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Ha igaz az ibseni mondás, hogy 
költeni annyit tesz, mint itélőszéket 
tartani önmagunk felett, akkor tálán 
rossz és elfogult bitónak bizonyulok.

Legyenek jobb és igazságosabb 
biráim a feleségem" és azok a vele 
együtt sokat szenvedett asszonyok, 
akiknek a lelkét megértővé, a szivét 
megbocsátóvá és a szemüket köny- 
nyektél ragyogóvá, de könnyektől 
apadttá is kínozta a keserűségekkel 
kedveskedő Élet.

Nekik ajánlom ezt a könyvet, sze
retettel, feléjük hajtó érzéssel és azzal 
a bámuló vágyakozással, amit a jó- 
ban-rosszban való megnyugvás kelt 
az örökös, lobogó nyugtalanságban.
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JÁNOST MEGÜTÖTTÉK

Az autó borzasztó sokáig váratott magára, pedig 
Jánosnak nagyon sürgős dolga lett volna, hiszen a 
főparancsnok külön rendelettel őt bizta meg, hogy 
vegye át a lázadó város kulcsait . . .

János várásközben már nagyon fázott, pedig jól 
felöltözött az útra, a fehérneműjén kivül mindenféle 
hideg vizbe mártott törülközők és lepedők voltak 
a mellére csavarva, mert valaki, akit egészen ért
hetetlenül doktor urnák szólítottak és aki mindun
talan ott lűbatlankodott náluk, azt mondta, hogy ő 
a Lexikonban olvasta, hogy a hidegvizes ruha jól 
melegít. . . .

János nagyon haragudott a soffőrre, amiért el
marad, pedig az ő dolga sürgős, hiszen még meg 
akarja irni a novelláját i s . . .  Mert János már rég 
elhatározta, hogy előbb egy novellát ir, egészen 
rövidet, 50 -60 sort, de ez úgyis csak arra lesz jó, 
hogy a nevét ismertté tegye. Mert János tudja, hogy 
a tárcájának a megjelenése után, akár mit ir, dög' 
leni fognak érte, ő pedig egy egészen uj műfajt te
remt: egy kacagtató, hasrengető bohózatban irja 
meg az emberiség sok százezer évi véres szenve
dését . . .

Még nem biztos, színpadnak irja-e meg, vagy 
mozinak, de az mindenesetre kellemetlen, hogy va
laki a hideg és koromsötét éjszakában a lábát fog- 
dossa és a meleg dunna alá dugja.



János nem szólt, csendes mérgében összeszori- 
totta a fogait, nagyot lendített a pehelykönnyűnek 
érzett testén és hangosan felkacagott. . .  Sikerült, 
megtalálta, hogyan lehet abból a megunt környe
zetből megszökni. . .

Egészen egyszerű a dolog. Az ember a hálóing- 
gcl pótolja a Darwin-féle legkorábbi fejlődési kor
szakban elvesztett szárnyakat és elröpül. . .  Nevet
ségesen egyszeiü az egész, hiszen már itt is van 
Sussexben, mezőn, igazi angol pázsiton hempereg 
és a kiránduláson levő elemi iskolásokra segit fel
ügyelni. Nem nagyon érti ugyan az ember, miért 
jöttek a Tisza mellől éppen ide,, ahová messziről 
sejtésszerüen ködlenek London tornyai, de ha már 
megérkezett volna a jó puha barna kenyér meg a 
friss vaj, akkor az egész papválasztási kérdés meg 
lenne oldva. Akkor az uj pap nem lenne éhes és fel 
merne menni a nyolcadik emeletre azon a régi csi
galépcsőn, aminek a korlátját János tegnap egy rán
tással letépte. Mert János rettentően e rő s . . .  Most 
ugyan egy kicsit nehéz a másik oldalára fordulnia, 
de ez csak azért van, mert a friss tengeri levegő 
elkábitotta és a hátizsák is nyomja. A hátizsákot 
szeretné letenni, de a miniszterelnök megkérte, hogy 
vigyázzon rá, mert abban vannak a miniszteri tár
cák . . .  János kötelességtudó, megbízható fiú, min
denki! szeret, a? egészen kivételes dolog, hogy mé
regbe jön, mert elfogyott a pénz a háznál. . .  Miért 
nem gazdálkodtak jobban?

Hiszen tud ő keresni, az éjjel is bebizonyította ezt, 
amikor Páris és Lyon között a gyorsvonaton elköz- 
vetitett tiz vaggon ózont és mindjárt jönnie kell as



embernek a pénzzel, ami jár ezért. Sok ezer koronát 
kei esett egy szavával, hát még, ha majd a darab
ját Reinhardt előadja... Ámbár, valljuk meg az iga
zat, János még gondolkozik ezen, mert egy ameri
kai filmvállalat is kéri és a film jobban fizet. Most 
különben nem érdemes ezzel foglalkozni, ki kell 
dobni előbb ezt a doktort, aki megint itt szemtelen- 
kedik és nagyon jó barátságban van az asszonnyal. 
A feleségét ugyan nem félti János, mert az nem 
olyan, de mégis, ki tudja, hiszen ő most a doktor 
foglya, mert az ellopta tőle a ruháit és ő most 
csak hálóingben szánkázik a kutyafogatával...

János elgondolkozott és felfigyelt arra, hogy va
laki azt mondta a szomszédban:

— Elmúlt a krízis, ha reggelre leszáll a láz. akkor 
megél az ura. csak pénz, pénz„ pénz, hogy jól táplál
kozzék . . .

János akkor keserves jajdulással fordult a párná
jába. kínos zokogással siratta a boldog, gyönyörű, 
szerelmes álmait, a gondtalanság lázá t. . .

János úgy érezte, hogy ott belül, a mélyen, a lel
kében, a szivében nagyon megütötték.

Megütötte az élet!



A LEGNAGYOBB ELLENSÉG

Amolyan késő nyári szerelemnek indult az egé'sz. 
szeptemberi iorróság rövid felhullámzásának.

A kertben tarka-barka ruhákba öltöztek a komoly 
zöld fák, néha egy koraérett dió cuppanóan felfakadó 
burkával letöttyent a sötét árnyékokba lombosodó 
öreg fáról, ők ketten pedig ugyancsak ezüsttel tar- 
kázták már a sötét fejüket, ők ketten már csak né
hány elkésve érlelt csók hazug örömét kereshették.

ő sz  voit. Tulajdonképpen nem is esett soha sze
relemről szó, tulajdonképpen egyikük se keresett 
mást, mint az érzékeknek még egy zord és erősza
kos fellobbanásban való kilombosodását és hogy a 
véletlen összehajtotta őket, csak izgatóbbá, élveze
tesebbé lett a mámor, mert összeillett a lelkűk, az 
intelligenciájuk és az ízlésük.

Évek óta elváltán élt Jolán é's az urától kapott háza 
ügyében fiskálisra volt szüksége. Senkit sem ismert 
abban a városban, találomra kereste ki a telefon
könyvből dr. Oszwald Kálmán nevét és a házőrző 
öreg cselédet bérkocsival küldte hozzá.

— Kéreti a nagyságos asszony a doktor urat, szí
veskedne eljönni velem, hozzánk.

— Maga talán téved, nénikém. Én ügyvéd vagyok, 
nem orvos.

— Tudom én azt kéremszépen, de nekünk éppen 
egy fiskális ur kellene.



— Nézze, drága nénike, a fiskálishoz a felek szok
tak elmenni, v ag y . . .  vagy talán sürgős végrendelet?

— Isten őrizz! Fiatal, erős és egészséges az én 
nagyságám, csak hát úgy akarja.

Doktor Oszwald Kálmán ügyvédi előrelátással pa
pirost, blankettákat rakott a táskájába, felült a ko
csira és onnan szólt az ablakon kihajló szobalánynak:

— Mondd meg asszonyodnak, sürgős ügyem van.
Elmosolyodott, majdnem azt mondta: sürgős be

tegem van, azután belépett a folyondáros, ezer őszi 
virágtól és hervadásba színesedő falombtól illatos 
udvarról a szobába, ahol Jolán kivágott könnyű 
nyári ruhában szinte feküdt egy mély angol szák 
homályában.

A nagy fekete szeme faszforeszkálva mélyedt az 
ügyvédébe, messze pusztaságok délibábos látomásai 
táncoltak a válla meleg fehérségén és az egészsé
gesen, szinte éhesen szétnyíló ajkakról orgonázva, 
egy művészi cselló finomságával zenélt a szó.

Kálmán nézte, hallgatta és a férjre gondolt, a 
kávéházak elsenyvedt töltelékére, akitől el kellett 
válnia ennek az aszonynakr ha még olyan vak és 
süket lett volna is. Ennek a nőnek, ennek a messzire 
parázsló buja érzékiségnek, csupa vágynak és fel- 
sőbbségességnek nem volt érdemes megcsalnia azt 
az embert, ennek egyáltalában nem szabad bujkálnia, 
titkolóznia, ennek szabadon, mint Horneros ledér 
istenasszonyainak, olyan csapongón kellett élnie 
Kellett.

Az ügyvédi konzultáció véget ért, de az ügyvéd 
nem tudott elmenni, dadogott és butaságokat rrton-



dott, maga sem vette észre, amire elmesélte az ő 
boldogtalan otthonát és tehetetlen, lehetetlen vágya
kozásait.

Azután mégis elbúcsúzott, de á kliense keze he
lyett a karját csókolta meg, a visszafordult alsó kar
ján íejielmes lüktetéssel csalogató kékségeket és 
zavarában egy antik karszékre mutatva, mondta:

— Ezt megvenném, ha majd eladásra kerül a 
holmi.

Az asszony szemében zöld és piros cikázások lob
bantak, lihegő szájjal, forrón, számumosan súgta, 
mint mikor az orgona utolsót búg, úgy zengte a sú
gása:

— Engem, engem vegyen meg. Én is eladó va
gyok!

A kacagásába belependültek a negyvenhez köze
ledés fájdalmai, pirosra gyulladt arcából lépésnyire 
érezni lehetett a kívánságokat és Kálmán csak a ko
csin ébredezett, onnan hebegte:

— A viszontlátásra.
*

Alig volt még három óra, amikor másnap beko
pogott Jolánhoz. Az aktatáskájában kotorászott, 
ürügyet keresett és egyszerre vadul, semmire sem 
gondolva, csak az izgalmára, magához kapta a forró 
fejét, a vállát és csókolta, harapta, az asszony pedig 
a boldog teljesedés kuncogós örömével fonta át a 
nyakát.

— Nézze Kálmán, én most komolyan fogok be
szélni magával. Nem szeretném, ha félreértés tá-



madna közöttünk, úgy volna a legjobb, ha most 
elintéznénk azt a megállapodásunkat, hogy szere
lemről közöttünk szó sem lehet. Maga családapa* 
felül van jóval a negyvenen, én alig egy lépé'sre 
tőle és nem ambícióm, hogy másnak a boldogságát 
tönkretegyem. Ne ijedjen meg, egyelőre itt mara
dok. Tetszik nekem és úgy látom, magának is ked
vére vagyok, néhány napig, néhány hétig együtt 
leszünk, azután én maradok a maga külföldön utaz
gató kliense, maga az ügyvéd.

-  I)e . . .
— Semmi de. Ez nem szerelem, ez egy érzéki 

fellobbanás csak, amely boldogtalanságot szülne, ha 
megengednők, hogy az^érzékeinken és az idegeinken 
túl a lelkűnkön is elhatalmasodjék. Szerelemről és 
érzelgésről, ígéretekről és főleg azok megtartásáról 
szó sem lehet. Maga férfi, állítólag boldogtalan, meg
értést, gyengédséget és házi megnyugvást nélkülöző, 
én szabad asszonya vagyok magamnak é's korlátlan 
ura, parancsolója a testemnek. Annak adom, aki egy 
pillanatban megtetszik nekem és ez a boldog
ságom.

A hidegségre nevelő törvénykönyvek között,, a 
cinizmust lehelő jogbölcseletek között is ábrándos 
maradt Kálmán és a másik felé huzó szive vad ka
lapálással kergette oktalan haragba a családja ellen. 
A délutánjait Jolánnal töltötte, este társaságot ke
resett és a nyolcadik vagy a tizedik éjszakán beko
pogtatott Jolán ablakán.

Szelid haraggal, méltatlankodó szemrehányással' 
küldte el az asszony és amikor másnap bűnbánóan,



szégyenkezve belépett az ezer boldogságról mesélő 
udvarba, a vén cseléd kétségbeesve jelentette:

— A nagysága hajnalban elutazott.
♦

Doktor Oszwald Kálmán ügyvédről már nemcsak 
a családja, a kollégái és a barátai, de a bíróságnál is 
megállapították, hogy ideges, izgatott, szórakozott 
és kibírhatatlan. Elmélyedő és ha kérdeznek tőle 
valamit, csak percek múlva felel,, mert révedezéséből 
nehezen riad, elhanyagolja az ügyeit, de csökönyö
sen és állhatatosan hajszolja egyik ügyfelének a 
dolgát.

Kálmán doktorra senki sem merte ráfogni, hogy 
szerelmes, de ő maga a rettenetes érzésben megtört, 
diákosan álmodozó lett és tehetetlenül vergődött, 
mert Jolán még arról sem értesítette, hová ment.

Elment. Miért? Hiszen az övé volt, nemcsak a 
tubarózsás tesitét adta, ajándékozta neki, a minden 
virágnál illatozóbb illatokkal kábító lelkét is meg
nyitotta előtte, engedte, hogy gyönyörködjék egy 
extrém, de nemes gondolkozásban, kényszeritette, 
hogy vele szeresse a világ szépségeit és mégis 
elment, nem hagyta szeretni magát és megsértődött 
egy formaságon. Hát nem mindegy volt-e: éjjel vagy 
nappal? Hát ez a szabad felfogás és a világgal nem
törődés? De . . .  de hátha. . .  hátha éppen ezért, a 
szabad felfogás miatt? Hátha ez a szabad felfogás 
odáig terjed, hogy valaki más volt ott, akkor, azon 
a nevezetesen fájdalmas, kínosan szégyenletes és 
rettentő hidegséggel zuhanyozó éjszakán? Fel-



tékenység! Oh de nagy tévedés, hogy a félté
kenység, a zöldszemii sárkány: nem, a féltékenység
nek egyáltalában nincs szeme, a féltékenység vak.

Nem a szerelem vak, hiszen ellenkezőleg, a sze
relemnek ezer szeme van, hogy kedvese ■szépségeit 
meglássa, a szerelem ezer szemével még azon a 
lényen is talál szeretni valót, akitől mások elfor
dulnak, a szerelem hajszálnál finomabb finomságokat 
fedez fel, de a féltékenység az vak, ostoba és íté
letien. A féltékenység epöszt és emészt, a féltékeny
ség a reámért sötétségben tapogatózik és kutat, 
nem lát, csak vél, nem érez, csak sejt, nem gondol
kodik, csak hitetlenkedik.

Kálmán féltékenysége oda fokozódott, hogy re
volvert tett a zsebébe, amikor végre levelet kapott 
Jolántól, aki hivta magához és Kálmán féltékenysége 
olyan igazi volt, hogy a vonat dübörgésében elaludt, 
mint fáradt gyermek. Kínosan rövid volt az ut és 
abba a városkába vitt, ahol Kálmán sürün járt, de 
eszébe sem jutott volna soha, itt keresni a kedvesét

*
A téli sárban nehezen cammogó kocsiról egye

nesen a karjaiba fogta Jolán, azután úgy vezette 
be a drága kis házba, százesztendőls bútorokkal 
kevélykedő családi fészekbe, mint mesebeli tündér
kisasszony az ámuló gyereket:

— Ugy-e szép itt? ugy-e jó itt?
Régi dsipkék fehérlése kacagott az alacsony pad- 

malyra, öreg búbos serényen adta a meleget és a 
kis asztalon, ahová külön széken ült a cica, ott 
párolgott az örökös tea.



Sémin; kérdé's, csak csókba fuló feleletek, semmi 
múlt, csak kacagó és reménykedő jelen és a szelid 
fácán hangos dürrögése a hajnali szürkeségben.

Kálmán perei megszaporodtak a szomszéd város
ban, azután egyszer hiába rázta a jó ismerős csengőt, 
sötét és néma maradt minden. A fácán nem riká
csolt, a cica dorombolása nem hallott ki az utcára és 
Jolán kacagása nem csendült az ablak mögül. 
Sótét.

*

Kálmán csak úgy töredezve emlékezett arra a 
Petőfi-versre, amely azt hirdeti: nagy varázsló az 
idő; annyit tudott csak, hogy őt is elvarázsolta, 
lehiggasztotta és az elmúlt másfél év után úgy em
lékezett Jolánra^ mint tikkadt és örökös szomjúság
ban bolyongó karaván vándora a dúsvizü, árnyékos 
üdülést ígérő oázisra.

*

„Kedves egy kis képet talál ebben a levélben és 
ezen a H í  képen egy nyolc hónapos nagy fin köz
vetlen meztelensége nevet: a fiam. Csak az enyém, 
senki másé, nehogy bármi félreértés keletkezzék, 
egy fiú, egészséges, szép és folyton szembekacag a 
világgal, de csak az enyém.

A szamovár most is békésen duruzsol a szeglet
ben, a fácán dürrögető ébredése megzavarja néha 
az álmom és a cica könnyű lépteivel elhaló akkordo
kat ver a sarokba vetett gitáron. Tavasz van, életet 
lehel minden a kis udvaron és bólongató udvarias



sággal küldik finom parfümjüket a nyitott ablakon át 
a hófehérbe öltözött akácok. Most jöjjön, mert most 
érzem, hogy szavakkal, elvekkel, feltevésekkel és 
elhatározásokkal nem szabad játszani, mert nem 
lehet; nem szabad azt mondani: bezárkózom a sze
relem elől, Csigaházamba vonulva megbúvók a szen
vedések varázsától, nem akarok, tehát nem is fogok 
szeretni. Nem szabad ezt mondani, mert nem lehet: 
a szerelem nagyobb ur istenfélelemnél, akarásoknál 
és bölcs meggondolásoknál, sőt bölcs meggondolat
lanságoknál is. A szerelem a legyőzhetetlen ős el
lenség, amelynek ellenállani dőreség é’s céltalan ön
sanyargatás, de amelynek a szorító karjaiba adni 
magunkat kényre-kedvre, a legokosabb oktalanság, 
hiszen jobb harc és ellenállás nélkül révbe jutni, 
mint küzdelmek és véres könnyekben fürdetett se
bekkel. Jöjjön.*'

Doktor Oszwald Kálmán ügyvéd reszkető lelké
ben citerák harsonáztak és a feledés mámora fátyo
lozta agyát. Szenvedélyes, boldog ígéretek mosoly
gós ködébe mártotta a tollat, úgy irta szerelmes és 
epekedő, gyerekesen szentimentális és iogásztalanul 
frázisos levelét. Megy. ö rök  boldogság éis soha el 
nem múló tavasz, szerelem és csillagragyogás, 
holdfény, tücsökdal és harmatos ébredések.

Azután fel kellett állnia az asztaltól, belemeredt 
a hatalmas velencei üveg rettentő igazságába és uj 
levelet irt:

„A tükrömet kellene postára tennem, ha lenne mód 
arra, hogy azt a képet tükrözze, amit ebben a pilla
natban vicsorgatott felém, ö reg  vagyok, öreg és szo-



moru, szomorú és fehér, rokkant-roggyant, így hát 
mégsem volna jó elküldeni a tükröt a belőle kiszána
kozó képpel, lássa mindig a régit, a másikat, a haj
danit, a másfél év vagy másfél évszázad előttit. 
A vágy és a szerelem felébredtek és minden tilta
kozásra nevetve visszatértek, feltámadtak, de hol az 
a varázslatos hatalom, amelyik legyőzné a legádá
zabb ellenséget, a halálosan vigyorgató gyilkost: az 
elmulasztott, a hiába elpocsékolt időt?“



MIHÁLYT ELÜLDÖZIK A VERSEK

Susogó-szavu, halkan zsolozsmázó verseket adott 
neki. Szerelmes, sóhajtásos költeményeket lopott a 
kis munkaasztalára, amikor senki se látta, amikor 
szorongó biztonsággal gondolta, hogy nem veszik 
észre, hogy nem torzulnak felé nevető, halálba- 
kergető leányarcok.

Munkavezető volt Mihály a nagy gyárban, egy 
egész külön pokolnak az elátkozott fejedelme. 
Mihály keze alatt jobbára lányok, asszonyok, puhán 
sikló kezű, ügyes ujju fehércselédek gyarapították az 
„érté“ tartalékalapjait. Mihály pedig sorvadt és lán
goló vérrel rohant ki néha a levegőre, mert nem 
bírta a sok fiatal asszonyi közelséget, ölelni, rágni, 
tépni és csókolni akart, de soha egyikhez se fordult 
nyájasabban. Akaratosan küzdötte le a vágyakozá
sait és vitte haza mindig kivánkozások lázától re
megő testét a kemény, törődök álmokat sugdosó 
Mncsuyoszolyára, ahová leszorult már régen a 
mindig ványadtabb, nyögősen beteg asszonya 
mellől.

A gyárban nagy, szigorú fegyelem sötét vihar
felhői fogtak be mindent. Az igazgatósági pavillon 
Zeuszainak a kezében készen állott minden pilla
natban a villámcsomó és Mihály megtanulta a kato- 
náék kenyerén, hogy mi a diszciplína. Megtartotta és



meg tudta tartatni, hiába nézett Ígérgető villaná
sokkal a szemébe valamelyik a sok közül, jő volt 
hozzájuk és mégis táv... 1 élt tőlük, mert félt. De las
san kivdágosodott Mihály fejében a gondolat, hogy 
nem is az uraktól fél, nem a hatalmas igazgatók 
és a hatalmaskodó irodások haragjától fél, hanem 
a lányoktól, az asszonyoktól, a dicsekedő nyelvektől 
és a szájravevéstől.

Ebéd alatt az udvar árnyékában, vagy forró júli
usokban, amikor a gyár gyászharangja hazamenőre 
kongott, reszketős vágyak álmai ülték meg Mihályt, 
ércsatornáiban bizsergő, bolond áramlásokba Csap
kodott a diszciplinás vére, a halántékán kékredagadt 
a pattogós erezet és nehéz, keserves kínlódások 
sarkantyuzták a gondolatait. Ilyenkor a kezébe, az 
oldalára, az ölébe vette valamelyiket, simogató 
becézésekkel csókolta a haját, vagy a ruhákból sej
tető fehér keblét.

Nem is személy szerint, nem is névheztapadtan, 
c:ak úgy, csak mindannyinak az eredőjét vágyta 
magához és akkor hazaért a zugos kis lakásba, ahol 
az asszonya tespedt nyögésekkel lakta már az ágyat 
és barátságtalan panaszkodással fogadjistenezte a 
Mihály jólelkü köszönését. Mikorára csend lett, rá
borult a cserépvirágos kis Szobára a kivül csillagos, 
belül vigasztalan éjszaka, Mihály kiült a konyha 
ablakába és mindenfelől összeszedett könyvekből, 
régi újságokból verseket irt ki.

Susogó szavu, halkan zsolozsmázó, szerelmes és 
sóhajtásos verseket irt a gyár hulladék kartonlap



jaira: fekete, veres, lila és aranybibor, zöld és más- 
szinü tintákkal, testetlen szerelmek árnyékos reb- 
benéseit. Kis könyveket fűzött a versekből: gyönyö
rűséges rajzait a játékos színeknek és kavargó be
tűknek, sokszor elővette, olvasgatta és néha halkan, 
álombaringató dudorászással énekelte . . .

Azután eljött az, akinek odalopta az asztalára és 
aki tudatosságos testet adott a Senki verseinek. Uj 
munkásnőt küldtek hozzá az irodabeliek és Mihály 
kalapáló szívvel,, rogyadozó lélekkel vezette a he
lyére. Se jobb, se szebb, még okosabb se volt a töb
binél, idegen szem meg se látja a hatvanegynéhány 
között, Mihályt mégis megfogta, mégis elfelejtette 
vele a hires fegyelemtudálst, a nenyuljhozzá szent 
parancsszavát. A nevetősen siró szeme, a halk, 
csengetyüs kacagásokból panaszosra forduló szava 
jobban elborította Mihályt minden szoknya suhogó
sánál és amikor először adta be a kész munkáját, 
Mihály már nem tudta mit tesz.

A munkát átadó kezet velefogta, a kezébeszori- 
totta és a hullámos vér hajtotta a száját arra a kézre.

Az asszony botránkozó ijedelemmel rángatózott 
mellőle, sirósra fordult a hangja és panaszosra rán
colódott a homloka simasága: — „Ez“ nagyon nagy 
ár lenne a kenyeremért.

T öbb szó nem esett, otthagyta a dermedt férfit és 
a helyére ült. Attól kezdődött a Mihály tolvajsága, 
azután lopta a verseket az Oféiia asztalára. Mihály 
nem is tudta, ki volt „Oféiia“, de mégis ezen a néven 
gondolta el és cifrázó betűkkel rajzolta a kis füze



tekre az ajánlást és mindig, minden verscsomó után
gyanakodó fiirkészéssel kutatta: érzi-e, tudja-e 
honnan valók?

Néha esküvős bizonyossággal látta a szemében a 
kacérkodó tudatosságot, máskor a félős körülnézése 
arra bizonyozott, hogy tétován, zavarodottan keresi 
a néhány fiatal között, ki lehet a kedves, a gondos
kodó, a szemtelenül tolakodó?

Mihály hallgatott, szigorú volt és jó, munkaköve
telő és elnéző, de rajzolta a betűkből sikoltó szerel
meket és a hazamenet kavarodásában, vagy déli 
szünetkongatás ürességében odalopkodta a verseit, 
hol a munka közé, hol a kis kihuzós fiókba.

Egyszer megkérdezte tőle, egyenes kérdéssel 
ment reá Ofélia, miért teszi, minek fáradozik ezekkel 
a szépséges szépségekkel?

Akkor hősnek, erősnek és biztonságosnak dicsérte 
önmagát, mert le tudta tagadni. Soha nem látta, nem 
hallotta ezeket a verseket, nem tud az egészről és 
neki hagyjanak békét, tudhatnák, hogy a gyári sze
relmek apró játékaival nem törődik, ö  pontos 
munkát követel, de hogy szerelmesek az emberei, 
ahhoz semmi köze. így.

Akkor igy, de a másik percben, az egyediilmaradás 
másik pillanatában öklöző indulattal, mellverdeső 
megbánással döngette a falat a feje és a visszatartott 
akarások szorongós markolászáí?a zsibbasztotta a 
szivét. Harangszókor Ofélia mindenttudón, megbo- 
csátós hivogatássai, ártatlanságot játékozó, remény
ségeket sejtető ígéretekkel mosolygott a szemébe.



Mihályt másnap elcsapták a gyárból. Kitették, 
kirugdosták, meggázolták, megcsufolták, mintha 
nem is lett volna soha a mintaember, hajlithatatlan 
hajcsára a gyár urainak.

Elcsapták másnap, mert amikor Mihály a szemébe- 
vágódó mosolytól szédelegvei, dadogó remegéssel 
fogta meg újra az incselkedő kezet, Ofélia mosoly
gásából ernyesztő gúny áradt, amiből Mihály ökölbe
szoruló keze káromkodó suhantásba lendült: meg
ütötte. Száz meg száz ember előtt belevágott a csa
logató mosolygásába, azután hazament és a csillag- 
pislákoló éjszakán át a kenyértelen holnap kinzó el
gondolásával hallgatta az asszonya százfájáisu 
panaszolását.

Reggel ünneplőben ment az irodába, csak oda, 
a műhelynek még feléje se mert nézni, szükölve a 
szégyenkező félelemtől, úgy hallgatta a szenten
ciákat.

Ofélia nem ment kolostorba, de verset többé 
nem kapott soha. Susogószavu, halkan zsolozsmázó, 
sóhajtásos verseket, sokszínű tintákkal, sima lapokra 
rajzoltakat, senki, soha, az asztalára nem lopott.



AZ ÖZVEGY ÉS LEÁNYAI

I.

Az özvegyet Máriának hívták, bár Jezabelnek 
kellett volna őt nevezni. Magas, erősenfejlettségében 
is karcsú és kívánatos. Fekete szemében az élet vá
gyása és tudása ragyogva csillogott, ritkásan őszülő 
haja alatt fiatalosan mosolygott az arca. Szép volt.

Máriáról mindenféle hirek keringtek, de Mária 
büszkén felvetett fejjel mondta az uj szobaurnak:

— Én felőlem ezernyi rosszat suttognak, már a  
szemembe is mondták, de aki ismer, úgysem hiheti 
el azt a sok gonoszát. Nem elég, hogy magamat 
cédának és utcarongyának piszkolnak, még azt is 
rámfogják, hogy a lányomat^ a nagyobbikat meg
rontottam, hogy a kisebbiket arra tanítom: bolond, 
aki becsületes.

A nagy leány szürke szemei felvillantak a homá
lyosodó kertben,, ölelkezve sétált két hete talált 
szerelmével, a naivlelkü diákkal, aki arról beszélt, 
hogy öngyilkos lesz, mert el kell hagynia. Itt az ősz, 
menni kell szemeszterekre, tanulni kell és dolgozni, 
Márta pedig itt marad és ki tud ja .. .?  A leány 
szeme olyan volt, mint villámlós nyári zivatarban 
a szél ütemére táncoló tó vize: szürke, mely és 
villámok tükre, egy könny is lepergett valahonnan, 
valahogyan és a kis diák őrült megbánással csókolta 
a saját buta kezén a rácseppent könny sós nyomát.



Másnap reggel az özvegy a szobaur szeretője 
lett és esküdözős ölelések fulladásában suttogta:

— Maga az első, soha senkit nem szerettem, soha 
senkié nem voltam*. Az uram nem számit, az muszáj 
volt.

A 'szobaur szabadon kóborolt a rendetlenségtől 
kiáltó lakásban és harmadnap a szekrény tetején 
ezernyi szétszórt levelet talált, csókos órák, má
moros szerelmek és megfizetett szeretkezések 
nyugtáit.

Bolygó lélek volt ő, kalandozó bohém, össze
szedte a kis holmiját és elbúcsúzott. Ment más 
városba,, más asszonyt ölelni, más emberek leikébe 
nézni.

— Akármikor visszatér, a szoba a magáé.

II.
Az uj városban furcsán mosolyogtak az emberek: 

Kristóf!. . .  Ilyen jóképű ember, mulatós, korcsmába 
járó, templomot messze elkerülő, hogy lehet egy 
szent neve az övé? Kristóf.

A tudós tanitó kibökkentette, hogy valamikor 
régen egy Kristóf fedezte fel Amerikát és a kisváros 
humora, megtisztelő szeretete dollárkirálynak ne
vezte őt.

Őszi ködben, haragvó november kezdődő mér
gében kopogtatott Mária özvegy a legénylakás 
ablakán és turbékolva ölelte, szerelmesen csókolta 
az újra feltaláltat.

— Nem is .irt, nem is válaszolt, pedig folytan em
legettük.



Reggel fe!é, amikor imbolygó lámpák viszik korai 
munkába az embereket, Mária felült az ágyban, a 
két kezét imára formálva súgta a nyugtalankodó 
Kristófhoz:

— Búcsúzni jöttem. Az én fiatalságomnak vége, 
te voltál az utolsó, az első és utolsó fellobbanásom. 
Öreg lettem és ezt onnan tudom, hogy Márta követel 
téged. Rólad beszél folyton, te vagy az el'ső férfi, 
aki megfogtad a szivét és hozzád akar jönni, a tied 
akar lenni mindenképpen, mert szeret. Bohó, gye-, 
rekes és könnyelmű volt eddig, de nagyon bele
látott az emberekbe. Nehéz dolog a bizalmát meg
nyerni, a szerelmét meg éppen lehetetlen, dehát 
boszorkány vagy, varázsló, megfogtad őt és most 
nem ereszt. Mit üzensz neki?

Kristóf a pletykákra gondolt, amiket nem hitt el, 
a leveleket látta, amiket utált, az elmúlt éjszaka 
undoros ölelései borzongatták és nem felelt.

Mária felöltözve, a korai vonathoz készülődötíen, 
kérdezte még egyszer: — Márta?

És Kristóf a mellette álló pálinkás üvegből nagyot 
nyelve, félrészegen dadogta:

— Jöjjön el.

I I I .

Az a farsang, az volt az igazi bolondok farsangja. 
Zene harsogása mámorositotta a várost és az utcá
kon ezernyi ember tombolt féktelen táncban. Piros, 
kék, zöld és sárga hópelyheket repítettek a gyengén, 
erőtlenül szállongó fehérek közé, az emberek na
gyobb havazással ünnepelték Karnevált, mint ami



nőre a természet erőlködött. Réztrombiták recsegé
sébe és dudatömlők dörmögé’sébe nyeritő kaca
gások lopták a kedvet, csókok hangos cuppanása 
dobogóra rezegtette a dobhártyákat és az utcák 
ölelkező párázata tébolyos illúziókat recézett öreg. 
szemek kialudt tükrébe.

Kristóf kezében nagy üveg bor táncolt a főtér 
közepén, ölelős téboly hejehujázott a nagy körben, 
vigyázatosan kihagyva a férfiakat, uj figurával 
csak a lányokat ölelte, amint körüljárta a tánco
sokat. F3alkezében a magasra tartott üveg, amelyből 
már jórészt kikortyolgatott mindent, jobbjával szelid 
ölelésből esetleg durva markolásba hajolva, meg
állította egy hang, orgonák szivbefogó hangja, lágy 
gordonka hurjarezdülése és a hang felől két szürke 
villám opálozódott belé. Márta volt.

— Eljöttem. A lakásodon hiába kerestelek volna, 
tudtam, hogy itt valahol rádtalálok.

A nagy üveg csörömpölősen fecskendezte szana
szét gránátos levét, mintha Kristóf ereiből cseppent 
volna minden gyöngye.

— Nézzétek, a dollárkirály megijedt egy szép 
lány csókjától!

— Fogjátok, mert eltörik ő is, mint a kulacsa!
— Kristóf, minek hívtál magadhoz engem, ha az 

üveget se birod ölelni?
— Te, ki az a lány?
— Istenemre, ezekért a szemekért akár a kárho

zatba . . .
— Nézd azt az alakot, azt a tökéletes arcot, a jkat. .



— Olyan a karja, mintha Vénusztól, a milóitól 
lopta volna!

— Gyáva Kristóf! Buta Kristóf! Megijedtél a leg
szebb lánytól!

Kristóf még az elfrecesent borok gőzét, feszitő ká
bulatát is magába szivta, lobogó szemmel nézte a 
csufondároskodást, azután a balkarjára, az üveg 
helyére kapta a lányt és járta veszettül a taran- 
tellát és soha nem látott veszett tombolásokat.

Márta a nyakára fonta a két karját, az ajkát a 
füléhez szorította, édes Ígéreteket, borzongató gyö
nyörűségeket sugdosott és könyörgött, rimánkodva 
könyörgött:

— Vigyél magadhoz, vigyél, feszes a cipőm, szőrit 
a  fűzőm, vigyél, szabadíts meg tőlük, fűző helyett 
a  karod szorítson, topánkám helyett a két forró 
tenyered legyen a papucsom.

Negyednapig tartotta a nászt Kristóf diák, keser
nyésen mámoros, a tombolásában is fanyar és bu- 
bánatoí termelő nászt, ötödnap újra kezdte. Végig 
bőjiszakán , zöldcsütörtök hajnaláig tartotta a tob
zódó, mindig uj gyönyört és uj fájdalmat, friss bol
dogságot és epés elégedetlenkedést, remények telje
sülését kergető es vágyak szétfoszlását ajándékozó 
lakodalmat, akkor azt mondta Márta:

— Most elmegyek. A legnagyobb harangnyelvébe 
kapaszkodom, nyergébe ülök, repülök vele. Elmen
nek a harangok, amig az ő hangjuk süket, halott az 
én szerelmein is. Aludj! Három nap, három éjjel 
mindig aludj. Feltámadás hajnalán nyújtsd ki a két



karod, feszítsd egyenesre a derekad, ölelj és szorits, 
feltámadás hajnalán uj örömökre virradsz.

Kristóf aludt és álmában nőt ölelt, behunyt szem
mel szorította magához és nem merte látóra tágítani 
a szembogarát, mert félt, hogy Márta helyett Mária, 
hogy Mária helyén Márta fekszik a két karjában.

f eltámadás hajnalán rugó pattantotta fel az erő
szakosan bezárt pillákat, friss erőre feszülő izmokkal 
szorította magához azt a nyers, kiforratlanul érzé
ketlen és mégis csábitón bűbájos kis testet, amelyet 
maga mellett talált. Mária kisebbik leánya volt. 
Lilla.

Borzongós hidegrázással ugrott fel Kristóf, réve
dező szemekkel nézte a tanult hetaira raffinált moz
dulatait, a ragyogó fiatalságából kinevető szemeket, 
a glóriásan csillogó rövid aranyhajat, a feszülő 
csípők felett a bimbózó kebleket. Ijesztő volt mégis 
a szépséges meztelenségében és a lélekharang csen
dülése szűrődött a csillogó fogai közül:

— Ijedezel Kristóf? Ne félj, hiszen én vagyok a 
te igazi, egyetlen és örök szerelmed, én vagyok a 
Jövendő. Anyámon, a Múlton, nénémen a Jelenen 
keresztül engem vágytál, értem, az én eljövete
lemért, csókomért öleltél, tobzódtál, éltél és epe- 
kedtél, kupákat ürítettél és koponyákat lékeltél, 
lázakban ringatóztál és fagyokon törtettél keresztül, 
most táncolva örülj és űzd el a rémületed, mert itt 
vagyok én: Lilla, a Jövendő! Csakhogy mire itt 
vagyok, amikorra csókos 'szájjal akarsz fölém- 
bornlni, akkor már Jelenné válók és a röpke habo
zásod rut, boszorkányos anyámmá öregit, Múlttá!



Télsz-e Kristóf, leghívebb hivem, emésztő, gyötrel- 
ines vágyakozások sóhajokba merevedett lovagja?

Kristóf megmaradt fogai vacogtak a csipős haj
nalon, hosszuranőtt ezüsthaja ritkás lobogással ki- 
sértetezte körül ráncosodott arcát.

Az utcán allelujás ezrek dicsőséges zsolozs- 
ínákkal hozsannáztak,, a feltámadás vigasságos 
öröme egekrecsapó diadalkiáltásban zengett, Kristóf 
pedig, magábatörődötten indult az öregség Golgo
tájára,

SÓ



ELHIBÁZOTT TEÓRIA

A csendesen szálazó augusztusi esőben jókedvűen 
fütyörészve sétáit haza és hangos, örömös kiáltással 
futott fel a verandára, ahonnan váratlanul kedves 
vendégek mosolyogtak eléje. Sándor bácsi és Ilka 
néni, nagyon távoli és mégis a szivéhez nőtt roko
nok, messze kis falu tücsökcirpelő csendjéből moz
dultak hozzájuk és Bandi meleg, igaz örömet érzett 
ebben a percben.

A melegen nedves estében sokáig ültek a vacsora 
mellett, Ilka néni hosszú meséket duruzsolt az ott-' 
honiakról és Bandi, csaknem elfekve a párnás kar
székben, lassan, emlékezőn szívta az álmokba rin
gató szivart. Sándor bácsi kvaíerkás kocintásaira 
ösztönösen nyúlt a pohár után* nézte az apját meg 
az anyja mosolygó szemét, de mást látott, a látó ' 
emlékezése egyebütt kóborolt: egy kissé kopár, 
júliusi tüztől izzadásos rendetlen udvaron járt, 
nyitott színeket és párázó istállókat látott, össze
tört ekéket és kocsikerekeket, egy homály ós kis 
zugot a lomrakás mögött és a zugban a szeplős kis 
kajszinbarackot, Klárit* aki vigan csókolózott vele.

Nem fogadkoztak semmire, nem is beszéltek 
szerelemről, az érlelő napsugárban mégis egymásra 
érett a fiú meg a polgárista lány szája, nem ígértek 
semmit, mégis érezte, hogy a ki nem mondott ígéret 
hozta most ide a szülőket. Azóta sok év eltelt.

3 í



Bandi ügyvéd, Klárinak pedig kész a kelengyéje, 
együtt a hozománya, csak vőlegény kellene. Azóta 
sok év eltellett és azóta Bandi régen szerelmes 
volt egy másik lányba, régen eligérkezett éfs sü
ketre ólmozta a fülét minden nyilt vagy csak sejtetes 
ajánlat ellen.

Hz a szerelem belenőtt, beleszivódott és nem is 
tudta már másképpen elképzelni az életét, mint 
Ágnessel és tudta, minden poklokon keresztül tudta, 
hogy Ágnes az övé, minden mozdulata, érzése és 
lélekzete. Várni kell még, kezdő fiskális nem vehet 
el szegény leányt, dehát várnak. Egy-két év nem 
számit vagy nagyon is sokat számit, de várni kell, 
elvégre fiatalok lesznek még akkor is és a vára
kozás még tartósabbá, törhetetlenebbé acélozza a 
szerelmüket.

♦
A tavaszi szellők levelet hoztak. Sándor bácsi az 

ő derűs filozófiájává] ezt irta: „ha még r betűs 
hónapban friss rákot, halat akartok enni, gyertek. 
A Galambka olyan, mint egy urnapi kápolna, virág
ban úszik az egész tájék és csodálatos, iíjitó szagok 
izgatnak a Puskásdombról. Van egy fiatal meggy
fám, az olyan, hogy azt egyszerűen látni ke ll. . . “ 
Elmentek.

Husvétra készült a világ, tavaszi feltámadás rej- 
telmessége borult a lelkekre és a kis falu népe ride
gen szürkéllett bele a kálvinista nagypéntek zor- 
donságába,

Klári két kis pejlova trappolt velük a jegenyék 
kopottra töredezett két fésűje között, Bandi hajtott,



a lány pedig a hátsó ülésen kacagós csicsergéssel 
diskurálta végig a hosszú utat.

Nagy, hosszú é!s egyre hallgatóbb sétákra mentek, 
Klári kis keze könnyen támaszkodott a fiú karjára, 
néha meg, kivül a falun, a minden tudatosság nélkül, 
ösztönösen gügyüző falun túl, a berek alján vagy 
az ér zsombékjai közt újra kis lány lett, süldő szűz, 
aki vad csapongással szaladt előre egy mosolygó 
ibolyabokorhoz vagy egy kacsafészek rejtelmeit 
megbámulni.

Azokon az éjszakákon nem aludt Bandi, vagy 
nagyon gonoszokkal álmodott. Két lányfej viasko
dott előtte;, egy rendetlen bodrosságában drága és 
egy komolykodói a simított; nevető zöld és bánatos 
fekete szemek táncos lobogása kalapálták az érzé
seit. Vágyott Ágnes mellé és nem tudta elhinni, hogy 
itt kell hagynia Klárit, nem tudott megállapodni, 
melyik az igazi és már a fegyveréhez nyúlt, hogy 
befejezze a vitát, elintézze a problémát. A nappalok 
elringató kedvessége után reszketve félt az éjsza
kától, a falu végeiről üzengető csaholások csend
jétől, szégyelte azt a bizakodón hivő szeretetet, 
amelyben úgy fürdött és görnyedező vállal ván- 
szorgott az íróasztalhoz, hogy naponként levelet 
irjon Ágnesnek. Ezeken az éjszakákon ráeszmélt 
arra a nagy hazugságra, hogy csak egyet lehet sze
retni: kettőt szeretett, egyformán, külömbség nél
kül és valahol a józan tudata alatt ott zsongott a 
Pókainé tragédiája, ami csak azért volt tragédia, 
mert neki kellett választania« melyiket szeresse. 
Még az sem riasztotta fel, hogy hazug a példája,



hiszen Fókainé anya volt, nem szerelmes, ő mind
ezzel szemben két nőt szeretett, szerelemmel, vágy- 
gyal, féltőn és borzadozva, két nőt, akik nem is tud
tak egymásról és akik között nem lehetett válasz
tania, pedig ott volt a keresztuton. Ha ezt nézte, 
a másikra gondolt, ha amaz jutott eszébe, sietve szo
rította magához emezt, a képtelenségekbe ragadó 
elképzelései megmutatták, hogyan élne és boldo
gulna Klárival, de elébe állították Ágnest is, azt a  
kedves, meghitt otthont, amit az ő bájossága tesz 
majd azzá.

Voltak pillanatai, különösen amikor hazafelé, a 
véraranyos alkonyatokban fáradtan hajtotta a vál
lára Klári a fejét, amikor a csorda porfellegében 
lassú elgondolásokba merülten, boldog összesimu- 
lással lépegettek hazafelé, voltak ilyenkor pillanatai, 
hogy meg akarta kérdezni: mikor szeretnéd az 
esküvőt? De olyankor merevre feszült a nyelve*, 
összeszorult torkából csak egy szó tudott volna 
kivergődní: Ágnes. Véresre harapott ajakkal, némáin 
hajolt a boldogpirulásu, csókrakinálkozó lányarc 
fölé és a szive pattanásig dobbant a visszafojtott 
kitörések feszítésétől.

A hajnali bucsuzásnál ötször, tízszer, Ígéretesen 
sokszor csókolta Klári meleg, boldogtapadásu 
száját a szülők előtt, mindenki előtt és három hét 
múlva nyomtatott lapon tudatta vele, hogy elje
gyezte Ágnest. Az egyforma szerelem mérlegét a  
szegényebb felé hajló becsület billentette meg.

♦



A bucsuzás után három héttel eljegyezte Ágnest 
és pár nap múlva jajgatós siratással borult a távoli 
újság festékszagu lapjára, melyben azt ordították 
apró fekete betűk: Kornis Klári férjhez ment vala
kihez, az elsőhöz, aki hozzá merte emelni a tekin
tetét.

Évek múltak, tavaszból nyár lett, amely ősz 
esőibe fulladt, Bandi dolgozott és még a tükrében se 
vette észre, hogy madarak, mezők és szivek dalos 
madarainak költözése van már; dolgozott és élt, 
örömök és bánatok érték, gyermekei születtek, 
szépek, okosak és gyermekei haltak el, a legszebbek 
és legokosabbak. Ágnes derék, jó és megértő volt, 
az ura mégsem lehetett boldog, mert a sors, ez a 
kegyellenségekben kéjelgő zsarnok életük legszebb 
idejében harsány „megálljt“ parancsolt: az asszony, 
a feleség beteg lett, megrokkant és Bandi egy 
kedves, okos roncs mellett élte életét. Betegségében, 
romlásában talán még jobban szerette az asszo
nyát és hálás volt azért, mert igyekezett az otthonát 
kedvessé, meleggé és marasztalóan családiassá 
tenni. De férfi volt, asszonyra éhes him, aki nem 
tudott aszkétává lapulni és aki akkor, amikor már 
undorodással fordult el a mindig utált, megfizetett 
vagy hisztériásán felkinálkozó szeretkezések sze
mérmetlen, ész és érzés nélkül való önrobotjából, 
akkor találkozott Klárival.

Idegen városba kellett utaznia, bonyolult pőre 
akadt ottan, amit nem bizhatott senkire és akkor 
eszébe jutott, hogy Klári ott lakik, szegény. Ágnes 
sajnálkozott, mert Klári elváltán élt az urától és ő,



a szánalmassá nyomorodott, mégis sajnálta., hiszen 
ő a betegségében, az asszonyiságától megfosztottan 
is élvezte az ura és a családja szeretefét, meleg gon
doskodását és ha már nem is egy test, de mindig 
egy lélek vele. Egy asszony, életerős és vidám ter
mészetű, szép, kedves és jó, egyedül és elhagyatva, 
gyermekei élő apjának özvegye, bizony sajnálni 
való.

Kornis Endre bekopogott Klárihoz, Schumann 
Vincéné, született Kornis Klárához.

T íz év múltán olyan volt, mint akkor, csak a 
szeme lett gyanakodóbb, csak az ajka lett tartóz
kodóbb, keményebb. Nem ismerte, meg, de amikor 
Bandi kimondta a nevét, eltűnt a gyanakodás a 
szeméből, elsimult a zárkózás az ajkáról és boldog, 
olvadós sírással borult arra a mellre, amelyre hajdan 
még boldogabb reménységek simították. Semmit se 
kérdezett, semmiért sem panaszkodott, mindent 
megbocsátott és egy derűsen, visszaringatósan 
egymásnak szentelt nap után diadallal, szépen és az 
életen vett győzedelem mosolygós könnyezésévei 
odaajándékozta magát.

Most boldog volt, mert mind a ketten az övéi vol
tak, akiket szeretett és most ujjongva diadalmas
kodott, valóra vált a meggyőződése, igenis lehet 
kettőt, kétfelé szeretni, egyformán, hiven és oda- 
adón, de boldogtalan lázadozás is emésztette, mert 
bujkálnia, titkolóznia és óvakodnia kellett. Az egyik 
városban a drága asszony hírneve volt a féltett 
kincs, a másikban az épp olyan kedvesnek a nyu
galma és az élete. Minden teórián és minden meg



értésen túl sem merte volna Ágnes előtt, a megoldott 
problémát felfedni, mert hátha mégse? Hátha mégis 
kitör a leküzdhetetlen asszonyos féltékenység, hátha 
végzetes lehet egy ilyen titokraébredés? Klárihoz 
alig mert menni, gyanakodó ismerősök és szomszé
dok elöl közeli, vadidegen városokban bújtak meg, 
de itt is és mindenütt, a Klári leggyönyörüségesebb 
odaadásában is az Ágnes hajszálon függő élete 
remegtette. Sokszor fejtegette Klári előtt ennek a 
helyzetnek az igazságtalanságát,, de ezerszer 
elmondta azt is, hogy az adott viszonyok között 
nem tudja el sem képzelni az otthont, a családi 
életet más asszony oldalán, hiszen Ágneshez millió
nyi eltéphetetlen szál fűzi, egymás gondolatát olvas
sák és ha elvesztené, le kellene mondania minden 
életről, jövőről és boldogulásról, mert Ágnes az 
egyetlen, aki teljesen megérti, akivel a legelenyé- 
szőbb árnyalatokig egyezik az Ízlése, a véleménye 
és az elhatározása. Kettejükkel, egy arra berende
zett társadalomban boldogan, kifelé való vágyako
zások nélkül tudna élni, de Klárin még megérzik az 
elvált ura darabossága, nem tudta a benne rejlő 
értékeket csiszolni és nevelni, inkább ő maga szo
rult a Klári vezetésére.

Most persze már késő, de ha Klárival együtt 
lehetne, egyenrangú társa  lehetne Ágnesnek, 
az igen, az lehetne valami. Klári megadó fej
hajtással hallgatta ezeket a tanításokat, amelyek 
egyre gyakrabban váltották fel a csókra szánt időt. 
egyre jobban előtűnt, hogy ő csak a szimpla falusi 
nő maradt, akinek városi asszony korában sem sike



rült nagyvilági szokásokat, finomkodásokat és Ízlést 
tanulnia. Mindig mosolygó szemébe borulás ült, 
csókra kínálkozó vagy könnyű kacagásokra nyiló 
száján apró vonaglások rajzottak és a legközelebbi 
találkozásra hiába utazott Bandi és hiába leste két 
napon át a postát és a vonatokat, hiába tépte a 
haját és szaggatta a mellét, Klári nem jött és akkor 
végső kétségbeesésben hozzá utazott. Belső lázak 
remegtették a csengőre tett kezét, reszketve várta 
a magyarázatot, vágyott reá és félt tőle, ám az 
ismerős lépések helyett apró cipők kopogtatták az 
előszoba padlóját és az anyja helyett a kicsi Bandi 
ugrott sikoltós, viháncoló örömmel a nyakába:

— Anyuka nincs itthon, elutazott Kemény 
bácsival.

Kornis Endre vacogott, érezte a keresztüljutó 
‘halálos sáppadozást az arcán és a veszedelmes, 
leküzdésre szánt nagy fájdalmak szorítását a szivé
ben, a torkát pedig jeges kéz fojtogatta:

— Ki az a Kemény bácsi?
— A Kemény bácsi most az uj papánk lesz. 

Anyuka azt mondta, szeressük, mert ő lesz ezentúl 
a papánk és tegnapelőtt együtt elmentek a városba, 
aztán, mikor visszajöttek, azt mondta Kemény 
bácsi, no gyerekek, ezentúl ne mondjátok nekem 
Kemény bácsi, hanem papa, szeressetek és aki jó 
lesz, szeretem, aki rossz lesz, megverem. A Lonci 
csak azért is azt mondta neki, Kemény bácsi, de 
azért nem verte meg, hanem elutaztak és most mi 
a  freileinnal vagyunk, meg veled.

— ií'n is elmegyek, Bandikám, mindjárt.



— Ne menj el Bandi bácsi, várd meg anyukát, 
kergesd el az uj papánkat, szeress bennünket és 
legyél inkább te a papánk.

*

A feleségét súlyos betegen találta Bandi, a párnája 
alatt ceruzával sebtében irt, könnyekben fürdetett 
kis levél, Klári irása: Elhiszem, hogy egy férfi 
kettőt is tud egyformán nagyon és igazán szeretni, 
azt is elhiszem, hogy akad asszony, aki ebbe bele
nyugszik, de azt egyik sem tűri el, hogy folyton a 
másiknak a dicséretét hallja.

Amig Bandi a gyűrött, könnyektől elmosódott 
levelet nézte és a felesége néma szemrehányásától 
kimondhatatlan kínokban vérzett, eszébejutott, hogy 
íme, mind a kettejük könnye egyformán sikolt felé.



HUSVÉTTÓL ŐSZIG

Szerencséje volt. Akkor megesküdött magában, 
hogy ekkora szerencséje még soha az életben nem 
akadt és a ragyogóan verő husvétos utcán szinte 
dalolt a lelkében a rügypattogtató tavasz. Nevetett 
minden, a palánkokon áthajló bodza és az ablakok
ból kacérkodó jácintok, még az utca két sora között 
csillanó, rondán folyós sár is tavaszt, reménységes 
ébredést jósolt és mindenfelé boldog, izzó nyarat 
igért Husvét.

FJenda támolyogva fürdette a testét a sürü pász
mákban hulló napsugárban, lubickolt a lelke a gyö
nyörűséges örömök ígéretes reménységében: min
den csodálatosan szép, szelid, hajladozó és szerel
mes. Alig egy kis pohárra való sört szürcsölt az 
előbb, mégis kábult volt a gondolata, mert ma bá
tornak, ügyesnek, győzedelmeskedőnek látta azt a 
tclső magát, amelyet máskor korholnia kellett a  
magány legbizalmasabb pillanataiban, mert lomha 
volt és gyáva, ügyetlenkedő és a cselekvésben da
dogó; a határozatlanságban határozott egyedül.

De most, most megtette, amit annyiszor elmulasz
tott és most tudatosan emelte fel az arcát a glóriázó 
Kikelet felé. jött, látott és bízott abban, hogy győ
zött is.

*



Két vagy három év óta ismerte az utcáról Anna 
asszonyt, akinek a valóságos nevét nem is tudta, de 
egy régi regényből reá ruházta, előre ráékszerezte 
ezt a bájos nevet. Két vagy három év óta kerül
gette, szemezgette, vágyta és soha annyi ereje nem 
volt, hogy komolyan feléje lépjen, hogy megkeresse 
és hogy megmutassa az igazi Magát. Ha az utcán, 
a kávéházban, a nézőtéren látta és a pillantása 
mél.veri fúródott az asszony tekintetébe, mindent 
meglátott a szürke-zöld szemek alján: Ígéretet, 
hívást, elűzést, odaadást és visszataszitást, sürge
tést, vágyat és tiltó parancsot. Mindent. Hiába 
kérdezte magától, szép-e vagy közönséges, okos 
vagy csirkésen asszonyos, hü vagy hajló a csábitó 
szóra, nem kapott feleletet, csak azt érezte minden 
idegszálában, hogy neki ez az asszony, ez a névtelen 
asszony kell, mert a szeme rabláncokkal fonja 
körül és mert a lágyan hajló állából az a szenvedé
lyes szelídség és az a meggondolatlan higgadtság 
párázik. amit egy életen keresztül kutatott és amihez 
eddig nem mert hozzányúlni.

Most mert. Az utca a készülő ünnepi ebédek han
gos szagaitól terhesen terpeszkedett, templomozó 
emberek nagy ürességet hagytak szanaszét és a 
két szem már messziről delejezte a János, a Benda 
János esattogó-rohanó vérét. Köszönt. Szó nélkül, 
csak a kalapját mélyen leeresztve köszönt és az 
asszony mosolygós megelégedetten fogadta, azt 
mondta, ragyogva sugározta a két szeme: Végre! 
azután megfogta a gyereke kezét és mint aki vár, 
mint aki akar még valamit, lassabban aprózta a já



rását, de János ájuldozós magadicsérettel állott és 
még többet akart, maga sem tudta mit, talán hívást 
vagy más jelet. Csodát.

Amikor aztán az asszony már nagyon messziről 
újra visszanézett, akkor János dobbanó halántékkal, 
szent és érthetetlen szorongásokkal és egyetlen 
gondolat nélkül eredt utána, lesz, ami lesz, most 
megszólítja, most vallani fog és vallatni. Ez a mai 
husvét, feltámadás didalmas öröme, természet fel
ébredésének hozsannás vasárnapja legyen és lesz 
is az i:j, a mindent megváltó és mindent jóvátevő 
szertelen szerelem életrekeltő ünnepe.

Mire János beérte az asszonyt, az sietősen lépett 
be egy kis vendéglő ajtaján és az utánnasompolygó 
elé a korcsmaszoba savanyu tespedtsége csömörle- 
tesedett csak.

Várakozón ült le az asztalhoz, az ujjai hegyével 
ideges vonalakban rajzolgatta a mázolt arabeszkek 
elkopott cirádáit. A szomszéd szobából, ahol bizo
nyosan a jobb vendégek fehér abroszokkal hival
kodó asztalai bújtak a szegénység elől, kibukkant a 
kisgyerek kedveskedő arca.

János barátkozásba kezdett, beszélgettek a sza
pora szavu fiucskával és János lassan, kelletlen kor- 
tyolgatással nyúlt néha a sörös pohárhoz. Másra 
szomjazott, de hiába várt, csak azt hallotta, ahogy 
a két szoba közt futkározó gyerekének búgó orgo- 
názással mondta az anyja: ne légy terhére a bácsi
nak, Pista pedig kacagós simulással szaladt egyene
sen János ölébe: szeretem a bácsit, ugy-e a bácsi is 
szeret engem, ha máskor is, sokszor együtt leszünk?



— Most majd hazamegyünk, csak itt a másik ház
ban lakunk; haza kell menni, mert majd hazajön 
apuka és ebéd kell neki. De apukának nem szabad 
elmondani, hogy a bácsivál beszéltem, mert olyan
kor mindig veszekszik anyukával.

— Nem szereted az apukádat?
A gyerek tágranyilt szeméből ezer csodálkozás 

fényiéit:
— Hogyne szeretném, nagyon, nagyon szeretem, 

de a bácsit jobban fogom szeretni, mert a bácsi 
sohasem fog anyukámmal veszekedni. Ugye?

János fizetett és ujjongó boldogsággal lépett az 
aláhulló aranykévék alá, amiket tékozló jókedvében 
szórt a fejére Taoti, a napisten, Jánosnak és az 
ősindiánoknak boldogságos istene. Megértette az 
asszonyt, a gyerekén át üzent neki. Egy kicsit meg
borzongott ott belül valami félig elfelejtett finom
sága, egy kicsit az atavisztijkus családi érzésébe 
vágott, hogy a kis gyerek a postás, mégis hullámos, 
bujaelgondolásu képek tarkázták az útját a jácint- 
szagu húsvéti utcán.

*
Tíz napig nem aludt, csak álomtalan fetrengések

kel gyötörte magát, tiz napig elmerevült szótalan- 
ságban, kínozott mindenkit és magát, azután hirtelen 
nekivágott a távoli utca szikkadásos sarának és be
kopogott az asszonyhoz.

Csalódott.
Alig szóltak egymáshoz néhány elfogódott, diákos- 

zavaru dadogást, berobogott Pistike és a bácsi ölébe 
furakodva lesett minden szót és az okos szemén



kivillant a nagy akarás: vigyázni anyukára. De 
Pistike mégis csak kis gyerek, aki nem ismerheti 
a világi álnokságokat és aki szentül hisz a bácsik 
és az anyukák szavának, lassan lekuszott a szőnye- 
ges padlóra és kivágyakozott a földpárás udvaron 
zsendülő fücsomók selymei és a barkázó orgonák 
közé.

Akkor János hirtelen és vad elhatározással ölelte 
magához az asszonyt, becéző szavakat mormolt a 
gyöngyös fülébe és csókokkal záporositotta az elő
buggyanó vállát.

Az asszony a várandós várakozás beteljesedett 
ihletével, elömlő boldog odaadással fúrta a szemét 
Jánoséba, a kösöntyüs meztelenségben liliomozó 
karja meleg, lüktető ölelésre fonódott a nyakába és 
néhány nap múlva elment hozzá, a műhelyébe, 
ahova lopakodva kellett beosonni és rettegősen kel
lett az ajtókra figyelni, mert minden percben zör- 
renhetett a kilincs.

Jánost kihajszolta a józanságából az az alig ne
gyedóra. Minden részecskéje remegve fonta körül 
az asszonyt, aki alig takart meztelenségben vet
kőzött elő a csepegős esőköpenyből és aki felkinál- 
kozó szemérmetességben hagyta ölelni, csókolni a 
vállát, a keblét és akinek a valóságos öleléséből, úgy 

-remélte János, meg fogja tanulni a szerelem titkát, 
amelyet eddig hiába kergetett és kutatott.
. A lepergett, elmorzsolódott életét rabolta el tőle 
apróra darabolt részecskékben a nagy, a mindenért 
kárpótoló szerelem hajszolása, amelyről annyiszor 
esküdte, hogy megtalálta, hogy az övé és akkor azt



látta, hogy a szerelem helyett szeretkezésbe merült, 
hogy ahol testi szerelmet talált, ott egyéb se volt, 
ott az asszony gép lett, az ölelkezésnek többnyire 
kielégíthetetlen motorja, azt a megnyugvó kielégü
lést azonban, amelyet a gondolata, az Ízlése és a 
szebbet, jobbat keresése vágyott, sehol sem lelhette.

♦

A másik találkozóról elmaradt az asszony,, a har
madikat elmosta a nyári zápor, több azután nem 
volt.

János kért, fenyegetőzött, üzengetett és csalo
gatta, nem volt több mégsem, mert az asszony mo
solygón tért ki a szenvedélyes meghívások elől, a 
gyereket, a íellobbant féltékenységgel strázsáló 
urát emlegette és János keseredetten figyelte, amint 
a csillanó szemek mélyéből kisurrant a lélekbe
vésődő, gerincet korbácsoló, örökös ígéreteket és 
szigorú parancsokat fotografáló sugárzás, de nem 
feléje, nem az ő szomjasan tikkadó szemébe és azon 
át a reszketősen figyelő valójába, hanem másfelé, 
felbukkanó és léha értetlenséggel továbbhaladok 
megkivánására.

Egyszer vagy kétszer mégis megfogta, beszédre 
erőszakolta és sóhajos fájdalmakkal panaszkodott, 
kért, epekedett, megoldásokkal kísérletezett, szemére 
lobbantotta a másokkal való nyilt kacérkodását, ám 
az asszony csendesen, mosolygós lemondással csi- 
titotta:

— Nem lehet, nem merem és nem lehet, m ert. . .
— Mert nem szeret?! csattant bele János.



— Hát igen, mert nem szeretem, mert hiába akar
tam, hiába ringattam bele magam a szerelmének a 
hitébe: nem tudta velem elhitetni,, hogy jobb, sze- 
relmesebb, mint más, hogy nemcsak a testemet 
akarja, a lelkemmel, a szivemmel akar ölelkezni. 
Megmérlegeltetett és könnyűnek találtatott.

— Hát csak igy, ezé rt? . . .  Hát maga az akarása 
és a mérlegelése szerint szeret vagy nem szeret? 
H á t. . .  hát kimondjam a legnehezebb, a legöngyilko- 
lóbb kérdést? Hát mindazokat szereti, akiknek hisz 
és akik boldogok maga által, vagy pedig egyiket 
sem szereti, csak ú g y . . . ?

— Rendben van, kimondta, bár egészen mást 
vártam akkor, amikor a legnehezebb kérdésre ké
szült. igen, azt vártam, hogy mindent elfelejtve, 
semmiről sem tudva, végre követelni fog, végre 
erősnek, férfinak és igazán szerelmesnek mutat
kozik. Nincs ereje hozzá, a belső meggyőződése 
hiányzik hozzá, hogy elhitesse velem a szerelmét, 
ami pedig a többieket illeti, nem mondom ridegen, 
hogy semmi köze hozzájuk. Mondhatnám, de érzenv 
hogy valamivel mégis tartozom magának, aki az 
egyetlen volt eddig, akiről azt hittem, azt reméltem, 
hogy több lesz másoknál. Ezt a játékot mind a ket- 
ten elvesztettük uram, szegény János uram! Min
denkié tudnék, vagy tudok is lenni szerelem nélkül, 
csak a magáé nem.

Keserves csuklásokba fulladt napok után mégis 
kileste és mégis kierőszakolta az asszonyt az őszi 
köd omlós, lobogó függönye mögé, messze a tit
kokat röntgenező nagy lámpák közül és könyörgött.



Újra elmondott neki mindent, a három év remény- 
séges kínszenvedéseit, a feltámasztó Husvét alle- 
lujáit és a perzselő kánikula sorvasztását, akár ha
mis szerelmet is könyörgött és csak egy félórát, ahol 
ne legyen senki, ahol ne legyen más, csak Te meg 
én, ahol alapkövét tehessék le egy monumentális 
szerelemnek, az igaz, egyetlen, gőgösboldogan min- 
denekfelett elterpeszkedő Szerelemnek, mert János 
koldusán hitt ezekben a szép szavakban.

A remegő keze szorítása, a szemét, a nézését úsz
tató könny kristályozása, az elburkoló párázatban 
az ajkára szorított ígéretes ajkak el is hitették vele 
a hazugságot:

— Szeretlek, senki mást, soha, elmegyek, bár 
félek, de nem törődöm senkivel, hát jó,* a Tied aka
rok lenni akár igy is, azután jöjjön akármi.

A szeme esküdözött, a vonagló teste, a szorító 
keze és szavaló szája mindent cáfolva igért, taga
dott és hazudott.

. . .  És János, a szerelem nagy diadalünnepén, a 
beteljesülésnek szentelt felséges órában, a várako
zások keresztrefeszitéses napjainak himnuszokkal 
«Ítélésé percében egy kapu kilincsét, a kapu vasát 
döngette a véresre harapott öklével és a fejével, a 
kábult, pattanásra feszült agyával, undorodó, utál- 
kozó magamegvetéssel, kínosan és fájva, de dön
gette, de rázta, de sikoltozott bele. . .  abba a kapuba, 
amelyen abban a percben szökött be egy másvala
kivel az Asszony.



CÉLIA
Vázlat)

(Külvárosi zenés kávéház. Női zenekar, de már 
nem játszanak, hajnalodik. A hangszerek halomra 
rakva, a zongora tetején szanaszét, a karmester 
két-három polgár emberrel borozik, a lányok ösz- 
szebujva diskurálnak, dominóznak az egyik sarok
ban. Az asztalnál szerte néhány bóbiskoló alak, 
bizalmatlan arcú, piszkos pincér és borfiu ásitozva 
ődöngenek.)

A k a r m e s t e r :  Azért mondom, ne is gondolják 
az urak, hogy olyan akárki fia vagyok. Az apám, 
no az nem volt éppen nagy ur, csak tanibur volt 
a katonaságnál, de olyan muzsikus, hogy kapkodtak 
érte az ezredek, hisz éppen az volt a baj, mert az
után az anyám se tudott állandó maradni, hol itt, 
hol amott akadt egy főhadnagy ur vagy egy kapitány 
ur, de bizony még major is, aki szemet vetett rá. 
Aztán egyszer elmaradt tőlünk valahol és az apám 
engem is magával vitt a kocsmákba. Pedig nyolc 
éves koromban már primhegedüs voltam. Azután 
magamtól, jókedvemből megtanultam négy-öt hang
szert, operát is irtani, de nem akarták előadni.

E g y i k  b o r o z ó :  Szervusz kappelmeiszter!
(kocintás, isznak, kezelés).

K a r  m e s t e  r: Tudjátok, nem volt protekcióm, 
amellett mindig ittam, nem volt egy rendes ruhám, 
nem mehettem délelőtt az intendánshoz.

E g y i k  (röhög): Mindennap tegnapos voltál!



M i c i : Az a részeg disznó megint Palit fogott.
J u c i :  Had igyon, legalább nem veszekszik. Teg

nap is úgy m egfogott... (halkan folytatja).
A p i n c é r :  (egyik szunyókáló vendéghez) Fi

zetni méztat?!
A z a l a k :  (nevet) Eszembe sincs. Nincs is miből.
P i n c é r :  Tessék már egyszer fizetni Nincs több 

hitel.
A l a k :  Ne morogj Jancsi, várhatsz, én is várok. 

(Az ajtón lassan, félszegen jönnek Géza, Ernő, Józsi. 
Húsz év körüli fiuk. Látszik rajtuk, hogy most jön
nek először ilyenfajta lokálba.)

J ó z s i :  Bort. (Leülnek, félénken néznek körül. 
Meglátják a mosolygó, kacsintó lányokat, jelentősen 
összenéznek, lökdösik egymást.)

G é z a :  (a pikkolónak) Szóljon kérem a zenének 
¿erét szeretnénk hallani.

P i n c é r :  (borral jön, meghallja) Nem lehet ké
rem zenélni. Nincs licenc. Parancsol kiváltani?

J ó z s i :  Hagyjuk kérlek, fáj a fejem. (Nagyon 
nézi a lányokat, Ernő meg egészen belemered 
Cellába.)

P i n c é r :  (már palira veszi őket, bizalmaskodik) 
Igaza van a nagyságos urnák, kár a zsarukat pénzzel 
tömni. Talán inkább méztatnának a nagyságos urak 
cgy-két-három művésznőt meghívni? Nagyon ele
gáns külön szobáink vannak. (Egyik alak kiszökik). 
Hohó, Brózinger ur, ne siessen. (Utánna szalad, 
visszajön.) Megint elbliccelt. Nem lesz többet ki
szolgálva. Haj, haj, ha nekem csupa ilyen finom úri 
pasasom volna!



E r n ő :  Mondja kérem, az a magas barna fekete- 
szeinü hölgy kicsoda?

P i n c é r :  Az a  ?
E r n ő :  Igen, igen, az a nagyon intelligens arcú, 

erre néz.
P i n c é r :  (legyint) Az kérem, nem a nagyságos 

urak közé való. Az csak a tányérokat kezeli. A cin
tányérokat meg a tányérozó tányérokat (nevet a  
saját viccén).

E r nő : De az is jönne, ha hívnák?
P i n c é r :  Négykézláb! Nem nagyon fin n y ás ... 

Szeparéba méltóztatnak?
(A fiuk szeme a szeparé szóra felcsillan, de egy

másra nézve nemet intenek).
J ó z s i :  Majd csak itt maradunk.
P i n c é r :  A hölgyek? (vár)
G é z a :  Hát nem bánjuk, én kéretem azt a szőkét.
P i n c é r :  Juci. (Nem a lányok felé mondja ezt, 

csak mintegy bemutatásul a fiuknak.)
J ó z s i :  Én meghívom azt a kékszemü barnát.
P i n c é r :  Mici.
E r n ő :  És legyen szives annak a hölgynek is 

szólni.
P i n c é r :  (lenézőn) A Célia? Jó, nem bánom. 

Hogyan kívánja? négykézláb?
E r n ő :  U gyan ...
(A pincér meg se mozdul, a szemével dirigálja a 

nőket, borfiu poharakat hoz, a lányok mosolyogva 
jennek, a karmester asztalánál a spieszek figyelnek. 
Karmester nem néz oda, iszik. A szomszédjai 

borát is. A lányok odaérnek, kezet nyújtanak, a



szokott bemutatkozás, a fiuk azonban jól nevelten 
felállnak: „Kerekes Géza, Sáfár Ernő, nagymarosi 
Keller József.“ A lányok úgy ülnek le, ahhoz a fiú
hoz, aki hivta őket, halk diskurzus közben pincér 
borokat rak fel.)

J u c i :  Ugyan ne nagysádoljanak, van nekünk 
nevünk. Szervusztok fiuk, igyunk brúdert, ez a leg
egyszerűbb (kocintás, isznak. Mici a Józsi vállára 
hajolva sugdos, Jucinak Géza a kezét szorongatja, 
Ernő zavartan ül.)

C é 1 i a: Fiacskám, maga néma?
E r n ő :  Nem, csak elfogódott. Tudja, én most 

vagyok először ilyen helyzetben, én soha nem mu
lattam még, de most már el kell kezdeni, mert én 
iró leszek, költő és ismernem kell az életet. Most 
feljöttünk a fiukkal a fővárosba, hát most tanulmá
nyozom az éjszakai életet.

C é 1 i a: Ronda.
E r n ő :  Ne mondja, óh, csak ezt ne mondja. Az 

élet mindig szép, de most különösen az. Húsz évig 
éltem a mi kis városunkban, csendben, békén, isko
lába jártam meg a jégre, diákbálba meg zsurokra, hí
rekért szaladgáltam a polgármester úrhoz meg a 
rendőrségre, verset irtam a vasárnapi számba és 
estefelé fenszterliztem a lányok ablaka alatt. Azután 
beküldtem egy pár verset egy nagy Írónak, az fel
hívott, látogassam meg. Most majd talán itt maradok, 
állást kapok valamelyik nagy lapnál, ismernem kell 
az életet és nem fogok többet senki ablaka előtt 
sétálni. Itt nincsenek is olyan ablakok, itt nincsenek 
olyan lányok, itt nem szokás fenszterlizni..
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C é 1 i a: . . .  fenszterlizni, istenem !. . .
E r n ő :  ügy sóhajt, mint egy kedves, elmúlt em

lékre, úgy sóhajt, ahogy szeptemberi szellő susog- 
tatja a kései rózsabokrot. Mintha keresne valamit 
vagy inkább valakit, mintha. . .  mintha olyan kis ab
lakból, fuksziás, georginás kis ablakból küldené ezt 
a sóhajtást valaki után, aki elment vagy még inkább 
valakiért, aki el se jött.

C é 1 i a: Jött és elment. . .  e l . . .
E r n ő :  Ez nagyon fájhat. Az egy rettenetes érzés 

lehet, amikor valaki jött és elment. Nekem még nem 
jött senki, én eddig csak az epekedő lirát üz'tem, én 
csak vártam . . .  vártam valakit, aki jönni fog . . .  
akinek egyszer el kell jönnie. . .  aki majd szeret, 
akit majd szeretek . . .  De nekem még nem jött 
senki. . .  hacsak. . .  hacsak most nem, ezen a ködös, 
borongós, utálatosan borgőzös, csodásán gyönyörű 
reménységeket fakasztó hajnalon . . .

C é 1 i a: (nevet)
E r n ő :  Kinevet?
Cé l i a :  Nevettem? Sírnom, felsokognom kellett 

volna, de az idegeim nevetni kényszerítenek. Neve
tésbe kell fojtanom a keserűségemet, a fájdalmamat, 
a kínlódó vergődésemet és ezt az egész, megutált 
rothadt, piszkos életemet. Nekem nevetnem kell, 
mert máskülönben kivernek, kidobnak, nekem mu
latnom keli és mulattatnom, mert máskülönben nincs 
kenyerem . . .  az a bűntől erjedő kenyér, nincs laká
som, az a szennytől dohos vacak és nincs ruhám, ez 
a rongy, ez a meztelenségnél szemérmetlenebb, ez 
az égető. . .  '



E r n ő :  Naxosing. Maga tudja. . .?
C é l i a :  Hogy tudom-e? Tudom. Kis fiam, drága, 

gyönyörű, ártatlan gyermekem, amit maga tud, 
azt én mind rég tudom és azonfelül sokat, többet, 
mint embernek tudnia szabad. Én tudom azt is, hogy 
ez a piszkos emberi élet, amit most maga tanulmá
nyozni akar, ez az élet egy rothadó szemétgödör, 
amiben apró, undorító kukacok százlábúak és fér
gek hemzsegnek, ölik, rondítják egymást csak azért, 
hogy több genny, több piszok és ganaj jusson ne
kik . . .  Maga gyermek, maga most először ül félig 
meztelen bestiák,, hetairák, rossz nők között, sze
gény, rabszolgáló rabjai közt a kenyérnek: fuss, 
menekülj, szaladj, ahogy az ifjú erős tüdőd, a fürge 
gyereklábad birja a nyargalást, hátra se nézve, min
den reménykedést, vágyat, nagyratörekvést, ha
szontalan súlyos cókmókot eldobálva iramodj haza, 
légy boltos, irnok, szolga,, nyárspolgár, de innen 
menj, menj! (Egyre hangosabb lesz, tiizbe jön)

P i n c é r :  Már megint szemtelenkedik? Ki lesz 
dobva. Mindig jelenetezik. Azt hiszi, ő egy Márkus 
Emma.

K a r m e s t e r :  (boros) Kérem nagyságos ur, 
rúgja el azt a condrát. Verés lesz Célia, verés, majd 
meglátja naccsád, milyen verés lesz. (Géza, Józsi, a 
lányok felugrálnak)

G é z a :  Mi baj?
E r n ő :  Eh hagyjatok! Önagysága szininövendék 

volt, most azt mutatja, mit tanult. Mulassatok, (pin
cérhez) maga meg adjon bort és ne üsse ide az 
-orrút.



P i n c é r :  Ej ha! Én a gazdát helyettesitem, nem 
engedek kravált.

J ó z s i :  Elég, menjen.
E r n ő :  (kézen fogja Céliát, felállnak.) Ne hara

gudjatok, nagyon érdekes, maradjatok, mindjárt 
jövők.

(Másik asztalhoz ülnek, karmester elalszik, bür- 
gerek halkan fizetnek, el.)

E r n ő :  Folytassa, kérem, beszéljen még.
C é 1 i a: Folytassam? Nincs tovább. Züllik az em

ber lánya, elkezd gurulni a posvány felé, lefelé a 
sikamlós lejtőn, ahol nincs megállás és alámerül, a 
láp karja öleli, húzza, folyondárjával körülövezi a 
rugdaló, lábát, csúszós, tapadós, borzongató hüllőivel 
nyálkázza és jön a sarok, a templomlépcső vagy a 
Duna, a halottnéző és a boncterem.

E r n ő :  Én ismertem kis gyerek koromban egy 
urileányt, arról is azt beszélik . . .

C é 1 i a: Urilány? Nincs urilány, nincs osztályo
zás, mind egyforma. Mindegyiknek gömbölyű a 
válla, halmosán pihegő a keble, kacér a mosolygása 
és ringó a csípője, mindegyiknek hajlaridós a könnyű 
vére, epedő a teste és bizakodó, hízelgésre szomjazó 
a lelke. Nincs, nincs. Leány az leány, a lejtőn nincs 
rendfokozat, a lejtőn nincs uribölcső, paraszttekuő, 
a lejtőn csak gurulás, csúszás, gyalázat és árulás- 
vau. (Könnyezik.)

E r n ő :  Ne sírjon. Kérem, drága Célia, ne si/jon, 
fáj nekem a harmatos szeme, lelkiismeret gyötör, 
mert én vagyok az oka, én szakítottam fel a talán 
már hegedő sebét. Bocsásson meg, gyerünk vissza,



legyünk, igyekezzünk vigak lenni. Nézze csak, azok 
már csókolóznak, én még a kezéhez is alig mertem...

C é 1 i a : . . .  Merhet! Miért nem mer? Csak pénzbe 
és könnybe kerül Magának, bárkinek, utcai tolva
joknak vagy részeg katonának csak pénzbe, nekem 
csak könnybe. Könny. . .  viz. A viz olcsó, sok van 
belőle. . .

E r n ő :  Hagyjuk Célia, kérem, könyörgök, hagyjuk. 
Megrikat engem is. Eszembe jut a szegény jó 
Kovács néni. .

C é l i a :  Kovács? Kovácsot mondott? Mit tud az 
anyámról? Beszéljen, mondja, hamar, hamar, mi 
van az anyámmal?

E r n ő :  Az anyja? A maga édes anyja Célia, hon
nan tudnám én azt? Én a mi szegény szomszédunk
ról beszélek, ott Kerekiben. . .

C é l i a : . . .  Kerekiben, az Uri-utcán, négyabla
kos barna ház, nevető rózsák a kis kertben, galam
bok a dúcon... Ember! ember! htez az ott.:: az az én 
szülőházam!

(Kis szünet, hátul a társaság énekel, csókolózik, a 
pincér üres üvegeket lop az asztal alá vagy melíé, 
a zenekar többi tagja irigyen figyel és iszik, mert 
a pincér a számukra is lop bort.)

C é l i a :  (recitálva, maga elé) Kovács Anna volt 
Kerekiben a legszebb lány, a legkacérabb, legtán
cosabb. három farsangon bálkirálynő, pedig alig 
volt 18 éves. Én voltam. Az apám ur volt, vidám, 
vendégszerető, kevély és kedves. Azután jött a báró. 
(Ernő figyel, látszik, hogy emlékezni kezd, ezerszer 
hallotta a történetet otthonn.) Monoklis, lakkcipős,



finom és szellemes, nagyon rossz hire volt. Csélcsap, 
szoknyavadász, rideg és kíméletlen, ha célt ért, 
mézédes és behízelgő addig. Minden asszonyt hirbe 
hozott, minden lányt zártak előle és Anna, az clbi
zakodott Kovács Anna azt mondta: én ennek a Ca
sanovának elcsavarom a fejét, én báróné leszek. És 
báróné lett, de csak a kis kerti házban és báróné 
lett, de csak a legénylakáson és amikor már nagyon 
is észrevehető volt az állapota, akkor agyonlőtte 
magát a büszke Kovács és javasasszony kunyhójába 
rejtőzött a szégyen. És a báró monoklisan fiityüré- 
szett a főutcán és lóhátról ugrált be szép asszonyok 
ablakán. Egyetlen levélre sem válaszolt, csak egy 
csúnya szót üzent egyszer szóval, hogy mi vagyok. 
Hát most az v a g y o k ...

E r n ő :  Gyalázat. Hát ez az ember még most is 
ur, képviselő, nagy ur, hódit és irigylik, rabláncra 
fűzi a bolond, hiszékeny nőket és bolonditja és ba
ráti« zással bóditja a férfiakat és nincs aki leleplezze, 
aki cédulát akasszon a nyakába: Ragályos! Gyű
lölöm, undorodom tőle; a nevétől, minden tettétől, 
hiszen gyermekkoromtól tudom a dolgait, de hogy 
Maga is, hogy Magát is ő, éppen ő és ezt nekem 
most kell meghallanom, megtudnom, am ikor. . .  
amikor nem is sejtettem, kicsoda és m áris. . .  és 
mégis. . .  és nincs senki, nem akadt senki, aki bosz- 
szut álljon, aki pofonüsse, aki a szemébe vágja, hogy 
gazember, alávaló, ak i. . .  (Belép a báró. Kicsit 
italos, nagyon kicsit. Elegáns, blazirt arcú ember, 
monoklis. Célia nem veszi észre, csak Ernő, akiből 
egyszerre kitör a fiatal hév, az elragadó lovagiasság



és igazságérzet)... de majd én, majd most! (felugrik, 
ütésre emelt kézzel a báróra rohan) hitvány, hit
vány, aljas. . . !

(Célia felnéz, sikoltva ismeri fel, odarohan, mire 
oda ér, a báró elkapta Ernő kezét és szó nélkül 
térdre kényszeríti, vasmarokkal fogja. A többiek 
körülállják, csoportozat.)

A b á r ó :  Pincér, ezt a részeg gyereket fektesse 
le valahol. Adjon innom. (Most ismeri fel Céliát.) 
Itt vagy? Egész jó hely. Nem sokat változtál, csak 
a sok éjszakázás. . .  Ne igyál. . .  Én bemegyek a 
szeparéba, (Jucira mutat) ezt a kis nőt küldd be 
hozzám. Szervusz.

(Elindul, mind szobrosan, némán nézik, Célia tán
torog, de a szemében rajongó alázat, semmit se bánó, 
mindent újrakezdő tudatos odaadás.)

C é l i a :  Oszkár! (A báró hidegen visszanéz) 
Ahogy parancsolja báró ur . . .

(Juci diadalmasan élvezi a választást, lassan 
elindul, Célia a karjánál vezeti, keríti, közben mondja: 
, Jucika jó kis nő! Már megy is! Megy!“

(Függöny.)



HARAGSZIK AZ ISTEN

Drága, boldog tavaszvárás volt. A folyó partján 
selymesen barkáztak a fák, a vizen örömöskedvíi 
halak csillogatták ezüst hátukat és villanó csiklan- 
dozással táncoltak a napsugarak a nagytemplom 
súlyos réztetején.

A templom karajos előcsarnokában száz meg száz 
pap sürgölődött, készültek a Szerelem nagy tavaszi 
ünnepére, amikor friss menyasszonyt kap az isten, 
akit egy évig a legszebb legény helyettesit. Azután... 
azután pap lesz az ifjú és ha gyermeke születik, 
isteni szolgáló a leány. A meddő menyasszony a 
vérével engeszteli meg a Termékenységet, hogy az 
utána következő istennőkre áldást hozzon.

A négynapos ünnep első napján a férfiak gyűlnek 
u templomudvarra, kiválasztják a legméltóbb leven
tét, aki a rézből való isten helyett istene legyen a 
menyasszonynak, a második nap a leányok versen
gése, a harmadik a menyegzőé. A negyediken kürt
harsogás és tomboló mámor között jelentik a népnek 
isten kegyelmét: asszony lett a  leány!

*

Pö-Reshi karcsú lábai szökellésen szaporázták a 
lépést a sziklák között, barna arcán öröm és félelem 
kergették egymást: megszökött hazulról, hogy el
mehessen a Szerelem nagy napjára, hogy láthassa,



ki lesz a legszebb hajadon a boldog azték birodalom
ban, kit választ isten párjául virággal a nép.

Mert annyit már hallott Pö-Reshi, hogy a lányok 
külön fülkékbe állnak vagy ülnek és a tömeg virágot 
szór reájuk. A legtöbb virág: a legtöbb szavazat. 
Pö-Reshi nagyanyja hallani sem akart az ünnepről, 
korbácsot emlegetett, mert nagyon szegény pásztor- 
nép az ő családja, mit keressenek a pompázó ünnep
ségen, hiszen pár kis lámájuk éppen csak arra ad 
elég tejet, hogy ne éhezzenek, mi közük nekik a gaz
dagok ünnepéhez? Ezért szökött Pö-Reshi, ezért 
nem öltözött cifrán, alig volt rajta néhány színes 
kendő, de a kékesen ragyogó fekete haja a kolibri 
meg az aranymadár legszebb tollaitól szivárványo- 
zott. Oh, tolla neki több és szebb volt, mint a fő
emberek leányainak, hiszen a testvérei voltak a kis 
színes madarak, szabadok, vidámak, csacsogok és 
szépek, mint ő.

Pö-Reshi csak a leányok ünnepére ért a hemzsegő 
templomudvarba, ahol a papok válogatták hozzáértő 
szemmel a fülkékbe a lányokat. Szorongó szívvel, 
lobbanó halántékkal leste sok száz főasszony, hogy 
a rézpántokkal, ékszerekkel rakott leányára nézzen 
a komor főpap, hogy reszketős kezével odaintse 
maga elé, hogy beküldje valamelyik nyitott elejti 
fülkébe.

Ötször hét fülkét olvasott meg Pö-Reshi bámuló 
szeme, meg még kettőt, de még sok volt az üres, 
pedig még hétszer meg ötször annyi, igazi isten
nőnek való szép lány állt az udvaron, kösöntyűik, 
nyakláncaik, bokapereceik ragyogtak, rézöviikön



megsiklott a nevetős nap sugara, a meztelen testek 
barnállóan ingerkedtek a férfiéhségtől kitágult sze
mekkel . . .

Pö-Reshi válláról, derekáról a mogorva vén pap 
tépte le a gyapotból otthon szőtt kendőket, a főpap 
szó nélkül intett feléje és két másik a két kezénél 
fogva bevezette egy fülkébe. A szédülő leány meg
állt, azután reszketősen, a nagyanyja haragjától bor- 
zongva ült le a magas székre, ájulós semmittudás- 
ban nézte a hömpölygő embereket és amikor hosszú, 
nagyon hosszú idő múlva a nap egyenesen sütött a 
templom ajtajába állított rézbálványra, a Szerelem 
vőlegényistenére, akkor riadt fel pityergős haza
gondolásából az öt meg hét és újra öt kongásra, 
amivel a főpap a választás kezdetét jelezte. Az isten 
jókedvű, házasodni akar, egy marék réz egy szál 
tubarózsa, az a szavazat, válasszon menyasszonyt 
istenének a nép.

A nagy bivalybőrökön csörömpölősen gyűltek a 
rezek, az emberek fürkészőn néztek a fülkékbe és 
ilt-ott fölvillant a repülő tubarózsa fehérsége, de 
Pö-Reshi előtt csak álltak habozón az emberek, 
amig rá nem kiáltott az egyik: állj fel!

Tétován, minden tudat nélkül állt fel a székről és 
akkor megvalósult a minden lányok álma: akkor 
virágokból fakadó záporeső csapkodta a csiszolt réz 
ragyogásával kápráztató leánytestet. Ötször hét 
meg még több tubarózsát vett némelyik, nem kevés, 
inkább sok férfi, ölben hordták a virágot és szórták, 
dobták, öntötték a fülkébe és a szomszédból keser
ves jajveszékeléssel, szégyenlősen siránkoztak a



leányok a másik, a koldus győzelmén és azután 
hordták ők is az összeszedett fehérsárgás álmot 
amoda! Téboly volt ez, a magával ragadó szépség 
előtt való tomboló és leboruló ámulat, ám Pö-Reshi 
csak szobrosan állt, a már nyakig érő tengerben, 
már csak a szája, a boldogságtól nevetős szeme vil
lant a tömegre, azután . . .  azután meglátta a nagy
anyját^ aki sziszegő méreggel, gyökérkorbáccsal 
furakodott a nép között feléje és a kábító illatban, 
a százezer tubarózsa fullasztó lavinájában becsukó
dott a szeme, megszűnt a szája mosolygása és ami
kor a gyökérkorbács suhanósan csapott le a gyenge 
virágszirmok közt még gyengébb vállára, akkor a 
fülke előtt magasan álló főpap ledobta kövér testét 
az emberek lábaihoz:

— Haragszik az isten! Meghalt a menyasszony! 
Haragszik az isten!

A megrettent nép, a férfiak és az asszonyok, fő- 
emberek és rabszolgák, a papok, meg a templom 
gyermekei, az isten regi feleségei, meg a magas 
rézsüvegü tudósok a földre borultan sírtak, a haju
kat, a mellüket tépve kiáltották:

— Haragszik az isten. Nem kell neki a menyasz- 
szony, haragszik az isten! . . .

♦

. . .  A sziklán, a templom fölött meredeken lógó 
nagy kövek között ott álltak és gyilkoló gúnnyal, 
kapzsi örömmel nevettek a conquistádorok, a Cortcz 
Ferdinánd spanyol kopói és mire a lányok ünnepen 
leáldozott a nap, az azték férfiak és asszonyok, fő



emberek és rabszolgák, az isten régi feleségei, meg 
a magas rézsüvegü tudósok mind, mind elmentek 
Pö-Reshi után, megtudni, miért is haragszik a min
dig szelid isten, a Szerelem boldog istene ? . . .



PÁLINKA

Hullás dermedtséggel feküdt a kerevetet mimelö 
pokrócos fapadon és a kis lakásban a halálosnál szi
gorúbb, verésektől rettegő pisszenésíelen csend 
nyomakodott. A gyerekek sokat szenvedett okulása 
néma integetésekbe szorult, az asszony messze
révedező bánata fájdalmas odaadással fátyolozta be 
az embere torzuló arcát. Mihály, az asztalos, néha 
megrángó tagokkal, büfögős fetrengésben álmodott 
és nyitott szájából vastag bűzökben terpeszkedett a 
pálinka.

A pálinka, amely' nem tudni hogyan, nem tudni 
miért lett úrrá ebben a kilencgyerekes zugban, 
amelyet valamikor csak a nedves és széljárta mű
hely doha ellen hozatott és ivogatott a „mester,“ 
azután mindig nagyobb és több lett a porció, azután 
már este meg kellett hozni a reggeli adagot és haj
naltól a déli kábulásig mindig többször és gyakrab
ban kellett valamelyik gyereknek rohanni az üveg
gel. A rendelők elfogytak, uj munka még véletlenül 
se akadt, de a parányi javításokat is csak félve 
bízták Mihályra, mert félő volt, hogy beissza. A 
jobblátásu szomszédok délután hozták és ott várták 
meg a munkát., mert alvás után megbízható és gyors, 
ügyes mesterember volt néha Mihály.

Az asszony, a megértő, szerető és mentségeket 
kutató asszony a sok gyereket okolta, a több gond 
több kábulásos vigasztalást kiván és amig a hosszú



házasélet, a kilenc gyerek okozta sok gyönyörűség 
cs még több fájdalomszülte szeretet mindent meg- 
bocsátóvá harmatozta a  szemét, Mihály álmokat 
látott, kinzó látások lidércezték a szivét és hálózták 
fojtogatósan az agyát, a szesz gőzében puhánzava- 
rosra, reszkető támolygásra ernyedt fejét.

Ismerősen idegen mezőn sátrat vertek, nagy és 
soha nem látott sátrat, amelyben szobák és búvó
helyek voltak és a végén messzire kinyúló, árnyas 
ereszei. Sokan voltak, férfiak és asszonyok, az eresz 
alatt ételekben és italokban dőzsöltek, a mező túlsó 
felén pedig, a kis vasúti állomáson elegáns, rövid 
kis vonat várt rájuk. Mihály senkit sem ismert a ven
dégek közül, pedig ő volt a házigazda, de egyszerre 
három nagyon kövér, öreg nő mosolygott feléje és 
ő rögtön megismerte őket, hogy ezek azok az agg 
és lógómellü meztelenek, akikről a hajdani kvár- 
télyosa* öreg és kivénhedt színész barátja beszélt 
neki és akik belecsepegtették az izzadásukat az 
ételbe, amikor a vándortruppnak főzögettek. A vas
úti töltésen egymást kergették dübörögve a vonatok, 
jobbról-balrol, mindenfelől sikitós fütyülésekkel 
robajoztak egymás ellen, de Mihály haragosan 
nézte, hogy az utolsó pillanatban elkerülik egymást 
és sehogyscm akarnak engedelmeskedni a főorvos
nak, aki megparancsolta nekik, hogy ütközzenek 
össze, apróhirdetést küldött nekik, mert nincs dolga, 
munkát kér és megtiltja a kitérést.

A ponyva alatt, az ereszei hűvösségében forgo
lódva cserélődtek az emberek, vig zsivajuk néha 
lágyan elömlő sírássá tompult, nem tudni, miért és



hogyan, és ő hányingeres gyomrával szinte bele- 
sikoltott a tágan riadozó mezőbe, segítséget 
keresett és menekülést. Hirtelen elöntötte egy 
keserű és elszánt hulláma a mámoros vérének és 
ököllel ment neki, úgy ütötte, verte, tépázta a szép 
fehér ruhába csinoskodott legkedvesebb kislányát. 
A gyerek szepegős ijedelemmel állta az otromba 
veréseket, menekülni sem igyekezett, csak a mez
telenre tépett vonagló válla kérdezte rémüldöző 
rángásokkal: miért? apám, miért?

Akkor odajöttek a kövér és haragos ingtelenek és 
szidalmazó szavakkal pirongatták és azt mondották 
neki, hogy ők kulturasszonyok, akik a mai világban 
nem tudják ezt nézni és hogy halálos bűn egy 
gyereket megverni, még ha rossz, engedetlen és 
feleselő, akkor sem szabad hozzányúlni, különösen 
a leányhoz, mert lássa, régi mondás, hogy csak 
virággal szabad megütni a nőt, de minket az urunk 
sose vert, y>ed;g minden héten nyolcszor vagy még 
többször is megcsaltuk és ő mindig rájött és tisz
teljük mindenkiben az egyéniséget és emlékszel 
Janka arra a ripacsos huszárra, aki az ablakom 
alatt vagdalta össze azt a kedves, kócos és nyálasán 
undorító szerkesztőt, mert be mert leselkedni, ami
kor öltöztünk?

Jankának ionnyadó és pettyhiidt arca lilára gyul
ladt a meghatottságtól, ám Mihály hangos kaca
gásba kezdett, mert eszébe jutottak az öreg színész 
regéi a mindig vén Sibillákról és könnyekbe borul- 
tan kért bocsánatot, megígért mindent és azt mondta, 
haljon meg inkább, mint még egyszer kezet emeljen



a drága gyermekére, bolond és részeg és meg fog 
javulni, máris érzi, hogy a kövérek megjavitották 
és próbálják ki, lássák, most is hogy mosolyog a 
kis lányára, aki óriási pohárban feketekávét hoz 
neki; hogy cirógatja és dédelgeti. A fekete kávé 
émelygette, langyos és nyuladozó volt és apró cu
kordarabok úszkáltak benne, gyerekkorában ilyen 
orvosságot kellett, innia és olyan volt, mint a félig 
elszopott medvecukor és amig a kövér meztelenek 
azit méregették, melyiküknek vastagabb a lába, ő 
arról mesélt, hogy megjavul és szelíd és jó lesz és 
közben beleöntötte a kávét valamelyiknek a cipő
jébe.

Azután eltűntek a hájasok és csak egy valaki 
maradt mellette, akit nem lehetett tisztán látni, mert 
valahogy elbújt saját maga mögé, úgy érezte, mintha 
ő maga lenne, egy különálló Én és az a valaki szigo
rúan meredt ujjal mutatott az ajtóra, ahol megint 
a kis lánya mosolygott mindent elfeledőn. Valami 
nagyon nagy fekete kabát volt rajta, feltürt karokkal 
és a hóna aljáig felkötött uszályos piros szoknyában 
súrolta a sátor fenekére rakott deszkákat, szaporán 
dörgölve a reszelős hangokkal fájdalmaskodó kefét. 
Elérzékenyülve, szeretettel és a saját maga bűnét 
megbocsátva nézett feléje, integetett neki és hivta, 
ám a gyerek csengettyíis kacagással tiltakozott: neki 
súrolni kell, ö most a kis cseléd és jaj annak, aki a  
tiszta padlóra mer lépni, hogy azt sáros csizmával 
profanizálja. Erre a mosolygós fenyegetésre meg
indult feléje, hozzá, hogy a karjaiba vegye, hogy 
szeretgesse, de hangos, csattanős robogással csa-



pódott le előtte a sátorponyva. . .  és Mihály féke
vesztett haraggal, részeg indulattal ugrott fel a 
pádról, kihajtotta a pálinkás üveget fenékig és meg
verte a kis lányát ököllel és ahol érte és ahogy érte, 
mert becsapta az ajtót és felébresztette.

A kövér dámák gunyös vigyorokkal integettek be 
az ablakon.

5* 67



A TITOK

I.
Az asszony.
— Bocsánatot kérek, ne méltóztassék tolakodás

nak venni a merészségemet, de már nem birom to
vább. . . .  Nem birom magamba fojtani a keserűsé
gemet . . .  Be kell panaszolnom végre ezt a rette
netes sorsot, ami szöges korbácsával minden nap
nak minden órájában végigver rajtam . . Nagyságos 
uram, főnök ur, csak Önnek mondhatom el a kál
váriámat, csak Ön segíthet talán rajtam . . .  Soha 
nem láttam Önt, csak a jó szivét, a megértő lelkét 
dicsérték előttem olyanok, akik nem is sejthették, 
hogy erre a dicséretre támaszkodva fogom még va
laha megzavarni az Ön pihenését. . .

— Igen, a férjemről van szó, arról a komoly, pe
dáns tisztviselőről, arról a látszólag jó családapá
ról . . .  Látszólag, ezt a szót meg kellett nyomnom, 
mert ez a látszat a legzordabb valóságot takarja, 
Uram, főnök ur, ez az Ön hivatalnoka kegyetlen, 
bestiális és mások kínjain kacagó hipokrita. Ez az 
ember a családja, a felesége és a gyermekei gyötré- 
sétől hizik és virul, ebből merit erőt és ujabb, meg 
ujabb ürügyet a további brutalitásokra. Ez az én 
férjem, tönkretevőm, hogy a legegyszerűbb pa
nasszal kezdjem, egyszerűen kiéheztet bennünket. 
Nem ad pénzt a háztartásra, a gyermekeimet 
szalonnán nevelem meg száraz  kenyéren. A leg-



raffináltabb gyötrelmeket találja ki és amellett 
követelő zsarnok, aki csak parancsokat oszt, ame
lyeknek szó nélkül eleget kell tenni és — szégyen 
ugyan bevallani — de bizony ver is.

— Ver engem, a négy szép gyermeke anyját, 
aki ezer fájdalom tüzében egy életet áldoztam neki 
é s . . .  és ami még jobban fáj, ami a leginkább sor
vaszt: szeretőt tart.

— Igen, igen, nagyságos uram, ne tessék olyan 
hitetlenül nézni, az én uram, ez a koros, késön 
őszülő ember fiatalnak érzi a szivét — másutt, azt 
a szivet, amelynek egyetlen megmozdulása sincs 
a családjáért. Szeretőt tart ez az álszent, elhordja 
hozzá mindenét, pénzét, a szivét, a kedélyét és a 
tölünk ellopott szeretetét.

— Tudom, nagyságos uram, hogy a hivatalnak 
nincs beleszólása ebbe a családi ügybe, hiszen nem 
okoz nyilvános botrányt, hiszen itt mindenki a pu
ritán becsület, az önfeláldozás és a háziszentély 
hősét látja benne, de én már nem birom tovább. . .  
legalább azt kérem, ne tessék neki szabadságot 
adni, soha, egy napot sem, hogy ne utazhasson oda, 
ahhoz a . . .  ahhoz a . . .  Csináljon akármit, verjen, 
éheztessen, kínozzon testileg-lelkileg, de itthon le
gyen, nálunk, nálam!

II
A férj.
— Barátom, egyetlen, megértő öreg barátom, 

valaki előtt fel kell tárnom a lelkemet, ki kell ön
tenem a száz mesterséges zsilippel lefojtott áradatot, 
ami évek óta fojtogat és mint gonosz álom nyomása



fekszik a szivemen. Ismersz, évek óta bizalmasan 
és meghitten élünk, mint a testvérek és te talán 
már többször csodálkoztál azon, miért nem viszlek 
magamhoz, magunkhoz, a családom körébe miért 
nem hívtalak soha. . .

— Most elmondom, mert reád bizom a soha, senki 
előtt fel nem tárt titkot: én boldogtalan, elkeseredett 
és kétségbeesett vagyok. Nekem feleségem van és 
gyermekeim vannak, de nincs családom, nekem 
szép lakásom, barátságos, tiszta szobáim vannak, de 
soha nem volt otthonom. Ha végignézek ezen a 
négy szép emberigéreten, amint körülülik az asztalt, 
a legundokabb gyanúval vizsgálom a vonásaikat, a 
mozdulataikat, a hangjukat és a gondolataikat,: váj
jon milyen kakuk lopta be őket a fészkembe? A 
gyanú rág, mar és kinoz és hiába mondod, hogy 
nevetséges és alaptalan, én tudom, hogy nem az. 
Én egyszer, tiz, ¡tiztenkét év előtt kézzel fogható 
bizonyítékát szereztem annak, hogy ez a vád igaz! 
Akkor, akkor megrendült a hitem és a bizalmam, 
akkor hosszú töprengős éjszakák kinos vajúdása 
után magam mellett hagytam az asszonyt, azóta asz- 
szonyom van, de nincs feleségem . . .

— Hogy a két kisebb? A kicsik? Ez a legirtóza
tosabb, ez a két csöppség. Amikor szakítottam 
vele, tűrt és láthatóan martiriumot szenvedett, de 
két-három év után, egy érzékeny pillanatban, a 
megbocsátó elgyengülésnek egy jól kiszámított per
cében,, mint a kigyó, úgy kúszott hozzám, a lábaim 
elé, a hosszú, nagy betegségem első lábadozásában, 
az ápoló nővér szentimentális maszkjában. . .  Amig



beteg voltam, megcsalt az orvosommal. Irtózom, ha 
arra a gyerekre nézek és utálkozom, ha a pici lá
nyom, vagy tudomisén kinek a lánya az ölembe 
akar kapaszkodni, mert egy hosszú, hosszú és kinos 
utazás jut az eszembe, egy borzalmas összezártság, 
amikor a falusi vendéglőben egészen természetes
nek, másként el sem képzelhetőnek találta a korcs- 
márosné, hogy egy házaspár ne foglaljon el sok 
he lyet. . .  Még erről sem tudom elhinni, hogy az 
enyém, mert akinek az agyába egyszer belerög
ződött a szörnyeteg, akinek módja volt már meg
bocsátani és aki tudja és érzi, hogy a megbocsátás 
érdemetlent ért, az többé nem hihet. . .

— Látod, bor mellett élek, a bor, a társaság a 
vigasztalóm és a bortól eltekintve, olyan szerzetesi 
az életem, mintha öles falak közé zárt kolostor 
rabja lennék. . .  Barátom, egyetlen öreg barátom, 
ha én öngyilkos lennék, fel kellene ujjongania min
denkinek, akiben szeretet és részvét lakik . . .  En
gem diadalmas zenével kell ebből a börtönből a föld 
mélyén rejtőző szabadságba átkisérni. . .



TEMETÉS

Kántor nem zsolozsmázott, pap nem prédikált, 
semmiféle énekkar nem énekelt ferdére taposott 
gyászdalokat ezen a temetésen, de május ragyogása 
öntött el mindent, tücsök hangicsált és vadméhek 
zümmögtek, rigó fütyült és sármány felelgetett neki, 
szarka csörgésébe harkály kopácsolása visszhang
zott és messziről, a fák susogó lomblabirintusában 
kakuk tanult számolni. Mégis temetés volt, gyászba- 
boritó feketeség és szárazra sirt szemű elkeseredés. 
János az ifjúságát temette.

Az erdő szélén a sarjadzó gyepen fekve temetett 
János, emlékezések és bucsuzások voltak a gyászoló 
gyülekezet, fájdalom a pap, megbánás a kántor, vad 
és tehetetlen visszavágyások húzták a lélekharan
got. Szomorú, kesergő, de népes volt ez a temetés.

Most eljött, most előbukkant a mindig buvocs- 
kázó akarás, elszánt nekitökélés, jóra való ösztön, 
molst kaján kárörömmel vigyorgott a koporsó ba- 
kacsinszegélye mellől; ugy-e jó lett volna, ha orvo
sod vagyok? Most már késő, halál ellen nincs o r
vosság.

Ott volt, mindent elborító sürü tömegekbe jege- 
sedve az Idő, az elpocsékolt, kárba veszett Idők ren
getege és gúnyos, hiábavaló felkinálkozással az ün
nep fekete komorságát szisszenő sárgával jajditotta.

A koporsóra borulva zokogtak és mellüket tépve- 
verték a Meggondolatlanságok, de magukkal hoz



ták Jánossal való futó szerelmük kiabáló gyümöl
cseit, gyermekeiket: a Következményeket is.

Áradozó sokaság hullámzott a nagy temetésen é3 
borzongós félelmek rázták meg Jánost, amikor a 
a halott mellé felvonultak a temetetlen Halottak, 
eleven hullák és porladozó élők: az eljátszott és 
megcsufolt szerelmek. Fehér ruhácskában ibolyás- 
szemü szőke gyermek játékedényeket vitt merevre 
feszült karján, mint nagy férfiak érdemjeleit szokás, 
mögötte serdülő hajadon barna haja alól két nagy 
dió szem úszott harmatos tengeren. Varrólányok, 
gyári munkásnők, kávéházi felirók és ledérkedö 
ílművésznők között gyászba vont szekéren kacér
kodott a gyásszal a Nagy Nő, a hires ember híres 
felesége, bronzos fején koszorú fonta körül a gyilkos 
golyó rejtekhelyét. Elfeledte, hogy az ura agyon
lőtte, hivott és biztatott a tekintete, izgatóan ingerelt 
a mosolygós szája és lágy ölelésre tárult a karja.

Lassan és tétovázón jött az Árvaleány, előrenyuj- 
tott kezében a méregpohár, jószivüen és magáról 
eifeledkezőn támogatta a sokgyermekes Anya és 
jöttek sokan, többen mint a félelme hitte és lassú 
felvonulással mind a János szivére léptek, mind 
megtaposták azt a vérző és forró veréséből langyos 
vonaglásba tespedö szivet.

Azután jött az Asszony. Az igazi Asszony, akinek 
minden szerelmes percét kínlódások és vergődések, 
megaláztatások és szenvedések éveivel kellett meg
váltania, jött az Asszony, az egyedül szent és egye
dül igaz, a kinoztatások dárdája a szivében és a mel-



lőztetések, megszégyenítések és elhagyottságok hét
szer hét tövise a lelkében, de karján a korán halott 
gyermeke és kezében egy megtépett, kiszakított, 
elrongyolt idegcsomó, de fején a becsület és a hűség, 
a mindentürés fakó ezüst koronája és az Asszony 
boldog mosolygással, a megbocsátás és a csendes, 
meg nem rendülő szerelem, a megértés és szelíd vá
gyakozás mosolyával hajolt le és csókolta meg azt 
a vérbegázolt szivet.

János temetett.
Az ifjúságát, az örömeit temette és kisértetjárás 

kelt a temetőben. Ám a kisértetek varázsa megtört 
attól a csóktól és a megnyugvás zsongitó boldog
sággal nyujtóztatta János tagjait. A május nevetése 
csengetyiis visszhangot ébresztett az alig feléledt 
szivében és a rettenést elsimította homlokán. Arra 
a lányra gondolt hirtelen, aki ma gúnyosan bácsinak 
nevezte és ingerkedő kacagással bujt ki az ölelő kar
jából. Haragudott és nevetett, azután sietve, hátra 
se nézve szaladt el a temetőjéből. Azt hitte, álom 
volt, rossz, nyomasztó és keserűséget fakasztó álom 
csupán, hiszen itt van, erős és rugalmas, fiatalabb és 
vágyakozóbb mindenkinél, fekete a haja és tüzes a 
szeme, forró a szája és egészségesen lüktet a szive, 
a karja acélja szorosan ölel, a dereka tölgyes és a 
szava csábitó. Elfelejtette, el akarta felejteni, hogy 
temetett, hogy az álom nem volt álom, hogy az erdő 
szélén nehéz és örökkön való obeliszk mered, kő
sziklánál és ércnél súlyosabb és tehetetlenebb a 
negyven esztendeje minden percének makacs lekö
töttségéből épített oszlop.



Azután beért a városba és a szerelmes május ká- 
bitó éjszakájában előtte ment a nő, a csufondáros- 
kodó fiatal leány, egy egyszerű fiúval, egy senkivel 
és nevetve súgta neki:

— Az a vén szatir szerelmet vallott, meg akart 
csókolni. Szerencsére nem haragudtam meg, nevet
tem és bácsinak csúfoltam. Ebből megtanulhatja, 
hogy öreg már és nincs helye a fiatalok között.

És János leeresztve a hirtelen ökölbe szorult ke
zét, érezte, hogy bár kántor nem zsolozismázott, 
pap -nem prédikált, csak az erdő énekesei búcsúz
tatták, mégis temetés volt, eltemette, visszahozha- 
tatlanul rög alá tette az ifjúságát.





€¡fános az órszoéán



Román fogságom emlékezetére



TIZENEGY LÉPÉS

A bukaresti rendőrigazgatóság harmademeleti kis 
szobája, az ajtótól az ablakig. Néha tiz, ritkán tizen
kettő, leginkább csak tizenegy lépés. . .  Olyan egy
forma, magábamélyedő, semmivel nem törődő lépé
sekkel, tizenegy.

A fogoly ott járt hajnaltól késő éjszakáig, rótta a 
tizenegy lépéseket fáradatlanul, étlen-szomjan, a jám
bor baka pedig a sarokba támasztotta a szuronyos 
fegyvert, belckönyökölt az asztalba, nézte, ahogy a 
fogoly őrizetére rendelt másik ember, a civil, a 
,,domnu“ irt vagy olvasott. Ugyan az is inkább a 
rabot nézte, bámulta azt a felfoghatatlan elszántsá
got, keserű némaságot, és törhetetlen fájdalmat, ami 
messze áradt ebből az érthetetlen idegenből.

Egy kém, akit messze, ezer kilométerekről szál
lítottak ide, aki nem tud az idevaló nép nyelvén és 
akinek nincs szava, nincs kívánsága és nincs vágya! 
Egy ur, aki szép. tiszta ruhájában is förtelmes már 
a két hetes beretválatlanságában, de aki nem alszik 
soha, csak ül egész éjjel a földre terített pokrócán 
és egy érthetetlen kis könyvet lapozgat, abból olvas
gat, talán imádkozik. Ráfér szegény bűnös fejére, 
mert már ásítanak feléje Szilisztria maláriás, dög
vészes kazamatái, már kovácsolják a vasat, amit 
jó néhány esztendeig cipelni fog a lábán akkor is, 
ha munkára hajtják a Duna posványái között.



A falai elfogó polc minden rekesze, a faragott 
nagy almárium minden fiókja arról beszél, kiket 
hoztak ide vagy Szebenbe, kik voltak a spiónok 
nagy Romániában és kik kínlódnak a bányák sötét
jében, a naftaíurások bűzében vagy a Duna deltájá
nak valamelyik pokolból kölcsönvett mocsárszige
tén. A baka értetlenül bámészkodik, hiszen nem az 
ő eszének való ez, hogy egy ilyen urat befogjanak, 
a másik meg három óránként, őrségváltáskor újra 
meg újra elmagyarázza a következő katonának, 
milyen rettenetes bűnöst őriznek ők ketten.

Tizenegy lépés! A fogoly némán járja a kimért 
utat, korán reggel, meg későn este int a katonának, 
kisérje el a csapig, mert inni akar, huszonnégy- 
harminc óránként leveszi a szekrényről a falatnyi 
szalonnát és csip belőle egy-két verébharapást. Egy 
szót nem szól, csak délben és este, az ételt hozó 
fiúnak mondja: Nu treba.

A nép, az istenadta és istenverte nép gyermeke 
egyforma minden országban, akármilyen nyelven 
beszélt hozzá az édesanyja. Ha 'sokadmagával van, 
ha tömeg, ha izgatják: akkor kegyetlen, vérszomjas, 
öldöklő és gonosz tud lenni, ha egyedül van, akkor 
ember. Jó, szives, szánakozó, megértő, segitő.

Aposztol Traján polgári őr és ki tudja, hogy hívják 
katonaőr együtt elhatározták, hogy ők aludni fog
nak, egy ajtó sincs bezárva, lesz ami lesz, ha meg
szökik a fogoly, ők elszenvedik azt a pár heti áris- 
tomot. Nagyon jól érthető jelbeszéddel magyarázták 
ezt meg az idegen rabnak és sehogy sem értették



meg, miért nem szökik, miért rázza a fejét és miért 
mondja: Nu treba!

Tizenegy lépés! Már ötödik napja, semmi egyéb, 
mint a tizenegy lépés és hosszú, nagy séták után 
ötperces kibámulás az ablakon. Tizenhét templom 
görög keresztjén csillog a márciusi nap, tizenhét 
templomra látni az ablakból és innen a magasból 
szépen meg lehet látni, hogy melyik templomban 
hallgat misét a király. A fogoly rójja a maga rövidre 
szabott útját, tizenegy lépés az ablakig.

Aposztol Traján polgári őr egy iv papirost halász 
elő, léniát, papirost. Rajzolni kezd, mércsikél, szá
mit, vonalaz és közben ravasz, diadalmasan sunyi 
szemekkel mosolyog a bakára is, a rabra is. Valami 
készül, valami el is készült: egy malom! Egy olyan 
ostábla-féle malomjáték, aminőn gyerekek szoktak 
játszani. Kilenc gyufadarab az egyik fél, kilenc 
kenyérgalaesín a másik és Aposztol Traján szélesre 
huzott szájjal, boldogan fogja meg a fogoly ruháját. 
A szeme, a mosolya, a szétterjesztett keze és az 
egész teste beszél: nézd, ezt csináltam, ha értesz 
hozzá, játszói velem!

A tizenegy lépés megakad. A fogoly leül és játszik 
és elveszít két, három, négy játékot egymás után. 
Szórakozottan, életen rágódó gondolatokkal telve 
ügyetlenkedik a táblán és Aposztol nevet, tapsol, 
kacag, hiszen folyton ő nyer! A negyedik játék után 
felugrik, haiagos szemmel beszél, magyaráz, hado- 
naz, összegyűri a két keze veritékes munkájának a 
gyümölcsét, a malmot a figurákkal együtt és a sâ  
rokba vágja!



A fogoly nem tud a nyelvén, de megérti a beszé
det: Domnu, teneked nincs a játékon az eszed, te 
készakarva nyeretted meg velem a játékot, igy nem 
lehet komolyan játszani! Én vigasztalni, felviditaní 
akartalak, én szerettem volna néhány órára, vagy. 
néhány percre elzavarni az emésztő búskomorságo
dat, de té, domnu, nem hagysz magaddal okosan be
szélni.

Ilyeneket mondhatott Aposztol Traján, a fogoly 
pedig sirva, zokogva borult a vállára szigorú őré
nek, a világon mindenütt egyformán jó embertársát 
csókolta benne. . .

. . .  Azután újra tizenegy lépés, néha tiz» ritkábban 
tizenkettő.



ZORDON KESELYŰ

A helyenként magas fütorzsa között, oldalt az ér 
felé fordulva feküdt egy kis fiú. Egy mezitlábos kis 
urigyerek, aki erre künn, messze a tanyától, le merte 
vetni a cipőjét, hadd csípje a csalán, hadd szurkálja 
a zsombékos talaj és csiklandozza a vadzab szára. 
Kutyatejre, ha lépett, ijedten kapta el a gyenge lá
bát, mert jaj! azt beszélik, a szép sárga virág alól 
gyöngyöző fehérség csontig marja magát az ele
venbe. Azért ő kutyatej, átka a legelőnek, semmiféle 
állatnak sem étele.

A gyerek kezében törött esernyő feszitővasából 
feszitett ijj, az ijjon az apa hegedűjéről lopott húr az 
ideg, könnyű bodzafának az ágából nyílvessző fek
szik rajta, feltollazva szépen, a hegyét remekbe ko
vácsolta a pusztai kovács surbankó inasgyereke. 
Janikának tegze is van, keménypapirosból ragasz
tott-varrt tegez, nyilak tollvégei meredeznek abból. 
Janika most vadászatra jött a birtokára, az uradal
mába: az ér mellett délibábozó elhagyott gulya
legelőre.

János messziről, láthatatlan távolból figyeli, nézi, 
cirógatja a szeme melegével Janikát, huszonöt- 
harminc év messzeségéből lesi, hogyan játszott ő 
hajdan.

Hangos rivallgással szép zöld madár csap a vizre, 
villogva tükrözik lucskos szárnyán a napsugár, fé
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nyes hasát ragyogóra süti a melegben szikrázó ér 
vize, három-négyszer csapongva járja körül a bibic 
a tócsát, zizegő nádak, buzogányos sások között 
ijedt nádiveréb adja a primtenort a rapszódiához, a 
gyerek gyakorlott figyelemmel feszül a reppenő ma
dárra, nem mozdul, nem hajlik, csak a szeme villan, 
csak idegei feszülnek: ő a skalpoló Zordon Keselyű, 
ü  most zsákmányára les, most nem ellenséggel vias
kodik, nem fejbőrre ravaszkodik, most ennivaló 
kell a törzsnek. Zordon Keselyű ügyel, félkönyökére 
támaszkodva csaknem a szemébe néz a nagy Tűz
golyónak, az egyedtilvaló Napnak, de Zordon Ke
selyű szeme erős, bátor és messzelátó.

János a vastag szemüvegén a lelkét látja, a kis 
vadász győzedelmes sikerét figyelve reméli és oda- 
repes a szívverése ahhoz a két fekete, fekete és erős, 
még erős szemhez, ahhoz a kis ijjszerszámhoz . . .

A bibic hirtelen nagyot kanyarodik, a tovakergető 
szelekért fonnyadó katángok fölé és összecsapja a 
két szárnyát, úgy zuhan alá a magasból, de a kis ijj 
pattanásig feszült húrjáról halk zörrenéssel, mint a 
feltörő sóhaj röppen el a nyil és a katángok között 
veszedelmet jajgatva fut, zörög a párjavesztett, öz
vegy bibicnő.

Janika, a Zordon Keselyű a diadal rikkanásával 
rohan a fészekre, amit most felfedezett, leleplezett, 
röhanvást megy keresztül mindenen, zsombékon, 
szamártövisen, még kutyatejtáblákon is és a győ
zelem mámorával emeli fel a nyíllal, az ő nyilával 
sebzett madarat és a fészekből a négy kis zöldpety- 
tyes tojást.



Janika nagy vadász, boldog, büszke vadász, de 
most szepegve húzza ki a nyilat a madár szárnya alól, 
gondolkodás nélkül tépi le kis fehér ruhája szélét, 
hogy a v í z  hiis mélyére mártva, bekösse az ádáz, a 
halálrasebzett ellenség sebét. A kis madár behunyt 
szemmel, igazi madárfélelemmel piheg, a vadász, a 
szigorú, a kegyetlen Zordon Keselyű pedig a félén
ken tapogató ujja hegyén átj úgy érzi, hogy a halódó 
madársziv minden fájdalmát az ő szive veri vissza 
és simogatja, rálehel, itatni akarja és beszél, gügyög 
hozzá madárnyelven, becézőn, biztatón: jaj, csak meg 
ne halj, gyönyörű madaram, jaj, csak felgyógyulj, 
aranykalitkába teszlek, magam etetlek-itatlak, jaj, 
csak el ne pusztulj, gyönyörű aranyzöld madaram!

Jánosnak a két vastag szemüvegét elfogja a ho
mály,, ahogy tovább nézi Janikát, a toporzékoló Ja- 
11 ¡k á t,amint sirt ás a gyönyörű aranyzöld madárnak, 
egy vitorlatollát a kalapja mellé, egyet a kis halom 
fölé tűzve. Azután. . .  azután föltekintett Janika a 
kis sírról és hencegőn, dicsekedve hitta a legelőszélen 
botorkáló két kis béresgyerekpajtást, lássák a di
csőségét, a győzelmét. Aztán sirgyalázó lett Janika, 
mert felbontotta a kis halmot, hogy bebizonyítsa az 
igazát és halottrabló lett Janika, mert hazavitte a 
zöldpettyes kis tojásokat, amiken még érzett a mene
külő mama testemelege.

Egy bibic mama jajpanaszosan keringett a katáng- 
kórók felett, amiket a puszta szél forgása kergetett, 
hol ide, hol oda, János pedig befeléfuló sírással, a 
szivébe folyó könnyekkel siratta, hogy ő most fo
goly, főbenjáró bűnnel vádolt rab, aki a szabad pusz-



tától, a boldog, pusztai értől és az élete emlékeitől, a 
bibicsirtól és a bibicanyától és a Zordon Keselyűtől, 
ki tudja, hová? ki sejti, meddig? elválik.



RÉSZVÉT

János érzéstelenül, kiégett, könytelen, fájó moz
dulása szemmel nézte a sötétre kárpitozott szobában 
az ő Asszonyát, aki fehéren és bánatosan, nehez
telésre csúszott ajakkal fehér csipkék bodros árjá
ban feküdt. . .

Lobogó gyertya fénytáncában mintha a minden- 
ség is táncolt volna, mintha ő maga is táncolva si
ratná vissza befelé csukló zokogással a hideg igaz
ságból az élet meleg hazugságai közé. . .  Egyszerre 
belevillan valami rémületes tudat: Koporsó! Hiszen 
ez koporsó! Az ő Asszonya szemfödél csipkéi közül 
néz fájdalmas ajkával, amiért egyszer elment és 
nem jött vissza és engedte őt is elmenni! Hiszen itt 
temetés készül és a sok megfizetett, erőszakolt hazug 
sirás között a gyerek, az ő gyereke ájulós fuldok- 
lással fetreng és egy öreg ember, egy nagyon meg
öregedett szép fehér ember dadáskodva csititja a 
János anyját, azután egymásra borulva hangosan 
kiabálják a János nevét, keresve, hiva, kétséggel 
bizakodón, mint akit nem látnak, mint akit nem ta
lálnak, mint aki elment és nincs, d e . . .  talán vissza
jöhet.

Suttogós, pletykázó vénasszonyok éneklő sira- 
tása, fiatal kacérok tükörbenéző bánata mind hazug, 
csak az udvar, az utca igaz és őszinte és emberi: 
beszélgetős kíváncsiság, udvarlás, alkudozás és a 
friss nap csiklandozóan kívánatos levegőjéből mohó,



nagy kortyok, hiszen mást siratnak itt el a kevés 
szomorúak.

János mindent lát, a mozdulatlan, csikorgóan szá
raz szeme mindenütt ott van és olvas a szivekben, 
érti a lelkek ráncaiból illanó titkos megérzéseket. 
Torkát a láthatatlan Nagy Kéz hóhérolja, a halán
tékában az utálat és gyűlölet ezer pöröllyel kala
pálja az undorodó fájdalmat, ami mind kevés ahhoz, 
amit érdemel ez a léha, kíváncsiskodó és életörömö- 
sen az ő Fájdalmát, az ő Bánatát és az ő Vágyódását 
élvező falka.

János vágyódásokat érez, a düh mellett régebbi 
kívánságok melegednek fel benne, a koporsón, a 
judáskodón fejcsóváló, sápitozó embereken túl fiatal 
menyasszonyt lát, aki boldog szorítással kapasz
kodik belé az oltár előtt és aki piruló boldogsággal 
bújik melléje a templomban gratuláló hömpölygés- 
ben, János érzi, ahogy az ő friss Asszonya eskünél 
biztonságosabb nézéssel fúrja a szemét a szemébe 
és úgy mondja diadalmas ujjongással a pap után az 
esküt...,

A pap, a fiatal, bizakodó és boldogságos szavu 
pap, aki az ő Istene nevében örökös örömöket pré
dikált nekik és róluk, aki a meleg és érző szavaival 
kiszobrozta az ő szerelmüket és aki koronát tett a 
szerelem szobrára, amikor a beteljesedés órájában 
a fiukat keresztelte, a pap, a fiatal fekete pap itt van 
most is: egy fehér, ráncos arcú öreg ember, aki sirós 
hangú zsolozsmákat mond és akinek akadozik a 
szava, amig igaz meggyőződés nélkül, szemrehányó 
kesergéssel elmondja: Isten igazságos biró.



János látja, ahogy a rettenetes fekete emberek, a 
szívtelenek és könyörtelenek el akarják vinni az ő 
szép, friss, kacagódalu menyasszonyát, ahogy eme
lik a nászágyával és ahogy le akarják takarni egy 
csúf fekete takaróval és akkor János a fojtogatós 
nagy kéz szorításából élesen, vadul sikolt. . .

— Beteg vagy domnu, rosszat álmodtál talán ?
János felnéz a baka aggodalmasan föléje hajló ar

cába és lát és tud.
János ott ül a földön, a háta egy szekrénynek tá

maszkodik, az ablakon kajánul veri vissza a félel
metes sötét a belső lámpafényt, az asztalon szuszo- 
gós horkolással fekszik álmatlan álomban a porkoláb.

— Temetésen voltam, fiam szoldát. Márna temet
ték otthon az asszonyom! Megéreztem. Megölte a 
bánat.

A durva katonaember arca fájdalmas merevre 
feszül,, a szeme aljában alkonyodon csillan valami 
nedves fény.

— S z e g é i' domnu, megszokta az ilyet néha látni 
az em ber! Bizony . . .

. . .  és a szuronyos puska csörren a padlón. Juon 
minden szabály ellenére leveszi a kétszarvu sapkát, 
¿úgy mondja iskolásán remegő hangon:

— Miat3'ánk, ki vagy ..



JÓB KÖNYVÉBŐL

 És szürkülő derengésbe fordult megint az éj
szaka, ígéretes halványodás indult hódításra Ke
letről.

Ex oriente lux. Ez a gondolat homályosodott Já
nosban, dermedt és összetört tagjait kifeszitve ágas
kodott fel a szekrény mellől, ahol mozdulatlan álmat
lanságban .ült és bámult az uj reménységek titkos 
tükrébe, a sok éve szivárványosodó szennyes ab
lakra. A nagyváros lámpái, mint szentjánosbogarak 
vilióztak át halványan az alig sejtető derengésen, 
a porkoláb éjféli nyugalommal hofkolt, a katona pe
dig édesen, hazaálmodós mosolygással fektette a 
karjára jóságos és szeretetet tükröző paraszt arcát.

Éles esik vág most a rab szemébe, a szomszédos 
tűzfal lármás csókái hangos ujjongással ijednek fel a 
kéményekből, ébred a rabszolgák népe, tűzgyúj
tásra nyújtózkodnak a kis mindeneslányok és a 
gyárak robotos sietői. Az utcákon nappali álomba 
csukódnak az apró villamoskörték, törpe kis házak 
rozoga ablakaiból a reggeli mécsek pislákolása mu
tatja, hogy néhány órára vége a világi nyugalom
nak és a fogoly uj várakozással, uj epekedéssel hivja, 
a vágyával szinte húzza fel a messziről várandós 
Napot.

óh, azok az éjszakák, azok a másvilági csendben 
folyton hosszabbra nyuladozó ólmos percek, azok a



tébolydás órák, amikor ott kell ülni a hidegen ta
padó szekrény falához támasztott háttal, amikor a 
nagy épületben minden nirvánázik és amikor üditő 
változat a felváltás órája, az uj katona arca és a 
régitől való bucsuzkodás.

Mert jóbarátok ők, hiszen minden rab jóbarátja a  
másiknak, habár az egyiknek fegyvert adtak is a 
kezébe azért, hogy a fegyvertelent őrizze.

A vágyakat és gondolatokat, a teljesületlenségre 
születő, fogantatásuk előtt elvetélt reménységeket 
nem lehet a szuronyok hegyével visszakergetni a 
kháoszba, előbukkannak azok és tépve ölik, bolon- 
ditóan kergetik egymást és hajszolják a mozaikozó 
agyat a megkavarodáshoz.

Hogy lett volna, hogyan kellett volna lennie, mit 
mondott, amibe belekapaszkodott Néró és mit hall
gatott el, ami pedig kiverte volna a fegyvert a kéz
ből. Későn van, a kocka már pereg és akik forgatják, 
azokban kevés a szánalom és a szeretet, azok csak 
nyerni akarnak, a veszteség ellen feifegyverezik a 
havasok fiát, aki jobban fuldokol a kőhalmazban, 
mint a fogoly. Mert amazt testetlen kinok gyötrik és 
rágják a lelkét, emennek lelke alig van, csak az egye- 
dülvaló teste senyved.

Oh, azok az éjszakák, amikor bele kell bámulni 
a villamosszálak vakitásába, vagy beleőrülni a ka
jánul sötét ablakba, amint a belső nyomorúságot 
veri vissza; és a beletekintő rabra egy szakállas 
rém elnyúlt, hullásodó képe mered és egy hang, egy 
régen elhangzott szó révedezve keres utat a tuda
tában, egy mondatot olvas a gondolata: valahol,



valaha nyomtatott apró betűk ijedelmesen susogják 
körülötte:

„A m á s o d i k  j a j  e l m ú l t  é s  Í me  a h a r m a- 
d i k j a j  j ő h a m a r.“

Óh, azok az éjszakák, a második jaj után a harma
dik és a negyedik és a következők és akkor a hirtelen 
támadó hajnalban egy hangos szó kopogtatta a fo
goly szivét, az ezerszeres tűzben lágyan hajladozó 
érzést és az imént még acélkodó értelmet: Biblia.

Egyetlen menekülés a tökéletes őrülettől, egyet
len ir a kinszenvedéses pokol, az éjszaka százmilliós 
démonhada ellen, egy Biblia. Milyen enyhülés, édes 
megnyugvás volna a régen elfelejtett tanításokat 
tanulni és megnyugvást keresni a halászemberek 
tempós Ielkesíiltségéből, az elernyedő reménytelen
ségből beleringatózni a lelkesült reménységekbe!

„Ólomlábon jár az ellen,“ de nemcsak azon jön, 
azon távozik is. Az éjszaka makacskodó tülekedés
sel vivja kora márciusi harcát a Tavasz lassan di
adalmaskodó nappalával, ködezredek imbolyognak 
a  friss szellő ellen kelő harcra, de a párás lehelletek 
hiába feszülnek, mégis felbukik a Nap, mosolygó 
sugárzása aranyba forrasztja ezer viskóját és sok 
emeletes palotáját a kuckókban takarózó nyomorú
ságnak, templomok ezüstös kupoláin tündértáncba 
perdül és csiklandós jókedvvel ébreszti az alvót.

A porkoláb mosolygós örömmel derül fel az asz
talról, karjainak üdvözlő kitárásával karolja a lan
gyos fénynyalábokat és szeretettel, sajnálkozó gyen
gédséggel simogatja két szeme a rabot.

A rab beszél és nem érti senki. Idegen nyelven,



egészen idegenül csengő szóval kér valamit. Egy 
kis könyve.van, azt mutogatja, de hiába, nem értik 
az erőlködő magyarázkodását, nem értik, hogy mi 
ez a szó: Biblia. Egy bibliát akar, olyat, ami az ö 
nyelvén szól hozzá, de a tüzes nyelvek pünkösdje 
messze volt még és nem volt az az idő, amikor: 
„ . k e z d é n e k  s z ó l n i  m á s  n y e l v e k e n . “

. . .  És akkor a kétségbeesés órájában, amikor min
den vére a nyitott ablakhoz hajtotta,, hogy onnan le
vetvén magát, örökös szabadságot orozzon, akkor 
egy ceruzahegyet fogtak meg a zsebében ideges
kedő ujjai. Egy hajdankori szemetet, a zsebbe tett 
ceruza kitört grafitparányát és kezében volt a 
tüzes nyelv.

Templomot rajzolt, hegyestornyu Istenházát, a 
toronyra pedig a csillagos buzogányt. A porkoláb 
nem értette, de az igaz emberszeretet, a szenvedés
ben nem különöző jóság tárta ki kézfogásra a bilin
cseket markoló tenyerét, amikor a csillag helyére 
kakas került. Ezt ismerte! Most már tudta, hova kell 
mennie és mit kell kérnie.

Ragyogó boldogság öntötte el, hogy ime ö, a féreg, 
a nálánál még nyomorultabb, szenvedéses kínlódá
sokban fetrengő gyengébb férgen segíteni tud . . .

. . .  És amikor mégsem tudott, amikor a rab azt 
látta, hogy hiába a jóakarat és a szeretet és leborult 
reá újra a biblia nélkül való csufondáros éjszaka, 
akkor vértelenségtől kalapáló koponyája mélyéből 
felbuggyant a sok év előtti tanítás:

„ J ó - e  a z  N é k e d ,  h o g y  n y o m o r g a t s z ,  
h o g y  m e g u t á l o d  k e z e d n e k  mu n k á j á t



é s  a g o n o s z o k  t a n á c s á t  t á m o g a t o d , “ 
mert, „ha  l e f e k s z e m ,  a z t  m o n d o m ,  m i k o r  
k e l e k f e l ?  d e h o s s z  ú a z  e s t v e  é s b e t e l e k  
h á n y k o l ó d á s s a l  r e g g e l i  s z ü r k ü l e t i g . “



ANICA

Anicát éjféltájban hozták be az őrszobába. Vé
kony kis grenadin ruhája mint halvány tengervíz 
folyta körül a véznácska testét, nehéz fonatokba ra
kott kékellő dús haja lehajlásra szorította a kis fejet, 
a  halvány barna arc elveszett, homályba fűlt a ren 
flektorozó szernek fényétől. Anica cigányleány, lakk 
topánkában, selyemharisnyában az utcán talált kis 
csavargó. . .

A durva rendőrlegények, a hatalmukat fitogtató 
detektívek erőszakoskodó vagy ravasz tréfáit és 
közeledését csengő nyelvvel és éles körmökkel verte 
vissza Anica, az apró szájából szakadatlanul pereg
tek a formásán kiesztergált mondatok, amikkel óra- 
hosszat szidta mindannyit.

— Amiért behozott az őrjárat, azt hiszitek, azt tel
hettek velem, amit akartok, ti vérebek, pribékek, 
ligeti csibészből lett rendőr urak! Nem csavarogni 
voltam én, vőlegényem van nekem,, ott muzsikál a 
Kairóban, azt hallgattam mostanáig. . .  Hazudsz, 
gazember, nem láttál te engem mással soha! Nem 
ig az!. . .  Vagy ha lá ttá l. . .  hát akkor . . akkor az 
Volt a vőlegényem, de kiadtam az ú tjá t. . .

A rendőrök nevettek, bosszankodtak, jöttek-men- 
tek, azután ráborult a csend, a fáradt álmok, a lo
pott szundikálások riasztó csendje az őrszobára és 
ettől a csendtől János hirtelen felébredt. Felébredt



abból az idegzsibbasztó félálomból, lázas ájulásból, 
ami a szemein, az agyán, a szivén szorongott és 
amiben hallotta és értette Anica szavát, de nem volt 
hozzá ereje, hogy felemelje a pilláit és megnézze, 
ki az*.

János a kályha mellett ült a széken, a mindig hideg, 
soha be nem fütött vaskályha mellett egy keménv 
széken, mert ez a szék volt az ő lakása már régen, 
egy hete, két hete, féléve, vagy még több.

Szép fekete télikabát volt Jánoson, meg elegáns 
cipő, jó ruha, de alatta barnára szennyeződött gallér 
és fölötte bozontosnak indult vad szakáll. Jánosnak 
nem adtak fehérneműt és nem engedték beretvál- 
kozni. Olyan volt János, mint az irdatlannak induló 
angol park, mint a tövistől ellepett, elhagyott udvar.

A rendőr a pádon aludt, a detektív a két könyö 
kére hajtotta a fejét és úgy horkolt bele a piszkos 
asztalba, a sötét sarokban, a rendőrök vaságyán pe* 
dig egy kis kék batyuból parázsosan villogott a két 
foszforeszkáló fekete szem. Anica.

Megmerevedtek János tagjai a hideg széken, az 
ülő szundikálásban vagy zsibbadásban, halkan, vé
kony cipője csikordulástalan lépéseivel kezdte a meg
szokott sétát, az ajtóba vágott kis ablaktól a hátsó 
karcerajtóig. Ismerős ut volt ez, sok százszor rálé
pett minden gyalulatlan szálkájára, minden hasadé- 
kára. Az ágynál halkan feléje pisszegett a leány, 
hangtalan hangon, inkább csak a szeme-szája reb- 
benős mozdulatával kérte, hogy üljön oda.

— Maga is fogoly? Mióta van itt? Mit akarnak 
magától? Én látom, hogy maga ur, órája van, lánca,



sok cigarettája, talán pénze is, miért nem szökik 
meg? Én reggelre megszököm.

Piciny harangvirág csengetyüje rezdült a torká
ból, mikor kacagó kedvvel nézte János ijedelmét.

— Ne ijedjen meg. Én bizony megszököm, maga 
meg segit. Még akkor is segit, ha nem akar. Majd 
meglássa.

Meleg kezével megfogta a János kezét, egy fo
gással kitapintotta, hogy nincs-e gyürü rajta, azután 
erre a kézre támaszkodva felugrott az ágyról, bele
nézett az alvó rendőr arcába, merőn, hidegen, hideg 
gyűlölettel.

— Behoztak, mert szeretek. Mert elmentem ahhoz, 
akit szeretek. Süssék meg az erkölcsüket, azt sze
retek, akit akarok, akkor megyek hozzá, amlikor 
akarok. Én vagyok a fiatalság, a felbuggyanó szere
lem, ők az öreg képmutatás. Amit megtiltani akar
nak, amiért be akarnak zárni, meg akarnak gyalázni, 
azt zárt ajtók mögött zsarolják ki abból, aki olyan 
buta, hogy megijedjen.

A kapu alól bejött az őr, megnézte a rabokat, 
meg vannak-e? Benézett a három cella ablakot^ 
megfenyegette botjával a cigánylányt, kivette az 
alvó rendőr szájából a félig szívott cigarettát, kiment.

— Látja, ez rendes ember, becsületes, derék 
rendőr, mégis ezt fogják helyettem becsukni, mert 
én kiszököm, mielőtt a többi felébred. Ez fog kien
gedni. No, ne nézzen olyan hitetlenül rám és szóljon 
már egy szót!

János szomorúan, a régen elvesztett hit felcsilla
násával bánatozón nézte az eleven Vágyat és ifjú



Reményt, visszament a székére és bámulta, öntu
datlan nézéssel figyelte a rég nem látott külső vi
lágot. az utcát, az embereket, a csiripelő veréb- 
tábort és a bukaresti csókákat, amik mind valóság, 
jó és boldog, keserű és igaz valóság voltak egyszer. 
Egyik a múlt héten, másik a múlt évben, de voltak... 
A lány macskásán, lesből ügyelte az embert, azután 
csendesen duruzsolni, érthetetlen dünyögéssel be
szélni kezdett az egyik cellaajtó hasadékába.

Egy perc múlva, vagy tiz múlva, fuldokló köhögés 
vert ki a lakatos ajtó mögül, türelmetlen dörömbölés 
tarkázta a hördülő kínlódást, a rendőr megfordult a 
pádon, kívülről pedig bejött a kapus.

Mérges fojtottsággal, az alvó kolléga álmát figyelve 
nyitotta ki az ajtót, úgy kérdezte suttogó szigorral, 
mi baj. Az ajtóban megjelent a Tüdő vész, az eleven 
Tuberkulózis, lengő hajjal, izzadtan izzó arccal, lihe- 
gős kapkodással a csak kicsit frissebb levegő után, 
a nyomában pedig tolakodott, fúródott kifelé még 
három-négy médiuma a lavateri boncasztalnak.

— Levegőt és vizet!
Támolygós vágyakozás hozta, sodorta őket a pos- 

hadtság savanyúságából és ahogy Anica mondta: 
„az derék ember, jószivü,“ vitte őket kifelé a régi 
kaszárnya kőfalba szorított nagy udvarára.

A másik pillanatban Anica is kinn volt, a kapu alól 
utána lesett a fáradt, uj életet, csítlagragyogást vagy 
gyilkos ködöt, de szabad teret keresőknek, azután 
nagyot csapódott a csak kilincsre csukott kapu és a  
detektív felriadva, ijedt robogássa! roham az ajtónak.



Künn sárgába sűrűsödő köd tengere hömpölygött, a 
villamos zseblámpa éles felvillanása három lépésre 
már letompulva, csorbán halt el a mozgó, alakos 
párafalon. Anica beváltotta a szavát. Anica meg
szökött.

Jánosban viaskodó harcot kezdett a nagy tehetet
lenség, a káröröm és a messziről előcsillámló szabad
ság vágyó zajdulása.
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HÓFEHÉRKE ÁLMA

. . .  És amikor Hófehérke beleharapott a mérgezett 
almába, akkor halálos ájulásba esett. Mindenki azt 
hitte, hogy halott, szép és gonosz mostohája pedig 
ujjongással nézett bele az igazmondó tükörbe. Pe
dig Hófehérke nem halt meg. Hófehérke aludt és 
álm odott. . .  Álmodott arról, ami százezer év múlva 
történik . . .

„A bécsi Burg fehértermében udvari bálon táncolt 
Mária Antoinette és olyan szép volt, hogy amikor 
gróf Riesenfeld ulánuskapitány karján a Lands- 
kneclitet lejtette, mindenki abbahagyta a táncot és 
mindenki felállott a helyéről, hogy a világszép 
királyleányt és a legkülömb gavallértisztet bámulja.

A trónemelvényről az anya boldogságával és az 
elkapatott szép asszony rivális szemével kisérte 
leánya táncát és sikerét Mária Terézia és odasugta 
kedves Lipót fiának:

— Ezt a leányt férjhez kell adni. Túlságosan szép 
és túlságosan buja.

Lipót elgondolkozva nézett a húgára és az any
jára, azután az ő csendefs, nagyon finom és nagyon 
jóindulatú hangján csak ennyit felelt:

— Te, anyám, akkor is királynő lettél volna, ha 
parasztkunyhóban jössz is a világra, Tóni királyle
ány, tehát természetes, hogy király felesége legyen.“

Tóni ezalatt nem hallott mást, mint a táncosának



a zene üteméhez igazodó halk suttogását és nem 
látott egyebet, mint a két szemébe mélyedő két acél
szürke, mindent kifejező szemet. A gavalléros sut
togásra nem sokat adott a bécsi udvar könnyű leve
gőjében felnőtt Tónika, de a két szem, az megmon
dott mindent. A két szem, az hűséget .vágyat .ragasz
kodást és szerelmet, önfeláldozást és követelést 
igért és esküdött, ez a két szem a halálról beszélt, 
a két szem sirt és nevetett, könyörgött és panaszolt. 
És Tóni, amikor a szertartásmester szép szallagos 

pálcáját felemelte, engedelmesen abbahagyta a 
szerelem táncát és bucsuzóul odasugta: Holnap ki
lovagolok.

Holnap kilovagolt és holnapután is és azután három 
hónapon át minden nap, ha nem esett az eső avagy 
egyebütt nem találkozott a gróffal. Mind a ketten 
tudták, hogy haszontalan és hiábavaló a találkozás, 
hiszen ezer őrző szem előtt még egy lopott csók is 
lehetetlen, de néha, ha az etikett megengedte, kezet 
fogtak, néha Tónikának kedve támadt, hogy egy 
tisztáson leszálljon és akkor a gróf markába lépett 
és a gróf kezére támaszkodott.

Bakfis szerelem volt, diák szerelem.
Egyszer aztán furcsa emberek jöttek, még a bécsi 

ceremóniásoknál i!s cerémóniásabbak és hoztak egy 
festményt, azt mondják Tónikának, hogy ez a 
vőlegénye.

Azt mondták, hogy a vőlegénye egy puffadt, 
kifejezéstelen, furcsa szakáltu és furcsa öltözetű kis 
potrohos és a szeméből nem lobogott más, csak ügye- 
fogyott tehetetlenség és barátságos, szinte nevet



ségesen jóindulatú ijedtség. Ez a vőlegény Louis, a 
dauphin.

Akkor beszökött az édesanyjához., éjszaka, lefek
vés után, csak úgy hálóköntösben és odabujt az 
ágyába, magához ölelte és sirt. Elmondta, hogy ő most 
nem király leánya, ő most nem Habsburg-Lotharin- 
gen hercegnő, Mária Antoinette, ő most csak egy 
szcmoru kis lány, valahol a külvárosban, aki nem 
a császárnéval, a királynővel, hanem az anyukájával 
beszél. Ö utálja ezt a francia princet. akit soha nem 
is akar látni, ö szerelmes a grófba.

És Mária Terézia is azt mondta, hogy ő most egy 
kis polgárnő, aki azt akarja, hogy a leánya jó par
tidét csináljon, jól menjen férjhez és a végén úgy 
belecsipett Tónika habkarjába, hogy a sikoltásra 
összeszaladtak a lakájok: Túlságosan szép vagy itt 
mellettem.

Tónikának bele kellett harapnia a mérgezett 
almába és el kellett menni az Ígéretek városába: 
Párisba, a grófnak pedig a török h a tá rra . . . “

Hófehérke a törpék barlangjában álmodott tovább:
„A franciák nagyon sokáig udvariasak és barátsá

gosak voltak, sőt akadt olyan is, aki az udva
riasságot és az alattvalói hűséget túlságosan meré
szen magyarázta, de azután goromba emberek 
jöttek, jobbára rongyosak és kiabálók, csúnya asz- 
szonyok, akik le nem tették a kötőtűt soha és azután 
addig jöttek, amig elvitték a barátnőit, a gyermekeit, 
a komomáit.

Irkálta haza a kérő, könyörgő és sürgető leveleket, 
válasz nem jött, hanem ha belenézett abba a törött



tükördarabba, amit örökségbe hagyott reá valaki, 
akkor abból a százszorszép édesanyja gúnyos ajka: 
mosolygott felé; túlságosan szép voltál itt mellettem.

Egyszer bevezették egy terembe, ahol mindenféle 
fortéimét beszéltek előtte és egy közönséges paraszt
szekéren kivitték egy térre, ahol sokan voltak és 
ordítottak és ő nem érzett mást, csak egy zuhanást...“

. . .  Egy zuhanást érzett Hófehérke, mert a törpék 
elejtették az üvegkoporsót és Hófehérke torkából 
kiesett a mérgezett alma és ő felébredt.

Hegyen-völgyön lakodalom támadt és Hófehérke 
boldog volt, mert az ő papája egy mesebeli király 
volt, egy idealista, aki hőshöz adhatta csak férjhez 
a kis leányát és nem diplomatizált. Hófehérke nem 
tudott titkot tartani és a felébredési lakomán elbe
szélte az álmot, hogy a jósok megfejthessék. A 
gonosz mostoha, a már régen nem százszorszép 
király asszony gúnyosan mondta:

— Nem keli ide álomfejtés, egyszerű dolog az 
egész. Hófehérke százezer évvel visszaálmodta 
magát az őskorba, mert olyan anya, aki a leányát fel
áldozza a hiúságának, a mai világban el sem kép
zelhető.

És Hófehérke hálásan csókolt kezet a bölcs: 
mostohájának.



CSIPKERÓZSIKA BABÁI

Az.t a tizenhatodik évfordulót nagyon nehezen 
várták Meseországban. Reménykedő félelem, aggo
dalmas magabiztatások, gyengén elsóhajtott ,.hátha 
mégsem“-ek ideje volt ez a majdnem ezer hét, amig 
a kis Rózsika a keresztelőbölcsőből akkorára nőtt, 
hogy a sok száz csodababáját vitrinbe rakta és ö 
maga is, mintha aranyos-ezüstös vitrinből nézne ki, 
a kastély háromszázhatvanöt ablakán át azt leste: 
vájjon melyik lesz? vájjon igaz lesz-e? el fog-e jönni 
a századik év végén, hogy őt megváltsa?

A babák a vitrin kristályos üvegfala mögött sok- 
értefmü mosolyokkal bambáskodtak, Sors anyó 
pedig sötét vackában szakadatlan szorgalommal 
pihenő nélkül pergette a gombolyító orsót.

Aztán, ime, hiába volt minden elővigyázat, hiába 
vetettek parázsló tüzbe, emésztő máglyára minden 
kerekes rokkát, szuróhegyü orsót, hasztalanul állott 
ezer strázsa minden kapuban, száz komornyik min
den ajtónyitásban, mégis belopakodott, Rózsika 
királykisasszony selyemhálós kis ágyáig nesztelen- 
kedett a vén Kíváncsiság, ördög vámszedője, keritő- 
nők dédöreganyja, tanítómestere.

Elvezette a kis királyleányt Sors anyó büzhödt 
kuckójába, kézbe vétette vele a végzetnek szentelt 
orsót és jött a százesztendős álom . . .

— Tudnivaló a meséből, hogy ülőhelyükön alud



tak el a kényeskedő udvari dámák, feszesen szo
rongatott kardmarkolatra dűlve meredtek alvó 
vázakká a palotaőrök, trónján, parancsoló kezét 
kinyújtva szundikált a felséges királyapa és szerel
mes énekre feszitett torokkal álmodtak az aranyos 
kalickákban a dalos madarak. A végzet rokkájára 
támaszkodva, kezében az átkokat teljesítő orsóval 
szendergett Rózsika, csak a szűrős galagonya, a 
/hosszú tövisű élősövény, az ezer tűvel védekező 
csipkebokor nőtt, növekedett pillanatok alatt irdatlan 
bozóttá, vágyva, kapaszkodva, egymásba ölelkezve. 
Mire az utolsó kis kukta is elaludt a királyi konyhán, 
akkorára őserdőt varázsolt a tündérek dédanyja a 
királyi kastély körül és akkorára mozgás, élet 
támadt a babás vitrinekben, felengedtek a  merev kis 
viasztagok és állandó mosolyra formált arcok. Az 
élettelen mosolyból komoly gondolkozás vagy kacér 
nevetgélés született, a drágaköves nagyszekrény 
ajtaja kipattant, a babák megelevenedtek és életre 
ébredtek.

A halálos álom birodalmát átvették a halhatatlan 
élet álmodói, a szerelmes müvészlelkek illatos cso
dái. Királyné is akadt a vitrinben, pásztorlányka is, 
■daliás hős és furulyás hegyilegény. Étet indűlt a 
megszűnt élet nyomán, pezsgett a feltámadott kis 
országocska felvirradó népe. Mosolyogva jártak 
a köröskörül alvó nagyok között, táncoltak és imád
koztak, szerettek és intrikáltak, párbajt vívtak és 
életet mentettek, törvényt hoztak és ítéleteket mon
dottak, munkába görnyedtek és nagy jövőben re
ménykedtek, parádéztak és betegeskedtek, születtek,



meghaltak, pártokra szakadtán háborúskodtak és — 
a babaélet rövid! — mire a második nemzedék fel
nőtt a babamértékig, már elfelejtették, hogy ők csak 
bitorlók, hogy csak Sors anyó és az álmot paran
csoló gonosz tündér szeszélyéből urak és hogy fel 
fog még ébredni ez a sok élőhalott szobor körülöttük. 
A nagy üveges szekrény muzeum lett, a régi királyi 
bútorok áthághatatlan hegyóriások, a százesztendő
— az öröklét .. Nem lesz itt változás soha, az alvók 
álma időtlen. Babaország és a minden teremben 
ujratermő ellenséges Babaországok világbirodalmak, 
hiszen a világot a vadrózsabokor szegi.

Azután eltelt kilencvenkilenc esztendő, tizenegy 
hónap, meg huszonkilenc nap, a csipkebokrok közé 
szorított „világ“ összebékülve ünnepelte annak a 
nagy költőnek az emlékét, aki megírta a babaembe
riség nagy époszát, aki dalba foglalta az ősregét, 
hogy aludt el Csipkerózsika és hogy éledtek meg 
a babái. Az ősregén nagyot mosolygott minden 
tudósi, hiszen ezerszer megcáfolták már adatokkal, 
statisztikai számtömegekkel és ásatásokkal bizonyí
tották, hogy mese az egész. . .  Hogyne, ki is kép
zelhetné , hogy ezek a hatalmas szoboralakok,, 
megkövült torz emberi formák éltek, szerettek, gon
dolkoztak valaha?! . . .  Hiszen igaz, tény, hogy 
gigantikus, csodás alkotások, élethüek a ruhájukban 
éppúgy, mint egyéb emberi vonásukban, bámulatos 
müvei az emberi tudásnak és nagyotakarásnak. de
— szobrok vagy a játékos Természet játékai. Folyt 
a szó, a tánc, élőképek és lendületes diszbeszédek, 
lakomák és ünnepi felvonulások a „világ“ minden



fővárosában, — de jött kívülről egy mosolygó arcir 
ifjú, erős akarattal a szivében, bűvös varázsszóval 
az ajkán és éles pengével a kezében. . .

Leomlott az ősvadon, felnyíltak a berozsdásodott 
zárak, elcsattant egy szemérmes mesebeli csók és 
— felébredt a szobrok világa, ujrá vitrin lett a vitrin, 
visszatakarodott babakirálynő és pásztorleány, 
kényes udvari apród és marcona lovag,

A felelevenedett kastélyban vidám volt mindenki, 
még a kis macskák is tejszínben fürösztötték bol
dogságukat. Türelem pedig, a varázslatoldó drága 
tündér suttogó vigasztalással lopakodott a kristály- 
falu üvegszekrényhez:

— Ne búsuljatok, merevségre szorított Babaország 
•népei, száz év a, tiétek volt, az övék csak a fele. 
Eleven babák lesztek, világ remeklő csodái mindig, 
még akkor te, amikor Csipkerózsika már régen csak 
mese. Ti vagytok a maradandó Valóság, az ő életük 
csak álom, az álmuk, az eljövendő örök álmuk pedig 
az igazi sorsuk és rendeltetésük, mert nem tudják, 
mi az igazi szeretet. A csókkal megváltó királyfi 
nem jött volna közétek és ellenetek, ha ti annyi 
nemzedéken megtanultátok volna: minden baba csak 
baba. Akire selymet vet a játékos élet, az királynő, 
akire rongyot, az koldus. Vagy van-e közietek valaki, 
akit megkérdeztek, mi akar lenni, melyik gyermek 
kezében akarja magát becéztetni vagy eltöretni?

A vitrinben néma elgondolkozás, a termekben 
hango* rivallás, mert elhatározták a nagyok, hogy 
hadba megy a nép a szomszéd ellen, hiszen a szom
szédnak sok nagy hibája van: más nyelven beszél,



másképpen imádja az Istent és — sok a kincse, 
onnan kerül nász-ajándék Csipkerózsikának.

Türelem, a varázslatoldó drága tündér könnyezve 
röppent ki az égbe nyiló ablakon.



A KITÖRÖLT MESE

„Szegény eklézsiában maga harangoz a pap“, ez 
a mondás nagyon ráillett volna Szabó Dániel tisz- 
teletes ur falujára, ha egyáltalában harangja is lett 
volna. A düledező iskolateremből vasárnapra vará
zsolt templom udvarán azonban csak egy nagyobb 
fajta csengetyü szomorkodott a bánatos gondolato
kat ébiesztő haranglábon, amit szivesörömest rán
gatott meg a pap helyett akármelyik arra őgyelgő 
suhanc.

Ha már harangoznia nem kellett és nem lehetett, 
legalább a tanítást végezte nagytiszteletü Szabó 
Dániel prédikátor, aki évtizedek lomha múlásába, 
a maga tízegynéhány és a falu százegyr.éhány gye
rekének, sok generációnak a nevelésében azt is el
felejtette, hogy a neve elé odaillik a honestas-adó 
két kis betű: dr., amit Wittembergában sok nagy 
dicséretekkel és fényes jóslásokkal adományoztak 
a szegény paraszt gyereknek. Elfelejtette a kutya
bőrös diplomát és lassan elfelejtette, mi a kultúra, 
hiszen a kiajcáros újságra is alig futotta, a gyerekei 
mezítláb szaladgáltak, egyik része még télen is, 
mert bizony nem tellett mindegyiknek csizmács- 
kára. Ennvivel voltak rosszabbak a zsellérgyere
keknél, de persze annyival meg jobbak voltak, 
hogy a tábla előtt meg a zsoltáros könyvvel a 
kezükben ők voltak a tudósabbak.

A „nagy iskolában“ folyt a tanítás. A hatalmas



banyakemencébe félszekér szalmát begyömöszölt 
Ambró István szomszédgazda, aki hetes volt a 
fűtésben, álmosítóan gőzölgő volt az alacsony, ge
rendás-földes szoba. A gyerekek, 10—12 éves 
süldőlányok, bizony nem sokat törődtek a hosszú 
téli homályba vesző táblára firkált hármasszabá- 
lyokkal. Suttogtak egymás között, a lányok még 
nevetgéltek is, mert Bódi Julcsa valami nagyon 
fuícsa pletykát hozott a kukoricavárosból, a láp 
mellett húzódó legkoldusabb utcasorról.

Szabó Dániel hallatlanná tette a rendetlenkedést, 
hirtelen felkapta a csuromvizes spongyát és erős 
lendülettel mosta tisztára a táblát.

— Tegyétek le a számtanirkát, most majd régi 
emberek okosságáról beszélgetünk, mert sötét less 
nemsokára, hadd világítsanak ezeknek a költemé
nyei. — Nem nagyon régen beszéltem nektek a régi 
rómaiakról, görögökről, megmagyaráztam, hogy 
milyen művészek voltak azok és milyen hatalmas, 
harcos emberek. Ha ránéztek a térképre, ott alul 
egy csizmaformát láttok, az Itália, annak a fővárosa 
Róma. Valamikor ez az egy város uralkodott az 
egész világon, olyan vitézek és okosak voltak, hogy 
akit fegyverrel nem tudtak megnyerni, azt az eszük
kel ravaszgatták magukhoz.

— Volt ezeknek a rómaiaknak egy költőjük, Phaed- 
rus volt a neve. Tudod-e te Deli Jóska, mi az a 
költő?

— Tudom.
— No mondd meg a Csala Péternek, mert ő nem 

tudja.



— Én is tudom tiszteletes ur. Költő az olyan em
ber, mint a Petőfi ur volt.

— Jól van fiam. Költő az, aki meséket, verseket 
talál ki, azokat szépen leírja és aki mindig a többi 
ember javát szeretné. Hát ilyen költő volt ez a  
Phaedrus is, aki meséket irt és akinek a meséiben 
mindig volt valami okosság, de ő ezt az okosságot 
nem maga mondta meg az embereknek, hanem a  
mesékben mindig állatok beszélgettek egymással és 
minden mesében volt egy okos állat meg egy buta 
állat. Majd máskor több ilyen mesét elmondok nek
tek, most csak arról beszélgessünk, amelyik a mi 
olvasókönyvünkben is meg van irva. A tücsökről 
meg a hangyáról szól ez a mese és elmondja, hogy 
a tücsök egész nyáron csak élt a mezőn, muzsikált 
és cirpelt, az odúja üresen maradt, de bezzeg a 
hangya dolgozott, cipelt, gyűjtött és amikor eljött a 
tél, leesett a nagy hó és a mezőn nem talált a kis 
tücsök még egy fűszálat sem, amit megrághatott 
volna, akkor meglátogatta a hangyát. A hangya szí
vesen fogadta, de nem kínálta meg semmivel, meg
mutogatta neki a kamráját, ami telis-tele volt búzával, 
rozzsal, a padlását, amely roskadozott a nyáron 
összehordott ennivalótól, de nem mondta egy szóval 
sem, hogy tessék megizlelni, tessék hozzálátni, ked
ves szomszéd uram.

A tücsök éhes volt nagyon, a sok jó ennivaló, 
amit látott, még jobban fokozta az étvágyát, ki
mondta a nehéz szót: adjon ennem, szomszéd uram, 
kilyukad a hasam, három napja egy falatot nem 
ettem.



A hangya csodálkozva nézett rá: Hát kend nem 
gyűjtött az odújába? Kendnek nincs éltévé télre en
nivalója? De hát az Úristen szerelmére, mit csinált 
kend egész nyáron?

— Haj, hogy én mit csináltam a nyáron? mondja 
erre a tücsök; hát mit csináltam volna mást: hege
dültem.

— No ha a nyáron hegedültél, felelte a szorgal
mas és előrelátó hangya, most itt a farsang, táncol
hatsz hozzá. Ezzel kitessékelte a könnyelmű tücs
köt a lakásából és nem adott neki semmit. Ebből a 
meséből láthatjátok, hogy milyen példázatot ád az a 
Phaedrus, hogy aki elfecséreli haszontalanságra az 
idejét, annak az álla koppan, a szorgalmas, a család
jára meg a télre gondoskodónak pedig könnyű a 
sora. Mondd meg nekem, Nagy Erzsébet, milyen 
az olyan ember, mint a tücsök?

— Az olyan ember, mint a tücsök. . .  az olyan em
ber . . .  az olyan . . .  az olyan, mint a félszemü cigány, 
a citerás.

— Jól van. Mondd meg most te, Kovács Antal, ki 
az olyan ember, mint a hangya.

— Az olyan ember, mint a hangya? — olyan em
ber, mint a h angya... a Tóth Haspók János uram 
őkigyelme.

— Miért te?
— Mert fukar, zsugori, kódist a portájárul elkergeti, 

tele napszámot lehúzza a béresitől.
Szabó Dániel tiszteletest szivén találta egy ütés. 

Egy felocsudás érte, egy kétezer évesnek hitt igaz
ság rombadőlése temette maga alá. A hangya, a



példázatos hangya olyan, mint a Tóth Haspók János, 
a falu uzsorás parasztja, a szegény zsellérek kiszi- 
polyozója, az eklézsiának kerülője, aki nagy trium- 
fussal egy fél kocsiderék töreket küld az iskolának 
és aki mindig sokallja a paptanitó uraságát.

Szabó Dániel elkeseredetten fogta a kezébe a vas
tagon fogó ácsplajbászt és sürü húzásokkal olvas
hatatlanná tette a könyvében a mesét.



MESE A ZÖLD DISZNÓRÓL

Öreg nagyanyó, a vén Fellegvár fázósan didergett 
bele abba a finoman könnyű, mégis fullasztásig ne
héz selyemfátyolba, amit a köszvényes gavallér, 
roskadt derekú November ur hozott. A sétatéri haty- 
tyuk léli pihenőre mentek, a Majális-utcán sárga- 
fehér -pirosrahervadt levelekkel konfettizik a szél, 
a  Bethlentornyon fogát csikorgatva, mérgesen fo
rog rozsdás tengelyén a szélkakas.

Apuka egész délután a kis fiával játszott. A ba
rátságos kis ebédlő melegéből kacagva nevették a 
zápor erőlködését, lovaztak, buvócskáztak, majd 
belefáradva a hancúrozásba, énekeltek. Az asztal 
sarkából vékony csengetyühang szállott fel:

„Piros alma csüng az ágon,
Én meg az anyukám várom . . . “
Azután lekuszott a kis vadászruha apuka ölébe, a 

meleg kis kezek cirogatón erősitgették a kérést:
— Mcst apuka mesélni fog. Jó? Mesélj nekem, 

drága jó apukám!
Apuka azután mesélt a rossz Jancsiról („de Tibiké 

jó? ugy-e?), meg Piroskáról, akit megcsalt az a go
nosz farkas, a huncut kis malacról, aki viszont a 
farkast tréfálta meg és azokról a szegény gyerme
kekről, akiknek nincs gondoskodó, mesélő apukájuk 
és melengető anyukájuk, akik most is mezítláb jár
nak és nem kapnak se ebédet, se tejecskét vacso
rára.



Sötétre vált lassan a novemberi homály, csak Tibiké 
tágranyilt szemei világítottak, a mindent megértő 
lélek mélyen ragyogó jelzőlámpásai, ám apuka 
elfáradt, szerette volna abbahagyni a száz miérttel 
és ezer hogyannal tarkázett mesemondást, eszébe 
jutott Tera, az anyáskodó anyányi nagy cseléd, aki
nek az ölében annyi szép mesén aludt el gyerek
korában és eszébe jutott a zöld disznó.

— Meséljek a zöld disznóról?
— Mesélj apukám, mesélj!
— Nem azt mondtam én: mesélj apukám, mesélj, 

hanem azt kérdeztem, meséljek-e a zöld disznóról?
— Igen, hiszen mondtam, hogy mesélj!
Apuka kegyetlen volt, apuka fáradságában is tudni, 

látni akarta az ő nagyon okos, tulokos kis fiának 
az esze csillogását, apuka könnyelmű volt és nem 
volt okos, a végletekbe vitte: nem azt mondtam én, 
hogy. . .

Tibiké azonban tényleg okos volt, okosságában 
makacs és mesét akart. Hallani akarta a zöld disznó 
meséjét, amely nincs és Tibiké sirt, toporzékolt és 
követelt, de apuka nem világosította fel, hanem a 
nagyok egyetlen okosságával, a nagyok egyetlen 
érvével felelt: mérges lett, büntetett és sarokba állí
totta a kis fiát. Tibiké csendesen szepegve aludt el 
a kemence melegében, halkan suttogva magában a 
szemrehányást: Hát akkor minek kezdett bele 
apuka?!

*
Apuka nagyon nyugtalan volt ezen az éjszakán, 

súlyos álmok zavarták, kínokban vergődött és ve-



riték fagyott a testén. Apukát meglátogatta a zöld 
disznó.

A mellére térdelt, a gyomrán tombolt a veszett 
kan, tajtékot túrt és dühödt bűzt lehelt, csattogó 
agyarait villogtatta és sörénye vadul lobogott, sze
meiből kénköves láng ijesztett. A rém fenyegetően 
hörgött és hörgéséből, a kaján rikácsolássá erősödő 
dörmögéséből retteneteseket beszélt:

— Eljöttem hozzád, te apuka, te ostoba és köny- 
nyelmü, és a gyereked könnyét-örömét tékozló 
apuka, mert felidéztél és mert a fiadat kínoztad 
velem és értem. Hálából jöttem el, hiszen nekem 
áldozol akkor, amikor hiú reményeket fakasztasz, 
amikor az első csalódással keseríted a gyereked, 
hiszen az én áldozati oltáromon égnek a legszebb 
vágyak és a legtisztább törekvések.

— Emlékszel-e reám, hányszor áldoztál már ne
kem? Amikor a Tera ölében ültél és először lested 
a  mesét, az én nem létező mesémet, akkor égett 
lelkedben az első tömjén, mert először csalödtál.Az- 
óta rendes hivem és oltárom vendége vagy, mert aki 
egyszer ott járt, odahajtja azontúl mindig az élet, az 
én leghívebb keritőmesterem. Az élet minden csar- 
lódása, félrefodulása, hamis útra tévelyedése az én 
munkám, az én remeklésem, mert én vagyok a tel
jesülé tlen vágyak, az elvetélt remények, a meg nem 
valósuló tervek, a csalódások és a riasztó valóságra 
ébredő álmok ura. Amikor a Tera ölében azt remél
ted, hogy uj, szép és soha nem hallott mesét hallasz, 
velem jegyezted el magad ezen az első találkozáson 
és amikor utad végén szétpattanó illúzióid vaksötét



ben hagynak, akkor is csak az én két szemem gu- 
nyorosodik feléd. Attól a perctől, amelyben legelőbb 
megérted és összeszoruló szivedben meg is érzed 
a csalódás keserűségét, elkísérlek addig, amig már 
nem is érzed. Én vagyok a be nem teljesedő vágyak 
és íemények, szétfoszlott ábrándok, megvalósithat- 
tatlan szándékok, én vagyok az események logikus, 
de nem kívánságotok szerint való elkövetkezése.

★
Apuka fázva — reszketve kelt fel, ijedt tapogatással 

kereste a sötétben az utat a kis fehér ágyhoz és 
vacogós babonával, riadt félelemmel hajolt a gye
rekére.

A sima, meleg kis kezek boldog megbocsátással 
kulcsolódtak az övébe, a szárazon tikkadóra cse- 
repesedett kis ajkakról suttogva szállt a szó:

— Apukám, láttam a zöld disznót, eljött hozzám, 
el akar vinni. Felvesz a hátára, úgy visz el a mesébe. 
Apukám, én nem akarok elmenni, én félek!

fis azután nem kérdezett semmit és senkit, hanem 
amikor újra eljött érte, felült a hátára és elment.
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AZ ÁRVA

B ő s  k e  (kalapban, kabátban beszalad) Jaj! De 
jó, hogy itt vagyok már! (megáll, körülnéz, leül) 
Bocsássanak meg, úgy rontok be ebbe a szép tár
saságba, mint valami űzött v a d ! .. .  Tényleg, tény
leg űzött vad vagyok, aki bemenekültem, mert ül
döztek, mert valaki üldözött és csak itt, az ajtó 
előtt maradt el a sarkamból. Borzasztó! Szabad le
ülnöm? (már ül, piheg, körülnéz).

Most már egy kicsit megnyugodtam. Ide jöttem, 
mert megkértek, hogy szavaljak valamit ma dél
után és én meg is tanultam, el is próbáltam egy 
nagyon szép, nagyon megható jelenetet, megakar- 
tam mutatni, hogy nem méltatlanul állok Önök elé. 
Úgy kezdődik... úgy kezdődik, h o g y ... Úristen! 
elfelejtettem, az ijedtségtől szóról-szóra elfeledtem! 
óh, hogy szégyellem magam! Milyen b o trán y !... 
Különben ez csak párja annak a botránynak, ami 
velem most az utcán történt.

Egyedül indultam el hazulról, amikor a szüleim 
eljöttek. Gondolkozva, a szerepemen gondolkozva 
lépegetek az utcán, egyszer csak mellettem terein 
egy tir és megszólít. Én persze nem feleltem, hanem 
sietősebbre fogtam a lépéseimet, de ő is tudott ám 
sietni! Kitartóan mellettem volt és beszélt, beszélt, 
beszélt. Hiába is kérdezné akárki, hogy miket be
szélt, nem hallottam én abból semmit; a szivem



hangosan dobogott a félelemtől, a bosszúságtól 
könnyek öntötték el a szememet és én nem értet
tem, nem is akartam megérteni, hogy milyen szé
pen, milyen hizelkedően, milyen bűbájosán beszélt a 
szépségemről, a kedvességemről és a szerelméről. 
(Restelkedve): No igen, hát süket nem vagyok épen, 
meg kellett hallanom akaratlanul is, mert közel ha
jolt a fülemhez és arról is beszélt, hogy sokszor lá
tott a korzón, hogy mindig keresett valakit, aki 
bemutassa nekem, de barátai és az ismerősei mind 
féltékenykedtek és nem akarták neki ezt a szíves
séget megtenni, kénytelen tehát ezt az illetlen mó
dot választani a megismerkedésre, mert szeret, ha
lálosan szeret, és nem tud nélkülem élni,

A posta sarkán a rendőrnek akartam szólni, hogy 
távolítsa el ezt a kellemetlen idegent, de féltem, 
hogy akkor elkésem innen, hogy botrány lesz a 
dologból és attól is féltem, hogy talán becsukják, 
pedig úgy hallottam, hogy a börtönöket nem fütik. 
Mégis megsajnáltam, pedig nem érdemli meg.

Mikor a rendőrt elhagytuk, láttam rajta, na igen, 
láttam rajta, mert úgy félszemmel odapillantottam, 
hogy megkönnyebült és arról beszélt, hogy mióta 
engem meglátott, kerüli a leányismerőseit, ezer ha
ragosa támadt a városban, nem jár társaságba, csak 
a  korzón bolyong szüntelen, mert azt reméli, hogy 
ott találkozhatik velem. Kért, könyörgött. rimánko- 
dott, hogy ne legyek olyan szigorúan zárkózott, 
hogy bocsássam meg neki a tolakodását, jóvá fog 
mindent tenni, csak módot és alkalmat adjak reá. 
Az édes anyja emlékére esküdött, hogy semmi rossz



szándéka nincs, hogy becsületesen ki akarja érde
melni szerelmemet, vagy legalább a vonzódásomat, 
a rokonszenveniet, hogy megelégszik néha egy 
kézszoritásommal, csak ne űzzem el magamtól.

Azt mondta, kár, hogy olyan rövid az ut tőlünk 
idáig! Ja, igen, p e rsze ... (nagy zavarban) hogyne, 
hát igen, megmondtam neki, hogy sietek, m ert. . .  
hát igen, hiszen szegény árvagyerek és úgy meg
szántam, amikor az édesanyja emlékéről beszélt és 
könnyeket láttam a szép barna szemeiben. Barnák 
a szemei? Hát persze, hiszen jól megnéztem, milyen 
is szegény árvácska. Magas, fess, angol nyírott ba- 
juszkája, piros ajka, szép fogai, sürü barna haja és 
nagy barna szemei vannak. Egész szimpatikus árva!

A lakkcipöje nagyon elegáns az élesre vasalt nad
rággal és a hosszú prémes fekete télikabáttal, csak 
ne viselne fehér keztyüt és selyem nyakbavalót! 
Olyan nem árvás a kinézése igy! Ha ez nem lett 
volna, egészen ellágyulok iránta, ámbár á törvény
szék sarkán nagyon meghatott voltam . . .

A törvényszék sarkán! Azt mondtam, a törvény
szék sarkán? Hihetetlen, de be kell vallanom, hogy 
szó nélkül elfogadtam az indítványát, amikor azt 
indítványozta, hegy izé . . .  hogy fogadjuk el az én 
indítványomat és kerüljünk a törvényszék felé és 
arra körül gyerünk idáig. Muszáj volt ennyit meg
tennem, annyira panaszkodott, hogy milyen rövid 
az egyenes ut ide és hogy ebben az esetben nem 
az egyenes ut a legjobb és legcélravezetőbb. Iste
nem! Hát ennyit csak meg kell tennünk a szegény 
elhagyott árvák javára!?! Nem? No igen, a tör



vényszék sarkán nagyon meghatott akkor, amikor 
azt mondta, hogy gyilkolni tudna értem és hogy 
elbirná-e a lelkiismeretem, ha őt, mint gyilkost ebbe 
a rideg épületbe becsuknák és talán, egy csúf, havas 
vagy esős, de mindenesetre szeles hajnalon kivinnék 
a vesztőhelyre. Érettem!

Nem, kérem, az én lelkiismeretem ezt tényleg nem 
birná ki és ha már megtörtem a jeget, csittitani 
kezdtem, vigasztalni és lebeszélni sötét terveiről. 
Egy veszendő lelket valakinek csak illik megmen- 
teni, és ha már nincs édesanyja szegénykének, nem 
lehetek olyan pogány, hogy veszni hagyjam! Mond
hatom, nehéz munka volt! Nem vagyok én prédiká
tor, se tanár, se népszónok, hogy hatni tudjak egy 
elkeseredett fiú lelkületére!

Nem tudtam mással legyőzni az elkeseredését, a 
bánatát, azt mondtam neki, hogy én is régen isme
rem látásból, hogy én is szerettem volna rendes 
utón megismerkedni vele, dehát, Istenem, ha nem 
volt rá alkalom, hát, igy is jó. Jobb igy, mint sehogy.

Nem akarta elhinni! Képzeljék, kételkedni mert a 
szavaimban és én kénytelen voltam a Katona-utca 
sarkán megesküdni, hogy az igazat mondtam! 
(Zavar.)

A kaszárnya előtt én be akartam fordulni erre, de 
ő karonfogott és mert még soha, de soha senkivel 
nem mentem karonfogva, ki akartam próbálni, ki 
tudja, lesz-e még részem benne valaha?

Kénytelen voltam megesküdni, mert nagyon el volt 
keseredve szegény, azzal fenyegetődzött, hogy' ön- 
gyilkosságot követ el! Elvégre is, nem vagyok én



semmi egyéb, mint egy egyszerű buta kis leány, egy 
szegény szerelmes kis leány.

Szerelmes? Azt mondtam szerelmes? Lehetetlen! 
Lehetetlen... tovább titkolnom, tényleg Így van!

Az eskü után idejöttünk és a kapuban búcsúztunk 
el egymástól, de a bucsu már nagyon sokáig tartott, 
nem birta magát elhatározni, hogy az arcomra vagy 
a  kezemre adja-e a bucsucsókot és végre felváltva 
annyiszor csókolta hol a kezemet, hol az arcomat, 
hogy kénytelen voltam megoldani a gordiusi csomót 
úgy. hogy . . .

Nem! Nem! ne gondoljanak rosszat! nem én csó
koltam meg, ami elvégre nem lett volna nagy baj, 
hiszen egy elhagyott, szegény árváról van szó, egy 
árváról, akinek a bankban prokurája van és ötezer 
dinár fizetése, hanem úgy oldottam meg a kérdést, 
hogy utoljára se az arcom, se a kezem nem engedtem 
megcsókolni, végtére is elég volt már! Nem, sem az 
arcom, sem a kezem, hanem az ajkam! (Szünet.)

Azután felrohantam a lépcsőn, be a szobába é s . . .  
és elfelejtettem a monológot, amit megtanultam, de 
kérem, könyörgök, az Isten szerelmére mondják meg, 
mi az a prokura?



TALÁLKOZTAM A SZERELEMMEL

A vak éjszakában vágtató gyorsvonat minden fül
kéje párázott a tespedt emberi szagoktól, kibírhatat
lan volt, ki kellett mennem a hideg és sötét folyósóra, 
ahol a szemembe kacagott a rég nem látott, a min
dig hűtlen és kacér Szerelem.

A lány: csupa báj és csupa ígéret. Gömbölyű, friss 
és üde tagjait boldog, csiklandós kuncogással engedte 
át a fiú mohó öt ujjának, száját, arcát, szemeit, haját 
a ragadozó szájnak. Az az öt ujj és az a száj pedig 
egy csúnya, fekete, rosszképü gyereké, akinek a sö
téten villogó szemeiből a lelkiismeretlenség vigyor
gott. A leány, az másnak nézte, szerelemnek, vágy
nak és szellemnek, mert a fiú bősvádáju suttogása 
nevettette, de el is zsibbasztotta, elringatta az Ízlé
sét, épp úgy, mint a szeméremérzését.

Tudtam, láttam, hogy csak a vonat indulásánál 
ismerték meg egymást és irigyeltem a rosszarcu 
fiút, aki a szüleivel, testvéreivel utazó kis urileányt 
két óra alatt hetérává varázsolta.

Az a póz, ahogy egymással szemben, de szorosan» 
egymáshoz simulva álltak, az a simogatás, amellyel 
a fiú kezei a leány szüzien finom testét illették, 
paráznább volt minden képzeletnél. . .

Szerettem őket, mert szerették egymást és gyű
löltem őket, mert nem én voltam a fiú helyén!

Minden fiú rosszképü, gonoszindulatu, aki azt a 
lányt csókolja, akire én vágyom és minden leány



romlott és könnyelmű és csaló, aki nem nekem adja 
a csókját! Elöntött a keserűség, az elveszett fiatal
ság és a sok elmulasztott boldog óra fájdalmas em
léke: nem bírtam tovább, az első sötét, elhagyott 
kis állomáson leugrottam a vonatról. . .

A piszkos, büzhödt kis várószoba mocskos fa
padjára dőlve sirattam azt a bűnös, kihívó szerelmet, 
amelyikkel még egyszer távolról találkozóm ada
tott és sirattam, hogy az emberi tiszta öröm helyett 
irigységet oltott belém.

Nem akarok veled többé találkozni, bujaság, szen
vedély, önfeledtség, kajánság, mindig másokat ör
vendeztető Szerelem!



MINDENT HAMISÍTANAK

A mélázó déli csendbe élesen hangzik bele egy 
régen elfelejtett kiáltás:

— Ablakot csinálni, ablakóóót!
Az álmos utcára kiváncsi emberfejek bújnak elő, 

csodálkozó arccal nézik a rég várt, a majdnem el
felejtett embert, az üveges tótot, aki görcsös botjára 
támaszkodva cipeli hatalmas szekrényét, bocskor- 
ban rogyadozó lábakon. Görnyedt válla, zsíros 
kalapja mind jó ismerős, hajdani cimbora, csak a 
gyerekek állják körül bámészan, értetlenül. Hiszen 
ok még ilyen bácsit nem láttak soha, aki üvegkeres
kedést hord a hátán, aki hangos szóval zavarja fel 
a poros csendet:

— Ablakot csinálni, ablakóóót!
Háború előtti emlékek támadnak, boldog mosoly

gás, megelégedett érzés húzódik a szivekbe:
— Visszatértek a boldog idők! Megjött az üveges, 

majd csak megjön a drótos is.
A drótost is várják és szaporán keresgélik a re

pedt fazekakat és a csorba lábasokat elő, legyen 
munkája a Janónak és a Misunak, ha ő is jelentkezik 
pálinkaizü hangján és bekiabál a kapuk alján vagy a 
kerítés tetején.

Az üvegesnek szapora munkája van, munka köz
ben kérdezgetik, hogy tudott annyi országon keresz
tüljönni, passzus, vizűm, valuta rendben vannak-e, 
sok bajjal járt-e a megszerzésük? A „tót“ arca szé



les nevetésre tágul, alig csillapszik a jóizü kacagása, 
hogy kimondhassa:

— Egy csepp passzusom sincs nekem, kérem, se 
vízumom, mert hogy én idevalósi vagyok, nem 
szlovákiai!

— Emberek, emberek, mi lesz a világból, sóhajt 
Panna néni, ha már az üvegestótot is hamisítják?!



JÁRVÁNY

Egy öreg ur oktat egy fiatalabbat.
— Meg van bolondulva ez a mai világ. Semmi, 

de semmi sincs rendjén, shimmi meg meztelenség, 
meg csa'ás és erkölcstelenség. Sohasem tudhatod, 
mikor nevetnek ki, mikor csúfolnak maradinak, ósdi
nak, pedig hidd el, jobb volt a régi világ. Itt van 
például ez a plakát! Football! Mérkőzés! Bajnoki 
meg barátságos! Olyan barátságos, hogy nyomo
rékká rugdossák egymást a marhák, a többi meg 
fizet érte, hogy láthassa. Tódul a nép, ordit, tom
bol, még a spanyol rugdalózók nevét is kívülről 
tudja. Hiszen labdáztunk mi is hajdan,, de nem ilyen 
vadul, nem ilyen vad nagy haraggal! Elmentünk a 
pázsitra métázni, senkinek se történt ba ja . . .  Most 
minden gyerek suttol, az utcán nem lehet járni, soha
sem tudod, mikor veri le a kalapot a fejedről egy 
eltévedt labda, nyelheted a port a kehes tüdődbe és 
ez elől nincs menekvés, ez járvány, ami városról 
városra, utcáról utcára terjed, az utolsó falunak is 
van legalább egy klubja. . .  Aztán ne gondold, hogy 
csak a gyerekekre ragad. Nézd, ott sétál egy ur, 
törvényszéki biró! Látod, úgy jár, mint a részeg, 
mintha tántorogna az aszfalt egyik szélétől a mási
kig, pedig soha nem iszik. Látod?! Egy kavicsot 
rugdal, utána megy, újra belerúg és ha ferdén repül, 
utoléri és újra rúg. Azután, valaki elrúgja'előle vagy 
már restell utána menni, akkor abbahagyja, de a



lába alá kerülő legelső narancshéjjal újra kezdi a 
játékot. Hát ilyen buták az emberek és ennyire nem 
tudnak védekezni ettől a járványtól. . .

Az öreg ur elfulladva hagyja abba a méltatlanko
dást, mérgesen csapkod a botjával és — belerúg 
egy üres gyufaskatulyába. A skatulya csúszik egy 
nagyot, félrerepül a járda szélére: az öreg ur dühös 
dohogással tipeg utána és rúgja vissza az egyenesbe 
meg tovább. . .

A járvány!



RÓZSIRA

Alig látszik ki a földből, amint gyermeki bájossá
gával, bizakodón mosolyogva megáll az asztal előtt 
és a fejkendő alól kikandikáló búzavirág szemével 
esdve, szótlanul várja, hogy szegényes kis paraszt- 
virágai közül vegyenek.

Egy dinár egy kis csokrocska, alamizsnának se 
sok, de Rózsika nem is ajándékot kér, Rózsika 
üzletet csinál, ad, hogy kapjon. Parányi kezébe szo
rítva gyűlik a dinár, hiszen alig akad olyan bácsi, 
aki ne vegyen a szép virágaiból és olyan is kevés 
van, aki csak pont egy dinárt adna érte.

Végeláthatatlan nyomor, nélkülözés és elkesere
dett életkapkodás vigyorog a négy éves Rózsika 
éjszakai pénzcsinálása mögött, ám ha részvéttel, 
sajgóan érző szívvel feléje hajlik valaki, ha szelid 
kézzel megsimogatja szőke haját, a gömbölyű piros 
arcát, akkor elmondja, inkább csak elsusogja gyere
kes szeméremmel:

— Rózsikának hívnak, az anyukám otthon alszik, 
az édesapám munkába jár. A nagy testvérem van 
velem.

A „nagy testvérem“ talán hét éves. ő  a gardedám, 
ő kiséri üzleti útjára Rózsikát.

Rózsika este nyolctól tizenegyig pénzt keres, a 
kacagós áprilisi napfényen pedig a külvárosi porban 
gondtalanul hancurozva, dicsekedve meséli a bá



mészkodó kis pajtásoknak: pénzt is kaptam, muzsi
kát is hallottam, egy néni még csupa cukorból meg 
habból való kalácsot is adott.

*

Rózsika meg a nagy testvére mákcukrot vettek 
a sarki bódéban, krajcáros kis mákrudat vásároltak 
egy dináiért és tanakodva álltak meg, a kinccsel a 
kézben, hogy lehet ezt elosztani?

Rózsika. a kereskedő szellem ujjongva találta el:
— Te szopod az egyik végét, én meg a másikat. 

Jó?
Rózsika meg a nagy testvére, a hét éves, egy

mással szembefordulva szopogatták a ragadós mák
rudacska két végét, mézes-mákos, édes csókba 
összeérő kis szájukkal.

♦
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