból áll.* — S én nem tudom, mennyit akar 
keresni a szokatlanságokon, mert sunyi és kiszámít
hatatlan, és igen reálisan számol.

Néhány fiatal barátom is akad, akik kissé kü
lönösek. Hogy a nyugodt láthatár mögött rejtőző, 
távoli iszonyatokról megfeledkezzenek, együgyű já
tékokat találnak ki. Messzi, sosem-lehet alakokat és 
történetekeit vadásznak, hagymázós szónoklatokat és 
próféciákat szerkesztenek, s azokat néha egész nap 
mondogatják, verklizik egymásnak. De egy dologra 
nagyon ügyelnek: senki közülük nem értheti meg a 
másikat, mert akkor nem sikerült a játék, nem jó 
a prédikáció, kezdhetik elölről az egészet.

A legtöbb ismerősöm pedig rendes átlagember, 
örülnek a munkájuknak. Feljegyzik pontosan minden 
hozzátartozójuk születés- és névnapját és megülik ve
lük rendesen. Bélyeget gyűjtenek, vagy disznót hiz
lalnak. Fajbaromfi-kiállításra csőikét nevelnek. Avagy 
sportmérkőzéseken dühösen szurkolnak. Probléma 
nélküli mintagyerekeket nevelnek, és a feleségüknek 
eszébe se jut, hogy megcsalja őket. Áldott egyszerű
séggel alszanak, esznek, dolgoznak és szeretnek. Eny
he becsületsértési pereiket minidig megnyerik, örök
lött vagy sorsjegyen nyert pénzen összkomfortos la
kásuk van, és azt mondják: a valóságfestő irodalom 
unalmas. Nem nézik meg a háborús filmeket és az 
absztrakt festők és szobrászok kiállításait. Boldogan 
benépesítik a körülöttük táguló világot. Néha föl
találnak valamit, és mindig szép pénzt keresnek. 
Mind nagyon szeretik a vidám, gondtalan ünnepeket, 
amikor találkozhatnak, és néhány kártyaparti közt



kiteregethetik hömpölygő hétköznapjaik említésre 
méltó eseményeit, s elmondhatják egymásnak a vicc
piac legszájasabíb tréfáit.

És a nap olyan velőkig melegítően sugároz mind- 
annyiukra, a szabadság engedi kisded játékaikat, 
különösek és rendesek úgy megférnék egymás mel
lett.

Csak a volt szomorúságok egykori megszállottjai, 
a múlt küzdelmek deresedő mohikánjai jámak-kel- 
nek kicsit idegenül mellettük. Igen, igen, hát ezekért 
a könnyebb, félvállról vehető mindennapokért har
coltak ők, de mintha keserű füst csavarná, félrehúz
zák néha az orrukat, a kiteljesedő világ fiai olyan 
könnyedén belekönyökölnek a kényelmes jelenbe. 
Nem fáj soha azok feje, hogy: igen, igen, másképp 
is lehetett volna . . .

Mert se különös víziók, se csacsi hétköznapi pasz- 
sziók nem virulnának ki jó illatú napsugarak mele
gében és gyógyító bátorító szelekben, ha nem tán
colnának lidércfényként a sírokban is élő, s a sírok 
fölött járó árnyak emlékei. Árnyaké, akiknek nehéz 
élményeik nem férnek el a sírboltokban, az emlék
művek alatt, nem férnek el könyvekben és dalokban, 
hanem átfogják a változott lét egészét, és a jövőre 
gondoló józanokat fölkeresik állhatatosan. . .
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CERUZASOROK A 
MAGÁNYBAN





Ceruzasorok a magányban

ÚJRA GYŰJTÖM

Én sokszor szónokoltam, és még többet szavaltam 
lázas sorokat, hogy piros nagy hitet gyűjtsék a két- 
toedőlkniek.

Csak későin találtam a szavakra, melyekkel ma
giamhoz suttogtatok, ha már másokért kifáradt a 
szám.

S egyre többet hallgatok. Űjra gyűjtöm a pompás 
szavakat, hogy egyszer elmondjam, amit lázJas tava
szokon, dacból magamba fojtoittam . . .

MINDEN KÉSŐ

Vafljami ifjúkori, átkos, titkolt, kMégíthetetlen vá
gyakozás zaklatja néha az idegeimet. Fényes utakon 
jártam, s az önzetlen jóság pelyhes testét simogattam 
az önkívületig. Ősidők egyszerűsége és régmúlt sza
badság természetes tűzhányója perzselte meg az uj
jaimat. Pedig én akkor a másithatatlan vonzalommal 
találkoztam. S nem lett volna szabad soha egyébre 
gondolnom.

Most már minden késő. Akár a tilalmakat kita
láló megíehéredett koponyák üregéből itatnék bosz- 
szúmra boros áldomást, akkor sem tudnám többé 
megtalálni az egyszer örökre eljátszott tiszta odaadást.

A szűziesség bátor ügyetlensége csodákat gyújtott 
szürke, 'halálos alkonyokban. S én lehunytam a sze
mem, eljátszottam teremtő gerjedélmeimet. Nem mer
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tem végigjárni ősrégi és mindig újra kigyúló lángok 
úitját. Amikor már oltáron terült elém a miegdicsőült 
kínálkozás, engem a hideg józanság lökött vissza át
kozott magányomba. A csodát pedig, a legnagyobbat, 
mindig elszalaj tottam.

És ma is szédült gyöngyvirágok csengettyűznek 
puszta óráimon, ha fölébred az egykori láz halvány 
kísértése. Ó, olyian illatokat, olyan ájulatoit, olyan 
ügyefogyottan parancsoló szent őrületet miért nem 
találtam többé sehol?

Mindig sanda gyanú kísért, hogy nem tisztán égő 
tüzeket gyújtottam a vágyakozás baldachinja alatt. S 
érzem, hogy százszor többet szenvedtem lemondásom
ban, mintha egyszer bátran bejártam volna a rejteke
ző, különös utakat. . .

ANNYI MINDEN FÁJT

Annyi minden fájt már. Anyám különös halála, új
szülött álmalim sárga sorvadása, kicsi húgom fehér 
csecsemőkoporsója, barátaim kínhalála, tűnő éveim 
megannyi sikertelen nekibuzdulása . . .

És fájt az, hogy már csak akkor mértem föl a 
szerelem nagyságát, mikor az erőim kihagytak, ami
kor a vágy, az örök meteor, már nem minden napo
mat avatja tündöklő mágflyahalálllá . . .

SZERELEM

Másoktól haMotöt, apró titkokat közöltem Vele, és 
az egyetlen igazi titok kezdett kibontakozni előttem.

Mások szokott tánoá/t utánoztam, s a isajáít reszketé- 
sem vezetett el oda, hol a csodák kezdődnek, ame
lyekért megszületni érdemes volt.

Még soha senki olyan őszintén nem közölte ve
lem a tudatlanságát. S miközben a hamis tudás min
den betűjét felejteni kezdtem, hallatlan tudomány vi
rágja nyílott ki előttem, melynek illatába belekábul
tam. Mégis egyre erősödtem tőle.

32



És ő csak jött velem, a semmit nem tudás ártat
lan biztonságával. És mindketten megtudtuk, hogy 
miért vonaglott értünk az anyánk. . .

VALAHOL

Valahol lebontottak egy falat.
Senki sem tudja, hogy annál a falinál fonnyadt el 

az ifjúságom. Amellett a fal mellett vesztettem el a 
legkedvesebbeket, akik fiatal éveim kivirágoztatták.

Azon a falon volt egy ajtó. Az ajtón át jött felém 
a legiőcrjítöbb asókú 'lány, fehéren a feketeségek között. 
Anyja kétfejű kofasárkány volt. Nem volt még sza
bad csókolnia, s aztán soha többé nem volt szabad. 
De én az ő bőrén tanultam meg, hogy vannak simo- 
gatások, melyek egy életen át a vérünkben háborog- 
nak.

ÉL-E MÉG?

Ö, él-e még, aki a leghangosabb szívdobogásom hall
gatta?

Szurokszín, esőt csobogta/tó éjszakákon sötét ár
nya belop ózik hozzám, és kreol arcbőre, kékesfekete 
hajfonata újra égeti a félénken lüktető ütőeret meg
feszült nyakamon.

Miért nem mer és nem tud ölelni, .aki először sze
ret? S miért üldöznek a titkok, melyeknek nem bír
tam megnyitni szívemet?

Azóta minden magányos órám azért fázik, mert 
az első igazi forróságot hűlni hagytam, ahelyett, hogy 
magamra gyújtottam volna örök emlék takarónak . . .

ÖRÖK TITOK

Véremben nyugtalankodnak mind a falusi, sokszo
ros unokatestvér-házasságok. Ó, pedig úgy tanul-
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tam, hogy a rokonok ne öleljék egymást megbocsát- 
háltatlan isaeréLemmél. Hiszen nem vagyunk ókori ki
rályok, lalkdk csak nővérükkel ülték nászukat, és tör
vény szerint kiáltó vad bűnt emeltek a szent őrült
ség oltárára. Ott csak két nagyszüléje volt az unoká
nak, s örök titok, mit tudtak és őriztek meg a szere
lemből egy családban.

VALAKI LEGYEN MINDIG MELLETTEM

Nem szeretek egyedül lenni.
Nem vagyok félős. Az éjszaka árnyai már gyer

mekkoromban sem riasztottak. Nem ijesztgettek édes 
szüleim, s az apám is határozott, kemély ember volt. 
ök  elszántságra adtak példát. Ám de sokszor ént bá
nat, mely nem minden ember sorsát árnyékolja. S 
nyitott szemmel néztem tragédiák iszonyú gyökerére. 
Ezért hökkent sejtések vérzik be magányomat.

Valaki legyen mindig mellettem.
Társaságban nevetni is tudok. Tréfa is a nyel

vemre akad, ha beszélgetek. De egyedül mindig régi 
szomorúságok futtatnak vesszőt velem. Az álomha- 
lálig.

Nem szeretek egyedül lenni
Hajam őszbe vegyül, mert sokat töprengtem idő 

előtt. Barátaim meghaltak, vagy harcban elestek. Né
melyek köztük messze vándoroltak. Egyetlen barát
nőm, Asszonyom is távol van. S ha a csalántestű sza
vakat ki nem mondom, a szívem dagad bele. Társ kell. 
Valaki. Nem tudok egyedül nevetni.

S nem szeretek egyedül lenni.

TE ÖRZÖD

Én nem érzem magam biztosnak a mosolyod nél
kül soha. Csak a fogam csikorog, és az embereket 
sokszor bensőjükből kifordítva látom. S akkor az éle
tem elviselhetetlen.
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A gyerekkorban érzett és aztán mindig eltévesz
tett nyájasságok (kellenének. De már nem tudok visz- 
szamenni a legkedvesébb óráimba.

Te őrződ a niappiáLaimat. Te ftetted békéssé és 
néha fájdalmasan gyönyörűvé az éjjeleimet. Ments 
meg az elvadult álmodozástól, mely kísér akkor is, 
ha nappal hideg sugarai a kötelesség útján hajta
nak . . .

DIÁKSZERELEM

Ó, de ‘távoli Iködibe vesző emlék.
Régen sírhant ialatt nyugszik szegény.
Szelíd volt, halk volt, ahogy Ady mondaná: óbo

rét sosem érimithettem^, csak verseket írtam hozzá, és 
égő szemmel bámultam rá, ha találkoztunk.

Verseimet talán sosem olvashatta. Én vadóc sihe- 
der voltam, és fölgyújtani vágytam körülöitte a sárga 
avart, ahol nyomában jártam, a mosolyéit lestem, és a 
pilüái mögül egy fölmeLegedő tekinteteit.

Ö aztán minden liiliomossága mellett józanul ki
számította az (anyukájával, hogy egy »jól szLtuálit úri
ember* lehet a legjobb férj. S ifjan feleségül ment 
egy bulldogképű, saját házzal, szőlőbirtokkal és jól 
fizetett állással re/ndejLkező, középkorú úrhoz.

Nemsokára meghalt szülésben.
És ma már alig tudom, miért is égett érte ka- 

maiszszívem, miért is szerettem egykor. . .
A régi verses rajongások elkallódtak többnyire. 

A megmaradtakból nem derült ki a szerelem oka.
Pedig a férjbezmeneteüe és a halála egyaránt 

gyászba kergötett.

GYŐZELEM

Zúgva, zakatolva kavarog bennem néha a mondani
való. Foss, mint a most szedett gyümölcs, és jólesik
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magamban dédelgetni, minit dajkának a tisztáin 'tar
tott, tejszagú csecsemőt a karjain.

Mindjobban életes lény: történet, beszéd és érzés 
formálódhatna belőle . . .

Nevelem, beoézgetem a témámat, egyre szebben, 
egyne világosabban mondaná, nevelné azt, amist vá
rok tőle.

Ceruzát kiéli ragadnom, vagy géphez ülnöm, hogy 
átmentsem az állom viMódzó tovasiető birodalmából 
eme a való világra. Hogy megőrizzem, itt tartsam, fej
lesszem, különlétét megteremtve harcba indítsam, 
minit valóságos élőlényt.

De néha a döntő pillanatban, vaílaml az alkotó 
ösztönnél ellentétes erő visszatart, hogy véghez vi
gyem buzgó szándékomat. Mi ez az eHő? Nem termé
ketlenség, nem lustaság, nem irtózait, hiszen bensőm 
mélyén nem fogannak számomra visszataszító, beteg 
magzatok, mivel a legsajátabban enyémek. . .

Nehéz véres küzdelem indul ilyenkor az aükotási 
vágy és iaz attól visszarántó erő között. S ha az ellen
állást legyőzve, gyümölcsöt hoz a megtermékenyülés, 
miilyen boldogság ez! Elindítom a bennem keletkezett 
életet, hogy aztán létezése saját törvényei szerint has
ison, élje le a benne lábra kelt erő segélyével a 
sorsát. . .

Ma ilyen különösen szép napom volt. Csodás. 
Boldogságos szülő pillanat. Pirosán, egészségesen ké
szítettem egy művet.

Egy darabig titkon viselgettem a vágyat utána, 
hogy dőcsalogassam, s talpára állítva életet, alakot 
adjak neki. És most sikerült. Ez iaz enyém, ezt akar
tam, így akartam. Sem koraszülött, sem sokáig tar
solyban hordott, megkésett, fonnyadó vakarcs. Igaz 
és emberi. Lelkemből lélkedzett.

És olyan egyszerűen esett meg iaz egész. Csak idő, 
csak erő, jó eszme, szív és akarat kell. S egy kis sze
rencse, hogy semmi és senki se zökkentsen ki és húz
zon el a munkától. S mint a napsütés, olyan vígan,
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erőteljesen megszületik a viárvia várt jövevény. Fölös 
kúuok nélkül. Csak legyőzni .az ellenszegülő húzódo- 
zást, a bábozást.

Ez a mű én vagyok. Én és mégis más. Ezzel gaz
dagabb vagyok, többé vált aiz énem. S leiektől déle
kig vándorolva eílmondja piros magzatom, hogy ma 
diadalmaskodtam a mindennapok lehúzó szürkesé
gén . ..

JÓBARÁT TEMETÉSE

Gy. L. kazánkovács halálára

Megrendítő a halál méltósága és egyszerűsége.
Elszomorító az ember elszigetelődése, mikor jegy 

kis koporsóbárkán az enyészet végtéLen tengerén el
indul.

Megrendítő, hogy akiit nem fogott a golyó hábo
rús lovasrohiamokban, nem kaszálta le a gépfegyver 
két forradalom utcai harcaiban, nem (tépte szót grá
nát az ágyúk lángoló torkából, most egy csöndes be
tegség alattomos fojtogatásától elnyúlt a ravatalon.

Ö, 'keveset beszél a fekete gyászpompa és a hi
degen világító viHanygyertyák is csak a hallgatást 
szolgálják.

Szigorú, de nyugodt, majdnem derűs vonásokkal 
fekszik az egykor nyugtalan harcos, elfeküdt a hall
gatag halálban, és már többé semmilyen fájdalom, 
semmilyen őrlő gond, semmilyen kínizó vágy nem 
zaklatja soha.

Fenséges nyugalomban, ébredhetetlen álomban 
,alszik a merengő, az élettől néha riadva hátráló em
ber, s az elmúlás erős várába húzódva örökre lezárta 
mély gödrű szemét.

A szivárgó könnyektől kifényesedő emléke ezüst 
sugarakkal csillog a virrasztók szemében.
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Csodálatos most már minden körülötte. Az, hogy 
évtizedeikig közeink volt hozzá, hogy szeretett, két
kedett, fázott és remélt és etfős eszmékért az arca 
lázadott egyteor. Ez a mozdulatain, békés árny az iga
záért fegyverrel ölt rnéha a forradalomban. Vézna ter
metével óriások ellen küzdött egykor, hogy a jóság 
apró virágokkal csipkézze körül az emberék futó 
napjait.

Világrészeket járt végig, és rendőrzárkák, csend
őrfogdák, avas börtönök -szorították fiatal éveit, még
is hatalmas vaskazánokban csengő, (harcba hívó kala
pácsa újra és újra szózatokat vert súlyos szárnya
lással.

De most már örökre másoknak engedte át az 
.anyagformáló kalapácsot.

A koporsóra suhogva hulló porhanyó föld magá
ba öileli a kemény csomitú embert. Nehéz köteleken a 
sírgödör mélyére zökken a néma koporsó. Halk, el- 
színtelenedett, véges öregségéből az elmúlás végtelen
ségébe indult valaki, akit az élet piros csodái, mint 
libegő lámpások csalogattak fekete erdőkön, süket 
hegyeken és 'minden elnyelő pusztákon által, hogy 
feldíszített házak boldogságát keresse.

Felemelő, hogy a isávütő szél tavaszt lehel a 
bamálló sírdomb körül. És egész kazal sizínes virág 
borítja és öleli át a sápadt homlokú halott sírját. 
Azok üzenete a virág, akik búcsúztatják. Mert sokan 
kísérték el utolsó útjára.

Az ember egyedül hal meg. De még halálában is 
a társaié, akik vállukra vették és csendben pompázó 
virágok alá rejtik kihűlt tetemét.
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RÉGI,
KÜLTELKI ISKOLA





Régi, kültelki iskola

Akkoriban én még nem sokat értettem az életből. 
Mindössze talán hétéves lehettem, úgy hiszem, máso
dik elemibe jártam. Sok mindent láttam már, ámde 
még keveset mértem fiöl a látottakból. De azt sem 
felejtettem már el, amit nem értettem . . .

Mostanában, csöndes órákon, ha egyedül meren
gek és elvonulnak emlékezésem ortszágútján a gye
rekkori élmények, többször eszembe vetődik az én 
alacsony, kültelki iskolám . . .

Emlékeim ösvényén visszabolyongva, újra látom 
a zsenge tavaszban az iskola környékét. Erre emlék
szem legjobban. Látom a külvárosi alacsony keríté
seken kihajló, halványlila virágú orgonacserjéket és 
a violaszínű felhők alatt a mindig vedlő, nádas és 
nedves aljú házakat. Ott mentünk el a orgonavirá
gok alatt mindennap. Látom a tátongó nagy álkot, 
amely ott húzódott az iskola utcájában és nagy esők 
után elöntéssel fenyegette a partján gubbasztó kis 
házakat. Zavaros vize behatolt a lapályos udvarokba, 
s a szegények salátáit és zöldhagymáit kimosta a ki
csiny kertek termékeny földjéből. A nagy árok ott 
húzódott tovább a tömzsi Begyes nevű fűszeres boltja 
előtt, s abban az árokban millióm ebihal úszkált. . .  
Az árok partján egész nap gyerekek kuksoltak vagy 
hasaltak, akik az ebihalak összefogdosásával szóra
koztak . . .

Arra is jól emlékszem, hogy milyen szegények 
voltunk mi, külvárosi kamasizok. És a szegény 'gye
rekek messzi környékről oda voltak zsúfolva abba a
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kivénhedt iskolába. Beíratásnál ugyanis mind oda, 
kifelé irányították a mi városrészünk szegény gyere
keit. Mert a beljebb fekvő iskolákban többnyire kór
házakat létesítettek. Be sok sebesült volt azokban a 
hevenyészve berendezett kórházakban! Mert nagy há
ború folyt abban az időben, haltak és sebesültek az 
embereik, pedig maguk sem tudták talán, hogy miért. 
Császárért és királyért hadakoztak messze idegenben, 
idehaza meg az ínségtől veszkődött a családjuk.

S ezek a szűkölködő gyerekek jó messziről oda
jártak az öreg árokparti iskolába. Csak a jobb mó
dúak jártak be a piactéri zárdaisikolá'ba, de ott sokat 
kellett fizetni, meg sok szép ajándékot kellett vinni 
az apácáknak, akik a tanítást végezték. Amelyik szü
lő nem sajnálta a pénzt a tandíjra és jó jegyet akart 
szerezni a gyerekeinek, az mindig oda íratta be és 
járatta őket a zárda magas falai közé. Jól emlékszem, 
a mienknél sokkal kintibb utcákból is a piactéri zár
dába kerültek a módos gyerekek, az ő számukra nem 
volt kötelező a területi beosztás. Szabadon választ
hattak iskolát.. .

A háború sújtotta szülők csak sóhajtottak és 
megadóan hagyták, hogy jó néhány utcával kijjebb 
járjunk a vert falu, sárgára meszelt iskolába, amelyik 
egy emelkedés hátán terpeszkedett, a külvárosi mo
csaras táj szomszédságában. Idejárt sok vásott ruhájú 
kamasz az őszi és téli sárban és a nyári porban, meg 
a kültelken is illatos tavaszi füvön. Az utcák egy
forma szegényesen kuporogtak itt és csak a gyerekek 
lettek évről évre rongyosabbak a hihetetlenül zsúfolt 
tantermekben.

A háborús nagy telekre is élesen emlékszem, s a 
sokszor kisírt szemű szülőkre, mert mindennap több 
volt a baj. Vialakit a rokonságból a frontra vittek a 
császár behívói, valakit mindennap elsirattak, mivel 
idegen földön valahol odaveszett. . .

A kültelki iskolába is egyre több félárva-hadi- 
árva járt, akik jóformán nem is tudták, (hogy anyjuk 
honnan teremti elő a kukoricás kenyeret. Rettene
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tes képekben szaladt el előttünk néhány év, de cso
dás fogékonysággal itta szemünk és ragadta meg e- 
szünk a rendkívüli napok eseményieit. Zilált lélekkel 
rohangáisztunk eű. az iskolába. Ott úgy-ahogy megta
nultuk a leckét, de igazi életünk az utcákon, a vasúti 
pályaudvaron, a városvégi ligetben zajlott le. Hiszen 
olyan sok gyereknek valahol a fronton járt az apja. 
Ki parancsolhatott volna nekik? A szegény édesanya 
munka vagy segély után szaladgált, a nehéz beszer
zéssel vesződött. S akiknek idehaza is volt az apjuk? 
Szegényeket a királyi hatalom szinte éjjel-nappal ro- 
botoltatta a vékony kenyérkéért, ö k  is csak vendé
gek voltak odahaiza, a családjuknál. Így aztán minden 
kis iskolás legénynek jól megnőtt a csikószarva. Mind
nyájan vásottabbak voltunk a szokottnál. Féktelenek 
és új'cbo'nságteiők. De valami részvét i's megtfészkelt 
a szívünkben, hiszen olyan sok szenvedés környezett 
bennünket, s a letört kisemberek olyan szomorúan 
görnyedeztek valami messzi vak hatalom csapása és 
iszonyúsága előtt.

Sok vásott, tarka foltos gyári és földmunkásgye
rek járt a mi kültelki öreg iskolánkba. Az iskola felé 
haladván, a környékbeli utcákban csapatokba verőd
tek, és nagy tömegben együtt haladtak az iskolaépület 
kapujáig. Ütközben egy-egy csoszogó kis öregasszonyt 
szinte elsodortak a járdáról. Az iskola kapujánál két 
ágra vált szét a gyerekei oly cím . Két különböző bejá
raton léptek be az épületbe. A bal felé eső bejárat
— fekete, nagy ajtó — volt az egyik gyerekcsoport 
bejárója, míg a jobb felőli fekete kapu, az épület 
végén, a másik csoport számára volt kijelölve. Az 
előbbi bejárat az egészségesek, az utóbbi a trachomás 
gyerekek bejárata volt. A kapu közvetlen az udvarra 
nyílt és az udvar felől léptek be a tanulók a másik 
folyosóra. Párhuzamosan futottak egymás mellett a 
folyosók, s mindkettő az udvarra vezetett. A folyosók 
két oldalában nyíltak a tantermek. A két folyosó köz
ti résztől kezdve a csupasz nagy udvar kétfelé volt 
választva. Két méter magas deszkapalánk határolta
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el a két világot, az egyformán szegény, egyformán 
rongyos gyerekeket. A szembetegek közül némelyik 
az iskola előtt szégyenlősen elcsöndesedtek, s lesunyt 
fejjel fordultak be a nagykapun, míg mások közöm
bösen rosszalkodtak együtt az egészségesekkel, aztán 
egy éleset füttyentve vagy rikoltva, beszaladtak a 
különbéj áraton.

— Megvárjatok ám! — kiabáltak oda az ajtóból 
egymásnak.

A mi külvárosunkban, mint az egész városban 
és a város környékén is, akkoriban annyi volt a tra- 
dhomás szembeteg, 'hogy óraszünetben majd egyfor
ma számmal játszadoztunk a két elkülönített udvar
részen.

Az udvart elválasztó deszkakerítésen kisebb-na- 
gyobb rések, helyenként ötoölnyi lyukak tátongtak. 
Mi egészséges szeműek éppen úgy a kerítéshez sza
ladtunk, mint a trachomások, és éppen úgy átdug- 
dostuk a réseken az ujjunkat, öklünket, játékpálcán
kat vagy a ceruzákat, mint a szembetegék. Persze 
csakis akkor, ha az ügyeletes tanító vagy az iskola- 
szolga nem járt arra. S mivel nem minden szünetben 
őrködött az ügyeletes, gyakori volt az lérinitkezés a 
kerítésen át. Tehát a fertőzésnek minden egészséges 
gyerek éppúgy ki volt téve, mintha ilyen rabmódra 
nem különítették volna el a betegeket, hiszen — 
amint már mondtam — az utcán zavartalanul együtt 
csintalankodtunk és vihánooltunk. Az -elkülönítésnek 
így semmi értelme sem lehetett. Hogy miért tartották 
mégis fönn majd negyven év előtt, nem tudom. 
Aminthogy azt sem tudom, mikor vezették be ilyen 
ostoba módon ezt a zárlatot. Elég annyi, hogy ez 
így volt a mi iskolánkban is.

Az utcán egymás kalamárisához kapkodtak a gye
rekek, egymás könyveit lapozták, elcserélték az író
eszközeiket. Lekapták egymás fejéről a sapkát és a 
maguk fejére tették. így ezer módja volt a tradiomás 
fertőzésnek. Amiként némelyek még fejtetűt is sze
reztek néha egymástól útközben és az iskolában.
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Egyesek bizony a trachomások udvarából nagyon 
vágyakoztak át az egészségesek udvarrészébe. S ha 
valamelyik kigyógyult a bajából — mivel otthon, a 
szüleitől .nem kapta meg újra a fertőzést, s a gyó
gyítás privátkezelésben sikerült — , diadalordítással, 
olyan boldogan jött át hozzánk, mint a fogságból sza
badult rab. Milyen kaszárnyaszellem hitte azt, hogy 
annak a primitív zárlatnak valami komolyabb foga
natja lelhet? — kérdem ma is magamtól. De feleletet 
nem tudok.

Zordon csapdaként 'hatott köztünk, hogy külön 
iskolarészben tanultunk; gyerekésszel egyre lázadoz
tunk ellene. Elkülönítve tanultuk az egyszeregyet és 
az urak tiszteletét.

Mint kis legényke mindig értetlenül csodálkoz
tam azon, íhogy a különkapun kijáró trachomások so
sem fogynak, pedig mesélték a beteg gyerekek, hogy 
időnként orvoshoz viszik őket és valami gyógyítást is 
kapnak, lápiszolják őket, »égetik a szemüket* — így 
mondták. Talán a szülők nagy része és az egészség- 
ügyi hatóságok is istencsapásnak és elháríthatatlan
nak tekintették a veszedelmes egyiptomi betegséget. 
A betegek egy részének, élénken emlékszem, nagyon 
csúnya volt a szeme. Mégis némely családban közöm
bösen vettek tudomást a betegségről. A szembeteg 
gyerekek száma akkoriban olyan nagy volt, hogy 
iskoláztatásukról külön akartak gondoskodni. De va
lami gyökeres intézkedés nem történt. A külön tan
termekbe külön tanítókat kaptak a tanulók. Tanító
nak lenni a trachomás iskolában — száműzetésnek 
számított. Nem küldték valahová, a távoli Szibériába 
a hatóságoknak kellemetlen tanítót, mivelhogy Szi
bériájuk nem volt, mégis eredeti módon megoldották 
a száműzetést. A császári és királyi közművelődési 
hatóságoknak igen bájos ötleteik voltak. Nem tudom, 
hogy más vidékeken hogyan alkalmazták nagyszerű 
ötleteiket, de a mi iskolánkban, a teljesen magyar 
környék tradhomás tagozataiba például horvát taní
tókat neveztek ki. így Ilankovic tanítót is a város
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másik féléből ide helyezték. Öt azért ismertük köze
lebbről, mert a mi tanítónőnknek a férje volt. Ilan- 
kovic magas, szikár, barátságos szemű, kora ősz em
ber, gyakran jött át a feleségéhez. A felesége szintén 
horvét nő, nálunk tanított, az egészséges osztályban. 
A tanítás persze csak magyar nyelven folyt a város
nak ebben a fertályában, mind a trachomás tagoza
ton, mind az egészségesben. (Ez a szó — egészséges
— furcsán visszhangzik bennem. Hiszen olyan sok 
tüdőbeteg is akadt az osztályunkban és más osztá
lyokban is, hogy külön tüdőfbeteg-ítiagozatot is léte
síthettek volna.) Hát aztán az oktatáshoz szláv anya
nyelvű tanító kellett, nemde?

Ilankovic tanító látszatra megadással viselte a 
sorsát, és bár szigorú volt, mégis emberségesen és 
igazságosan bánit a kisdiákokkal. Feleségével együtt 
kissé különösen ejtették a magyar szót, — amin per
sze a gyerekek tudatlanul kuncogtak. Ilankovic fele
sége — szép magas, fekete asszony — mindig szomorú 
arccal, ‘bánatos fekete szemmel járt köztünk. Ha vé
tettünk, rosszalkodtunk, sírt is néha. Nem tudtuk, 
miért bánatos mindig.

— Ne legyetek olyan rosszak, gyerekek! — intett 
bennünket szomorkás, mély hangján.

Ilyenkor az osztályban döbbent csönd állott be, s 
megbántuk, hogy olyan pokoli csínyekbe kevered
tünk. Magunkban még fogadkoztunk is, hogy nem 
tesszük többet. Fogadalmunkról természetes hamaro
san megfeledkeztünk és új kis gonoszságokat követ
tünk el megint. Ha már nagyon^nagyon rosszak vol
tunk, s Ilankovióné sehogy sem bírt velünk, férje jött 
át rendet csinálná.

— Egy-kettő, mindenki a helyére! — parancsol
ta Ilankovic. — Karba a kezeket!

Gyorsan összehúztuk magunkat. Néhány nyakle
ves is >4eesett« akkor.

Nagy, többszöri osztályismétlést megért kama
szok is jáirtak vélünk, azok voltak a legrosszabbak. 
Ök ki-be jártak a földszinti tanterem ablakán óra
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alatt máskor is. Ha aztán Ilankovic jött át rendet csi
nálni, egyszerűen kiugrottak az ablakon, hónuk alatt 
a könyvekkel a közeli kisutcákba iramodtak el a 
rándba szedés eflől. A legrossizaibbaJkniak, ha elcsípte 
őket, néha a körmére vert a nádpálcájával. Ezen nem 
csodálkoztunk, mert akkoriban tanítót nem is tud
tunk elképzelni nádpálca nélkül. Ilankovicné nem 
használt nádpálcát, s a férje is csiak igen ritkán vette 
igénybe a híres íenyítőeazközt.

Óraszünetben az udvaron sétált valamelyik ta
nító. Néha Ilankovic is. A .nagy, hajlós nádpálcával 
járt le-föl az, aki az ügyeletességben sorra került. Az 
ügyeletesek pálcájukkal rá-rácsaptak a kerítés  ̂ desz
kájára, hogy távol tartsák vagy szétugrasszák a ke
rítés résein át (barátkozó tanulókat. De így is csak 
rövid percekre tudták őket eltávolítani a kerítéstől. 
Ha a tanító félrenézett vagy elbeszélgetett valame
lyik kartársával, a két csonka udvar gyerekei mind
járt odíasuttyantak a kerítéshez. Hogyha pedig bár
milyen dolga miatt nem jött ki az ügyeletes az ud
varra, szabad volt a vásár. A tilosba tolongtak a kis 
nebulók. Rajokban lepték meg a rozoga kerítést. Né
melyek föl is másztak az esőzésekben és napsütésben 
tönkrement, ingó deszkaalkotmányra. így esett meg 
egyszer a baj, mely egy kis időre az egész iskola éle
tét fölforgatta.

Egy napsütötte május délelőtt is elfelejtett az 
ügyeletes kijönni, vagy valami más dolga akadt benn. 
A gyerekek nagy csapatban a deszkiapalánlkra kapasz
kodtak. Egyesek fölmásztak a kerítés tetejére és ott 
lovagolva megülték. Ámde egyszerre nagy recsegés- 
ropogós támadt. A korhadt deszkák és hevederek le
szakadtak a gyerekek súlyától és rángatásától. A  ke
rítés közepe pár méter szélességben megnyílt, mint 
egy ostromlott vár falrésze. Egynéhányan a földre 
pottyantak. Szörnyű hangzavar kezdődött. Csatakiál
tás jajgatással keveredett. Egyik-másik kisdiák véres 
zúzódást is szenvedett, de kéz- vagy lábtörés nem 
történt. A váratlan eseménytől és a jajgatástól egy
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pillanatra meghoköltek a gyerekeik, de aztán mind 
odazúdultak a hirtéLen támadt résihez. Nagy kavaro
dás támadt.

— Mi lesz most?! — kiáltoztak egyesek.
Mások azt kiáltották:
— Gyerünk át! Hórukk!
— Jaj-Jjaj, a lábam! — kiáltoztak a pórul jártak.
— Hihihi, most át lőhet menni! Gyertek! Előre, 

banda!. . .
tNéhányan a két udvarból való haragosok közül 

mindjárt összeverekedtek. Mások ölelgetni kezdték a 
cimboráikat, akiktől a tilost jelző deszkakerítés a ta
nítási időre mindennap elválasztotta őket. Mintha föl
lázadt rabok rohantak volna túl a tilos vonalon. . .

Bent a tantestületi szobában, mikor észrevették 
a tanítók, hogy mi történt az udvaron, nagy fölfor
dulás támadt. Az igazgató, zömök, őszes, kerek fejű 
ember, elkékülve kiáltozni kezdett és kirohant az iro
dájából. Néhány tanítót és tanítónőt maga mellé pa
rancsolt, és izgatottan a letört kerítéshez rohantak. 
Védőfalként odaálltak a kerítés réséhez, hogy a gye
rekeket az egybeszakadt udvaron szétválasszák, de 
ez sehogyan sem sikerült. Ráordítottak az iskolaszol
gára:

— Csöngessen, János bácsi, csöngessen azonnal!
Az iskolaszolga mint veszélyre riasztó harangot

verte félre a csengőt. Az éles csengő fülsiketítőn szólt, 
hogy a tanítók az osztályokba parancsolhassák a fé
kevesztett nebulókat. De a nagy buzgalomnak nem 
támadt foganatja. A  kisdiákok nem indultak osztá
lyaik felé. A nagy zűrzavarban, az összekeveredés 
szokatlan 'eseményétől a fegyelmezés eddigi máza 
mind lepattogott a tanulókról. A különös esettől meg
bolygatott gyereksereg szinte csak a fülénél fogva 
volt szétválasztható ebben a lázas kavarodásban.

Majd egy óra hosszat tartó munkával sikerült 
csak összeszedni osztályonként a gyerekeket. Tizen
egy óra is elmúlt, mikorra mindenki a helyén ült.
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Aznapra már nem sok értelme maradt a tanításnak. 
Hosszas prédikációk és nagy fenyegetések után haza
engedték a növendékeket. A fegyelem azonban (na
pokra meglazult. A  tantestület több ízben is ülést 
tartott. Meg kellett beszélnie a kínos esetet. És az 
igazgató sürgetésére szigorúbb ügyelet bevezetéséről 
határoztak.

Már másnap új akáooszlopokat ástak le a városi 
ácsok és jobban megszögezték a leszakadt deszkákat 
az új hevedereken. Az igazgatóság még szigorúbban 
ellenőrizte az udvari ügyeletességet, s minden szü
netben (kiküldte gondosan a pálcával a tantestület 
tagjait.

Ilankovic is így sétált néhány nappal a kerítés 
kijavítása után az udvarban, amikor újabb rendkí
vüli esemény történt. .. Sötét ruhás, szuronyos csen
dőrök állítottak be az iskolába, Ilankoviéot keresték 
és elvitték . . .

Mi, gyerekek, csak csodálkozva álltunk a keríté
sen innen és túl, s mukkanni sem mertünk a megle
petéstől. Csendőrök az iskolában. . .  Utcáinkban és a 
vasútállomáson túl már láttuk lövöldözni a kakas
tollasokat kezükből kisiklott egyének után. . .

Tanítónőnk, Ilankovic felesége a letartóztatás hí
rére rosszul lett, a tantestület szobájában kiáltozva 
sírt, majd dühöngeni kezdett. Kartársnői nagy nehe
zen lefogták, nehogy kárt tegyen magában, és el
vezették . . .

Ilakovicné többet sose jött hozzánk az iskolába...
Jóval később hallottuk, hogy üankovióot (inter

nálták, feleségét pedig kórházba szállították, majd 
csöndes őrültként hazaengedték . . .  Háromgyermekes 
családanya v o lt. . .

Apám mesélte később, hogy Hiankovic szláv nyel
vű újságokba írt és népe fölszabadulásán munkálko
dott. Azokhoz szított, akik minden nép fölszabadítá
sáért lelkesedtek. . .  Előbb tnachomás iskolába dob-
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ták át, majd börtönben, intemálótáborban lakott. 
Nem nézték a családját, nem nézték hosszabb szol
gálatára sem . . .

És abban a kívülről hamissággal szépen zománco
zott világban folyt az élet tovább. . .  Az emberek 
éhezték és haltak tovább a császárért és királyért. . .  
De mégis egyre többen dugták össze a fejüket és 
kérdezték: Miért? . . .

Az árokparti fűszeres egyre vastagodott, a gye
rekeik az árokban tovább fogdosták az ebihalakat, .a 
trachomásoík sem fogytak, az iskola kapuja pedig 
egyre kopottabbá v á lt. . .
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GyertYáníéból buzogány

Egy (i gén különös újévemre emlékszem vissza. 
Ugyanis azt (hitték a pajtásaim, csak valami újévi ko
médiát csinálok, hogy a hónom alá tett furcsa nagy 
fadarabon ugrálok, mint egy gólya.

Apám faragta ezt a nehéz, .nagyfejű lábhelyette
sítőt; éppen szilveszterestére lett kész vele.

Gyönyörűen tudott faragni. Addig is sokféle já
tékot faragott nekem. Volt már az asztal szélére a- 
ka szított fűrészelő 'emberem fából, amely, ha megbil
lentettük, hajbókolva fűrészeim kezdett a hosszú csip
késfogú fűrészével a fűrész végén lógó kerek súlyzó
val. Volt már indián tomahawkom és szárnyas lánd
zsám, ugyancsak fából. Tőröm és furulyám is akadt. 
Aztán volt fokosom, középkori alabárdom, díszes kar
dom, meg sok bütykű magyar buzogányom, ezek is 
fából faragva, mind apám készítette kis fűrészével 
és ügyes bicskájával.

Szegény volt, nem bírt játékot venni, és faragott 
nekem szebbnél szebb játékokat, hogy irigykedtek 
rám a jómódú pajtásaim, mert ilyen eredeti, virgonc 
vitézkedésben használható nagy játékszereket a bolt
ban sosem tudtak vásárolni.

Most aztán komolyabb eszközt faragott nekem 
szorgalmas apám: kétágú gyertyánfa mankót.

Magiamnak is elég mókásnak tűntem, ahogy a 
tükör elé álltam, mint egy gubbasztó gém, egyik föl
húzott lábam mellett egy fehér gyertyánból készült 
támaiszfa, hónom alá hajló vastag fejjél, másik ke
zemben meg az eddig is viselt, kampós sétabot. Meg

4* 51



álltam és pislogva vizsgáltam, 'hogy az új divat ho
gyan fest majd, ha kiugrók a gyerekeik közé.

Az orvos rendelte el, hogy kímélni kell a sorva- 
dozó bal lábamat, de azért valamiféle alakoskodásnak 
tűnt előttem, hogy a többi gyerektől elütő módon fo
gok eztán lépegetni.

És másnap, azaz újév reggelén úgy körülállták a 
gyerekek, mint valami komisz medvetáncoltatót. És 
biztattak is:

— Menj már, ugorj egyet, Viktor, hadd lássuk, 
mit tudsz evvel a nagy falábbal. . .

És én ugráltam át a nagy árkon. Olyanfélekép
pen ugrottam, mint egy siető varjú a barázdán, és 
a délutáni indiánjátékban el is kereszteltek Sánta 
Varjúnak a pajtások. Ez kitüntetésszámba ment, 
mert csak az indián törzs előkelőbb tagjainak adtak 
ilyen kettős nevet.

Másnap, amikor a szomszéd utcai indián törzzsel 
összekaptunk, s verekedésre került a sor, úgy hasz
náltam gyógysegédeszközömet, mint Kinizsi a buzo
gányát, vagy mint egy indián főnök a puskatusát. A 
közelembe alig mertek jönni a harcibárdos szomszéd 
utcai indiánok. Réme kezdtem lenni nemsokára a su
liban verekedősebb tanulótársaimnak is. Nem egy in
tőt és bezárást kaptam verekedés miatt.

Mikor szüleim is meglátták, milyen bohózatosan 
ugrándozok a mankón és boton, könnyek között is 
mosolyogtak a kecskegida fürgeségű ugrálós mutat
ványokon.

. . .  Régen eldobtam a nehéz járóeszközt, de a leg- 
nevetöősébb újéveken is visszaemlékszem arra az új
évre, amikor komikus mozdulatokkal produkáltam 
magiam a fehér fatámasztókon a szomszéd gyerekek 
kikerekített, nevető szeme e lőtt. . .
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A titok

Azon -az éjjelen szikrázóan világított a hold, fákat, 
házakat, mindent fehér csipkébe vont. A kis Bélus- 
káék (kutyája is éktelen vonított, a gyerek .nem tu
dott aludni. Agya az ablaik mellett állt. Réluska fele
melkedett, nyugtalanul kitekintett a tavaszi éjszaká
ba, hogy lássa, miért ugat, vonít az ég felé a Bundás 
kutya. S akkor hirtelen meglátta, hogy a virágzó 
nagy órgonabokor mellett, a szomszéd kerítésen át
mászik egy bácsi. Magas, barna arcú, bajszos ember. 
Felismerte: Káposzta bácsi, az utcájuk elejéről. Most 
már lélegzetfojtva figyelte Béluska. Feltérdelt az 
ágyon.

A micisapíkás ember leugrott a deszkakerítésről. 
Óvatosan lépkedett el az orgonacserje mellett. A má- 
siik kerítéshez érve azon is átmászott.

Béluskáék a bepókhálósodott vasgyár szomszéd
ságában laktak. Arcát az ablaküveghez szorította a 
kisfiú és csak nézett kifelé.

A gyárudvaron haladt át már a micisapkás bácsi. 
Kezében valami pirosas csomagot vitt. Az elhagyott, 
földszintes gyárépülethez ment. Létrát támasztott a 
falának és fölmászott az épület tetejére. A tetőn az 
égbe nyúló, hatalmas kéményhez lépkedett. Már a 
kémény oldalán kapaszkodott fölfelé. Ment-ment 
egyre följebb a szédítő magasban. A hold mindjobban 
megvilágította. Már cs'ak alkotnának 'látszott, mint 
egy kisgyerek, amikor a nagy kémény tetejéhez ért. 
Szétbontotta fönt a csomagját, valami zászlófélét erő
sített a kémény hegyébe.
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Azután lejött az ember. Átjött a gyárudvaron, s 
a kerítéseken át eltűnt, am eiről jött. Mikor .az orgo
nabokor mellett lépett el, arcát még jobban láthatta 
Béluska: Káposzta 'bácsi volt biztosan.

S fent a tetőn zászlót kezdett lobogtatni egy kó
sza szellő. . .

A kutyák már nem vonítottak, Béluska mégis 
csak nagy sokára tudott elaludni.

*

Másnap a kisfiú apja korán reggel munkába 
ment, pedig május elseje volt, de megtiltották, hogy 
a munkások ünnepeljék. Elbocsátással és rendőrséggel 
fenyegettek mindenkit a gyárban.

Reggel Béluska kocsizörgésre, nagy zajra, károm
kodásokra ébredt. Nehéz, lovak húzta tűzoltókocsik 
érkeztek, meg rendőrautó töfögött a közelben. Ordí
toztak és ide-oda szaladoztak a rendőrök. A tűzoltók 
kinyújtották a kocsikon hosszú létrájukat, de arról 
nem lehetett elérni a kémény fő zászló zott tetejét. A 
piros zászló pedig a reggeli friss levegőn egyre vi
dámabban lobogott a magasban. Sok ember állta kö
rül a tűzoltókocsikat és nevetős arccal nézték az 
egyenruhás emberek hiábavaló erőlködését. A tűzol
tók nem értek föl elég magasra. A vastag rendőrök 
nem mertek fölmászni a kémény oldalában itt^ott 
látható kis vaskapaszkodókon. Kérdezgették a rend
őrök az összegyűlteket:

— Ki mászna föl? Jó pénzt fizetünk érte!
Senki sem vállalkozott rá.
Végre valami kéményseprőt kerítettek, aki nagy 

jutalomért fölkúszott a kémény leghegyébe. Ez a ré
szeges mester lebontotta fönt és ledobta a zászlót. A 
szél vitte a piros selyemanyagot, mint egy libegő 
sárkányt, a rendőrök bömbölve két utcát szaladtak 
utána. Az összecsődült gyerekek meg nevették őket.
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Az iskola is dolgozott aznap. Bélüskáék kirán
dulásra mentek ia tanítójukkal. Uzsonnát vittek ma
gukkal, meg egy kis virágot a gyerekek.

Játszottak vígan a szabadban és énekeltek. Szép 
volt a zöld füvet simogató, aranyos napon, de Béluska 
egyre a házak fölött magasba nyúló kémény piros 
zászlajára gondolt, mely a reggeli hűvös levegőn lá
zasan lobogott fönt a kék égben. És osak ő tudta a 
titkot, hogy ki vitte fel oda. A rendőrök hiába kérde
zősködtek ott a nép között. Más nem tudta. Béluska 
lelkét égette a titok, de hallgatott.

Csak utána való nap, amikor apja az iskola ma
jálisáról kérdezősködött, akkor vonta félre és meg
súgta apjának, hogy mit látott a fehér éjszakában.

— Fiam, erről hallgatni kell. Káposzta bácsi bá
tor ember. Csak .te tudod, meg én. Anyádnak egy 
szót se. És másnak se. Majd ha megnősz, megérted, 
hegy m iért. . .
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Tüntetésben

A családi élet fortyogó körében sok mindennel meg
ismerkedett Jianika. Tapasztalt kis legényke lett már. 
Kemény munkára is befogták. Vöröslisztet is szitált 
már selyemsátán, és dhhez még nagyobb türelem kell, 
mint a házi meggyfa kupa máktörő ben puihára pü- 
fölni a mákot.

Zsírért is állt már sorba órákig anyja helyett, aki 
hazament közben mosni, foltozni. Álldogált Janika 
veszekedős asszonyok, goromba öregek között és ná
lánál erősebb gyerekek mellett, .akik néha elrakták, 
ha előbb foglalt helyet. Álldogált, hogy megkaphassák 
jegyre az adagot, ami járt. Akárhogy tolakodtak, ve
rekedtek, Janikia nem hagyta magát kitolni a sor
ból. Mire az osztás jött, anyjának büszkén adta át a 
hosszú sortban bátran megőrzött helyét.

Vizet ő hord a malomsarki ivó vizes kútról. Igaz, 
a nagy kannát csak úgy kétharmad (részben tölti meg, 
hogy ne legyen nehéz, de azt hazacipeli, -mert a nén- 
jei mindig nyafognak, hogy sok a leckéjük, alig le
het őket valami házi munkára befogni.

Vidéki rokonokat kalauzolt többször Janika a pos
tán, akik sebesült katonaférjüknek vagy fiuknak küld
tek csomagot messzi kórházakba. Amiért kísérgette 
őket, leejtettek egy-egy koronás bankjegyet, vagy jó 
nagy darab vidéki mákos kaláccsal, esetleg csirke
combbal jutalmazták a fiút.

Miközben anyjának boltba szaladgált Janikia, sze
relmi postás szolgálatot is vállalt. Fiatal önkéntesek 
és tiszthelyettesek néhány krajcárért levelet küldtek
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általa a szomszéd 'házbeli hosszú hajú zenetanár híres 
szép lányainak, akiket a szigorú, fekete képű olasz 
anyjuk dühös tigrisként óvott a fess katonáktól. Ja
nika megtalálta az alkalmas pillanatot, amikor a 
kisasszonyoknak odaosempészhette a leveleket. Kalap 
cseresznyét, mákos cukrot, álvét vagy szultánkenye
ret vehetett a keresményen. A pajtásainak és öcsiké
jének is oszthatott a csemegékből.

A háború sok mindenre gyorsan megtanította a 
gyerekeket is. A pénzt, a jó falatot kiváltképpen nagy
ra becsülték. Mindig ott settenkedtek a családi be
vásárlások körül. De a bevásárlások egyre nehezeb
bek, hiányosabbak lettek, nőtt a háborús drágaság. 
Egyre több fekete kendős asszony sírt, idegeskedett, 
vagy dühtől rekedten kiabált, ha a növekvő árakat 
hallotta. A piacokon aztán még különösebb élet ta
pasztalatokat szereztek a gyerekek is.

Egyik őszi reggelen Janika a piacra kísérte any
ját. Ahogy nézelődtek, valami szokatlan tolongást vet
tek észre a piac egyik végében. Janika anyja kíván
csian odahúzódott. A gyerek is vele. Körben korán 
megőszült, elszánt családanyák, zilált napszámosász- 
szonyok álltak, és kiabálni kezdtek:

— Le a drágasággal!! Le .az üzéreikkel!
Nagy csoport sovány arcú, magából kikelt, ken

dős munkásasszony rikácsolva megtoldotta:
— Le a hadigazdagokkal!
Egy kopott kalapos, már nem fiatal, városdas kül

sejű asszony fölállt egy oldalára döntött zöldségeslá
dára, és onnan éles hangon ezt kiáltotta:

— Álljunk sorba, menjünk a városháza elé, és 
kiáltsuk a városi urak fülébe: elég volt az éhezésből, 
elég a drágaságból!

Csontos arcú, harapós tekintetű munkások ke
rültek elő valahonnan rossz bakancsokban, nyűtt öl
tönyökben. Az asszonyok közé álltak be, és ők is ki
áltozni kezdtek:
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— Tüntetésbe! Tüntetésbe, asszonyok! Gyerünk, 
vonuljunk a városháza elé!

A nyugtalan, kiáltozó tömeg egyre nőtt, Janiká- 
ék már egy nagy sokaság közepében sodrottak ide- 
oda. Menet formálódott valahogy és a sokaság meg
indult. Egyre növekvő fölvonulássá duzzadt az em
bersereg. A tüntető nép lábai a kövezeten tovább 
csattogtak, dobogtak.

A gazgadabb boltosok összesúgtak, és gyorsan 
lehúzatták üzletük ablakredőnyeit. Finom irodáikat 
bezárták az üzérek, vállalkozók.

Egy-két berezelt, de szolgaian igyekvő detektív a 
felvonuló embersorok közé igyekezett behúzódni, hogy 
kiszimatolja, mit lakair a sok türelmetlenül lépkedő 
ember. Elkeseredett munkások és pajkos inasok ka
vicsokkal megcéloztak néhány üzleti kirakatot s egy- 
egy emeleti ablakot. De egypár jobban öltözött em
ber leintette őket. Azt mondták a jól öltözött bajszos 
embereikről, hogy ^szakszervezetiek^. És hogy csendes 
szóval mindenkit rendre intenek. De ők is a menetben 
haladtak.

Elöl mentek a kisgyermekes anyák. Ki a karján 
tartotta, ki pedig kézen fogva vezette a gyerekét. 
Üres piaci szatyrokkal, vagy kosarakkal hadonászva, 
egyre erősebb hangon .kiáltozták az eddig hangosan 
ki nem mondott jelszavakat:

— Le a drágasággal, le a hadigazdagokkal! Le a 
korpakenyérreö.! Le a csailánfőzeléiklkel!

Ugyanezt ordítozták most már tele torokkal a 
férfiak is, mert az asszonyok közé mind több kemély 
arcú, micisapkás munkás, mankós és falábú rokkant, 
sovány, keménykalapos, bajszos polgár szivárgott be.

Egy hatalmas torkú ember új jelszót dobott be 
a tüntetők soraiba:

— Le a háborúval! Éljen a demokrácia! Békét, 
kenyeret a népnek!

Roppant dördüléssel, mint egy kórus visszhang
zott az ismétlődő kiáltozás. A jelszavakat egyre erő
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teljesebb 'hangon zúgva, most már a háború ellen, 
a békéért -és a demokráciáért tüntetett a félelmetes 
tömeg.

— Éljen a béke, inem kell több hősi halott! Le 
az uzsorás hadiszállítókkal!

A tüntetők oldalán föltűnt egy-egy kunkori baj- 
szú, zavarodott rendőr, ök  is kiáltoztak valiamit, és a 
kardjukat rángatták sötétkék egyenruhás oldalukon, 
de nem merték a kardot kihúzni és a gyerekek, asz- 
szonyok vezette sorok közé rohanni vele, hogy kard
lapozzanak. A szegényebb kofák is a tüntetők közé 
álltak már. Mintha a kültelek és a lapos nagykapus 
bérházak belvárosi lakói is mind kitódultak volna az 
utcára. Honnan ez a nép a csöndes városban?

Egyenetlenül lépkedve a városháza elé értek a 
tüntetők. Az óriási mézeskalácshoz hasonlító város
háza hallgatott a nemzetiszínű, zománoos cserepek 
alatt. A templomokénál magasabb tornya az úri fi
gyelmeztetés messze látszó, hatalmas jeleként bökött 
a borongós, őszies égbe. A városházánál megtorpant 
a tömeg. Megálltak. Janikáék messzebbről a lázas 
sokaságban mintha látták volna, hogy a városháza er
kélyéről kilépkedett egy magas úriember, valamit 
talán mondott is, de az általános kiáltozásban elve
szett a hangja. Erre gyorsan visszahúzódott a mozai
kos üvegű ajtók mögé.

Csoportok alakultak az álldogáló tömegben. Elő
lódított székekre, ládákra vagy hordóra itt-ott szó
nokokat emeltek fel, leginkább férfiakat. A szóno
kok hosszan beszéltek az általános választójogról, a 
szervezett munkásság követeléseiről, a demokráciá
ról lés mindenekelőtt a békéről.

— Le a háborúval, éljen a béke! Békét akarunk, 
le a vérszopó uzsorásokkal! — kiabáltak közbe gyak
ran a türelmetlen asszonyok. A tüntetőket a hosszú 
beszédek nem nagyon érdekelték. Sok-sok asszony ki 
is fáradt. Eszükbe juthatott a főzés, otthoni elvégezet- 
len dolgaik, és lassan szétszivárogtak, ki haza, ki üz-
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lefcbe, üd. pedig vissza a piacra. A megritkult sarokban 
inkább férfiak álldogáltak már határozatlanul. Talán 
senki sem tudta most pontosan, mit is kellene tenni. 
Csaik az elkeseredésükön könnyítettek. És széledni 
kezdtek lassan.

Janika anyja is, fiát vezetve, visszament a piacra, 
ahol mintha megszaporodott volna az áru. Megijed
tek talán az üzéreik?

Gyorsan vásároltak valami főzelékfélét és haza
siettek.

Délután, mikor Janika apja hazajött, felesége 
izgatottan mesélte:

— Na, ilyet se láttam még! A háború és a drá
gaság ellen tüntettek az asszonyok. De férfiak is vol
tak a hátuk mögött.

— Hallottuk — mondta Horák. — Több helyen, 
más városokban is így volt, a király kéipét sárba ta
posták néhol, adtáik hírül a távirászok. És nem mer
tek az urak katonákat kivezényelni. A katonaság is 
megbízhatatlan már. A  rendőrök meg semmit sem 
kezdtek. Néhol a rendőrök is a tüntetők oldalára áll
tak. A királyt -talán már menesztették is, ilyet is te
lefonáltak a vasutasok. Űj világ lesz, mindenki ezt 
mondja — fejezte be Horák a híradást.

És a sovány krumplipaprikást bizakodva, jobb 
ízűén fogyasztották aznap a Horák famíliában és sok 
más családban is.
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Csillanó remény

Hó esik sűrűn, egyenletesen. A sok járó-kelő ember a 
havat simára tapossa. Az aggódó kisgyerek iskolába 
topog. Csúszósaik a járdák. A friss hó simáira taposva 
olyan, mintha megszappanozták volna. Nehéz a kis 
nyomoréknak ilyenkor a járás-kelés. A gyalogjárókon 
még hagyján, mert a falak tövében több helyen van 
egy szegély száraz járda, ott biztonságosabban lépe
get. De át-át kell jutni valamelyik kocsiúton. Ott a 
hó pedig fényes, sikamlós jégtükörré vált. S a for
galom a síkos utakon sem szünetel. Sőt mintha türel
metlenebbül zakatolna.

A kisgyereknek idegesen ver a szive. Hej, míg 
átjut a túloldalra! Zsibong a jó lábának a talpa az ide
gességtől. Mert ha elesik, nagyon megütheti megint a 
beteg lábát. Aprókat lép. Minden kis lépésnél meg
áll a szívverése. Megindul, megáll, autó vagy társze
kér zuhog el előtte. Villamos csilingel. Jaj, csak el ne 
essék!. . .  Ha rágondol, már érzi, hogy a foltos ruhá
ján keresztül üt, zúz a kocsi- vagy villamoskerék. . .

Nehéz mankón járni és ilyenkor, télidőn könyve
ket is cipelni. Nem mindig akad jópajtás, aki szíve
sen viszi a kis nyomorék könyveit, hogy mankóját 
szabadabb kézzel markolja és biztosabban lépkedjen. 
Akad köztük komisz, aki elszalad és leteszi a könyve
ket a villamossínekre. És a kisfiú lélegzetfojtva, si
etősebben rakja mankóját, hogy elérje, mielőtt elgá
zolná őket a villamos. Nem lehet nagyokat lépni, mint 
száraz nyáridőben. De jó  is tavasszal és nyáron, ak
kor nem szorul senkire, s nem csúszik a nehéz man

61



kó. Most aprókat topog mankójával a keményedő 
havon, és boldogan kipirul öreges kis arca, ha meg
mentette könyveit az eltaposás veszélyétől.

Mert hogyan is vehetnének újra könyveket, mi
kor az apja nem dolgozik, nem keres?! Mivel dolgozni 
ugyan dolgozik odahaza is és mindenütt, iahol valami 
alkalmi munkát talál. Mindig talál foglalatosságot. 
Szorgalmas és bátor ember a kisgyerek apja, s a kis
fia reméli, hogy egyszer olyan bátor és erős lesz, 
mint ő. Kikelet jön, apja munkát talál, ő jobb éte
leket ehet, meggyógyul a lába, megnő, erős lesz biz
tosan, és alaposan elverheti a vásott suhanookat, akik 
mindig a kisebbeket, a gyöngébbeket 'bántják. Valami 
csoda történik, és legyőzi a vigyorgó ellenségeket.

És bár nagyon szegény a kisgyerek — nem tud
ja ezt valami szabatosan, de érzi, fájja lépten-nyo- 
mon —, mégsem szeretne meghalni. Valami nagy, 
betyár reménykedés űzi, hajítja, hogy a sok bajt, ame
lyek mindennapjait keserűvé -teszik, majd legyőzheti. 
S iákkor meg is halna, érdemes volt élnie: a győze
lem nagy fizetség a sok bántalomért. Utána mi le
hetne?

A kisfiú leikébe beszivárog valami kötelességér- 
zet-féle: kitartani az élet nehézségeivel szemben. És 
mindjobban tiszteli a küzdőket és mártírokait, Dózsát, 
Gubeoot és .a .többieket, akikről olvas gyakran. A tü
zes koronájukra, szentséges nagy kínjaikra gondol, 
a tüzes trónjuk körül vigyorgó ördögökre, és a maga 
baját, nyomorékságát a könyvek fölött elfelejti, saját 
szegényes kínjait már semmibe veszi. Szereti a küz
dőket naigyon, pedig hát nem is 'győztek, mégis szere
ti, talán-italán még jobban szereti őket, mintha győz
tek volna. -Mert a mások kánjának megszüntetéséért 
harcoltak büszkén, bátran . . .
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A kamrában

Édesanyám fájó emlékének

A nap az égen erősen lefelé hajlott már, amikor vég
képp elkeseredve hazajött Ágnes.

Sehol semmi. Se kölcsön, se munka. És itthon 
egy falait kenyér sincs. És négy gyerek éhes szájacs- 
kája tátong, mint örökké éhes kisfecskék szája.

Honnan, de honnan vegye a falatot, hogy meg- 
tesse őket?

Sehol senki az udvaron. A lakószomszédok, úgy 
látszik, még iniem 'éritek haza, fiuk meg még az isko
lában lehet.

A szomszéd udvarban nagy gyerekcsiripeüés. Az 
ő négy porontya is ott játszadozhat a 'bodzabokros, 
nagy udvaron. Ott csintalankodnak, lamikor csak nem 
parancsolják őket haza szüleik.

Szegényeik, sokszor a nagy játékban egy-egy órá
ra arról is megifeledkeznek, hogy éhesek. Sosem ját
szanak eleget. Sápadt aroocskájuk vörösben izzik a 
játék hevületétől, amikor egy kis kenyérkéért hazafut
nak, ha már nagyon éhesek. De alig harapnak egy-két 
falatot, máris rohannak vissza játszani. Olyan, de 
olyan komolyan veszik a játékot. Nincs az a munka- 
szerető felnőtt, aki odaadóbban dolgozna, mint ahogy 
az ő gyerekei játszanak. . .

Most is a játék foglalja le őket. Pedig a 'boldogta
lanok reggel óta tán egy falatot sem ettek. Hacsak 
Gábor nem hozott valamit, az apjuk. Hisz az is 
munka után és kenyér után indult. Hogy valami pénzt 
hajtsanak fö l . . .
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Pénz, (kenyér, munka . . .  Iszonyú szavak, kísértő 
NINCSEN.

Már mindenkinek tartoznak a házban és a szom
szédos házakban is. Kinek kenyérrel, ecettel, zsírral; 
kinek fával, pénzzel, liszttel, hagym ával. . .

Mióta Gábor, laiz ura munkanélküli, és Ágnes is 
kiesett abból a bejáróhelyből, mindenüket eladogat
ták, elzálogosították, elcserélték. Négy 'gyerek, jó is
ten! Mindennap kenyeret szelni nekik 'és néha vala
mi falatot a kenyér m ellé. . .  Ha mást nem, vékonyan 
kent zsírt vagy egy hagymácskát, vagy bármit, hogy 
jobban csússzon a száraz kenyérdarab. De sokat sír
tak a gyerekek, mikor éhen maradtak, de sokat fe
küdtek Gábor és Ágnes korgó gyomorral, hogy a 
gyerekeknek nyújthassák az utolsó falatot. . .

Ma reggel is csJak egy kis kenyérmaradékot ad
hattak a gyerekeknek. A szülőknek nem jutott. És 
aztán — semmi.

Gábor keserű szájjal indult neki a városnak, hogy 
újra próbáljon valamit. Agnies is később ezzel a 
céllal indult el hazulról.

Most holtra fáradva ért haza az asszony. Éhesen 
és izzadságtól csapzott hajjal dobta le a kendőjét és 
ült le a hűvös üres konyhában.

Mihez kezdjen, mihez, mihez?
Fölkelt. Benézett a takaró nélküli ágyakkal szo- 

morkodó szobába. Aztán az udvarra indult. A rossz, 
csorgó vödörrel vizet húzott a kútból, ivott néhány 
kortyot.

Közben arra 'gondolt, hogy milyen vonzó a hű
vös m élység. . .  Legjobb volna a kútba ugrani. De 
Gábor és a gyerekek egyedül maradnak! Szegény em
ber, még jobban elkeseredne. Ügy is alig beszél már 
napok óta.

Eddig az asszony tartotta bennük a lelket. Ág
nes éhesen is talált erőt, 'hogy megcirógassa a gyere
keket és fáradt arcú, egykor olyan szerelmes em
berét is.
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A kamrába indult az asszony. Tálán <a megszokás 
hajtotta, hogy valami fahulladékot tszedjen össze be
gyújtáshoz. Hogy vizet melegítsen. Üres teát főzzön. 
Maga sem tudta már, miért ment.

Amikor a kamra hűvösébe ért, megborzongott. 
Határozottan rossz érzet lepte meg . . .

Ijedten pillantott szét. Egy vékony vörös sugár 
tört be a nyikorgó ajtó iiósíén és az a sugár egy lógó 
kezet világított meg.

Ágnes tágra nyitotta szemét. A félhomályhoz al
kalmazkodott tekintete most már egy, a gerendáról 
lógó emberi testre meredt. Háttal lógott feléje a .test. 
De mintha rögtön Gábor vásott gúnyáját látta vol
na . .  .

Miegtántorodott. Majd őrjöngő gyors mozdulatok
kal a lógó árnyhoz rohant.

Gábor v o lt. . .
Eltorzult arccal, lógó, tehetetlen kezekkel csün

gött a kamra gerendájáról.
A férfi kezéhez kapott. Már kihűlt.
Ágnes az eszét vesztette. Párja, reménye, táma

sza halott. Hallgatagon is egyetlen beszédes hite, hogy 
kimásznak valahogy a megpróbáltatásokból. És most 
nincs többé. Nincs és nincs tovább. Semmi sincs 
tovább.

A hosszú, rósz ruhaszárító kötél, amellyel Gábor 
fölkötötte miagát, oitt húzódott a földön, a fölrúgott 
kisszék m ellett. . .

Az .asszony megragadta a kötelet. Hurkot csinált 
és a kisszékre állva, gondolkozás nélkül a meghide- 
gült ember mellé kötötte magát. Kirúgta a kisszéket 
maga alól.

Elsötétült a világ. Még egy pillanatra megvillant 
előtte a gyerekeik arca és Gábor valaha fiatalos te
kintete . . .

A ‘gyerekek befutottak az udvarra. Az éhség 
megint hazahajtotta őket. Tárva-nyitva találták az 
ajtókat.
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Keresni kezdték a szülőket, 'hátha hoztak valami 
ennivalót. Miikor a kamrába értek, anyjuk már nehe
zen vonaglott. Még zajit csapott halkam. . .  Mint egy 
tőrben vergődő m adár. . .

Sikoltozni kezdtek a gyerekek, és ki-be rohan
tak a kamrából az udvarra, az utcára és vissza. . .

Az egyik hazatérő szomszéd nézett be hozzájuk 
először az iszonyú kiáltozásrla. A rémült gyerekektől 
másít nem halloftt, csak ezt:

— Anyám, édesapám !. . .  Ja j! . . .  A kamrában . . .
— És eszelősen mutogattak a kamra felé.

A szomszéd ember beugrott a kamrába. Az asz- 
szony még himbálódzott. A férfi gyorsan előkapta 
bicskáját és mindkettőjüket leviagdosta a kötélről.

Mindez pillanatok alatt folyt le.
De .akkorra már összefutottak a zsúfoltan lakott 

szomszéd házakból .az asszonyok. Sírva .nézték a szo
morú látványt. Egy öreg asszony Ágnest fölültette.

— Még é l . . .  — mondta a többieknek. — Meleg 
a teste. . .  — És megsimogiaitta a csapzott fejet.

A szomszéd férfi bicskáját éltévé a halott férjet 
tapogatta meg.

— Ezen már nem segíthetünk — legyintett szó-' 
morúan és levette a kalapját.

Az asszonyok vizet hoztak. Locsolták, simogat
ták lágyan a lázas csukló lélegzéssel éledező asszonyt. 
Meg a karjait lóbálgaitták.

Néhány szomszéd nő a gyerekek kezét fogta. 
Hánykodó fejüket simogatták, hogy a rémületből 
visszahívják őket.

Két nő óvatosan (talpra segítette a még mindig 
önkívületben révedező szerencsétlen asszonyt és a ház 
felé akarta vezetni. De az asszony nem akart, nem 
tudott mozdulni. Éledező öntudata tán rémesebben 
fojtogatta, mint a halállba menekvés kísérletében a 
kötél.
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Fájdalmas iszonyattal nézték a gyerekeik apjuk 
hideg, eltorzult tetemét. Rajta már nem lehetett se
gíteni. Nem is merték megközelíteni.

Talpra állított és a fejét kétségbeesetten markoló 
anyjukhoz rohantak hát és félrelökték a szomszédo
kat, hogy maguknak ragadják vissza a halál ösvényé
ről visszarántott szülőjüket. Az őrültek hihetetlen ere
jével tolták el a szomszéd nőket és húzták-jvonták 
anyjuk ruháját, szorították drágia gyómolójuk kezét.

Dermedt, kiszáradt iszemmel, könnyteien nézett a 
halálból megtért asszony a gyerekeire. Szívét mint 
vasmarok szorította a gond, torkát a kötélnél jobban 
fojtogatta a fájdalom.

Nem tudott még szólni és ölelni. Csak nézett a 
gyerekekre, akik halálra kerekült szemmel, az élet- 
ösztön, a szeretet és a félelem szörnyű erejű dula
kodásában fogták anyjuk kötényét, blúzát, simogat
ták csapzott haját, s éhséget, mindent feledve, rémült 
zokogással jajongták, eskükö2lbék neki:

— Anyánk, édes jó anyánk, ne halj meg! Ne 
akarj meghalni! Többet sose fogunk kenyeret kérni, 
ha nem tudsz adni, akármilyen éhesek leszünk! Csak 
te élj, csak te maradj velünk! Sose kérünk eztán 
kenyeret, jó anyánk!.. .

A halódó állat vicsorgó rémülete nem visít ré
mesebben, mint a gyerekek iszonyata süvöltött.

A tizenkét éves vézna Kaitiaa beszélt a többi he
lyett is, mint egy előimádkozó, ö  alig sínt, szipogó- 
san, csuk/lóan meg-megiakadt, de vérzőén éles hangja 
hatolt legjobban anyja tudatába. A kilencéves, zö
mök Jiani is — az apja kedvence volt — önállóan 
talált mondatokat zokogott:

— Anyám, bocsáss meg, ne halj meg! Nem leszek 
többéit rossz soha! Kenyeret se kérek mindig! Jaj, 
édesapám, mit csináltál!. . .

A hétéves, félénk Karcsika félholtan, sápadtan 
reszketett, még vtLrcnyoigná ás alig tudott.
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Annál élesebben síirt, sikoltozott a kis négyéves 
Bözsi. Az még nem tudta szavakba foglalni a nagy 
pillanat bajait és fogadkozásait. Nem tudott mást 
mondani, mint a testvérei, de mindegyiküknél vérfa
gyasztóbban Visított és szeméből, mint óriás gyöngy
szemek, hullottak a könnyek s patakként omlottak le 
vörösre ijedt, kerek arcán.

A nap is olyan szomorúan vetette alkonyi, vörös 
sugarait a sötétedő, üres kamrába.

Távolról egy vékony hangú, városvégi harangocs- 
ka szólalt meg. Ügy kongott, mintha ezt az egész 
kínlódó életeit sírjába kísérő lélekharang volna . . .

A szomszédok közül valaki már előbb rendőrért 
szaladt. És most egy testes rendőrrel lépett be az 
udvarra.

A kutya morogva húzódott félre a rendőrtől. A 
szomszédok is helyeit csináltak a vállas, 'egyenruhás 
embernek. A rendőr megfogta a halott arcát és kér
dezgetni kezdte az összegyülteket. . .
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Hóembereb és fenyők

Bundás nagy hó esetit akikor az új év előtti napokban. 
Gyönyörű tisiza, hófehér lett a viliág. Olyan fehér, 
hogy a fáradt emberi szem sóváirogva vágyott egy kis 
sízürke fekete foltra, egy kis színre a szinte kábító 
fehérség közepette.

Csak a gyerekek örültek határtalanul az apró 
szemcséjű, csillogó hónak. Azt sem tudták, mit te
gyenek vele. Előbb kapkodó sürgéssel hólabdázza- 
nak-e, vagy a porzó hó alatt csúszkát keressenek és 
iringáljanak vígan.

Belefeküdtek a szikrázó hótakaróba és rúgka- 
pálva élvezték az angyali fehérséget, a tisztaság il
lanó gyolcsát, amely csábító végtelenségével új és új 
fáradhatatlan játékra hívta a kicsinyeket.

— Hú, előre rajkók! Gyertek utánam! — kiáltoz
tak köztük egyesek, és térdig, sőt derékig belegázoltak 
a vastag hódunyhába.

A nagyobb gyerekek valamit alkotni akartak a 
rengeteg lisztszerű anyagból. Gombócokat gyúrtak be
lőle és hengergetve óriási tömböket fönnálltak belő
lük. Majd egy csoport szobrászkodni szerető fiú és 
lányka a városi parkban összehengerített hótömbökből 
óriási hóembereket kezdett kifoírmáflni. A virágágyá
sok, a füves részek és az utak nem látszottak, senki 
sem tiltotta, hogy hol ne járjianak, hogy a nagy hó- 
rétegben tevékenykedjenek. Egykettőre hatalmas mell- 
kaisú, nagy fejű, vastag kairú és oszloplábú hóemberek 
emelkedtek az ide-oda görgetett hótömbökbőL Néhol 
egymás vállára állva tudták csak elhelyezni a hóem
ber roppant főjét, zsákvastag vállait.
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És két-három napi erőltetett munkával egész sor 
nagy szobor keletkezett a parkban, szemben a sok 
ablakú városházával.

A nagy fagyban álltak szilárdan a különbözőiképp 
megformált szobonszörnyek. Széndarab szemük, nagy 
hótuirbánjuk vagy viastag kalapjuk a gyerekképzelet 
játékosságáról beszélt. A gyereksürgésben letaposott 
hótalapzaton ünnepélyesen magasloittak föl a szob
rok, mintha váLaimi óriás mester galériájában sora
koznának. Köztük néhány hópamatoíktól csillogó fenyő 
álldogált. Mint márványóriások pompás látványt 
nyújtottak a szobrok, ha rájuk villant a fagyott meg
oldani nem tudó, (halványságra napsugár.

Napokig álltak aztán elhagyatottan a parkban 
szerkesztett szoboralakza tok, a gyerekek közben más 
játékot találjak ki. Egy térségien, a dombként össze
hordott hótömegen szánkókkal csúszkáltak, ródliztak, 
s megfeledkeztek a nagy erőfeszítéssel fölépített hó
ember-galériáról .

Szilveszter estéjén zuzmarás, ködös idő járta. Ami
kor a késő éjjeli órákban már senki sem ügyelt a 
a kőkeményre összefagyott hószobrokra, néhány el
szánt, különös ember a parkba osont. Piros szalago
kat, kartonokból kivágott, vörösre festett sarló és ka
lapács-jeleket szeneitek a magas hóemberekre és a 
hótalkarta virágágyaikban ácsorgó fenyőfákra, pont 
szemben a városházával.

IJjév reggelén a járókelők szemét jólesőn, üdén 
csiklandozta a nagy fehérségben a tavaszi piros szín 
ott, a városházával szemben. A sok selyemszalagra 
vetetJbe sugarait a sápadt nap, és egy kis hideg szel
lő megdobogtatta a keskeny, vörös zászlókat. Magasra 
tartották a sarló és kalapács-jelvényeket a zordon hó
emberek és a vigasztalóan zöld színű fenyők.

A városháza későn ébredt urai megriadtak. A vá
rosi. rendőreik főnökük haragos utasítására dühösen 
rontottak a hóemberekre. Karddal kaszabolták őket. 
De a piros szalagok továbbra is ott virítottak a hó

70



tömbök között, mint a lerombolt hóbálványok vére. 
Mérgesen markolászták a szolgalelkű egyenruhások 
a hóból a szakadt, vérszínű selyemszalagokat, s lét
rákról tépdesték a zöld fenyőágakról is.

— Ki hallott ilyen disznóságot?! Még a gyerek
játékot is vörös propagandára használják fel ezek a 
bujkáló összeesküvők! — ordított a nyugalmazott ka
tonatisztből kinevezett polgármester. — Hát már ezen 
a szép polgári ünnepen se maradhatunk tőlük békén? 
Kinyomozni és összeszedni mind a bitangokat, és a 
különlegies bíróság elé állítani őket! — rendelkezett 
szigorúan.

De az újév reggelén a fehér, fagyos napsütésben 
baktató lakosok szétvitték már a városban a hírét a 
piros szalagos, lerombolt hóembereknek és a vérszínű 
szalagokkal és jelekkel díszített fenyőknek is . . .
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AZ ELSZÁNT 
TILINKÓS





Píncelabásban

Előző nap nagy, erős fiejszés emberek kivágtak egy 
öreg fát a vaskerítéssel övezett ház előtt.

A ház pincéjében egy házaspár lakott. Egy sá
padt fiacskájuk volt. Pincelakásban sápadtak a gye
rekek, d<e még a felnőttek is.

Nappal is villanyt égettek lakásukban, mert a 
napfény még a legragyogóbb napokon sem hatolt be 
a szobájukba.

Amikor a tövét is kiásva íkidöntötték a ház előtt 
a nagy, vén faitörzset, lent a pincében úgy rengett a 
fal, mintha földrengés volna.

— Anyukám, ugye a föld reng? — kérdezte nyug- 
talamul a kisfiú.

— Nem, fiacskám, csak a nagy fát döntötték el 
a ház előtt.

— És miért döntötték el? — kérdezősködött to
vább a fiúcska, mert mindig nagyon szeretett ‘kér
dezni.

— öreg volt és haszontalan, és a gyökerei föl
nyomták, tönkretették a járdát, még a ház falai alá 
is bekúsztak és félő volt, hogy a házat is megre- 
pesztik.

Másnap reggel először esett a pincébe egy fény
csík a nap sugaraiból. Odakúszott kedvesen a kisfiú 
ágyára.

A ferdén .betűző fénypászmában apró porszemecs- 
kék táncoltak, ha valaki végiglépkedett a szobán.
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Elnézte áknélkodva a kisgyerek. Aztán boldogan 
fölsikoltott. Hangja körülbukfencezett a pdncelakás- 
ban:

— Anyukám, nézd, bejött a nap a szobánkba!
— Nem a nap, fiacskám — szólt az anyja moso

lyogva —, csak egy sugara. De ez is szép, ez a kicsi 
napsugár!. . .
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A z  elszánt tílínkós

Sapka nélkül, kócos hajjal, magába néző, lesütött 
szemmel, rongyos mellényben, birkabor nadrágban 
egy országúti korié ült a gacsos vénlegény. Sovány 
elemózsiás tarisznyájából küQiön tiszta ruhába csavart 
tilinkóját vette (élő, és a csavargó szélben, mely hom
lokába csüngő haját tépdeste, fújni kezdte a békés, 
fából faragott jószágot.

Előbb csak néhány dörmögő és sükongó hangot 
csalt ki a tüinkóból, mintha a szunnyadó nótákat 
most csiklandozná ébredésre. Aztán állmodon lassan 
valami távoli, csodás mezőre tévedt a lelke, és lágy 
halik melódiáikat, sosem hallottakat simogatott ki az 
engedelmes szerszámból. Talán ő sem hallotta még 
soha ezeket a vágyó, selymesen simogató dalllamolkat, 
talán az ő lelkében bukkantak föl először, ki tudja.

Ö nem erre .gondolt, csak panaszra, sóhajra, örö- 
mös rikkantásokra szomjazott meg a lelke.

És az árok füvének bogaraira nézett, meg a mesz- 
szi ég üveges fényére, s egyre több daliam futott ki 
az ujjal alól. A füttyös szájából csak fújta-fújta a 
cifrázott gyönyörű szólamokat, mélyeket még ember 
nem hallhatott, és amelyek oly jólestek vergődő ben
sőjének.

A forgalmas út mentén jöhetnek a zuhogó autó
buszok, zúghatnak fölötte légdökéses gépek, cammog
hatnak társzéberükkieil teherhúzó lovak, bőghetnek 
resziketően borjaik után vágyó, vásárra hajtott tehe
nek, osilingellihet ezer csábító lány és kisgyerek ka
caja, sárgulhat körülötte a fű, a falevelek kergetőz- 
hetnek feje fölött és lába körül az őszben, tombolhat
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még akkora motoros forgalom, ő maga időtlen, an
gyali nótáját nem hagyja. Csak tilinkózik, fújja a 
lágy hangfutamofkat, ha hallják és hallgatják, ha nem.

Megszűnt körülötte a hétköznapi, krajcáros világ. 
Ég és föld között, hangok lajtorjáin hintázik egyre 
magasabbra.

Boldog ember. Megejtette az ajándékozó szépség. 
Hiajlítihiatatlanul csak a muzsikában él. Hiába más 
zajok. Vágy és álom (tágította /ki körülötte a teret és 
időt. Elszántan tiílmkózik, míg meg nem állítja a bo
londuló szaladóikiaít.

Boldog ember, mert adakozik, mert lázakat szít, 
tétova utakat bonyolít össze, tisztult pihenésre hívja 
a bomitott rohanókat. És homloka verejtékcsöppjeiben 
a jóság szivárványa ragyog föl.
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Békés mezőn

Olyan csontot erősítőén, velőikig simogatóan meLegít 
az augusztusi reggeli napsugár. Járom a nyiladozó, 
békés mezőket, és ia síkság nyugalma, mint puha kö
peny, 'borul vállaimra.

Az idén gyorsan megvolt .az aratás. Ott, ahol a 
gépek még nem hjanitották fö l a tarlókat, kiosiny zöld 
szárain már apró fehér osillagvirágokait hordoz a tisz
tesfű. Méhecskék dömgicselnek a csillanó, nektáros 
virágokon, a nyár ízes ajándékát, a balzsamillatú mé
zet szedegetik össze az ;aranyló tarlószárak között.

. . .  És egyre az jár a fejemben, hogy húsz év 
előtt, termő augusztusban, a napsugárnak, a virágok
nak és az életnek örülő fiatalemberek tüzeitől füst 
gomolygoitt, láng szaladgált itt a mezőkön. Akkor nem 
volt és nem lehetett békés aratás és cséplés. A meg
szállóknak nem volt annyi gépjük, hogy gyorsan el
végezhessék a pattogó gabona betakarítását. És itt 
is, ott is forradalmi ,tüzek martaléka lett a talpon 
álló érett vetés, majd a keresztekben vagy kazlakban 
a cséplőmasinát váró 'kenyérmag.

Fekete üszkök húzódtak sokfelé .az aranyszínű 
tarlók helyett. Tiisztesfű sem nőhetett a kiégett rö
gökön, mert a halálba menő bátrakat gyászolták ak
kor ezek a pillangós, jószagú mezők. Miért megtorló 
kínzással, fekete halállal feleltek a gyávia fosztogatók 
a hős gyújtogatok jeladó tetteire, a napos mezők föl
kelést szító védőinek harci üzenetére . . .

Aztán véres, lángon és halálon átvergődve, békét 
kaptak, új vetést és virágot a napos mezők. És most
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az egykori harcosok fiai állnak itt friss erővel. A föld- 
jülket, a föld békéjét őrzik. A dalLjárta napos síkság 
a béke messzi harcosainak látogatására készülődik. S 
várja az új termő mag eflihintósét, hogy az áldó napon 
a kenyeret, a békét megint újra teremtsék.
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Reggel

A hűvös derengésben kialszanak a lakótelep fölött 
ágaskodó villanylámpák. Halk szellő nezzemiti föl ál
mukból a takaros miezei virágokat. Vastag harmat hul
lik zöld leveleikre, és úgy csillog, mint polivimiíl kö
penyke kislányok vállán.

Néhány lópaita csattan a közeli kőúton. Hogy ko
csi gurul mögöttük, -nem hallani, csak látni: a gumi
kerekek zajtalan forognak a piacterek felé.

Sisteregve előbújik a szürkületből egy hosszú vo
natszerelvény. A (mozdony álmosan füttyent egyet- 
kettőt és hosszan lengeti sötét füsithaját a táj fölött 
kihunyó csillagok felé.

Aztán nehéz teherautók kezdenek zümmögni, és 
az eddig szendergő hajnal piros fényekkel integet 
tilosat a sokasodó zajok élé, hogy megállítsa a nappali 
forgalmait, de már késő. Minit borját kereső óriási te
hén belebődül a messzeségbe egy hajósziréna.

Ajtók, ablakok nyílnak ásítva, és fürge emberek 
topognak a buszok felé, hogy bejárják a várost és 
fölébresszék (az elpiíhent életet.

Sárgán nyújtózkodó, új házfalak alatt szurkos 
katlanok füstölögnek már, s megcsikordul egy-egy 
csigaemelő. Frissen mosdott emberek közelednek kar
csú építőállványok felé. Egy acél síndarabon álmos 
éjjeliőr kongat osilingielően, mintha 'különös kovács
üllőn játszaná az élet muzsikáló ilitmusát. Kezdődik 
az első váltás.
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A látóhatár széléről aranyszínű sugarakat fújva 
kerek arccal föloevet a Nap. Csillogó dolgos hétköz
nap indul

S a várost megintt magasabbra tolják és széjjel- 
feszítik a kék levegőben új épületek bétonujjai.
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Boldogság

Május eilseje . . .
Számomra ebből a szép napból mindig születnek 

mesék és legendák . . .
Sok-sok sárkány lebeg fönt a levegőben. Színes, 

furcsa sárkánytok. Annyiféle alakúak, ahány gyerek 
eregeti az acélkék, itissitia űr felé.

Ó, a gyerekek aiz ősi első űrutasok. Az ő sárká
nyaik mentek először olyan magasra játékból, hogy 
az emberi szem tálig követhette őket.

És almikor május elseje van, a harsány zöld me
zők és csipkés fehér vizek fölött csak libeg-üobog a 
rengeteg sárkány. Sokszínű farkuk méitóságiosan ú- 
szik utánuk. Olyan tarkák, minit a földön a kék, ró
zsaszín és sárga virágok a zöld levelek között. És itt 
lenit csengő^bongó kacagás. A sok ezüstszavú kacagás 
kúszik föl a magasba, a sárkányok után, s a boldog
ságról mesél, a végtelennek. . .

A végbeüen aranyszínben szárnyal a föld fölött. 
Csupa gyöngyharmat a millióm szárnya, és illatos per- 
metet hullat a nylonfényű fűszálakra, a kaucsukru- 
galmas virágokra és a gumiderekú fákra. A gumide- 
rekú fák polivinii ágacskái és levelei hajladoznak, és 
parfomös szeülőt hajítanak bukfencező, zsákban futó, 
labdázó és úszkáló, versenyezve lekváros lepényt evő 
és sárkányt eregető gyerekekre, akik átlátszó alumí
nium házak és celofán tornyok árnyékában ünne
peknek.

Ünnepük, hogy megszülettek, hogy élnek, és min
den évben két évet növekednek, mert a májusi bé
kesség ragyogott ki a napjuk alatt.
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Kis heiikopter-pi]ilaingók cikáznak az ezermiagú 
búzák fölött. Régifajta mézet lehelnek laranyhátú don- 
góméhek.

És a osodálaitos boldogságról senki sem veszi már 
észre, hogy boldogiság, ment simogia/tóan langyos, má- 
morítóan i/KLattos és anyaosók íze van . . .

A sárkányok meg csak emelkednek. Már ultra
ibolya sugarak között keringenek. Elvesztik a földön 
nyert egyszerű színetiket, s olyan csodás színpászmák- 
bam fénylőnek, amilyenekről csak azok a festők ál
modnak, akik megőrzik a lelkűket örök gyermeki tisz
taságban.

Táncoló, különös színek közt repdeső sárkányok 
csiüngeüinek messziről. Ezüstszavú kacagások árja len
díti őket mind magasabbra . . .
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Sugaras találkozások

Karám fekszünk mindig április utoOsó estéjén.
Elég volt a bolondos 'hirtelen időváltozásokból.
Valami csobbanó melegségbe, ülaitos zsibbadásba 

vágyunk átúszni, hogy májust pihenten, fölségies nyu
godt álmokkal várjuk be.

Évek óta rózsakoszorús hajnalion bújunk ki me
leg fészkünkből ezen a megfoghatathanül különös, so
sem egyforma napon. Harsány nótákat keresünk a 
rádióban, míg ropogós fehér inge-t öltünk. Bolondos 
sietséggel összekapnodjuk ünimeMő rulhánlkait, és ha a 
zeneszerkesztő valami merengő, nyúlós zenét akar 
föltálalni az éter hullámain, öltözködés közbén ma
gunk fügyörésszük a liegpajzánabb, szabadszájú dalo
kait, mert mikor legyünk gondtalanok, ha nem éppen 
a világmajális napján.

Nyersen tréfálkozó farsangok játékát hozzák a 
májusok. Tavaszi föl támadások ünnepélyességét csin
talan bohóckodások tarkítják. Fickándozik az ember, 
a bőréből is kibújna. K i .az ördög akar most petyhüdt 
kétségekkel és csonitgörbítő munkák emlékével ve
sződni?!

Zsákba kötözzük a makacs gondokait, és 'kitárt 
ablakok száján át az utcára dobáljuk, hadd törjék a 
nyakukat, ha még a legíölségesebb pihenőnap kár
pitját is szürkére akarják mázolni!

Már régen megszoktam pedig a családi megbeszé
lések fegyelmét, ilyenkor mégis féktelenül parancsol
gatni kezdek:
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— Asszony, gyerünk levegőre, lombok alá! És ma 
csak vaskos, zsíros mesterlegény danákat fogsz hal
lani tőlem, miért számomra ma karnevál van és vi- 
rágvasámap, kövércsütörtök és ia jövendő gyümölcsét 
oltó szentek napja! Előre!

— Na és ha megázuink? — szól óvatosan a felesé
gem, s a párás égre mutat.

A pirkadat rózsás bárányfelhőiből öreg birkasu
bák nőttek ott ia hegyek tföll'ötit.

— Hát 'megázuink, cimborám! — rikoltom hanya- 
ve tin. — De ma kiülünk a fák közé! Pokoli lenne itt 
fonnyadni a mindennap látott faliak -között.

Táskába a harapni valót, úgy, miint valamikor, és 
útra kiélünk zJöM lobogókat 'lengető parkok, erdők felé.

Amikor aztán megújhódott fák ialá érünk, akko
rát lélegzünk, hogy szomjas tüdőnk az édes ózontól 
szinte fáján megduzzad.

Mint egy óriási székesegyház kupolája a'latrt, pi
ros lángnyelvek szálnak meg bennünket. Ez a mi pi- 
rois pünkösdünk, melynek kitöltése a fiatalos bizako
dás legszebb óráit magasztaüja.

. . .  KábuiLt emlékekből virágos ligetek május reg
gele libeg elő. Harmatos fapadon nevetésben elha
rapott (komiszságokat sugdostunk a lány fü lébe. . .

Most fűire terített szalvétán, mint valiami pikni
kéin, kirakjuk elemózsiánkat és farkasétvággyal fala
tozunk.

Varázslatos dolog: mint egykor, most is mellénk 
telepszenek a régi jóbarátok. Most nem fehér árnyaik, 
hanem erős, csillogó szemű versenytársak. S olyan fia
talok, mert sosem öregszenek már meg. Derűs tekin
tetük karcsú lánybokákra fonódik és szívesen lopako
dik a színes női blúzok domborulataira. Erős foguk 
a kenyeret, húst és savanyú paprikát jóízűen ropog
tatja. És annyit neveltnek, mint valaha. Hiszen kirán
duláson vagyunk, mienk és dalainké az egész világ.

Távol vannak tőlünk 'beteges laszkéták átkai, és 
taláros boncok dogmái meg nem borzongatnak. Csak
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örülünk együtt az erőinknek, az egyszerű jó falatnak, 
a vágyainknak és a holnapunknak, ment mindig talál
kozunk ezen <a vérünket bizsergető napon. . .

Hej, aztán 'ón is, aiki egész évben józamíitó fekete
kávén (kívül mást nem iszom, nem is doihányzom, {kár
tyát nem forgatok, most a isírhianitfok és megéledt em
lékeik (közül is kikelt bajtársakat erős itallal feükö- 
szöntöm. Kirándulóbögrémet fenékig ürítem az ün
nepi bor, a merész fiatalság és a tiszta szerellem üd
vére. Kártyát keverek huncut mérkőzésre. Végül, ha 
tudnék, bukfencet is vetnék a sűrű szövésű pázsiton. 
Evőé, éLet, a világ egy napját a végtelen szeretés és a 
legisítenibb szövetkezés Olümposzává tették hétközna
pi emberek, hogy a legigazabb Héroszok megszület
hessenek!

Az emlékek az estti sötéttel toviaszálLnak. Tova- 
száMmak a jövendő májusok felé.

S akár megáztunk, akár szép nap perzselte fölpi- 
rosló orcánlkiat, hazaibandukolva késő óráikig harango
zik bennünk a csodálatos találkozás öröme. Alig tu
dunk fekvőhelyünkre bújni, pedig olyan korán talp
ra ugrottunk. De messzi üzenetek Őseitek útra belő
lünk, s szállongtak felénk illatok szárnyán és mámo
ros álmok szikratávíróján.

Egy napon át megint 'egész és kiteljesedett volt 
az életünk. Az eládegenült világ minden fátumával 
szembeszáll umk.

Majd alszunk, dolgozunk, nyugtalankodunk még 
eztán is. Most minden mögöttünk maradt. Csak a rin
gató mámor pezsgését érezzük. Ez nyújtja végül is 
keiyhét, hogy pihentető alvásit kortyintsunk belőle. . .  
Letéphetetüen zászlók csobogó csapkodása teszi ten
germéllyé bűvös álmodásunkat. . .
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A TÉL LEHELETE





Aludni készül a fasor

Lágyan simogató kora 'őszi napok melengették még 
körülöttünk a zöld pázsitokat. A családok kiülitek a 
napsütötte magas teraszokra és élvezték a csúnya, 
hűtlen nyárvég után a pompázó októberi sugarakat. 
Illatos kései virágok hajoltak ki iaz ablakokon és az 
erkélyek virágládáiból. A gyerekek hangja úgy csilin
gelt a közeli iskolából kijövet, hogy fölüdült tőle a 
lélek, könnyen, fáradtság nélkül végezte mindenki a 
dolgát, mert valami barátságos zsibongás árasztotta el 
az egész környéket. Hiszen szép az élet, s legolcsóbb 
szépsége a legcsodálatosabb . . .

Egy leányinternátus van a szomszédunkban. Kar
csú fiatal lányok csoportjai járnak ki-be a kapuján és 
délutánonként meg az alkonyati higanygőzös lámpa- 
fényben, munka után úgy járkáltak, csetiettek-botlot- 
tak itt az ifjiak seregei, hogy az ember megigézetten 
csak a tavaszra gondolhatott.

A hetek óta tartó sürgéstől-forgástól szinte izzó 
volt a levegő. De egyikét napja esti köd .és reggeli dér 
lopózott az utcákba. A közeli Dunáról hideg szellők 
csapkodnak a teraszokra, s az internátus lánykái is 
fázósan behúzódnak a szobáikba. Fogy a kitartóan itt 
masírozó legények seregle is. Lopakodik 'élő a gono
szabb ősz. A 'gonoszabb, amelynek foga van, és szo
morúságokat sugdos a költőknek és az eddigi nap
sugaraktól csiklantott lánykáknak a fü lébe. . .

Sarkunkon egy sudár hársfa áll. Mostanáig vígan 
lobogtatta a dunai (szellőben harsányzöiLd lombjait. Ta
lán két nap alatt lesárgult a lombja, meghajolt a kis
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szélitől iis a törzse, s úgy hullatja a leveleit, mint hal
dokló vénember a kopott aranypénzeit, melyekért már 
nem vásárolhatja vissza az (egészségét.

A másik hars a közelében mintha szürkéssárgás 
hiáHóinget öltött volna magára. Aludni (készül az egész 
fasor. Hirtelen szegényül a pompa. Az esti és hajnali 
lopakodó dér és köd elviszi az aranyszínű nappalok 
kései ölöm ét. Most már igazán őisz, ősz lesz, az igazi, 
az .a borostás áüM, mogorva ábrázatú, s jönnek majd 
a hideg szelek a Dumáról, és a szemközti ódon várf a
lak századok titkait zúgaitják át a folyó nyugtalan 
habjai fö lö tt. . .
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A tél lehelete

Süvö&t a szél a dunai rakparton, hol a szikiké utat 
rovom, s én a réginrégi havas-bundás decemberekre 
gondolok, amikor a nagyapám kis tanyáján egész nap 
a -havait hányta a ház népe, és másnap mi gyerekek 
azt nézegettük, hogy a M hányt hó a ház karül olyan 
magas már, mint a tanyaíház maga. Még a bundás ku
tya se mert a vastag dunmás mezőre rohanni, ha buk
dácsoló vadnyidat láttunk nem messze és utána akar
tuk uszítani. . .

Vagy zsenge ifjúikonom olyan decemberére gon
dolok, amikor kölcsönzött subában, lovas szánkón sik
lottunk át újév félé a csipkedő szélben <a Tisza vas
tag jegén Bánátba, s a lovak dobogó patái körül csip
kézve repült a cufcorféhér hó. Korán, állt be a tél. 
Kemény volt a jég. A lovak csengőjének hangja a 
magas égbolt kék burájától verődött vissza. S repült 
velünk a lázas fiatalság . . .

Mennyi, de mennyi téli csodáról, milyen végte
len tisztaságról mesélt a tél eleji hótakaró, s annak, 
aki szánkón, vonaton, sítalpon meg tudja lovagolni, 
mennyi örömet ígér a szélben repdeső, lisztes porhó, 
vagy a csikorgó vastag hópámák, amelyek a szánkó- 
talpak, avagy a bakancsok alatt reccsenve roppannak 
meg és nyöszörgő sírást és elnyújtott nyekergést hal
latnak, minit a szívós akáctuskóból kárángatatt fejsze 
acélja . . .

A jósizagú fehérség rugalmas gyaloglásra, teli 
friss mozgásra csaiogiatjia a piros arcú vándort, vagy a 
játszi, irongálni szerető gyereket. . .
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S míg most a csípős dumál szél levegőjét szívom 
az éledő kősavaiban, emlékektől melengetve így fo
hászkodom:

Köszöntelek bernieteket, messzibe vesző, fehéren 
alvó irégi mezők, napban csillogó hóbundák a fáikon! 
'Palán most is a régi díszt öltiitek és a 'tiszta egészsé
get lehelitek annak, akiinek van ereje, van jó ruhája, 
bakancsa, csizmája, aki szánkóra kapaszkodhat és me
leg bekecsben meghempereghet a tisztaság legamgya- 
libb szőnyegén, a selyemhóvai takart vetések földjén.

Ó, kitárult mezőségek, honnan az éteri tisztaság 
és szépség igézete rajtatok, az édes illatú fagyos leve
gő megújító hatalma, és a szabadság végtelensége felé 
mutató fehér láthatár?

Fagytól zizegő havas rónia, adj erős lábat a meg- 
rokkantaknak, adj meleg bundát a fázkolódóknak, 
erős szívet a hívó távolokba vágyódókmiak. És vigyél 
a megtisztulás táguló fenségében új tavaszok, a hó 
alól kibúvó új virágok patyolatföldjóre . . .
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Szűrbe borulatoh

Nagy szürke borulatok födik <ezt a környéket, laimelyek 
szomorúvá teszik az embert. Az iama üakó szegényt 
meg kiűzik hidegüllő rossz kövezetű vagy földes ottho
nából. Tompult fényű világosság lóg laz ócska házak 
fölött. Alacsony, paraszti formájú, (nádas vagy apró 
cserepes, lapult házikók ezek. A víz még a plafonról 
is csöpög egész nyáron át. Milyen lőhet télen! A kor
hadó ereszek éjjel foszforeszkálóan fényüenek, mint a 
jánosbogarak. Ablakaikon a közeli füves térre igyek
vő libák be-benézníek. A múlt egy ittféLejtett darabja 
terül él errefelé.

Itt-ott a százados toldoggatás mellett is omló 
épületecskék ráfékszenek egymásra. Kis lyukakból 
állnak erre a lakások. S amelyik még nem omlott be, 
mindegyikben megbúvók valaki.

Az egyik ilyen lyukból jön dLő mindennap a 
^reszketős asszony*. Csak így inevezik a környékbe
liek. A fiatalabbak már másik nevét sem tudják.

Szobácskája ajtaját nagy zörgéssel csukja, mert 
reszkető keze ötször-hatsaor is hiába rántja be a sa- 
rokviasán csak lógó (tákolmányt. Ugyanazok a kezek, 
ahogy berántják, a következő pillaniatban vissza is 
lökik önkénteLemüL A szerencsétlen aflig paraincsoihait 
a mozdulatainak. Nagy nehezein végül mégis becsuk
ja, és kulccsal is rázárja gyors csikoaigatással. Az esze 
már régen tönkrement, de reggel, az éjjeli delíriumos 
alvás után megvilágosodik valamelyest, és sosem fe
lfejti el bezárni szörnyű vackát. Nem szereti, ha há
borgatják benne.
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Minden reggel útniaík ered. Reszketős vonaglások- 
kal táncolva lépeget, félol dalával törekedve élőbbre. 
Az arca? Elferdült, lilás véreres és püffedt. Szeme 
düBedten lóg ki la szürke, fésületlen hajjal benőtt 
homlok alól. Kendő még télidőn is ritkán van a fe
jén. Sovány larcán is szakadatlan rángások.

Kifordult arccal, reszketős vomaglással halad az 
uitoán, mintha mindig tándépést kezdene. Egyik kezé
ben kopott botot dobál minden lépésnél. Megy a pi
acok félé. Koldulni. Régóta koldulásból ói. Már alig 
vinnyog valamit, mert a sok elfogyasztott ital a 
nyelvét is görcsösödő bénasággal tépi. De olyan ször
nyű az arca, hogy a női szépségre valamit adó férfiak 
ijedten kapnak a sasebükhöz, aprópénzt löknek a kezé
be, s menekülnek a (közeléből. Állapotos anyák, akik 
még hajlanak babonára, fölszisszannék, ha meglátják, 
s egy kis alamizsnát a markába hajítva, borziomgva 
sietnek el tőle. A piaci árusok valami ennivalót is 
vetnek neki. így tengeti életét.

Minden kézhez kapott pénzen italt szerez. Ha 
pénze kevés, iákkor is adnak néki egy kupica pálinkát 
a ©öntésben, aztán gyorsan kitessékeiik. Igyekeznek 
mielőbb szabadulni tőle, mert csúnyaságával elveszi 
az étvágyát és szomját aiz ivóvendégiekmek.

Rángó arccal és rángó végtagokkal reggeltől es
tig járja a várost. Néhol befordul egy-egy jobb módú 
polgári házba, ahol szintén löknek neki valami enni
valót vagy néhány darab aprópénzt. Félig ösztönösen 
megismeri ezeket a házaikat. Ha jobban fölönthet a 
garatra, jókedve kerekedik, gyorsabb rángatózással 
lépked. Ilyenkor eldobott virágot köt a hajába, s úgy 
halad féloldalt táncolva a kövezeten.

Ki ez .az ijesztő, szánandó alak?
Néhány régi, elkopott életű ember még ismeri. 

Gyári munkás volt a ^resziketős asszonya férje vala
ha — így mondják. Gép roncsolta 'össze. Az asszony 
bejárónő volt egy ideiig, de rászokott a komisz világ
ban az italra, és az ádcokban feküdt sokszor ahelyett, 
hogy munkára ment volna.
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Végül mindenből kikopott. Koldulni (kezdetit és 
ivott tovább. összefáz)ott részegen a vizes árkokban, 
hideg kövezettjein Iheverészve. Majd idegsokkot kapott. 
Később meg nagyobb idegrohamokat. Elnyomorodott. 
Azóta táncolva 'lépeget egy rossz botra támaszkodva, 
s ide^oda jár a sikátorok során és a piacokon.

Néha csúnya torokhangon, reszketősen énekel is. 
De sem dallamot, sem szöveget nem lehet abban föl
ismerni.

Milyen elmondhatatlan bánat terelte erre az út
ra? Párja elvesztése, magánosság, megunt munkia ve
zette iszákosságra és tette eszelőssé?

Szegényházba sose akart bemenni. Mindennap 
italozni akar. Ez az 'egyetlen kívánsága hosszú idő 
ó ta . . .
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Két testvér

Két testvér lakott egy építések tál hangos, maltertól 
szagos, cementtől, betontól (kemény városban.

Az egyik, a szerencsés fiatalabb, a sorstól kegyelt; 
a másik a szerény utaikra, mellékösvényekre kénysze
rűéit idősebb fivér.

Az előbbi gyönyörű asszonyt szerzett és nagy 
gyötrelmeket a féltésével. Mehetne a világba, a sor
sa minden kaput kinyitott előtte. És ő beteges gyá
ván, italba fojtva féltékenységét, a sok (Lehetőségtől 
zúgó fejét mámorba borítva, összeszaggatja gazdag 
eleitót.

A mások fivér szegényen indul, szerényen ipar
kodik. Fogát csikorgatva kapaszkodik 'kicsit tisztul- 
tabb magaslatok felé. Nehezen szolgálja meg a ke
nyerét, az örömmiéi fiatalságában alig találkozik.

Egy hétköznapi asszonykát, szikiké kis verebet 
szerez a fészkébe, és vele tanulgat egy-^egy nyugoditabb 
órában mosolyogni. Megszereti {Lassan a senkinek föl 
nem tűnő élettáirsát, aki a szép szenetéstől ki virul, 
mint csodakezű kertész becézése, gondozása nyomán 
a kert ismeretlen virágai.

Ez a fivér nem juthat sehová. De titkon ápolt vá
gyakozása gyönyörű álom világot épít neki az építő 
városiban.

S asszonya óvó karjainak védelmében, a roppant 
gazdag álomvilágban, kis örömökből fakadt csodák 
közt jár-kel derűsen az egykor szomorú szemű ember.
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A hétköznapokból szakadt álmok betöltik életét 
a szegényebb fivérnek, és még másoknak is nyújthat 
a boldogságából vigaszt és bátorságait. Míg a mindent 
elért fivére életét elemészti ia másoknak ragyogó asz- 
szony. Irtai és könny kíséri az építésektől zsivajgó vá
ros sietős piacain. De sehol sem találja már azt a 
csarnokot, (hol a megnyuvást árusítják krajcáros üve- 
gecskékben.
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Hideglelős kérdés

A Hold arca elsötétül és sugártalan könnycseppet ejt 
a hozzájövendő földlakókért. . .

. . .  könnyeit gyűjti balzsamul a rákétavonattal 
ütendő sebed gyógyítására. . .

Míg az alantas szenvedélyeik milliós tömegeket 
lódítanak utcára, hogy egymást marcangolva szánan- 
dóságukat és alsóbbrendűségüket bizonygassák, jó 
szimatú tudások -habzsolják a sztratoszféra tisztasága
it, és titkos laboratóriumok mélyén forr az agyakban 
egy sugáirvonat eszméje, melynek megvalósuló testet 
adni oly nehéz korlátolt gondolatú kézművesekkel és 
nehézkes gépekkel. . .

. . .  mert a vértől sötét arcúak és állati öszötö- 
nöktől alacsony homlokúak nehezen tűrhetik a be- 
pisrikolhiaitaitlanok közelségét, kik egy bizonysággal és 
bizonyosságért születtek: tanúsítani, hogy a kiválasz
tottak álmai nem kórushagymázban fogantainak, és 
vannak átlényegülések, melyek föl jutnak a dantei 
csillagokhoz. . .

. .. mert a haszonleső ember megalkotta könnyen 
földtúrók, soántóveftők, ruhakészítők és bálványépítők 
robotos géptáinsát, a traktort, a csépet és a gőzkalapá- 
csot, de hogyan oldódjék meg a terv, minden legfi
nomabb műszerek gyermeke, a lángszámyú suhanó 
rakétavocnat készítésié. . .

. . .  s ha mégis hideglelős megérzéseken túl, lázas 
reszketésekben géppé alakulna valami kocsonyaszerű 
csod a ...
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. . .  menekülve bűntől, nyomortól, piszoktól, ál- 
latiasan szuszogó, vérszomjas tömegeiktől. . .

. . .  az oxigén, nitrogén, hidrogén, hélium és egye
bek keverékén: a föld levegőrétegén túl, határokat 
törve, a legbensőbb mindenség szívébe törekedve, va
jon mivé iLesz a falujától, kontinensétől, az egész föld- 
kenetkségítől eürugaiszlklcxlott, átlátszóvá nesmesült fel
sőbbrendű ember?
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Szigorú magányban

Az író -elhatározta, hogy jobbam, az írásnak él. Ezért 
szigorú magányba vonult.

Eddig apró társadalmi kötelezettségek, családi al
kalmazkodások és krajcáros munkák lefoglalták a 
mindennapját. Sohasem azt tette, (amit legjobban sze
retett volna. És nem tudott nekilódulni valami nagy, 
üdvös munkának, amelyben minden mást felejthetett 
voilma. Ügy hitte, hírt, dicsőséget, megdicsőülést hozott 
volna néki egy kiadós, hatalmas tekintélyes munka.

És csak sajnálkozva nézett a kész kisebb művek
re — hát ő csak ennyire viszi, csak szerény, megalku
dott, alkalmi és gyorsan eladható írásokra lenne ké
pes? Ügy érezte, oroszlánénak duzzadozmak benne és 
hatalmas alkotásokra született.

— Nem, többé nem szaladok a piac, a divat szen
zációi után. Magam takarok maradná, hogy megmér
jem magamatt — szólt és így is cselekedett.

Telerakta könyvekkel űris lakását. Behúzódott a 
lefüggönyözött ablakok mögé. És naphosszat leste az 
igazi ihletet.

Várt és várt. Hiába. Fülét süket csönd dugta be. 
Agyán álmos pókok szőttek hálót. Szíve iáiig verte el
tévedt ritmusát.

— Lesz-e még erőm? — kérdezte nyugtalanul, 
mert gyanakodoítt, hogy úgy járt, mint az egykori 
tartózkodó (kéjenc, ,aki korai szeretkezésekben eLron- 
gyolta erejét, aztán tartózkodásra fogta magát, s ami
kor az igazi, nagy szerelemmel találkozhatott volna, 
már csak árnyéka volt a régi vágyakozónak.
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Mindig nagyon szeretett olvasni, (boldogan falta 
legrohanóbb óráiban ás a betűiket, s most ebben is va
lami megriasztotta. Megunta a könyveket. Idegen 
könyvieket. Az övé, az ő nagy könyve hiányzik kö
zülük . . .

Kedvéire olvashatott volna és álmosan pislogott a 
szürkén, szabályosan álldogáló betűsorok láttán. A 
titkos tűz, mely a betűk megpillantásakor azelőtt 
hevíteni kezdte, a mindig pattogó szikrák nem foszfo- 
reszkáltak többé agytekervényeiben.

Most csak ült-ült otthona mélyén. Néha heveré- 
szett. Álmatlanul. Mert aludni is alig tudott. Azelőtt, 
ha sóhajtó fáradtan alvásra hajtotta fejét, már le is 
ragadt a szeme. Es a sosem elég alvás azzal tetézte 
örömét, hogy csodálatos, színes álmokkal díszítette 
hajszolt pihenését. Most érteni kezdte: ez olyan ju
talom, melyet csupán az igazán kimerült emberek 
kapnak meg a léttől.

Ült, hevert, várta az ihletet. A megváltó eszmét 
és a virgonc ötletleket. S nem jutott az eszébe semmi.

Kikapcsolta otthonából az életet, és kikapcsolta 
önmagából laz alkotói lázat.

Nem alkotott, hanem unatkozott. S akkor fájó 
szívvel összetépte a mindig imádott papirost. Ügy 
érezte, essek a papirosok is fehér zászlók voltak hit
vány napjai felé: megadom magam, megadom magam!

Sokáig hagyta, hogy piszkos föltétel nélküli hely
zetek sodorjiák az árral. Pedig tűzzél és vérrel kellett 
volna írni fekete zászlókra: a hitem nem dőzsölők 
szókotyvalékia!

A  teljes tagadást nem vállalta, és most a kitelje
sedés öröme megtagadta őt.

Érezte az ajtójára kitett fölirat — »Nem vágyóik 
itthon« — igazat mond. Valóban nincs itthon.

Elvágta az űző idegszálakat, melyek a forgatagos 
élethez kötötték, s bénák zsibbadtságát érezte tag
jaiban.
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Viad kérdéseik szállítják meg végre, melyeikből ég
nek élűit a haja.

Miért sietett, miért kapkodott folyton elherdált, 
leélt életében? És miént hiftrte, hogy nem a rendezett 
menetben, hanem a nyújtózó pihenésben nejűik az iga
zi alkotás?

Minek a divatos dalok, kelendő mesék, harcokra 
hívó, múlandó szózatok, minek a kétes hírnév, elisr- 
merés értéktelen kortársi, bököd ő kritikusoktól? 
Meddig érdemes a kenyérhajsza ?

Csak az óriásit, az egyetlen, s a mások által meg- 
mozdíltihaJtattlan művet kellett volna keresnie, arra ál
doznia minden erejét. Azt, ami a legnagyobb mozgás
ból, a legnagyobb sodrásból születik, de a művész 
mégis külön állva, lángoló szemmel, ám hideg aggyal 
látja és meglátja benne az utolérhetetlent.

De most már késő. Ereje ingadozik, ina, ímie, 
megrogy. És a nagyvilág csalóka zajairól immár ho
gyan ítélhesse meg, hogy igaziak-e? És nem is mond
hat le mór a forgatagról. De hogytan áll helyt -benne?

Meg kellett volna teremitenie a külső rohanás és 
a belső nyugalmas alkotás közt az egyensúlyt. S ez 
sohasem sikerült neki. Sokáig nem is 'gondolt rá. Ta
lán ideje sem akadt erre. Olcsóbb sikerek, hajhá- 
szott napi dicsőség, bizonytalan halogatások elvonták 
lemondó, aszketilkusan nagy alkotástól.

De csupán elaprózta, eflkrajcároata tehetségét, 
őszülő fejjél már nem tudta megszokni, hogy remete 
is .tudjon lenni, mindenről lemondva, ha kell, sovány 
falaton tengjen; ha keli, akár penészes börtöfnfialak 
közt is állandó szárnyalásban tudjon élni, és alkosson, 
a munka szakadatlan tisztítótüzében égve.

Kis irodalmi bohóckodások, napi tüzeskedések és 
alkudozások, csiszolt, de játékká váló, gyorsan elkelő, 
mindig vevőre (találó művecskék kofája volt, hogyan 
lehetne most belőle hegyeket mozgató, kérlelhetetlen 
és roppant lélegzetű alkotó? Sírásait is eladta, hogy 
sorsjegyet vegyen az élet buta lutriján, a fájdalmait
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is megmubogartrta, hogy vajait kenhessen olcsó kenye- 
réone. És most már igazi fájdalma sem mairadt. Kifosz- 
toftták őt la legyőzött, értéktelen hétköznapok.

Pedig az őáltala értékeli; alkotó ember ikegyetlen 
a világ nyavalyás dolgai iránit. Most már jól tudja. A 
világért, az emberéként ialkot az igaizi alkotó, de a vi
lággal semmit sem törődik, amíg alkot. Mint a ter
mészet vastörvényeitől hajtott szülő asszony: csu
pán a születéssel itörödik, hiába kívánkozás, hiába 
kín, hiába csábos muzsika, a világgal csöppet sem 
gondol, ámbár a világ halandó fiát újraalkotja. S 
irgtaílmaitilanul csaík egy a gondja: a születő mű, az új 
ember.

Igen, igen, ilyen odaadással és magaMedkezéssel 
kellett volna élnie, ha tengődve, ha fogcsikorgat va, de 
csak az alkotó munkában léteznie, ö t  pedig a sze
rencse űzése, gyerekes kényelmek, titkos reményke
dések tévútra vitték.

S most már .az író sírni sem tudott tisztán zo
kogó, szűzi lélekkel, hogy könnyítsen magán . . .
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Mámorban

Utazás —
de nem .a hétköznapok sok-sok olcsó krajcárka vi

rágjaival, rézkrajcáraivaíl fizethető jegyekkel,
hanem a leggyönyörűbb ádmokbain látott, csodás 

kék halak gyémánttal szeglett, iaramy pikkelyes hal- 
pénzével fizethető utazás!

Szédítő utazás,
emésztő poklokból lopott, 'tüzes bilétákkal meg

nyitható, szárnyas csodákkal kitárható uitakon, a leg
szebb mámdenség közepén!

Ahová a legtudósabb mesekopanya is félve, resz
ketve indulna. De ia bátor művészszív legtévetegefob 
dobogásában is merészen suhanna, suhanna.

Utazás —
de amelyben nem a mindennapi verejték iszo

nyú, irigysárga aranyával megváltható papírrongyo- 
kért kapnál helyet, a hintázó múlt cammogó konf
lisán,

hanem a legpirosabb gyerekmerészség meserúgó 
táltosának a nyergében, robbanó csillagokkal szegett 
úton

Szenvedéllyel, törvényeken, kufár számításokon 
túli, sosem hallott gépeivel az akarásnak, hogy az 
őrület is naplángok bokrában és a világok közti sö
tétség űrében lapuljon meg tehetetlenül.

Utazás —
melyre csak az mer vállalkozni, akinek a minden 

mindegy már a csontjaiba fagyott, az utolsó reszke- 
tésieket is kitörölte a szívéből, és megható önzetlen
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séggel vaiLami olyan erőt gyűjtött benne, ami csak a 
végtelen irgiaíLom kostályTrirágait termi,

és elérhetetlen ködpárnákban születő világok koc
canásaiban leli gyönyörét, az anyamindenségbe újra 
vissaajkerülő gyermek mámoros örömét,

az anyával újra 'egyesülő és egybemövő örök szü
letés tájéra hulló, életen túli tisztaságban érő mámo
ros utazás,

az őrületnél bátrabb és gondtalanabb utazás!
Az istenek halhatatlan erejénél erősebb, vonato

kat mo^gaitó hihetetlen utazás airafelé, ahol a fény 
és árny már téphetetlen testvérszerelemben örökre 
egyesült. . .
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A bolond furulyás

Hannán került a dühöngő iramba forgolódó országút 
mellé ez a jámbor? Itt a fű is olaj piszkos, és a fáikat 
törpére metszik szigorú kertészek a vtillanydrótok a- 
laitt. Szél harsog, és csörömpölő, vad száguldás zajait 
sűríti a lusta föld fülébe.

Mérges kutyák ugatnak a hideg szemű gépko
csik után. A kuosmás 'ember pedig előhúzza ócska 
bőrtarisiznyájából a furulyát, megnyálazza 'láztól cse
repes száját, ujjait a furulya lyukaira biggyeszti ké
nyesen. És játszani kezd. Harsány kacajjal játszik; 
fogcsikorgaitó sikolyokkal, simogató sóhajokkal és gur- 
gulyázó csúfolódással, egy végeváitatatlan nótát mu
zsikál, melyet ki tudja, hol kezdett el, és ki tudja, 
mikor fejez (be.

Mert korlátlan úr most ez az ismeretlen muzsi
kás. Kutyák ugatják, (kocsik, autók, kerékpárok ro
hamnak feléje, azt hinnéd, rögtön elgázolják. De a 
lovak trappjában, a betnzmbűzben, a kocsizörejben is 
csak fújja.

Tudja, hogy igaza vám, mieki van igaza, aki nem 
hagyja, 'hogy elnyomják dalát. Kiszakadt a minden- 
ség erejéből, szembeálll a sodró élettel, bolond örök
kévalóságot akar.

És elhallgattatja a vinnyogó kutyákat, megcsön- 
desíti a husogó szeleket, lassúbb száguldásra csábítja 
a röfögő gépkocsikat.

Vadul vönöislő arccal, senkire sem nézve furulyái 
az úít mentén. Fmrullyájáinak pergő szava egyre job
ban túlkiáat minden zörgésen és ugaításon. A jó szagú
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tisztogató szelékiniek, a gyémántots mapsugiarakmak sá- 
mogiaftásában fújja mór (kopott szerszámját.

S élőbb pajkos gyerekek, azután fáradt öregek, 
végül siető, hiitetLen fiatalok is köréje telepednek, és 
hallgatják a megszállt, bolond furulyás szívéből cso
bogó kitisztult dallamokat.
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A szűrbe homobmezőkön

A sötét vizek szelleme minden estbe eljön a hegyek 
alól. Ide siet a szürke homokmezőkre és sápadtra si
mogatja a virágokat.

Fedág [micsoda virágok vodmámak ezek! A világos 
éjszakák kékségét is fölgyújtották, minit a rakéták, s 
égő (Színeikkel megcsúfolták a (Legszebb ékköveket.

A sötét vizek szelleméinek érintésétől most her
vadoznak és jéghideg, fáradt színekbe halványodnak 
az égő tüzes szerelmi virágok.

S a szürke homokmezők boldogtalan, beteg gu
mókat termeknek a lángoló virágok kihűlt szerelme 
helyén.

A gonosz hegyek alól jön a fiatét vizek szelleme. 
Ott bujkál nappal a jégcsapos barlangokban, vak me
dúzák és világtalan angolnák kísérik a hideg pata
kokban. A fényt elem estében Origyósziszegésű szél kö
veti a sötét vizek tébolyult szellemét. A sápadt, meg
üvegesedett virágokat letördeli a szél a lihegve sóhaj
tó szürke mezőkön. A homokbuckák meginognak, ván
dorolni kívánkoznak és bágyadt reggeleken nagy 
medvebestükkel betemetik a fonnyadt bogyókat és 
beteg gúmókat, amelyek a 'boldogtalan virágok elhalt 
szerelméből fogianifcak.

Ijedt fehér holdvilágnál aztán a buckák úgy nyúj
tóznak, mint egy végtelen temető sírdombjai, virág- 
talan, lombtalan. Csak a sötét vizek szellemét kísérő 
kígyósziszegésű szél fésüli rajtuk mániákusan a hó- 
kristályként megcsillanó homokszemeket.
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Vannak napok

Reggel lángoló vörös ég ölelte ikörül városunkat. A 
csikpkózett felhők szélié dklámensziirnokra hasonlí
tott.

Üde, tiszta lóg lengette <a hervadozó, színesedő 
faleveleket, a házak csinosan néztek iki a reggelbe.

Minden olyan könnyed, őszi boldogságot lehelő 
várakozással telt meg, s én mégis alig vánszorogva, 
fáradtan kúsztam ki meggyötört ágyamból.

Vasmerev tagokkal, üregében égő, kialvatian 
szemmel, valami finom zenére szomjas füllel ténfe- 
regtem ide-oda, míg unott ruháimaít magamra húz- 
gálbtam.

A máskor vidító 'hideg mosdóvíz is mocsárszagú 
volJt, mintha az esővizeskút fenjekéről hozta volna föl 
az ügyetlenül alábukó vödör. . .

Ű, vannak napok, mikor alig tudsz valamit kez
deni miagaddal. Az órák gyötrő lassúsággal másznak 
egymás u/tán. Egyik munkából a másikba tántorogsz. 
Elvégzed valahogy, de a lelked, a lelked kimaradt 
belőle.

Befejezett, egész gondolatod alig akiad. Életed 
törmelék reményein botLadazoi, minit a bambaszétvert 
házak hulladékain botorkáló, itársaáit kereső ember, a- 
kinek valami újat kell kezdenie, mert a régi kis ös
vények szétestek inogva, és senki sem maradt meg 
meliLeitte, aki tudná még, (hogy ezeflőtt miit akairt. . .

Varanak napok, hogy szeretnél valami jóbarát kert
jében megbújva nieihéz varas bont felhajtani, és sze-
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retinád még egyszer sáirva okoltam! ifjúságod eLíeLej- 
tetot dalait. . .

Szeretnék elmenni valamerre. Napokig az avar
ban csaitaingoilini, és az unott ismerősöik arcát messze 
kerülve, ismeretlen emberek közömbös soraiban él
vezni az iüüiattos szüreti szeleket.

Szeretnél egy elhagyott, ódon kastély mélyón ze
nét fogná a rádióból, és kiírni mindent magadból, a- 
miiit az aibrotriesos hétköznapok (tárulkozó szíved mé
lyére szorítanak. . .
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Miért? Miért?

Miért találkozol olyan sokszor a közönségesség un
dok arcával?

Miért van, hogy emelkedett érzésedet, tiszta hi
tedet, évtizedek keserű tapaiszfcalatain edzett, s min
dig megőrzött meggyőződésedet sárral fröcskölik ü- 
gyes köpönyegfbrgatók és a szép iránt érzéketlen 
kúfárok?

Miért szurkapiszkál, döf köd a buta kis hivatal
nok hatalmára büszkén, hivatali kakasdombján pec
kesen sétálva? Miért van az, hogy századok óta elát
kozott viseUkedés, mint a hitvány uraskodás, olyan 
sokáig él tovább az alantos lelkiekben, és okos rende
letek, digaiz törvények ellenére rávicsorítja fogát a sze- 
netebet palántáié békés 'emberre?

Miért okoz bánatot oktalanul a múlt pletykáin 
föltápiált ember ártatlan társainak? Miért nem fo
gadják el a jót, a szépet, a hiteset olyan könnyen a 
gyöngelelkűek, mint a rosszat? Miért nem győz az 
igazság mindjárt élső látszatra? Miért a galádság tű
nik (kívánatosnak azok számára, akik még a szeplőt
len fönköltséggel soisem találkoztak?

Miért tapad a szívedre az erőszakos kis hajcsár, 
pozíciók után kapaszkodva, hisz a művész lelkét ért 
sérelem ezerszeres visszahangot kelt maga körül, és 
sok-sok reménykedés üde virágját hervadásba dönti? 
Miért olyan csúf a bürokrata képe az egyenes úton 
járó, igazáért vérző ember e lőtt. . .  ?

Mikor lesz egyaránt fönséges és emberségesen 
mosolygó minden hivatal, hol az élet napi szükség
adagjait m érik?. . .
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Vád

Mennyi keserű sím i való lett volna, és miemnyi duhaj 
nevetni való! S te csak ültél megindulás nélkül a szür
ke üvegtoronyban, és (nem sírtál elég keservesen, s 
ha nevethettél, nem nevettél 'igazán szívedből.

Hol maradt el a nagy megindultság fűszere a 
könnyeidből? Hód szikkadt él nevetésedből a tavasz- 
nyitó virágok jókedve?

Ha kibújtál miélha színtelen figyelőtom yodból, 
még anyád halálba fakult arca sem tudott úgy a 
hantra dönteni, hogy zokogásod másokat is tisztu
lásra vigyen.

Csukott, gőgös szájjal meredtél az 'elérhetetlen 
távolokba, s minit a zsírszódát ivott, csalódott szerel
mes, csak nyelted a kiikívámkozó sóhajtásokat, s a 
bánatot, mely fájdalom marta torkodat egy életen át 
összeszorítoitta. Miért nem sikoltoztál ki a veszett 
szelekbe, ha véresre tépte volna is ajkaidat a még 
soha ki nem mondott szom orúság?!. . .

Mertél volna egészen meghalni a fájnivalókért! 
De félig élve, pompás virágnak hamisítottad a kutya
tejet, s még a csalánokat is csak aizért iirtoittad sze
gényes kertecskédből, mert mérgesen csípnek, s nem 
azért, mert a csodák virágainak helyén dudvásod- 
nak. . .

Ha szerethettél volna, sose nyúltál bártjran illartos 
melléhez titkon vágyakozó 'nőknek! Pedig a kivirult 
szájuk egyszer talán csak feléd kacagott, s izgató 
nedűje parfőmös verejtéküknek érted gyöngyözött 
megsápadó halántékukon.
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Még apró gyermekedből ás eilitakarékoskodtad sok
szor a jó  szavaikat (hanyagságból, szégyenlőségből 
vagy önzésből?), s most már szánakozó, lekonyuló fej
jel más kicsiny gyerekének osztogatnád a leglágyiabb 
simogiaitásodat, a leggyöngédebb szavaidat, de a vir
gonc gyerekek elhúzódnak tőled, érzik a szívedben 
fölhalmozódott jegies hideget, melyet az ő meleg ked
vességük sem tud már soha fölolvasztaná.

Nem voltál -soha igazán rossz, — miért nem mer
tél kíméletlenül nagyon jó lenni?

Csak a közepes uJtacskák szűk közén lépkedtél, 
így elkerülted a veszélyes keresztutakat. De sohasem 
jutottál el oda, hol mérföldeseket zuhannak, vagy e- 
medkednek a minden kicsinységgel leszámolok!

Minek létezik az, aki sosem harapja össze a fogát 
végső elszámás9al, hogy többé nem méricskél, többé 
sohasem töprenkiedik, hanem a legfölségiesebb arany- 
sárkányba kapaszkodva, fölébe emelkedik a szürke 
üvegjtomyoknak, ahol a kérkedő (tehetetlenség fiai 
marcangolják magukat hangtalanul és reménytele
nül? . . .
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SZÉL MUZSIKÁL





Zenebohóc

Ó, ‘kedves bohócom, hogy mosolyog a félarood! De 
miért szontyolodik el a másdk?

Egész éviben játszol titkon a tükörrel, és amit a 
tükör kacag rád, vagy ha vicsorítja ia tüköiikép a fo 
gát, azit viszed mindig búsain a porondra.

Sánta vagy és délceg, ugmasz nyurgán és bénán 
bicegsz, Mm, de mókás pasas vagy, baratocskám.

A hegedűcskéden ropogó riadót játszol, ha fölöt
ted halálugrást látsz a világító hintákon, és kacagva 
trilílázod, ha silkierüil a lánynak elkapnia a lengő 
kötelet.

Különös vonásaidat le nem vetheted, mert fagyos 
újévre mankókat (kaptál, égető kánikulára meg po
fonokat. Miért nevet mégis huncutul az egyik sze
med?

Mindig savanyún mosolyog a fehérre festett fele 
az orcádnak, a másik sárga fele meg úgy rángatózik, 
hogy mindenki fröccsenő nevetést vár, ám csak gör
be fintort kap.

Az ormod vörösen nevet — érett különös uborka 
—, de iaz ijedt fdkeite szemöldököd a homlokod köze
pén fél a haropós kisegértől. Lilla kontyodon pedig 
egy hajtánas billeg, mint a játékos kiskutya farka.

Miért kell nevetnünk egyszer a haj tincsed csap- 
üsodásának, és sírni máskor a kis táncoló hegedűdnek?

Ó, jaj, a bugyogód egyik száma zöld, és keresz
tezi a naraincsvörös másiíkat, mintha száz ráncú kék 
gallérodon (keresztül ki akjarnál bújni a felemás szí
nű zekédből és (a fázó bőrödből. . .
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Miért is oflyan okos a te ostoba bukfenced, s mi
ért olyan buta a ml fitogtatott eszességünk, ha a te 
együgyű mókáidat könnyezzük vihogva?

Hitvány gesztusod tíz nyelvein beszél, néma pel- 
dajátékod bölcsességlet prédikál, és ügyetlen gáncsod 
az elegáns udvarüásokiait megszégyeníti.

Jaj, vigyázz a zödd nadrágiszáradna, mert éhes ví
zilovak Megélhetik.

Mögötted a pórázra fogott krokodilok tüzes sze
me vMog már. Menekülj a légtornászok kúszó köte
lén az átlátszó üvegftomyokba, (ahonnan fejest ugrik 
az űrbe az, aki már nem hisz a szelídített nevetés
ben! . . .
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Álomlátó

Az ember néhia Ihétalvóvá válik.
Ezer dolga sürgetné, óma csörög az ágy mellett, 

azt sem ‘hallja, csaík alszik, ialsgiik.
Vastag, védő téli áLom öM i át, mánt valami nem 

kívánt mámotr, és csak húzza vissza az ágyba, álma 
folytatására.

Pedig ebben az álomban annyi zűr, annyi zavar 
és meghőkölés. Borzasztó kalandok, lélegzetfojtó uta
zások az álmodás szaggaitatt óráiban vagy perceiben.

. . .  Repülőgépen süvítő szökkenés piros felhők 
fölött, melyekből bőgve, ordítva villámok csapnak ki 
mindenfelé, is úgy fröccsen szerteszét a ftüzük, minit a 
vulkánok lánjja.

Csak el ne 'érje a ritka légben meg^megbillenő 
gépet a cikázó lángisugár!

Vagy kigyulladt vonatszerelvényen rohantunk ál
modozva. A  mozdonyvezető tán meghibban/t vagy el
tűnt! Vészfék nincs, és ia vonat tűibe borulva rohan 
egy végtelen vágányon. Sehol tiltó szemaforok! A 
füst, a láng egyre terjed a megőrülve vágtató sze
relvényen!

Befejezése egy álamnak sincs. A rémült agy át- 
villan más képlátásiba.

. . .  Beszakadozó végtelen pallók és alattuk valami 
fojtogató szagú szemnylé locsog. A korhadt deszkák 
libegnek a lépés alatt, és 'töredeznek is. Az ijedt, me
nekülő láb egyre újabb deszkára hág át, de az is mál- 
lik szét, és a végzet sistereg a kinyúlva tapogiató 
lábujjak alatt. . .
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Hova vezet az úit? Sehová. És ez a ilegszamyűbb.
Űjafob villanás.
Egy csupasz és sima gyárísómény csúcsán (kapasz

kodik az álomlátó. Iszonyú szél tépné, cibálná lefelé, 
de egy kiálló vasdjanabcxt szorít égő (tenyérrel. Görcsö
sen szorítja a vasait, de érzi, hogy nagyon sima és 
csúszik íki a kezéből. A szél az óriás kémény fekete 
füstjét ráborítja, és fuldokolva, kapkodva szédül a 
lenit maredező m élybe. . .

Talán a földrengésben leornló köveiktől és a ha- 
jókatasztrófákrtól összerázott, megrongált idegek vé
dekezése ez a keserves nagy alvás, ezer fájó 'kaland
dal és ílidércnyomásos látomásokkal. Hisz kimerítően 
is alvás, menekvés, csakhogy nem akar vége szakad
ni. Az álomban is dúló izgalmak egyre új fáradtságot 
okoznak, s egyr«e újiabb pihenést követelnek.

Aztán mikor a fájón rángó ideg nem bírja to
vább az álom femekén sem, akkor megnyugtató fe
hérséggel végtelen holdas éjiek jönnek elő, illatos 
kertekkel, vagy mesésen nagy havas tájak vastag, 
puha, apró szemű hóbundával. Puha iá hó, iakár az 
apró homok. És csak lépked az álmodó szíve a havon, 
s úgy meghűl a sok forró izgalom.

Lassan tavaszodik is már (oly gyorsan megy ez 
az álomban!), csurüanó paitakocskák zsuíborogniak (kín
jában szomjas az álmodó!), és olyan jó volna inni a 
csodás homokból, de elillan a víz, és csak belát ha- 
taitiLan sűrűséggel zöld erdők suhannak elő. Most min
dent elnyel a zöld végtbelemség. Átfolyik zöld fűten
gerbe. Embermagiaisságú a fű már, s nem lehet lefe
küdni, csak menni kell, menni, s a zöld fű lassan 
hulMmzami kezd, haragos zöld tenger válik belőle, s 
megint villogó szemű, ezerfogú cápák és tüzes hajó
roncsok között úszik .az álom alján az álmodó. Partot 
érne, de a nagy, sima sziklákba hiába kapaszkodik. 
Egy desákaszálon ring dermesztő hullámokban. És 
köd és jégtáblák jönnek. Üjra jégmezővé áll össze a 
sorakozó sok jéghusáng és billegő jégkocka. Aztán
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megint hó jön, nevető napsütés alatt, szinte meleg 
és rózsaszín a puha hó, s még mélyebb álmosságot 
érez az álmodó a megsemmisülésig, amelybe bele
zuhan.

(Abból lalán most már sosem lesz ébredés.)
És mégis ébrenlétre rángatják a nappal zajai. 

Muszáj fölkelni, aiz álom. kínzó és védő búvóhelyéből 
(ki kell valahogy keconeregini.

Kintről kései ítéli reggel szürkés derengése ásít 
be az ablaküvegen. Locsog az eső, csak fröcsköl a 
téglajárdákon. Sár és latyak mindenfelé, hogy az 
ember újra lehunyná a szemét, de agya filmvásznán 
fölparázslottak a napi kötelességek, s már el is kó
szálnak emlékezetében az álombéli fájdalmak, ijedel
mek, megnyugtató téli fehérségek, és tavaszi csupa- 
zöld végtelenség is . . .

Csak az ásító szürke valóság borzongat.
A nappal és éjjel, álom és ébrenlét veszedelme

itől, riasztó élményeitől legjobb menekvés mégis a 
munka.

Dolgozol, és amíg ágyad, vagy munkapadod alatt 
nem Anogtatja a talajt a föld túlsó felén esztelenül 
robbantott bomba, ez a legbiztosabb menedék kí
sérteties álmaidtól.

Keményen megmarkolod toliad, Vagy a kalapá
csod. Ez csak megyugtató, az talklotó cselekvés, mert 
az álmokban az ember tehetetlenül hánykódik, vető
dik jóba^rosszba.

Vagy akad olyan merész, teremtő ember, aki 
mindent legyűrő álmokat ás álmodik?
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Életút

Néha nagyon -nehéz az életút.
Nehéz a lélegzet, fáj a reménytelenség, megné- 

mát a sikertelenség. Elkerül a szerencse, hiányzik a 
felemelő szeretet, a lelkesítő megbecsülés is úgy el- 
csöndesedik. . .

Miért olyan kietlenek egyes életszakok?
Hiszen vassal verő évtizedek ziimankós teled sem 

tudták kioltani akaratod meleg lobogását.
Ha csukló sóhajok tették is ködössé föLdúlst ifjú 

ságodat, a megtett utak tisztasága messze fehérük, s 
holnapod ringató álmokon keresztül csalogat tovább, 
mindig tovább, a tűrések tüskés 'bozótján keresztül. . .

Mert valahol egy fényes magaslaton csupa piros 
virágok nyílnak. Áldott illatú apró piros virágok. A 
színük üde, mint az első igazi páros csók, s a boldog
ság nevet niektáros kelyhükből. Oda, oda kell M jut
ná, a virágos magaslatra!

Nem számít a beléd harapó fagy, nem a bőrödbe 
fúródó tövisek mérge. Nem hallod a szívedet bénító 
kétségkígyók szószegését sem. Alig érzed a szemed 
világát fenyegető, arcodba hasogató sziklaélek ma
rásált.

A tenyered csupa sár és csupa vér. Térded ros
kadozó. Ha lázas szemmel visszatekintesz, veszélyt 
rejtő mélység alattad. Ugye, jobb akár egy csenevész 
bokorba fogódzva fölfelé kapaszkodni, mint vissza- 
zuihainni a majdnem biztos pusztulásba?

Ne (is nézz háitoa. Csak kússzál előre, fogóddz a 
sorvadt gyökerekbe, ujjal, körömmel tapogatózz az
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üvegszilánk élességével metsző köveken, hogy pilla- 
níatayi támaszt találj, és előre, mindig előre!

Hiszen tudod, hogy ott valahol, az opálos ködö
kön túl, illatos napfényben nyílnak ,a piros virágok. 
A virágok, melyekből egyszer álmodban koszorút fon
tál magadnak. Koszorút, fönségesebbet, mint az ég- 
köves 'királyi koronák, s olyan egyszerűit, mint iá vér
ző tanya e tó  simogatása most világira jött gyermeke 
fején.

Hívnak a virágok, és bágytasztamak a k ín ok . . .
Mióta tart már ez az út?
De kegyetlen erős kell legyen az akarás. De iszo

nyú félelmetes a viisszazuhamás.
Nem szabad a fejnek kóvályognia és a kéznek 

reszketnie.
Jaj, csak a kúszó láb meg ne csusszanjon!
Pedig a lélegizet fogy, az erő lankad. Ám akkor 

megnyílnak laz opálszínű ködök, s andalító tüzekkel 
megcsillámlanak fönt a szerencsehirDtő piros virágok.

Oda, oda 'keli jutni, fö l a magaslatra!
S klarmöd újira a sziklák repedéséibe vájod, a 

szatodt gyökereket ismét megragadod, és lépésről lé
pésire gyűröd le a bénító távolságot.

Oda, oda kell jutnod, ahol örökké virítanak az 
apró piros virágok . . .
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Halálhír

MvólihaibatiLan oimiborálk voltunk kiskorimkban.
A rémmozik ritka csodáit együtt néztük és a 

strandon együtt tekeregtünk a felnőttek pirosra sült 
hátát bámulva. A falatunkat is megosztottuk volna, 
és elcsereberéltük játékainkat.

Katoinásdit játszottunk fakardokkal és gyönyörű 
autókiait csináltunk eldobott papíriskaitulyákból. Béká
kat nyúztank, 'és együtt zöldültünk a titokban először 
elszívott cigarettától.

Be messze 'kerültünk aztán a kamaszkori csíny- 
tevésekitől!

Te fehér lovú, tomboló katoinatiszteket csodáltál 
áhítattal, akik védtelen munkásokat korbáccsal ver
tek <és lovakkal legázoltak a piactereken. És a fiatal
ságod urak erkölcsére szoktatott.

Én meg a szegény munkásak oldalára álltam, és 
a vörös nap keltére vágytam, egész lélekkel a forra
dalom dalait 'énekeltem. S az ifjúságom napjait tilal
mas boldogító tüzek ragyogták be.

Te zűrös mulatozásokba keveredtél ficsurak kö
zött, míg én a betűk (rengetegében bolyongtam átvir
rasztott éjszakáikon, hogy kopott munkásotthonokban 
erősebb lélekkel szólhassak a mindig többen érke
zőkhöz.

S aztán már férfisorban hiába találkoztunk, nem 
tudtunk a régi cimbaraságba viisszabotlani.

Talán vidámabb vált sokáig a sorsod, de a nagy 
háború (gerinced szakította, s jaj 'elvitte egykori ked
ves mosolyod.
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ősz hajú fényképed láttam egyszer, s eltűnőd
tem. Te volnál ez iaz öregember? Miért vagy olyan 
sokkal öregebb, (hiszen majdnem egyidőseik voltunk 
valaha?

Most a halálhíred momdtálk el közömbös ajkiak.
Miért gondolok napok óta a gyermekkoromra?
Egy szőlősként törött iécű öreg lugasára emlék

szem, laihol iá (könyveidet nézegettem, és ahol gondta
lanul ralkosgtattiik elnyűtt, apró játéktáirgyainlkat.

Homályba iborulitaik mind a régi kertek.
Szomorú háttelen hagyhattad itt az árváidat. Vagy 

felnőtték már iá gyerekeid? Nem tudom. Húsiz éve 
alig tudtam valamit rólad.

De sivár lehet ia korai sírod.
És mégis megnázlott, hogy örökre eltűntél az el

vetélt életeddel.
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S z é i  muzsikál

Fön)t ia gátalkon, a (töltések lapos gerincén zokogó szél 
muzsikál.

Hová lett az aranyszínű, lepkeszámyú mosoly? 
A zúgó jegenyék fölött szállongó ezüst pihe? Hova a 
tavaszi álimok és a nyári (lázak, a szereHem a bujkáló 
ligetekben?

Lenit a völgy mélyén, porban, nyugodt, szürke 
poriban hevemnek az emlékek.

Olyan minden, mint egy vénülő balett-táncosnő 
öltözőjében a sivár fallak, a hervadó szirmok, melyek 
itt-otft még (rikoltó sárgán vagy vörösen viliágló folt
jaikkal kinevetnek a barnára aszott levelek és kopott 
szalagok közül, de nem tudják már a szépség titkait 
idehozni a vénhedt, kopott bútorok közé.

A balett-táncosnő ül, és sírás szemmel nézi az 
aszódó hódolatot. Hol van a lüktető tolongás innen, a 
szűk fallak közül? Ezek a falak kitárultak egykor. És 
gyülekeztek, lángoltak itt a friss virágok, szebben, 
minit a gazdag völgyi kertekben.

És nem volt por tavasszal a virághalmokon. Csak 
száz színben, ezer árnyalattal szirmokba 'lihegett csó
kok, szikrázó névjegyek fehér üzemelted, sóvángó írás- 
szaikalábak örök esküdözéssel, a szerelem tartós ta
vaszi hitével.

S az ájulit vágyakozás illatként itt lebegett fel
hőjével, mely simogatta a táncosnő izmos lábait, mez
telen vállait, dús kontyba font hajzatát, piruló arcát, 
mert ő volt akkor a tavasz istennője, és feléje nyúlt 
sákoltó virágszíniekkel a kint zsivajgó tömeg. Bent
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az öltözőiben pedig mámoros kívánkozással sugdostak 
a (nyugtalan zöld páfrányok.

Miént nem permetez a fiatalság édes harmata 
többé, a kibomló virágok miért nem ragyognak, éber 
álmot 'hintve?

Most csak ül a meghervadt hősnő, nem őfeléje 
száll az imádkozó óhaj, mert már fonyadt a képe, és 
fáradt lábán bánatosan nézegeti az aranyszegélyű se- 
lyemtopánkákat.

Hogy menjen még egyszer a színpadra lángokat 
gyújtogatni?

Az ősz jön, az ősz, és a völgyben mindenre por 
fekszik szürkén, vastagon.

És az utakon, (melyek messze vezetnek, s lassan 
a kéküő horizontokba olvadnak, 'hidegen csillog a 
véritől fehénedett kövezet.

Milyen melegek a tavaszi utak, akár sáros tó
csák, akár gyöngéd, poros pihék takarják be őket. 
Ügy hívogatják a pihent izmú vándort a feüegek 
alatt, tova az illatos távoliba, ahol ismeretien virágok 
fakadnak.

De ősszel mogorva 'szürkébe hűlnek az országúti 
kövek. Kegyetlen csattognak a fáradt bakancsok alatt. 
Tán halála felé siet a vándor?

Ó, nem. Csak a tavasz táncoló istennőjének a 
selyemtopánkáját szeretné még egyszer megsimo
gatni . . .
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Át a holnapba

Ülsz egyedül az éjszakában, őrződ az unott homályt, 
mely az elszórt örömök után terpeszkedik, mini; a 
lélegzetfojtó köd <a fagyos régeiken. . .

Hová lettek az apró örömök napjai iaz ördögi 
motoilaként zakatoló évbein? Csak a csillagszórós új
évi fenyőre emlékszel, egy esős tavaszra, néhány forró 
nyári napra, az ősz gyümölcseire, és már megint itt 
az olvadó hóba, fagyos sáriba vesző tél. És készíted a 
gyufádat, hogy újra meggyújtsd az újévi fenyőn a 
csiíüLagszárókat. Rohan az életed . . .

Ó, de szép ez a kis zöld remény a fenyőfa ágain. 
Fiataílságot von a 'borús foéüá szobákba, a megunt öreg 
bútorok közé. És a kikelt téli búza levele is a csésze 
fölött. Elmúlt és jövendő tavaszok egy-^egy mosolyát 
lopják ezek a zöld faltok a 'rideg napok szürkeségébe.

Hát pattogjon a fenyőn a csiliLagszóró, csilingel
jenek karácsonyi és újévi üdvözletek és koccintsuk 
össze poharunkat szomszéddal, baráttal, hogy kis idő
re, a dátumváltásra mosolyogjon minden körülöttünk.

Csak egyetlen órára, egyetlen percre feledkez
zünk meg a terhes, elcsépelt jelenről. Egy korty olcsó 
pálinka, egy pofára való lőre, vagy egy nyelet pezs
gő — mindegy, csak hozzon rövid kábulatot, míg a 
mindennapi apró fájásokat 'lerázod magadról és át
lépsz a 'holnapba, egy új esztendőbe, 'mely biztosan 
új, nagy (Lendületet hoz az életedbe. Egy fanyar 'kis 
mámor most, a józan szélfútta hetek után, hogy új 
harcok, új reménykedések és számvetések szakaszá
ba érsz át. A siralmakat és átkokat feledd most, és
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gyógyultan!, felemelt fe jje l ugorj egy ismeretlen év 
napfényt kergető csigalépcsődre, hogy fáradtságot 
semmibe véve eldindulj fölfelé a sugaras spirálúton, 
fölfelé, előre, míg a sziporkázó csillagok közé nem 
érsz, ahol a fekete kárpitok között száll a tisztaság 
űrjáró éterhuzaita. . .
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Utószó

Laták István életének utolsó évtizedében elége
detlen harcosként kényszerült élni. Az az időszak volt 
ez, amikor nem sokat számított a munkásosztály so
raiban helytálló, a forradalmi harcban íróként s em
berként az élcsapatba tartozó egyén múltja és jelene. 
Ez késztette az Életjel szerkesztőségét arra, hogy az 
olvasóhoz eljuttassa Laták István lírai vallomásait.

Életében tizenhárom könyve jelent meg, de ha 
a változó idők szelét — meggyőződésével és világ- 
szemléletével ellentétben — vitorlájába fogja, meg
jelenhetett volna húsz kötete is. Erről tanúskodik az 
írói hagyaték anyaga. Laták Istvánt a kordivat, a 
megtévesztő kritikai értékelések részben elhallgattat
ták, de nem hazudtolta meg önmagát, és nem árulta 
el azt az osztályt, ahonnan indult, még akkor sem, 
ha elkötelezettsége az egyeduralmi kritikának úgy 
tűnt, hogy ellentétben áll a megkülönböztetően for
szírozott, állítólagos közízléssel.

Adán, 1910-ben, a tanyavilágban született, és 
Szabadkán, a Jaszibara mocsaras környékén élte le 
élete túlnyomó részét. A proletárvilág kellős köze
pén fogantak első versei. Ott ír, ahol a mindennapok 
nincstelenségében, küzdelmében még az álmok is fá
radtak. Az ijesztő látomások, a költői meglátások az 
erőgyűjtés tüzét csiholják, mert nem lehet, nem sza
bad a küátástalanságban élni. Megjelent köteteinek 
már a címei is lázítók. A  Kolduslázak, Düh, Kültelek, 
Szürke napok, Egy élet árad, Vásár hű kifejezői élet
útjának és a kapitalista világban tanúsított magatar
tásának.
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A célért, melyet látott, lázongó indulattal harcolt, 
és a második világháborút követő, fölszabadult élet
ben, a Viharos idők vetése című könyve után az 
Űj élet felé irányítja olvasóinak figyelmét. A Nyug
talan álmok verseskötetében még felajzik a múlt, még 
találkozik a munkásmozgalom ama harcosaival, akik 
már nem lehetnek az induló új élet szemtanúi, de 
költeményekbe öntött emléket állít nekik.

Meggyőződéssel vallott élete, az üldöztetések, 
majd a buktatók, a mellőzések ellenére, a követke
zetesség, az osztályharc egyenesen ívelő útját mu
tatja.

Nyolc verseskönyv, öt novellás kötet, továbbá 
fordítói, dramaturgiai munka jelzi életének állomá
sait. Hagyatékában regény, több, általa összeállított 
novellás kötet, számos, gyermekeknek írt elbeszélés, 
nagyszámú vers, színmű található.

Hatvanéves volt, amikor 1970. január 3-án el
hunyt. A ránk hagyott kézirati anyagot a Zentai Tör
ténelmi Levéltárban rendezték. Az Életjel szerkesz
tősége az írói hagyaékból olyan kézirati anyagot vá
lasztott ki megjelentetésre, melyet maga az író Vas- 
koszooTŰ címen részben már összeállított. Lírai emlé
kezések ezek, vagy ahogyan ő nevezte: prózakölte
mények, melyek megjelentetésével ennek a műfaj
nak a művelőjeként ismerhetik meg az olvasók és 
az írótársak.

Az osztályharc természetes hangulatának egysze
rű szavaival mondja: »Egyre többen indultunk a me
netbe . . . «  És felteszi a kérdést: » . . .  ki beszélhetne 
ilyen acéligazsággal helyettünk?« Laták István tudta, 
hogy a munkásság nevében annyi öncélú érdekcso
port beszél, sok a ravasz, sunyi, élősdi prókátor, hogy 
ki kellett mondania nyíltan, közérthetően: a mun
kásság nem vállal velük semmilyen közösséget!

A  Ceruzasoirok a magányban életútjának legbelső 
rejtelmeiből törnek föl, A nagy emberi közösségre 
vágyik, nem szeret egyedül lenni. A mondanivaló
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zúgva, zakatolva kavarog benne, mert friss, érett, 
mint a most szedett gyümölcs. Ügy érzi, hogy az 
alkotáshoz idő, erő, jó eszme, szív és akarat kell, hogy 
diadalmaskodjon a mindennapok lehúzó szürkeségén, 
s így válik elszántan azzá, akit megejtett az ajándé
kozó szépség.

A vád hangján tudatja, hogy igaza van annak, 
aki nem hagyja, hogy elnyomják dalát. Mert minek 
létezik az, aki sosem harapja össze a fogát végső 
elszánással? . . .

Most, hogy ezeket a hét fejezetbe osztott lírai 
emlékezéseket átnyújtjuk az olvasónak, nincs szük
ség méltató bemutatásra. Laták István úgy látta kör
nyezetét, úgy ismerte az embereket, olyan volt a vi
szonyulása az élet megnyilvánulásai iránt, ahogyan 
azt leírta. Az írások hiteles témája, hangulata a mi 
világunk, a mi változatos életünk. Tömény lírába for
málódott vallomások ezek a valóságról.

Laták István alaphangulata a bizakodás, még ak
kor is, ha az őszinte számontartásból eredő maga
tartása sötétebb tónusban örökíti meg a sokarcú, a 
mindig újat ígérő, a sokszor elbuktató, kíméletlen 
harcba indító, vagy a munkában teremtő életet.

Az évszakok múlásában mindjobban érzi a tél 
leheletét és az ellentétek közelségével az itt tartó 
havas rónához szól, hogy adjon erős szívet a távo
lokba vágyóknak átjutni a holnapba. A jelképes hű
vös, havas róna ellentéte a napsugaras tél tavaszt 
hozó ígérete. Az idő állandó vonulatában most ez a 
könyv is igazolja, hogy értékeink nem veszhetnek el, 
közkinccsé válnak.

Urbán János
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ember életében, lelkében vannak olyan gondo
latok, viiiManásszerű élmények, talán hiteles em
lékek is, amelyeket legszívesebben örökre el
hallgatva magával v isz —  visszahozhatatlanul.

A  szerző Vaskoszorú címet viselő lírai 
visszaemlékezései nem egy helyen az lirvtirrti- 
tásnak ezeket a  mélyből felszínre hozott vo
násait érzékeltetik. Életének egy (ismeretlen 
darabját. És annyira hitelesen, hogy .még pró
zai (költeményeiben is (ő jelölte meg így őket) 
mezítelenül ábrázolja a valóságot.

Posztumusz írásai között rábukkanunk a 
töredékekre \is; talán nem volt ereje már hoz
zá, hogy befejezze azt a mély gondolatot, a- 
mely kezébe adta a tollat? Vagy töredékben 
akarta hagy mi?. . .  Ki tud ima —  az író eltá
vozása után —  ezekre a (kérdésekre vála
szolni ?

A  Vaskoszorú oímű műve erre és sok meg
válaszolatlan 'kérdésre a felelet. Mert Sza
badka egykori proletár (költője (itt majd min- 
deniiik írásában a mii életünket örökítette meg, 
úgy, ahogy éltük, és úgy, hogy ezt a mii va
lóságunkat —  ahogy ő álmodta, élte —  a 
holnapunkban, az utánunk jövő nemzedékek 
mindennapjaiban még erőteljesebb (kibonta
kozással érjük meg.




