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ELŐSZÓ
Az első gyermek megszületése a legnagyobb öröm 

a családban. — Nemcsak szülők, rokonok örülnek, ha
nem az összes jóbarátok összesereglenek, hogy üdvö
zöljék az új ember palántát, aki még magában hordja 
rózsás kis testében a jövendőt, az Ígéretet, a szülők éle
tének a folytatását.

Az első szó, az első lépés olyan határtalan örö
met vált ki, — még a mai század anyagias, sportos, 
táncos társadalmában is, — hogy ugyanolyan eruptív 
módon nyilatkozik meg az öröm és szeretet, mint min
denütt és mindég, ahol csak ember élt és él. — Ez a vál
toztathatatlan, kiirthatatlan szeretet és öröm mindig 
állandó, bármilyen fejlődésen is megy át az emberiség.

így vagyunk mi is az első gyermekünk, a »Kalangya 
Könyvtár« első kötetének a megjelenésekor. Ez a gyer
mek azonban a születése pillanatában már meg is szol
lal, beszél hozzánk és nem baba-tipegéssel, hanem hatá
rozott, kemény, férfias léptekkel közeledik hozzánk, 
hogy örömmel fogadjuk és szivünkbe zárjuk.

A nagyszülők és szülők a »Vajdasági írás« és a 
vajdasági napisajtó irodalmi mellékletének egyenes foly
tatása és leszármazottja, a »Kalangya Könyvtár«, szól 
hozzánk, felénk jön, mint élő cáfolata annak a tévhitnek, 
hogy a Bácska, Bánát zsiros földjéből csak acélos búza



terem és ezzel együtt csak a testi jólét, a bőség ural
kodik az emberek gondolatain és igen kevés süz irók 
száma, kiket ez a föld termel ki.

Igenis vannak irók, vannak költők, kik élő bizonyí
tékai annak, hogy itt van irodalom. A kezdet kezdetén 
még csak kevés számú iró állott az itteni magyar iroda
lom szolgálatában, a közönség közönye pedig az irók ösz- 
szefogásakor még olyan nagy volt, hogy a szépen induló 
»Vajdasági írás« megszűnt. A becsei Helikon semmit se 
hozott, de a költők és irók energiája nem lanyhult, ők 
csak daloltak, irtak, a maguk gyönyörűségére elhivatott
ságuk tudatában, hiszen a közönségtől vajmi keveset 
kaptak és most sem kapnak anyagi ellenszolgáltatást.

A nemcsüggedő Szenteleky Kornél kezdette meg a 
szervezést, az irók egybegyűjtését és nemsokára már 
olyan kiváló gárda állott a rendelkezésére, hogy az 
»Almanach« már az irók imponáló seregszemléje volt, 
melyre a külföldi sajtó is felfigyelt. Ezt a sikert kihasz
nálva jelent meg a »Kalangya« irodalmi folyóirat, melynek 
úgy a bel, mint a külföldi sikere szinte váratlan volt. 
Mind forma, mind szerkesztés terén a Kalangya ma a 
jugoszláviai magyar irodalom reprezentatív folyóirata.

Szenteleky Koméinak ismételt felszólítása a Mi 
Irodalmunkban és a napi sajtóban, hogy az íróink ne 
menjenek idegen talajra vagy a teljes talajtalansára té
mát keresni, hanem merítsék azt az itt élő magyarság 
életéből és ezt dolgozzák fel, úgy az irók, mint az olvasók 
köztudatába ment át és igy fejlődött ki a mái jugoszlá
viai magyar irodalom, — mely már olyan sok erős tehet
ségnek nyitott utat, adott irányt és alkalmat a fejlő
désre és beérkezésre.



Tehát az őstalaj, a humus, nemcsak acélos búzát 
terem, hanem kitermelte önmagából az íróit és ezzel az 
itteni irodalmat is.

A »Kalangya Könyvtár« első kötete Farkas Geiza a 
»Fejnélküli ember« cimű regényét adja. Farkas Geiza az 
őstalajból származó iró, az őstalajból meríti regényé
nek a tárgyát és az örök ember lelki küzködését és 
életvergődését állítja elénk. Minden izében, szavában a 
bánáti magyar ember mai elgondolását adja az ő szoká
sos finom analízisében, hatalmas lélektani tudásával. Te
hát az iró, regényének alakjai, a vidék, a megrázó lelki 
probléma mind ide való, az őstalajból fakadt és ezért 
kell, hogy megragadja az idevaló magyarság lelkét és az 
irón keresztül az egész jugoszláviai magyar irodalmat, 
elsősorban a Kalangya Könyvtárt magához ölelje és fej
lődését elősegítse.

Kell, hogy az irodalom, a művészet, a kultúra le
gyen az összekötő kapocs, ami nemcsak a jugoszlá
viai magyar kisebbség lelkét forrasztja egybe az iroda
lom szeretetében, az irók megbecsülésében és támogatá
sában, hanem közelebb hozza egymáshoz a jugoszláv és 
magyar kultúrát, ami a kölcsönös megértés legbiztosabb 
alapja.

Az első kötet megjelenésénél remélnünk kell, hogy 
ez a vállalkozás is megizmosodik és a magyar közönség 
szives fogadtatásában fog részesülni, hogy irodalmunk 
a mi magyar népünkben ne csak élni tudjon, hanem 
fejlődni is.

Noviszád, 1933 február hó.

Vllt Vilmos





Van egy világ, nem messze, alig nehány kilométer
re, sőt annyira se tőlünk, vagy inkább fölöttünk, mely
ben mindent megláthatunk, amit idelent csak elképzelni 
szoktunk. Nem kézzelfogható, de mégis valóságként je
lenik meg ott előttünk minden, ami nálunk van és hozzá 
az is, ami csak lehetne, sőt ami itt lehetetlen. Mint 
valami kinematografikus időnagyitóban vagy időtávcső
ben órákra huzódhatik ott ki, ami nálunk egy szemreb
benés alatt lefolyik, viszont percek alatt játszódik le 
évezredek vagy évmilliók nagy eseményei. Kicsiny fér
gek, növénycsirák, nálunk emberkészitette tárgyak ott 
óriásiak, akár egy földgolyó, viszont világegyetemek el
férnek egy nehány száz méterre becsülhető térben. Hal
latlan hőstettek, bensőséges szeretkezések játszódnak 
le előttünk, viszont borzalmas támadások, harcok, me
nekülések, marcangolások is. Azért a szép és jó és dicső, 
amit ott látunk, nem örvendezteti lelkünket, a borzal
mak, ha ott folynak le, nem rendítenek meg. Mert tud
juk vagy legalább hisszük, hogy az ott látott lények 
nem élvezik és szenvedik, ami velünk történik, nem fe
szítik meg erejüket abban, amit tesznek. Ott az anya 
öröm nélkül öleli kebelére hozzámenekülő gyermekét, 
az óriás hóditó diadalérzet nélkül telepszik rá lenyű
gözött áldozatára, mely viszont szenvedéstől menten vi
seli terhét, amig teljesen fel nem bomlik alatta. Várak,



hajók épülnek ott és előttünk hullanak romokba, anél
kül, hogy a bennük levők sorsáért aggódnánk, hegylán
cok, sziklavidékek, tengeröblök támadnak és omlanak,, 
tűnnek ismét el, világegyetemek, bolygórendszerek ke
letkeznek és foszlanak ismét láthatatlan ősködbe — és 
mi nem gondolunk azokra a lényekre, melyek ott talán 
mégis életet, élvezési, tevékenységi, szeretési alkalmat 
találnak és veszitenek is el újra; sem nem irigyeljük, 
sem nem sajnáljuk őket.

Csak gyönyörködve nézzük és meglepődve ismerjük 
el ama világ nagyszerűségét, örülünk a meglepetések
nek, az olykor hosszú időn át állandó, olykor pillanatok 
alatt változó alakok által nyújtott színjátékoknak, a 
ragyogó szin- és fénypompának, nagyszerű, mégsem 
ijesztő világégéseknek, melyeket a földi technika és 
művészet eszközeivel csak egészen tökéletlenül tudunk 
utánozni, megrögziteni. Egy-egy szép, fényes, szines vi
lágalakulat elhomályosodását, elfoszlását megsemmisü
lését azután — az egyéni részvét minden árnya nélkül 
— sajnáljuk. Életünk legboldogabban nyugalmas perceit,, 
óráit töltjük el — olykor legfájdalmasabb vesztesé
geink, csalódásaink, küzdelmeink, tépelődéseink után — 
ennek a világnak figyelésével, indítékainak képzeletünk
be felszívásával. Vigasz terem ebben a világban szá
munkra — igaz, megint csak bubánatos, hamar szerte- 
foszló vigasz.

Ez a világ a felhők világa, mely szépségeit, ha talán 
nem minden napon és órában, nem minden ország, vi
dék, egyén számára egyforma mértékben, mindnyájunk 
feje fölött megteremti. Éljünk bár a déli szigetek paradi
csomi tájai, az Alpok vadregényes lejtői, a Provence 
mosolygó ligetei helyett — a karsztok, Szaharák, jeges



tengerek vigasztalan világában, — egy szépsége minde
nütt jut számunkra a természetnek, az melyet az égbol
tozat, a felhővilág varázsol testi-lelki szemeink elé. Él
vezéséhez nem is kell messzire utaznunk, elég ha ki
mozdulunk az emberi lakások fölött annyira megszüki- 
tett égdarab alól a szabadabb térségbe, lehetően oda, 
ahol zaj, teendők, emberi érintkezések nem kötik le, űzik 
el látóképességünket, képzeletünket. De ott azután — jár
junk bár országúton, pihenjünk a gyepen, emyedjünk 
a kocsiülésre vagy ringatózzunk hajón, ladikban — min
denütt a mienk lehet a felhők egész világa.

Ennek a világnak elragadóan bubánatos szinjáté- 
kát élvezte egy vasárnap délután a folyóparton heve- 
részve két emberi lény, láthatóan apa és fiú. Az apa 
negyven év körüli erőteljes, zömök ember, ernyedt arc
izmokkal bámult felfelé és hallgatta a tizévesforma, fi
nom vonásu, nagyranyilt szemű göndör fiúnak képzelet- 
sugalta magyarázatait:

Ott egy bárka, rajta egy asszony batyut visz, ame
lyik mindig nagyobb lesz és mindig feljebb tolul az asz- 
szony válla és f^je fölé. A batyunak keze, lába, feje nő, 
török lesz belőle iszonyú nagy turbánnal a fején és 
olyan harapásra nyitott állkapcsokkal, mint a krokodi- 
lusoknak van. Az asszony ketté szakad a teher alatt, 
a fele a törökkel együtt egyetlen óriás harcsává lesz 
és prédára indul a sok apró felhő-halacska közt. Az asz- 
szony másik feléből egy repülőgépcsavar lesz, mert a 
csolnakja szárnyakat kapott, repülőgéppé lett.... Ott egy 
ember szalad, úgy hogy a lábai csaknem egy vonalban 
vannak, a karjai is, melyekből az egyiket előre, a má
sikat hátra veti. De feje nincs, vagy talán ott további 
repül el tőle.....



A fiú nem beszélhetett tovább, mert az apja, aki 
addig nemcsak türelmesen, de egyenesen élvezettel hall
gatta halkan zsongó képzelgését, egyszerre felugrott 
s haragosan rászólt: Ugyan ne beszélj már annyi osto
baságot! Hogyan szaladjon egy ember, akinek nincs 
feje? Már éppen ideje, hogy hazamenjünk.

Felkerekedtek. Amint igy a töltésen egymás mel
lett mentek, a fiú csendesen sirdogálni kezdett. Az apa, 
akinek arcáról máris eltűnt a haragos kifejezés, most 
karon fogta és igy szólt hozzá: No hát azért ne*sirj, hi
szen nem haragszom, csak nekem olyan sok másra kell 
gondolnom, mint amit te a felhőkben látni gondolsz.

Hisz nem is azért  hebegte a fiucska. Hanem....
miért nincs velünk a mama? Miért nem jön már soha
sem haza....

Az apa arca ismét elborult, de most nem haragra, 
hanem mélységes szomorúságra: Azt te nem érted, Karcsi,
a mama elment  mert.... úgy akarta. Te nem tehetsz
róla...

Csendben hazaértek és vacsorához ültek, a fiú korá
nak megfelelő jó étvággyal látott a már előkészített va
jaskenyérhez és süteményekhez, az apa csak egy-két 
pohár bort ivott. M^jd aludni küldte a fiát, mert holnap 
megint iskola lesz. Meghagyta a cselédnek,^ hogy most 
már sehová el ne menjen és jól vigyázzon, hogy senki 
be ne jöjjön a lakásba és Karcsinak is meglegyen, ha 
Valamire szüksége lenne. Azután zsebretette a másik 
lakáskulcsot és 6 távozott el hazulról.



Szokolovics vendéglőjében nagy éljenrivalgással fo
gadta a díszesen megtérített hosszú aöztal társasága 
Nagybáti Györgyöt. Hogyne, hisz holnap nevenapja lesz 
és ezt illik megünnepelnie ennek a körnek, melynek a 
gazdag fakeíreskedő egyik oszlopos, kivált az utóbbi 
időkben semmilyen összejöveteléről el nem maradó tag
ja. Ezzel az ünnepléssel még egy kis elégtételt is nyújt
hatnak neki a családi életének újabban nem éppen sze
rencsés alakulásáért.

»Hazug« volt a neve az asztaltársaságnak, mely kü
lönben csupa igen becsülésreméltó iparosból, kereskedő
ből, tisztviselőből állt. A kissé gyanús hangzású »Hazug« 
nevet is tulajdonképpen szinte túlzásig menő igazság- 
szeretétből választották alapitói. Szokás volt ugyanis 
kedélyes összejöveteleiken, hogy ha valakit valótlan ál
lításon értek, még ha ez csak tévedésből, vagy kény
szerhelyzetből eredt is, azonnal ráharsogták, hogy» ha
zudik« — és akkor büntetésül egy pénzdarabot kellett 
az asztalon álló egyleti perzselybe tennie. Ez a sors a 
a hazugság megállapitóját érte, ha vádja alaptalannak 
bizonyult. A perzselyben összegyűlt pénzekből azután a 
tél elején tucatszámra ruházták fel a város szegény 
gyermekeit. Mikor Nagybáti vagy tizenkét év előtt a 
városban megtelepedett és kissé ismert lett, több üy ke-



délyesen jótékony kör hitta soraiba; ő mindjárt a »Ha- 
zug«-ot választotta, senki se tudta miért, mikor a »Búd- 
Iibicska« társaságban még több közelebbi ismerőse is 
volt. Jobban tetszett neki a név, állapitották meg 
végül.

Nagybáti megköszönte a névnapi ünneplést, mind
járt meg is rendelte a hálaitalt. Leült a számára fenn
tartott díszhelyre és sertésbordával, vereskáposztával 
jól bevacsorázott. Előbb ugyan még néhány keresztkéri 
désen kellett átesnie.

— Hol volt ma ilyen sokáig? alig győztük várni, 
kérdézte Rosner folyamhajókapitány.

— Sürgős dolgaim voltak még... mentegetődzött 
kissé esetlenül az ünnepelt.

— Hazudik, kiáltotta erre Fehérics szabómester, én 
láttam a folyóparton sétálni.

— Persze egy szép lánnyal, vetette oda Erdelján 
fűszeres.

— Hazugság! csapta oda Fehérics, a fiával járt 
egész idő alatt.

— Hazugság! adta vissza a kölcsönt Erdelján, nem 
sétáltak egész idő alatt, hanem a töltésoldalon hevertek 
és nézték a felhőket.

— A gyülekezet meghozta Ítéletét: három pénz
darab hullott a perzselybe.

— Már a mi városunkban mindenkiről mindig mind
járt tudnak mindent, diadalmaskodott a kapitány.

— Hazugság, kiáltott most Kienmann fogász, azt 
senki sem tudja, mi van a zsebemben!

— Az én számlám, felelte nyugodtan a kapitány.
— Kienmann elismerte, hogy ez igaz és határozatot 

sem várva töredelmesen becsörgette obolusát.



— Na hát igyunk egyszer Gyuri barátunk egészsé
gére, ajánlotta Rosner.

— Éljen! kiáltott fel elsőnek Fehérics.
— Ugyan maga éltet leghangosabban, aki alig ször- 

esent a poharából, évődött vele Erdelján. Példát vehet
ne az ünnepelttől, az négy poharat is kiürít, amig maga 
«gyet és akkor is még negyedrészt sem olyan veres, 
mint maga.

— Annak jó feje van! állapította meg elismerően 
Rosner.

— Már hogyan tetszik gondolni, azért amit elbir, 
vagy azért amit tud, tréfálkozott újra Kienman.

— Mindenért! lelkesedett Erdelján; csak jó feje 
van annak, aki tiz év alatt semmiből egy üyen nagysze
rű fatelepet teremtett.

— Éljen a Nagybáti feje! hangzott végig az asz
talon.

Ezt az ujabb ünneplést az érdekelt nem fogadta 
olyan jókedvvel, mint az előbbit. Koccintott ugyan, 
olyan erősen, hogy néhány pohárból ki is loccsant a bor. 
Fenékig itta a magáét, azután még sietve kettőt-hármat 
utána. Nemsokára felkelt és engedelmet kérve, hogy 
holnap igen sok dolga van, elköszönt a társaságtól.

— Furcsa, mondta, amint az ajtó becsukódott utá
na, Rosner kapitány. Talán csak nem sértődött meg 
azon, hogy a vagyonnszerzésére céloztunk? Hiszen még 
büszke lehetne rá, hogy aki még tizenöt évvel ezelőtt 
Szlavóniában döngette a fákat, ma városunk egyik első 
kereskedője.



Nagybáti György pedig hazament szép űri lakó
házába, mely a fatelep mellett volt. Csendesen kinyi
totta lakása ajtaját, hogy senkit ne zavarjon, még vil
lanyt is csak hálószobájában gyújtott, hisz az uccáról 
éppen elég világosság szűrődött be az ablakfüggönyö
kön át, hogy egy minden zugot és bútort ismerő ben- 
lakó keresztültaláljon. Első pillantása a hálószoba kö
zepét elfoglaló kettős ágyra esett, mely fölött még ott 
függött a falon a Szent család képe — éppenugy, mint 
mikor még Mária is itthon volt. Mind a két ágy meg 
volt vetve, — ezt a háziúr hagyta volt meg Julcsának, 
a cselédnek, mert nem szeretett olyan szobában aludni, 
ahol még egy betakart ágy van. Az ember mindig azt 
gondolja, hogy ott valaki idegen rejtőzik, mondta a cse
léd nagy csodálkozására, aki gazdáját különben egyálta
lában nem ismerte félénk embernek.

Nagybáti ur elég sokszor jött haza egyedül, későn, 
olykor reggel felé, mert szeretett mulatni, jó cimborák 
társaságában egy-két-tiz poharat üríteni, a módja is 
megvolt hozzá. Az utóbbi időben ilyesmi majdnem min
den nap megtörtént, de már azelőtt is elég gyakran. 
Mária asszony igen szelid természet volt, nem tett az 
urának szemrehányást elmaradozásaiért. Ott volt neki 
Karcsikája, akit ellátott, azután lefeküdt a jobboldali



ágyba és türelmesen, szinte mozdulatlanul, bár ébren 
várakozott, egészen addig az éjjelig.

Akkor szokatlanul nyugtalan lett, mert Gyuri oly 
soká maradt, ahogy addig nem szokott. Mária hányko
lódott, hol felült és figyelt, hol újra párnáira hanyat
lott. Megeredtek könnyei, haja szétbomlott.

Végre halkan nyilt az ajtó, hazajött! A szokottnál 
veresebben, tétovább szemekkel, de azért biztos járás
sal. Feleségére nem gyengéd, inkább ijedt pillantást ve
tett, amit az asszony szenvedő, dúlt kinézése teljesen 
Indokolt. Azután hirtelen a saját ágya felé fordult és 
tompa, rekedt hangon azt mondta: itt valaki volt
előttem!

Mária szemei tágra nyiltak. Itt valaki? kérdezte. 
Ugyan mire, kire gondol? Térjen magához, én voltam 
csak itt és sírtam maga után... Úgy néz mintha nem hin
ne nekem. Még ezt is meg kellett érnem! De hát ha 
nem hisz a szavamnak, nézzen oda: a párnája egészen
sima; ott nem fekhetett senki.

De a paplan, a lepedő össze-vissza van hányva, re
csegte ki most a beborozott férj.

— Igen, hát amikor igy kínlódtam maga után, hány
kolódtam, még a maga paplanát is magamra huztam, 
hogy Karcsi meg ne hallja a zokogásomat.

— Könnyű ezt mondani, éppen arról, hogy ott a 
fejpárna sima, tudom, hogy ki volt itt, engem nem le
het becsapni!

Mária egy szót sem felelt. Paplanába burkolózott és 
úgy tett, mintha aludnék, bár olykor egy-egy felcsukló 
sírása elárulta, hogy ettől igen messze van. Férjét az
nap a szokottnál is nagyobb mennyiségben élvezett itala 
fejbeütésszerűen levágta, ő csakugyan aludt — olyan



mélyen, hogy azt sem hallotta meg, mikor felesége új
ból és újból felsírt, még azt sem, mikor felkelt ágyából, 
felöltözött, irt és elment.

Csak akkor ébredt fel, amikor már az irodájába 
sietés órája érkezett el. A legtöbb emberben a megszo
kással kifejlődő természetes vekker most sem mondott 
csődöt. Nagybáti gyorsan magára kapta ruháit és 
reggeli nélkül, melyre a tegnapi est után különben sem 
volt étvágya, üzletébe sietett. Hogy asszonya nem volt 
ott, ez fel sem tűnt neki, biztosan a házi dolgai után néz.

Az irodában, a fatelepen, de még kint a városban 
is aznap délelőtt különösen sok munka akadt; Nagybáti 
még az ebédhez is elkésve jött. Az asztal terítve állt — 
egy szmélyre. Mert Karcsi már a délutáni iskolába ment 
el, az asszony pedig nem volt sehol. Már reggel elment, 
mondta Julcsa, a cseléd, ezt a levelet hagyta a nagysá
gos urnák.

A férj izgatottan tépte fel a levelet. Csak nehány 
sor volt:

Uram! Szerettem, gondoskodtam magáról, 
mindent eltűrtem magából. Nem szóltam, mi
kor már engem kezdtek csúfolni, hogy minden 
este egyedül megyek aludni. Hanem hogy ezt 
sem hiszi el, még azzal gyanúsít, hogy más va
laki ...ezt nem szenvedhetem el, nem tudok a 
szemébe sem nézni. Elmegyek a szüléimhez. Vi
selje gondját a fiunknak, vagy még jobb, küld
je őt is hozzám. Mária.

Az erős férfi a levelet olvasva feljajdult. Csak az 
a bolond, jó asszony tudná, kire gondoltam az éjjel. 
Hisz ő volt itt, ez már egészen bizonyos. Most már 
nemcsak én reám agyarkodik, hanem az enyéimre is!



Megkérlelem az asszonyt, jöjjön vissza, nem hiszek 
róla semmi rosszat, én is megjavulok. De fog-e nekem 
hinni. És ha ő megint eljön, amikor én nem vagyok itt
hon, és akkor — jaj mi lesz! Jobb is, ha most egy ideig 
nem érheti baj. Ott nem is lát olyasmit, ami nem való, 
legalább szüleinél marad... oda nem jöhet utána ő, ott 
az ilyen finom úri nőnek... aki mindenen megsértődik, 
elutálkozik... aminőt nem szabad lett volna elvennem... 
Hiszen ha most kereskedő vagyok is, azelőtt csak erdei 
munkás voltam, ő pedig okleveles tanitónő, járásbiró 
leánya... Nem vagyunk egymáshoz valók, ezt már akkor 
látnom kellett volna, mikor a barátaim annyira ajánlot
ták nekem ezt a házasságot. Hát csak maradjon most, 
ahol jobb lehet neki, mint nálam volt. Csak mi lesz a 
Karcsival, azt nem adom, az az én fiam, örökösöm, azt 
én nevelem dolgos, kereső emberré. Én vigyázok, hogy 
még se legyen egészen olyan ember, mint én vagyok...



Ezek a hat héttel előbb lefolyt események olyan 
élénken, újból szívbe szuródóan elevenedtek meg Nagy- 
báti Györgyben, mintha csak tegnap élte volna át őket. 
— Holnap sok dolgom van, pihennem kell, villant mégis 
eszébe. Gyorsan lecsavarta a villanyt és lefeküdt a bal
oldali ágyba. Egy percig nem látott semmit, behunyta a  
szemét. De megint kinyitotta és akkor már a kivülről 
beszűrődő bizonytalan világosság elég volt arra, hogy 
a szoba egész berendezését lássa, a nehány homályos 
körvonalat megszokásból és képzeletéből valóságos ké
pekké kiegészitse. Hisz ideje volt elég, hogy minden vo
nalat, sávot alaposan szemügyre vegyen, semmi sem 
mozdult el a helyéről.

De egyszerre... mi ez? — Az ember rémülten kö
nyökölt fel, majd ugrott ki ágyából.

A szobában valáhol az ablak felől egy emberi alak 
suhant keresztül. Teljesen zajtalanul, lábának semmi 
koppanása vagy csoszogása, könyökének semmilyen 
ütődése, súrlódása nem hallatszott. Lebbenő körvonalai 
egészen sötét tömeget zártak magukba, az öltözék meg
határozásáról szó sem lehetett. De a kezek, lábak igen 
jól megkülönböztethetők voltak és — egészen világosan 
látszott, hogy nincs feje! Az alak nehány pillanatig ide- 
oda botorkált vagy inkább lebbenve lépkedett és tapo- 
gatódzott a szobában, majd határozottan megindult a



félig nyitvahagyott ajtó felé, mely Karcsi szobácskája 
felé vezetett. El is tűnt az ajtóban.

Most a fiamat akarja! rémült fel Nagybáti. De nem 
adom, ha az életembe kerül is. Már ott is termett a kis 
szobában és felcsavarta a villanyt.

Ott feküdt Karcsi fehér ágyában — más senki sem 
volt a szobában. A kisfiút elfárasztotta, kissé talán fel 
is izgatta a tegnapi kirándulás; mélyen aludt tehát, még 
apja bejövetele és a villany felgyujtása sem költötte 
fel. De fekvőhelye meglehetősen fel volt forgatva, keze- 
lába lelógott az ágy szélén.

Az apát végtelen gyengédség fogta el. Nesztelenül 
odament az ágyhoz és eléje térdelt, hogy közelebbről 
nézhesse, óvihassa kisfiát. — Te még az enyém vagy, 
gondolta, nem is ragadhat el tőlem senki, amig élet van 
bennem. Te az én vérem vagy, te én vagyok mindennel 
amim van, ami vagyok. Vagyis csak azzal, ami bennem 
jó, a rossz — a rossz — az egészen az enyém, annak is 
kell maradnia. Sajnos, még ez sincs egészen igy; az én szo
morú emlékeim egy része már a tied is, téged is elha
gyott az anyád — én miattam. Bocsáss meg nekem egy
szer, hiszen mindent csak érted teszek már.

És csókkal borította a gyermek fehér kezét, lábát. 
Arcát nem — megérezhetné a borszagomat, gondolta egé
szen tisztán. E helyett odanyult, hogy enyhén, fel nem 
ébresztőén megsimogassa a kis göndör fejét. De még mi
előtt hozzáért volna, visszahúzta kezét. — Most csend
ben visszamegyek, tovább alszom, gondolta.

De ha akkor újból eljön az és én nem leszek itt, 
hogy elűzzem? Ha reggelre nem találom többé itt a fia
mat, hanem csak üres ágyát, vagy puszta alakját, tes
tét, mely már nem él, melyet holnapután eltemethetek.



vagy ha él is, már nem ő lesz, oly élénk, okos, nyilt sze
mei értetlenül fognak reám bámulni, nem fog emlékez
ni semmire, nem fog sohatöbbé tanulni, dolgozni 
tudni, mások kegyelmének kiszolgáltatva fogja végig
tengni életét. — Az aggodalmába zavarodott apa halán
tékai mindhevesebben lüktettek. — Ha nem fog elfelej
teni mindent, csak azt az egyet, hogy én vagyok az apja, 
nemzője, teremtője, fenntartója, ha ezután csak anyját 
fogja ismerni, szeretni, visszasírni, én reám pedig su
nyin elfojtott gyűlölettel néz talán majd akkor is, mi
kor a koporsóban fekszem? Ez nem lehet, nem engedem 
a fiamat, odaviszem az üres ágyba magam mellé, onnan 
mindjárt elkergetem őt, ha odamerészkedik.

És már ki is emelte ágyából a gyermeket. Az ébre
dezett, kezeit szeméhez emelte és motyogni kezdett: Mi 
az... apa...

Én vagyok, felelte most a férfi olyan nyugodt, biz
tos hangon, hogy maga is csodálkozott rajta. — Kita- 
karództál álmodban, rendbehozlak. — Azelőtt a mama... 
dadogta a kisfiú és már újra egészen mélyen aludt. Az 
apa gondosan visszafektette ágyára, jól betakarta és 
visszament saját nyughelyére. Most már annyira fáradt 
volt, hogy aggodalmat, félelmet sem érzett. Mélyen, 
mértföldmélyen elaludt ő is.



Nagybáti György valóban nagyszerű fejjel dicse
kedhetett A legsúlyosabb borozásokat és egyéb izgal
makat követő legmélyebb álomból is a megszokott időben 
ébredt fel, sokszor alig egy-két órával a lefekvés után. 
Ha ilyenkor még fájt a feje, ez nem látszott meg sem a 
tartásán, sem a munkáján, vérrel aláfutott szemei an
nál keresztülfuróbban szegeződtek arra, akivel éppen 
üzleti vagy egyéb ügyekről tárgyalt. így volt ez ama 
borzalmasan emlékezetes vasárnap éjjelt kővető hétfői 
reggelen is— egyetlen különbséggel: a rendszerint vas 
nyugalmu üzletember ma határozottan ideges, türel
metlen volt. Fiát annyira sürgette, el ne késsék az is
kolából, hogy az végre megzavarodva reggeli nélkül ro
hant el hazulról. Azután maga sem nyúlt a cseléd által 
sebbeMobbal elkészített reggelihez, hanem a fatelepre 
sietett, ahol éppen az éjjeli őr készült szolgálatát végleg 
átadni a nappali felügyelőnek.

— Hát a többiek hol vannak? kérdezte olyan kife
jezéssel, mely a tisztességtudóan köszönő két munkást 
valósággal elképpesztette. Mi az, hogy magukon kivül 
még senki sincs itt, az irodát is csak most kezdik takar 
ritani, mikor már a tulajdonos létemre magam akarnék 
dologhoz látni? Persze, hétfő van és szombaton, vasár
nap mulattunk. Blaumontag! Szveti neradi! De majd



véget vetek ennek a fejetlenségnek! — Tovább nem 
folytathatta ezt a pattogást, mert már mindenfelől jöt
tek a rakodó munkások, a kihordószekérek is befordul
tak a tárt-nyitott kapun, egy pillantás a zsebórára meg
győzte a szigorú gazdát, hogy emberei a mai hétfői na
pon sem mertek egy percet is késni, akárcsak bármely 
kedden vagy pénteken. Már az iroda ajtaja is becsukó
dott annak jeléül, hogy a takarító asszony elkészült ko
rai munkájával.

Az irodában megint baj volt, mikor ide igazán csak 
a két gépiró kisasszony jött be pontosan nyolcra, a le
velező és a két Írnok csak negyedkilenckor, Mehurek ur 
a könyvelő meg éppen fél kilenc után öt perccel. Fejet
lenség! harsogta a főnök. Hétfőn úgy látszik az egész 
világ a tetején áll. Kivált önt csodálom, Mehurek, aki 
máskor, ezt nem hizelgésből mondom, elég pontos szo
kott lenni.

Mehurek ur, az egyre hajlongó nyurga vöröses sző
ke fiatal ember 30 fokú szög alatt jobbra-balra hajtotta 
magas taraját és az ellenkező végen hatalmasan kifej
lődött hegyes állát. A kultúra szolgálata...

— Persze, megint kultúra, műkedvelő előadás! Ez
ért fizetem én az én hivatalnokaimat, csakis ezért! És 
még ez sem elég maguknak, még azt is akarják, hogy 
elmenjek a maguk ugribugrálásait megnézni. Egyszer 
csakugyan megtettem, egész napi munkám után felál
doztam az esti sörözésemet is és mit nyertem vele: lát
tam Mehurek urat, amint egy valami hülyét játszott, 
aki egyre csak ugrált, hányta a lábát, hajlongott, jobb- 
ra-balra bülegette a fejét. Mondhatom, ott is szépen 
képviselte a cégünket!



Mehurek ur nem felelt semmit, csak ujabb hajlon- 
gással és fejbillegéssel vigyorgott bele a számlakönyvbe. 
A  többiek se féltek már, ha a gazda a műkedvelő szín
házat említi, nincs olyan nagy baj. Mikor elment, Mehu
rek ur oda is szólt Horvát Ellának a kis fekete gépiró- 
kisasszonynak. Ne féljen semmit, fogadok, hogy jövő 
elsejére meglesz az ezernyolcszáz dinárom, a maga 
nyolcszázával már kétezerhatszáz — és akkor. . .  A fő
nök csakhamar el is ment az adókivető bizottságba, 
meg a nemzeti bankba, ahol ugyan kedve nem fordult 
éppen jobbra, mégis óráról-órára nyugodtabb, szelidebb 
lett, amint a tegnapelőttől kifelé gyógyult. Visszamenet 
utálattal tért el egy mészárszék bejárata elől a túlsó 
oldalra. Hogy lehet egy borjufejet a véres részével úgy 
kitenni a boltlépcsőre! Hisz ott belepik a legyek és kü
lönben ------ a borjú is csak az Isten teremtménye, azt
sem szabadna igy megcsufolni.

A fatelepre dél felé ért vissza. Az irodában hamar 
átnézte a postát, kiadta rendelkezéseit, senkinek sem 
vetette már a szemére elkésését, a »fejetlenség« szót, 
egyszer sem ejtette ki — ami mindig felháborodott ke
délye megnyugvásának jele volt. Még meg is kérdezte 
Mehurek urtól, mikor játszik megint? Azután kiment a 
telepre, ahol azzal köszönt el a munkásoktól: Ha ma es
tig ölberakják mind, ami ma reggel jött, mindenki kü
lön tiz dinárt kap.

— Köszönjük szépen, mondták a munkások, akik 
szívesen látták alkalmazójuk nem egészen szokatlan át- 
csapását a dühös rosszkedvből az adakozó jókedvbe. 
Amint azonban lakóháza irányában eltűnt, mindjárt 
megtették felőle megjegyzéseiket. — Mi lelte az öreget? 
kérdezte az egyik; a tűzifa nem olyan sok, estig ölberak-



tűk volna külön jutalom nélkül is. — Úgy látszik, szólt 
egy idősebb, jóvá akarja tenni, hogy ma reggel ránk ri- 
pakodott. — Hát ebben igaza van, jegyezte meg egy har
madik. Eszébe juthatott, hogy nem is olyan régen ő is 
csak olyan volt, mint mi, még olyan sem, mert ő nem a  
telepen dolgozott, hanem kinn az erdőben. — Hát vi
gyázzon is velünk, mormogta most egy hirtelenszőke,, 
mégis sötét tekintetű suhanc, még egyszer ő rá is rá
járhat a rúd... — De hogy is lehet valakinek ekkora sze
rencséje! — ebben a felkiáltásban szűrődött ki vala- 
mennyiök legközösebb gondolata.



A Nagybáti ház számára eseménytelen hét követke
zett— aminőnek az ember a mások legtöbb hetét elkép
zeli, bár ha saját heteit végig szemléli, meglepve fogja 
megállapitani, hogy valóban és egészen eseménytelen he
tet voltaképpen keveset él át — és ezek a legjobb hetei> 
még akkor is, ha azokban csendesen tovább kell hordoz
nia minden előbb reászakadt bánatát, elégedetlenségét, 
aggodalmát. — Az apa vas szorgalommal dolgozott to
vább üzletében és kötelességtudóan látogatta esti sörö
zőasztalát, Karcsi tanult, labdát rúgni járt, mindennapi 
találkozott anyjával, akinek nem egészen véletlenül ép
pen abban az órában volt dolga az uccában, amikor a 
fiucska az iskolából hazafelé tartott.

Ismét vasárnap lett. Nagybáti mindjárt reggel be- 
ijelentette Karcsinak, hogy délután újra sétálni viszi a. 
folyópartra, az erdőcskébe vagy ahova akarja. Gyengéd, 
jó apa, aki kevés szabad ideje legjobb eltöltését találja 
abban, ha fiával csatangol, ennek együgyücske kérdé
seire válaszol. Vagy ezzel talán csak annak akar elébe 
vágni, hogy a gyermek minden szabad napján anyjához-, 
menjen és ott esetleg olyan jól érezze magát, hogy többé 
nem is akar az apai házba visszamenni? Ki tudja.

Karcsi a séta- és kiránduláslehetőségek közül a fo
lyópartot választotta. Ott majd megint nézhetjük a fe l-



hőket, mondta. Nos bárányfelhők aznap reggel éppen 
elegen kergetőztek az uccák fölött kéklő égboltozat-sá- 
vokon. Délutánra azonban összetömörültek, mind söté
tebben megszürkültek, Karcsi már bánatosan meg is je
gyezte : nem lehet ma felhőket nézni, nagyon is sok van. 
E fölött apja azzal vigasztalta meg: elviszlek a moziba; 
ott legalább szebb dolgokat látsz, mint fejetlen embe
reket.

A moziba kissé elkésve értek, már sötét volt a né
zőtér, a vásznon pedig ugrálós zene hangjaira, többnyi- 
íré érthetetlen angol kiszólásokkal mindkétnemű ame
rikai Babbitt-nyárspolgárok püfölték, kergették, csó
kolták egymást a nézőtéreleji ifjúság hangos kacagása 
közben. Mikor a vig darab végén a lámpák kigyultak, 
egyszerre csak felállt a Nagybátiék előtti széksorban 
Mehurek ur és Ella kisasszony. Hátrafordultak és a fe
kete kabátba öltözött, gomblyukában óriási fehér krizan- 
témumot viselő ifjú könyvelő kézen fogva a szintén vi- 
rágdiszes crepe de chine ruhát viselő Ellácskát, ünne
pélyes hangon igy szólt: Engedje meg, mélyen tisztelt 
Nagybáti ur, hogy bemutassam kedves menyasszonyo
mat, ma tartottuk az eljegyzést. — És már nyújtotta is 
főnöke felé a kezét a bizonyára el nem maradó szerenl- 
csekivánat fogadására, miközben legalább 45 fokú szög
ben kilógatta jobbra veresesszőke taraját, balra hatal
mas állát. — Ezek is azt képzelik, hogy havi kétezerkét
száz dinárból élni fognak és nemcsak tengődni vagy 
adósságot halmozni, gondolta Nagybáti, de azért gratu
lált. Senkinek sincs ma helyén a feje, legkevésbbé ennek, 
aki örökösen billegeti, gondolta tovább.

A nézőtér újból elsötétült és megjelent a vásznon a 
♦második, a nagy darab cime: Mária Antónia királyné.



Mindjárt a cim után egy fenségesen szép és bájos női 
alak jelent meg az ernyőn, hatalmas tollas fejdisszel, 
utána ugyanaz, de apácaszerű fekete köntösben, melyet 
csak a homlokon és mellen tarkított egy fehér fátyol. 
Mi lesz ez, gondolta Nagybáti, megint valami vig vagy 
jaj csak ne! egy rémes szomorujáték. Nyitányul a zene 
egy egy ártatlan keringőt, egy szolid ütemű menüettet 
játszott, ebbe azután csak beleharsant a Marseillaise 
harcias dallama. Ismered ezt a nótát? kérdezte az apa 
vizsgáztatón Karcsitól. — Igen, volt a felelet, a munká
soktól már többször hallottam fütyülni, maga is ezt dú
dolta, mikor a múltkor este — hazajött. így megy: —  
és a fiucska egészen helyesen elsziszegte a francia nem
zeti indulót, amig az apa el nem hallgattatta.

A vásznon roppant magas fehér diszparókát és 
szinte házszélességű krinolinos ruhákat viselő, e mellett 
a szó szoros értelmében darázsderekuvá fűzött hölgyek, 
szintén fehérsapkás, copfos, világosszinű hímzett frakk
ba és térdnadrágba öltözött urak, közben reverendájuk 
fölött fehér karinget, fejükön bubsapkát viselő papok 
hajlongtak egy nagyon fenséges tartásu úrasszony és 
mellette egy minden eltakaró cicoma alatt is fakadó —  
rózsa-szerüen üde és szép serdülő leányka előtt. Mária 
Antónia főhercegnő kezét megkérik Mária Terézia csá- 
száraő és királynőtől Lajos, francia trónörökös számá
ra — mondta a magyarázó szöveg. Azután noébárks 
nagysága címeres utazókocsi, hat ló által huzva, előtte, 
mögötte lovasok, elülső és hátulsó bakján parókás, há
romszögű kalapot viselő szolgák.

Ujabb felvonás: Palotaterem. Hölgyek, urak állnak 
két oldalt sorfalat úgy, mint az első jelenetben, csak 
még többen, még fényesebben öltözettek, még több rend-



%
jellel teleaggatottak. A fehér fejek mindkétfelől mélyen 
meghajlanak egy még jó tartásu fehérfrakkos idősebb 
ur előtt, aki figyelve tekint a nézőtér irányába. A ki
rály! Most eléje lép a már előbb látott bájos fiatalság, 
kézen vezetve egy igen jóságos arckifejezésű, bár a leg- 
sikkesebb rokokó-diszruhában is kissé nehézkes fellépé
sű fiatal ember által. Mélyen meghajolnak a fiatal férj 
nagyapja és az ország uralkodója, XV. Lajos előtt.

Ismét más kép. Beláthatatlan néptömeg hullámzik 
egy ezernyi lámpa és fáklya által is csak tökéletlenül 
megvilágított térségen. Fej-fej mellett már gyűrött há
romszögű kalapokban, főkötőkben, lógó hegyű sapkák
ban, vagy egészen hajadonon. Itt már kivétel a paróka, 
fehér haja csak az öregeknek van. Sok vállon kis gyer
mekek lovagolnak. Mint a tenger zug, morajlik a tömeg. 
Olykor egyszerre feltátulnak a szájak, levegőbe száll
nak a kezek, a kalapok: Vive le roi! Vive le dauphin! 
Vive la dauphine! — Éljeneznek, magyarázza Nagybáti 
'Karcsinak, aki úgyis rá jött. — Újból zene, diszkrét, 
örömteljes dallam.

Harsonaszóval katonák jönnek elől-hátul csapott 
karimáju kalapokban, ferdekereszt alakban, két fehér 
szijjal frakkszerű sötét kabátjuk fölött. Hátrább szorít
ják a néptömeget, mely azonban mindig újra és újra elő
retör egy emelvény felé, melyen bizonytalan világítás
iján valószinütlen mozgású sötét, majdnem pokolian 
festői alakok rakosgatnak, állítanak, kötözgetnek, meg
határozhatatlan pálcikákat és egyéb idomokat. — Tűzi
játék lesz, találta ki magától Karcsi.

Már sziszegve emelkedtek is a fénycsóvák, ropog
va szórták lefelé a valóságban bizonyára tarka csillago
kat. Tűzvirágok nyíltak, tűzkerekek forogtak — már



ezért az egy képért érdemes volt a mozgószmházba 
jönni.

Egyszerre csak egy szinte a moziépiiletet is meg
rázó dörrenés, egy vakitó fénynyaláb, mely egy pilla
natra az egész vásznat egyetlen vakitó fehérséggé tette, 
azután sötétség, melyből csak bizonytalanul bontakozik 
ki egy őrülten nyüzsgő orditozó embertömeg. Majd eb
ben ismét megkülönböztethetőkké válnak a már előbb 
látott emberi arcok, fejek, alakok. De most már nem ör
vendező, ünneplő, éljenző emberek, hanem torz szájak
kal, dülledt szemekkel rohanó, egymást taszitó, ütő, ta
posó őrültek, akiket úgy látszik, csak egy gondolat tölt 
el: menekülni. Menteni is a hozzájuk legközelebb esőket: 
itt egy dijbirkozó termetű ember öklözte szét jobbra 
balra a férfiakat, nőket, gyermekeket, hogy magának és 
a  vállába kapaszkodó leánynak utat nyisson; ott egy nőt 
a  karjában szorongatott, óvott kisdeddel együtt döntöt
tek földre az utána rohanók. Egyes, még a többieknél 
is elvadultabb kinézésű férfiak és nők, ha pillanatra le- 
(vegőhöz jutnak, dühös-fenyegetően rázzák öklüket és 
szórnak vadul feltátult szájjal átkokat — vájjon ki el
len? — Az előbbi szebb volt, mondta Nagybáti; Karcsi 
nem felelt, csak a vásznon láthatókhoz hasonlóan nagy- 
xatágult szemekkel itta a rémségeket. Előttük Mehur 
rek oltalmazóan fogta át Ella derekát.

Megint fény és derű. Mária Antónia legmagasabb 
hajdiszeiben, legtollasabb kalapjaiban fogadja mindenki 
hódolatát úgy is, mint Franciaország királynéja, úgy is 
mint szép asszony. Két nagyon bájos, nagyon ápolt, na
gyon helyes viselkedésű gyermek is fellép: Mária Antó
nia leánya és fia. Kissé egyhangú, de kellemes, vig üte
meiben is tiszteletteljes zene kiséri a jelenetet. Majd



egy más nem kevésbé fényes szobában, a királyné me- 
nyezetágyas hálótermében egy nyakéket nyújtanak át 
neki, mely legalább az ékkövek nagyságáról ítélve, fel
becsülhetetlen értékű lehet .

Azután egy toprongyos, csontvázarcu paraszt, vég
rehajtó katonák által kisérve hajtja vásárra «utolsó hoz
zá hasonlóan sovány tehenét. Az uccákon rongyos, dult- 
arcu emberek, gyermekek menetelnek és kiabálnak: ke
nyeret! hol a pékné! — Egyszerre csak férfiak marad
nak a téren, melynek hátterében egy fenyegető erődfal 
mered — középkori sasfészek nem vadregényes hegyor
mon, hanem egy nagy város kellő közepén. A férfiak 
közt sok rongyokba van öltözve, némelyik jól, sőt előke
lőén, még katonaruha is akad köztük. Mindnyájan pus
kából tüzelnek a várra, melynek fokairól sűrűn szállnak 
a lövésfüstfelhők. Ropogás, dördülés, rekedt kiabálás. 
Az ostromlók közül egyik is másik is elhullott, de a tö
meg mégsem oszlik el, sőt iljabb csatlakozókkal mind 
nagyobb, sűrűbb lesz. Egyszerre csak ágyút vontatnak 
fel, kinyílik az erőd kapuja és az ostromlók vad diadal- 
orditással, lándzsa- és balta-csoválással berohannak.

A versaillesi királyi palotának egy fényes termében 
ül Mária Antónia a rendesnél egyszerűbben öltözve, kö
rülötte gyermekei, a vadászatról éppen hazajött királyi 
férje. Egyszerre mintha felfigyeltek volna, menekülés
re indulnak. Késő, a palota udvarát egészen ellepte az 
óriás, mindig csak újra visszatérő lidérc: a néptömeg. 
Csakhogy most többnyire nőkből, főkötős, vállkendős,. 
kötényes egyre fenyegetőbben rikácsoló piaci árusokból 
áll. Két lándzsát emelnek a magasba — mindegyikre 
egy levágott emberi fej tűzve. — No hát ilyennel szó
rakoztatják a közönséget, morogta Nagybáti. Karcsi, nem



akarsz még hazajönni? — De a fiú csak fejével intett 
nem-et.

Leperegtek a végtelenül izgalmas harci, megrendi- 
tő bírósági, mérhetetlenül szomorú bucsuzási, pokolian 
borzalmas kivégzési jelenetek. A vérpadra induló királyt 
kisérik a fogdaj-ajtóig felesége, nővére, gyermekei. Tör
vényszéki jelenet: »önök akik anyák, mondják meg, le
hetséges-e ez a vád?« »Megbocsátok mindenkinek....«

Kigyult végre a nézőtér-világitás, megnyíltak a mo
zi kijáratai. Mehurek elragadtatástól ismét félrebillent 
fejjel nézett menyasszonyára. Királynőm, sfuttogta. — 
Azért ne üsse le a fejemet, felelte Ella. — Inkább a ma
gamét, szavalta a lelkes ifjú.

Ez nem is kerülne olyan nagy fáradságába, már 
úgy is csak lóg a nyakán, gondolta bosszúsan főnöke, 
aki fiát karon fogva törtetett kifelé — sápadt arccal, 
reszkető térdekkel, mintha a termetes férfi idegeire erő
sebben hatott volna Mária Antónia szomorú sorsa, mint 
bármely gyenge nőre vagy gyermekre. — Szörnyűség, 
szólt a tolongásban melléje került Várkai tanárhoz, az 
a sok lefejezett ember! Ilyesmit nem szabadna mutatni 
az embereknek, kivált a fiatalságnak; egészen elvadul
nak tőle. — Ezt mondom én is, volt a tanár véleménye. 
Hiszen a fiatalságnak meg kell ismernie a történelem, 
az élet sötét lapjait is de, azt azután kellő magyarázat
tal, hogy örökre eliszonyodjanak tőlük és ne kapjanak 
utoljára még kedvet is az ilyesmik átélésére. Azért nem 
szeretem a háborús filmeket sem. — örülök mégis, hogy 
ilyen tanáraink vannak, hizelgett most a fakereskedő. 
Karcsi, szépen köszönj a tanár úrnak, jövőre már te is  
az S keze alá kerülsz.



A másnap délutáni helyi újság első lapján, minden 
politikai, gazdasági és társadalmi hir előtt ujjnyi betűk
kel a következő cim volt olvasható:

Ismét munkában a titokzatos belopódzó. Vasárnap 
éjjel négy lakást látogatott meg. Mindent felnyitott, 
mindent felforgatott, de semmit nem vitt el. Rossz tréfa 
vagy bűntett kísérlete?

Azután négy hasábon keresztül következett a kü
lönféle álkulccsal kinyitott szekrények, fiókok, szanaszét
rakott edények, kiszórt ruhák, fehérnemüek, Írások és 
szépen helyükön hagyott pénzösszegek és ékszerek le
írása.

Nagybáti Györgynek szokás szerint irodájába hoz
ták a lapot. Először szinte közönyösen lapozta át a 
»nagy« hirt, átfutotta a politikai és helyi újdonságokat, 
ellenben gondosan megnézte a hirdetési rovatot: vájjon 
a kifizetett dijnak megfelelő helyen és nagyságban kö
zölték-e az ő fatelepének hirdetését. Csak mikor e fö
lött megnyugodott, tért vissza az első cimre és olvasta 
el az utolsó betűig a »titokzatos látogató« hőstetteit. 
Egyáltalában nem nevetett rajtuk, sőt igen rosszked
vűen állapította meg, hogy a rejtelmes módon «megtisz
telt« lakások mind egy útvonalon fekszenek, mely egye
nes irányban az ő lakóháza felé (vagy ettől el) vezet. 
Azért irodaóra végén szokása szerint zsebretette a lapot 
és hazavitte: hadd böngéssze Karcsi kedvére a sport
híreket.



A vacsorautáni sörözőasztalhoz mindenkinél előbb 
érkezett, barátai eljöveteléig újságolvasással kellett szó
rakoznia. Persze itt is a helyi lap aznapi számát tették 
eléje, ezenkivül még egy beográdi és egy budapesti la
pot. Az utóbbiak egyikéhez sem nyúlt, hanem kétszer is 
újra elolvasta a titokzatos belopódzót. Ki lehetett, mit 
akarhatott azokban a lakásokban? Hogy pusztán tréfá
ból hatolt be négy egymással talán nem is ismerős csa
lád lakásába, gyermekes pajkosságból vállalta volna a 
bemászás és kotorászás minden fáradságát, veszélyét — 
ez nem valószinű. Nem vitt el, nem rombolt szét semmit, 
tehát keresett valamit. De mit? Valami igen nagy érté
ket, valami ő rá nézve életbevágóan fontos iratot! 
Nézzük csak, lehetett-e ilyen a Pataki szűcsmester, a 
Jovánovics adótiszt, a Gyávái fülorvos, a Schuster 
könyvkötő lakásában? Aligha. Vagy talán nem is az új
ságban felsoroltakon keresett valamit, csak eltévesz
tette a lakást — egymásután négyet is?

Megérkeztek a cimborák és megindultak a szoká
sos beszélgetések, fontoskodások, tréfák, felharsantak 
a vastag nevetések. A titokzatos látogatások dolgát is
— többnyire kárörömmel, mely tudvalévőén a legtisz
tább öröm — megtárgyalták. Nagybáti feltűnően hall
gatag és kedvetlen volt, hangulata nem lett jobb, mikor 
Rosner leghátborzongóbb háborús éleményeit adta elő 
abból az időből, mikor ő még nem folyami, hanem hu*- 
szárkapitány volt. Többi közt azt is, mikor egy huszár
— akit ő szerénységből nem óhajtott megnevezni, egye
dül vágtatott bele egy egész kozák szotnjába, mely 
azonnal szétrebbent; csak egy legény állt vele szembe; 
ennek egyetlen csapással levágta fejét — és az még le 
sem fordult a lováról, hanem keményen, előretartott



lándzsával vágtatott «újból neki, mig ő azt nem mondta: 
szállj le öcsém, nem látod, hogy már nincs fejed. Erre 
az elbeszélésre ma senkinek sem jutott eszébe ráhúzni 
a »hazudik« Ítéletet. A társaság máskor legélénkebb 
tagjának borongós hangulata lassanként átragadt a 
többiekre is, akik a szokottnál hamarább távoztak eL 
Csak a fakereskedő maradt egyedül is tovább és bort 
hozatott.

Mikor hazaért és szobájában felcsattintotta a vil
lanyt, első pillantása megint csak az asztalon fekvő 
helyi újságra és ebben ama rejtelmes cimre esett. Ek
kor egyszerre átvillant az agyán: Hátha az a besurranó 
az ő, Nagybáti házát is kereste — egészen helyes útvo
nalon? Hogy mégsem talált bele, mégis egész sor más 
lakásban botorkált — ez azért van, mert csak tapoga
tózva haladhat tova, nem lát, nem hall, még szagot 
vagy izt sem érez — nincs feje! De mit kereshetett ő 
nála, hisz őt magát már régen megtalálhatta volna?.... 
Reszkető térdekkel, dülöngve ment be Nagybáti a szom
szédos szobába. Mit csinál most Karcsi? Ott van-e még?

Ott volt és nem aludt, hanem tágranyilt szemekkel 
feküdt hanyatt az ágyában. Apja kissé rekedten, de 
azért szilárdan bökte ki a banális kérdést: Hát még nem 
alszol? — Nem, apuka, volt a kisfiú felelete, ma olyan 
sokan mentek el a ház előtt az uccán, hogy mindig fel
ébredtem. (A vacsorára élvezett túlságos sok túrós ré
test elfelejtette említeni.) Azután, gondoltam, apa már 
nemsokára hazajön, megvárom. — Hát te tudni szoktad, 
mikor jövök haza, kérdezte az apa nem egészen kelle
mesen meglepetve. — Néha, de megesik, hogy maga be
jön és én úgy teszek, mintha aludnék, hiszen ezért jön.



Az apát nem ép kellemesen érintette fia vallomása. 
Tehát ez a fitt, majdnem kamasz, ébren volt, mikor ő a 
kezét, lábát csókolta. Ez nincs rendjén, ez csak az alvót 
illette meg, aki legkivált ilyenkor annyival tisztább, 
jobb mint ő. De ébren — ettől elbizakodott lesz, legkö
zelebb majd magától nyújtja csókra nemzőjének 
gyorsan növekedő végtagjait. Kissé nyersen rászólt te
hát: ne törődj te ilyenkor se az emberekkel az uccán, 
se énvelem, hanem aludj!

Visszament szobájába, lecsavarta a villanyt, lefe
küdt. No lám, kár volt ennyire aggódnia fiáért, nem 
alszik az olyan mélyen, vigyáz magára. Még ha csak
ugyan eljönne is az a fejetlen, azért vak és siket ember, 
elmenekülne előle, mihelyt ébren van... De ha úgy reg
gel felé mégis egészen mélyen elalszik, akkor... A férfi 
hallgatózva aludt el, de reggelig még kétszer benézett 
fiához, aki ezúttal már csakugyan egészen lassan szabá
lyosan pihegett. Azután már nem aludt el újra, hanem 
felfigyelt minden, az uccán kopogó lépésre, de még in
kább a csoszogókra, macskaszerűen halkakra. — Ez
után, ha este hazajött, sohasem nyitott be először fiá
hoz, hanem lefeküdt és csak egy-két órai feszült hallga- 
tódzás után lopódzott át egyetlen magzatához, akit me
gint betakargatott, megint csókolgatta kezeit, lábait, 
sohasem fejét.

A helyi lapnak azt az annyi nyugtalanságot okozó 
számát pedig aznap este egy kültelki ucca sarkán, egy 
»utolsó dinárhoz« cimzett lebuj közelében is elolvasták 
néhányan. Csupa elég rosszul öltözött siheder. — »Ezt 
jól csináltuk, szepegnek a burzsujok« mondták elégedet
ten. — De most egy időre elég ebből, szólt szemmellátr 
ható vezetőjük — a szőke Mirkó.



A kellemes, nyugalmas — amennyire ez a mai em
beri életünkben lehetséges — boldog heteket nagyon is 
sokszor váltják fel az izgalmak, aggodalmak, csalódá
sok viharhullámaitól végigborzolt hetek, melyekben fel- 
dultan futkosunk, tárgyalunk, verekszünk olyan hivata
los és magán helyen, ahova máskor soha nem megyünk, 
nem is kívánkozunk. Olykor ugyan e helyett ünneplő 
ruhában mosolygó arccal keressük fel vagy fogadjuk 
összes elérhető rokonainkat, ismerőseinket, szerencseki- 
vánatokat mondunk és fogadunk. Holott mindenki tud
ja, hogy simi, szitkozódni, talán verekedni vagy mene
külni szeretnénk.

Van azután a heteknek egy harmadik fajtája is. 
Olyanok, amelyekben sok számára észrevehetően nem 
történik velünk semmi, egyforma nyugalommal járunk 
el teendőinkben, egykedvűen fogadunk minden hirt, köz
lést. Éppen ez az — túlságos egykedvűen; már ebben 
különböznek az ilyen álnyugalmas hetek azoktól, a való
ban nyugalmasoktól, melyeket a legboldogabbaknak mi
nősítettünk. Mert amily kevés történik velünk külső
leg, annál nagyobb forrongások, át- és kialakulások 
folynak le bensőnkben, kedélyünkben, idegzetünkben, 
szervezetünkben. Nyugodtan fogadunk mindent, ami kö
rülöttünk végbemegy, mert semmi sem érdekel igazán,



minden meginduló képességünket leköti az a — bármi, 
akár egy csírázó betegsége- akár egy emlék vagy aggo
dalom által okozott — de mindenképpen folyton növe
kedő belső feszültség, melyről érezzük, tudjuk, hogy 
szörnyűséges, egész életünket vágányából kivető, talán 
elpusztító kirobbanás felé hajt.

Ilyen hetet élt át most Nagybáti György. Akik vele 
csak üzletileg érintkeztek, semmit sem vettek észre raj
ta, legfeljebb, hogy kevésbé fortyan fel üzletfelei kedve
zőtlen ajánlatai, késedelmes fizetései, munkásai mulasz
tásai fölött, mint máskor. De akik közelebbről ismerték, 
egészen szokatlan tétovaságot vettek észre szemében, 
mely hol merev hidegséggé fagyott, hol valósáos parázs- 
zsá izzott fel. Az irodában a kisasszonyok és urak soha
sem voltak ennyire lelkiismeretesek és pontosak, a Julis 
cseléd szorgalmasabb, Karcsi csendesebb. Senki sem 
vallotta meg magának, hogy azért mert éppen szokatla
nul nyugodt viselkedésében féltek leginkább a ház 
orrától.

Vasárnap volt ismét, országos vásár még hozzá. 
Nagybáti most már meggyökeresedett szokása szerint 
fiától kérdezte meg: hova menjünk délután. A vásártérre 
esett a választás.

Ott jártak hát a sátrak uccáinak nyüzsgő emberár
jában. Mindenféle kiáltozás, árukinálás, gramofon-re
csegés, még citera és egészen ósdi kintorna is. A sátrak
ban és előttük minden képzelhető ruházati, konyha és 
háztartási cikket lehetett kapni, hol egészen rendes, hol 
és nagyon sokszor a legsilányabb minőségben. Igaz, 
hogy olcsóbban, mint a boltokban — persze csak annak, 
aki nem restelte az alkudozást. Ez különösen állott a 
mozgó csecsebecse-üzletekre, melyek legalább fél tucat,



már nem a hajdani bosnyák-ruhás kereskedők nyakában 
lógó zsebkésekkel, nadrágtartókkal, pénztárcákkal, ké
zitükrökkel, apró játékszerekkel és hasonló jókkal, telt 
kosarakból állottak. Itt-ott mézes-kalács-cukorka, meg 
»burek« árusok, különféle színű de meglehetősen ha
sonló ízű szörp, »bóza« kimérők gondoskodtak az embe
rek gyomráról. Inkább »szellemi« szórakozást nyújtot
tak a gyorsfényképészek, akik pár dinárért bárkit meg
örökítettek egy gépkocsioldalt ábrázoló deszkázat mögé 
ültetve — azután különféle rendszerű szerencsejáték 
rendezők, akiknél mesés tárgyakat lehetett nyerni a ke
rek zsebtükörtől fel egészen a vekker óráig. És a térség 
végén a nagy attrakciók: a körhinta, a cirkusz. Az inas
gyerekek, cselédlányok sorai közt, akik a »tömeg« leg
nagyobb százalékát szolgáltatták, akadtak irigylésre 
méltó krőzusok, akiknek zsebében öt dinár vagy ennél 
is több volt mindeme kívánatos szépség és jóság kiélve
zésére. Azért azok sem búsultak, akiknek nem volt eny- 
nyiük, még a nyomortanyákról egészen üres zsebekkel 
és ma is mezítláb, rongyosan odafurakodott veréb- 
fióka-emberkéknek is többször volt vig az arckifejezé
se, mint szomorú; hiszen ha nem vehettek, legalább lát
hattak, hallhattak sok, szennyszürke kis életükben szo
katlan dolgot, még olykor egészen váratlan módon va
lamely falathoz vagy dinár-keresethez is jutottak.

Itt-ott hat-nyolc pufók, piros-pozsgás »nagy« leány 
verődött össze tarka szoknyákban, tiszta köténnyel 
nyakukon valódi szinesüveg klárissal. Vihogtak, nevet
géltek, pillantásokat és tréfákat váltottak a fiatal legé
nyekkel, akik csizmásán vagy pantallósan, legtisztább 
ruháikban egyelőre még szintén egymás közt csoporto
sulva jártak mellettük vagy utánuk. Később a táncnál



majd közelebb kerülnek egymáshoz a nemek csoportja; 
bár akkor is jó, ha a közelebbi barátok egymás mellett 
maradnak. Az ember nem tudhatja, mi lesz abban az 
órában, mikor a bicskák elő szoktak kerülni.

A termetes Nagybáti úgy ment ebben az árban, 
mint valami zajos, meleg folyóvízben, mely csak ritka 
helyen nőtt vállai fölé. ő  üyesmit már nagyon sokat lá
tott, majd minden férfinemű lénynek lehetséges szere
pet is betöltött benne, a prédára leső nincstelen siheder- 
től a fizetőképes ifjúmunkásig, a diáksapkás polgáristá
tól az éhesen átsuhanó munkátlanig. És végül a gazdag 
polgárig, akinek egy kézmozdulása a zsebe felé boldoggá 
tehette volna akár az egész vásárteret, aki legalább 
kisfiának azonnal meg is vett mindent, amit az meg ta
lált kívánni.

A fiúnál már volt repülőgép, töltőtoll, mézeskalács- 
kláris, zsebkönyv, láncos tollkés, szájharmonika, orosz 
kezek által fából faragott forgattyu. A fakereskedés 
szerzeményéből hat dinárt játszott el a szerencsejáté
kon. Apja kegyelméből és türelméből végigélvezett min
den mutatványos bódét, mindegyikben kicsodálkozta ma
gát. Egészen elfelejtett apjától félni, aki pedig most is 
éppen olyan hallgatag volt, mint mindig az utolsó na
pokban. Egyszerre hangosan felnevetve mutatott egy 
embercsoportra: Nézze, apuka! — Felnőtt napszámos
félék voltak, már kissé pityókásak. Azzal mulattak, 
hogy körbe-körbe kicserélték kopott zsíros, némelyikük
nél szalagtalan kalapjaikat. Nem volt a fövegekben va
lami vagy változatosság; nem is volt egyik sem nevet
ségesebb a másik kalapjában, mint a sajátjában. De 
olyan jóízűen kacagtak a szemernyi változáson, hogy



jókedvük Karcsira is ráragadt. Majd legközelebb a fejü
ket fogják elcserélni, jósolta.

— Ne beszélj már megint bolondokat, volt az apa 
váratlanul mogorva felelete, mely a fiút egyszerre visz- 
szaszeppentette egész héten át tartott hallgatásába. Az 
ut most már hazafelé vitt, otthon kiki olvasmányába 
bujt. Karcsi a szokottnál is korábban feküdt le csak 
azért, hogy ne kelljen tovább szemmelláthatóan nagyon 
rosszkedvű apjával szemben ülnie a családi asztalnál» 
Nagybáti pedig megint nem vacsoráit, de nem is ment 
el ivókörébe, hanem amint fia elköszönt, konyakot vett 
ki a szekrényéből és egy óra alatt küvott egy jó féllitert.



Feneketlenül mély, sűrű álomba sülyedt a gyor
san megivott szesz hatása alatt Nagybáti. Ha elalszunk, 
ez mindig olyan, mintha valamely langyos folyadékba 
vagy habarcsba sülyednénk, melyben lélegzeni még tu
dunk, de látni, hallani, érezni már nem; vagy ha mégis, 
hát mást és más módon, mint mikor ébren megszokott 
légrétegünkben időzünk. Csakhogy ez az álomfolyadék, 
álom-habarcs nagyon különböző tud lenni; tulajdonkép
pen annyira nincs életünkben két egészen egyforma 
álom, mint két egyforma ébrenlét. — Olykor ritka ez a 
léthevizünk, alig sűrűbb nappali levegőnknél, fejünk 
minduntalan ki is emelkedik belőle és ez fáj nekünk, 
mert akkor azonnal megrohannak lesben álló bánataink, 
gondjaink és jó ha még egyszer visszaengednek a fele
dés viztükre alá. — Máskor vigan, kellemesen, biztosan 
úszkálunk, szinte repülünk uj életelemünkben, mint akár 
a madár a légben vagy a hal a legtisztább vizben, jó pa
ripán vágtatunk, mint a csikós a délibábos pusztán. 
Amig esetleg hirtelen visszacsapódunk az ébrenlétbe 
mintha magasból esnénk valamely mélységbe. — De 
olyan sürü is lehet a habarcs, hogy fuldoklunk benne, 
menekülnénk is belőle mocsarakon át gázolva, hegyme
redélyeket mászva, beláthatatlan lépcsőházakban fel-atiL 
futva, száz és száz kucorgó nyomorék, rongyos, kiéhe-



zett, ellenséges tekintetű koldus lábain át bukdácsolva, 
ismeretlen dühödt állatok, szörnyetegek által üldözve 
"vagy ismerŐ3 ellenségek által faggatva. Különösen ak
kor van ez igy, ha álomkásánk még csak nem is hogy 
úgy mondjuk tiszta, nem szűrődött ki csupán egészsé
ges, nyugodt vérünkből, hanem napközben magunkba 
vett mérgekből, túlságos sok szeszből, dohányból, tul- 
erős eledelből, meg azután bosszankodásaink közben ki
ömlött epénkből, ébren talán figyelembe sem vett fáj
dalmak, még egyelőre magunk előtt is rejtett betegsé
gek lepedékeiből, tulfeszült gondolkozásunk, tépelődé- 
■sünk, aggódásunk lecsapódásaiból. Az ilyen álomból ki
emelkedni jó — de csak ha belőle tiszta, zavartalan éb
renlétbe jutunk, melyből azután ujabb, most már egész
séges álomba ereszkedhetünk. De jaj, ha az ébrenlét
ben csak tovább kell küzdenünk azzal, ami álmunkban 
gyötört, ha álombéli üldözőink még mindig ott meredez- 
nek előttünk vagy settenkednek körülöttünk, ha az 
Alom, melybe visszamerülünk csak súlyosabb folytatása 
a  már egyszer tehetetlenül átélt borzalmaknak!

Mit érzett, mit élt át Nagybáti György tengermély
ségű, anyagsűrűségű álmának fenekén — ezt nem tud
juk. ő  maga is csak a végére emlékezett: sötét barlang
ban tapogatódzott, botorkált, egyszerre valaki kegyetle
nül, vaskemény öklökkel ütni kezdte fejét, vállát, kezét. 
ő  vissza akart vágni, egész erejével odasujtott a sötét
ben, ahol a támadó fejének lennie kellett. De ökle az 
üres levegőn keresztül suhintott el a falig, melyen vé
resre ütődött. A fal pedig nem volt barlang fala, hanem 
az izgatott ember hálószobájáé. Ezt már ébren állapí
totta meg, azonban még mindig érezte fején, vállain az 
álmában fészkelődve elszenvedett ütődéseket. Ébredése



még igy sem volt tökéletes, még mindig nem tudta gonr 
dolatait összeszedni, kimerdt szemekkel vágta a szoba, 
sötétségét, szakadásig megfeszített füllel hallgatódzott 
valamilyen neszre, első sorban saját fej-ereinek viharos 
lüktetésére.

ő  az, vülámlott nem egyszer, de százszor, folytono
san szinte lánggal égő agyán keresztül, ő  jött el, már 
meg is támadott, hogy végre bosszút álljon rajtam. De 
ha ezt akarta, miért hagyott fel velem, mikor álmomban 
bármit tehetett, akár fejemet is leszakíthatta volna? 
Nem, ő neki nem kell az én viharvert fejem, engem csak 
el akart kábítani, hogy azután zavartalanul elrabolhas
sa azt a másik, azt a kívül szép, belől tiszta fejet — a 
gyermekem fejét. Hallga! hiszen most is itt botorkál a 
szobában, nem is nesztelenül többé, hanem minden bú
torba beleütődve. És ott surran, be fejetlen alakja a 
fiamhoz; még arra sem ügyel, hogy zaj nélkül nyissa ki 
és tegye be az ajtót!

Az aggódó apa egy pillanat alatt talpon volt és fiának 
a felcsavart villannyal máris megvilágított szobájában ter
mett. Karcsi szokása ellenére egészen kicsi-gömbölyűre 
összegubacsolva, erősen paplanéba csavarva feküdt ott, 
még a feje is alig hogy kilátszott. Már nincs is itt! volt. 
az ijedt ember első benyomása. De mégis, csak megbújt, 
megijedt ő tőle, vagy talán én tőlem?

Jaj, hogy ha most fej nélkül feküdnék itt az én. 
drága kis Karcsikám úgy, mint akkor ő. Ha soha többé 
nem láthatnám ezt a kedves göndör fejet, mely szép, 
mint Máriáé, életrevaló, mint az enyém. Most még meg
menthettem, gyermekemet, elűzhettem azt a másikat.. 
De ha egyszer olyankor jön, mikor nem vagyok itt, mi
kor alszom, vagy mikor ő csakugyan elkábithatott? Ezt.



nem hagyhatom; el kell vinnem, el kell zárnom ezt a 
drága fejet. Ehhez azonban előbb le kell vágnom..

Megőrültem! józanlott fel most az erős emberben a 
rémes gondolat. A villanyt is égve hagyta, úgy rohant 
vissza saját szobájába, melynek ajtaja hevesen becsa
pódott. Ágyába vetette magát, ahol még sokáig vacogó 
fogakkal, egész testében reszketve feküdt. Jaj mennyi 
aggodalom, mennyi félelem! Hiszen magam miatt nem 
félek, én még meg tudom magam védeni bárki ellen, 
akár van feje, akár nincs. Ha alól kerülök, elpusztulok 
— végre már az sem olyan baj, nekem már úgyis kiju
tott mindenből, nincs is már olyan nagyon sok keresni 
valóm ezen a világon. De a gyermek, azért megöl, de 
előbb megőrjit az aggodalom! Mintha csak azért, semmi 
másért nem lenne itt, mint hogy megszerettesse magát 
velem azután örökösen kínozzon a mindennapi veszedel
meivel. Hátjha már nem is az én fiam lélekzik a mellet
tem való szobában, talán már kicserélte őt amaz, elő
ször elvéve a fejét... Ha ez igy van, ezt azonnal megtud
hatom: csak üstökön kell rántanom azt, aki abban a fe
hér ágyban fekszik — és akkor a fej, amely nem az övé 
mindjárt leszakad...



Másnap reggel Nagybáti mégis csak a rendes idő
ben kelt fel. Feje hevesen fájt, de megpróbált dolgozni. 
Keze reszketett az Írásnál; eszébe jutott, hogy hiszen 
még nem is mosakodott ma, a hűvös viz bizonyára jót 
fog tenni. Úgy is volt, újból megtalálta hangját, tartáv 
sát, gondolatai rendes menetét.

Karcsinak aznap nem volt iskolája, nem is sietett 
hát a felöltözéssel, hálóingben, mezítláb szaladgált az 
egész házban és házatájon, igy is ült reggelihez. Ott ap
ja, aki addig hallgatott volt, egyszerre igy szólt hozzá: 
majd a Julis becsomagolja az utazókosárba ruháidat, 
könyveidet, elmész. — Hová? kérdezte a fiú nagyrav 
nyilt szemekkel. — Az anyádhoz, volt a rövid válasz.

Karcsi arca egyszerre felderült, göndör haja alatt 
olyan volt, mint egy nevető Ámor. — Papa, igazán? 
kérdezte és már az utóbbi napok minden félelmét feled
ve ugrott apja ölébe, akit ölelt, csókolt.

Hát igen ez is akkor szeret engem legjobban, mikor 
megszabadul tőlem, gondolta az apa keserűen. De né
mileg megvigasztalódott, mikor a gyermek most azt 
kérdezte: apa is velem jön? — Nem fiam, csak egy le
velet küldök veled. — Karcsinak igy is jó volt.

A levél megirása most már minden nehézség nél
kül sikerült. Nagybáti terjedelmes, gömbölyű, eléggé 
gyerekes betűivel igy folyt:



Kedves Mária! Tudom, hogy a fiunknak 
jobb magánál, mint énnálam. Itt nem is olyan 
biztos, mint maguknál. Küldök majd pénzt is, 
hogy mindenre elég legyen. Gyuri.

Minek ennél többet imi, gondolta a kereskedő, hisz 
köztem és a családom közt úgy is vége mindennek, er
ről már ő gondoskodik.

Egy kis óra múlva Karcsi utrakészen állott. Utazó
kosarát a telep egy ifjú munkása vette készségesen vál
lára — ugyanaz, aki a másik hétfőn olyan sötét tekin
tettel fogadta főnöke szidalmait és rettenetes véget 
jósolt neki. Hiába, gondolta Nagybáti, ezt a gyereket 
mindenki szereti, még azt is megbocsátják neki, hogy az 
én fiam. Talán ő sem fog utánamenni, ha nem lesz már 
nálam... A bucsuzás egészen rövid volt: egy kézcsók, 
egy vállveregetés — nem fejsimogatás — és indulj.

Most hát egészen egyedül fogadom őt, ha megint 
eljön, gondolta a férfi. Majd meglátjuk, kettőnk közül 
most ki lesz az erősebb.

Megint egészen egyedül ült aznap a kereskedő 
ebédlő asztalánál, alig is nyúlt valamihez. Ebéd után 
gondolta, menjen-e irodanyitásig a kávéházba. De in
kább karosszékbe ült bóbiskolni, mert most kezdte újra 
érezni, mennyire kifárasztotta a mjult éjjel de a délelőtt 
eseménye is. Megesett rajta, emberemlékezet óta talán 
először, hogy még a délutáni munka kezdetét is elaludta. 
Mikor felébredt — ott látta szobájában ülni Karcsit és 
Máriát is; kevésbbé hitt szemének, mintha az éjjeli ré
met látta volna meg újra fényes nappal. De ők voltak: 
az élénkszemű göndör Karcsi és Mária, ez a szépséges, 
magas termetű, de sápadt arcú, szenvedő szemű urinő.



Szemmelláthatóan jó ideje ott voltak, csak Julis intel
mére, hogy az ur alszik, csendesen viselkedtek. Most, 
hogy felébredt, Mária azonnal felállt és kezet nyújtva 
férjének, igy szólt: Bocsásson meg, hogy akkor olyan 
könnyen elmentem magától. Köszönöm, hogy hozzám 
küldte a gyermekünket és igy is gondoskodni akar ró
lunk. De éppen ez mutatja legjobban, hogy nekünk csak 
magánál van a helyünk.

Nagybáti magához ölelte, megcsókolta feleségét, 
fiát, de azután karosszékébe visszaülve igy szólt: Na 
gyón kedves és szép maguktól, hogy eljöttek, nem is fo
gom elfelejteni ezt, amig élek. Bocsásson meg legelő
ször maga nekem, hiszen csakis én voltam a hibás osto
ba gyanakodásommal. De... mégis menjenek vissza az 
öregekhez... itt nálam... nem jó maguknak... itt... vesze
delem van. — Hangja mindinkább akadozott, feje re
megett.

Máriát a sirás fojtogatta. — Veszedelem van? fog
ta fel az utolsó szót. Hiszen akkor leginkább egymás 
mellett a helyünk, hogy óvhassuk, figyelmeztethessük, 
védhessük egymást. Ha engem vagy Karcsit fenyegetne 
veszedelem, öreg, majd tehetetlen szüleim nem tudná
nak úgy megvédeni, mint maga — és magát egészen 
egyedül erős ember létére is könnyebben érheti baj, 
mintha mi is itt vagyunk körülötte.

A férj erre is csak fejét rázta és azt ismételgette: 
jobb maguknak amúgy; az ember sohasem tudhatja mi 
jön, még a fejeteket is levághatja valami zsivány... Má
riának, de Karcsinak is könnyei folytak már; vájjon 
miért haragudott meg mamuka után ő reá is apuka?

Végre Mária összekulcsolt kezekkel lépett férje elé 
és igy szólt: Ha másért nem, hát családunk jó hiréért



engedje, hogy itt legyünk magánál. Tudja meg, ha ed
dig nem hallotta volna: nagyon csúnya dolgokat beszél
nek énrólam, ami magát is kell, hogy érintse még ha 
nem is szeret... Azt mondják... pedig most már maga is 
belátja, hogy képzelődött... hogy maga csakugyan talált 
nálam valakit... a nevét is mondják, a legüresebb fejűét 
az egész városban...

— Nagybáti összerázkódott: talán csak nem Mehu- 
rek, de hiszen az nem is olyan nagyon buta és még vő
legény is! — Mégis, sőt azt merik mondani, én vagyok 
a menyasszonya, azért mentem el magától, hogy elvál
jak, most persze már mással hoznak engem össze, hi
szen ismeri a mi városunkat. . .  Kérem, könyörgöm, ne 
hagyja rajtam, a fiunkon, meg magán ezt a szégyent!

Na hát nem is, ugrott fel most a karosszékéből a 
termetes ember.Csak kerüljön elém, aki ilyeneket ter
jeszt; ha nő, kitépem a nyelvét, ha férfi, kitaposom a 
belét. Itt maradnak, most már én mondom, a2 öregekhez 
legfeljebb pakolni mennek vissza.

— Mindig tudtam, hogy maga derék ember és sze
reti is... a családját. Karcsi, csókoljuk meg apukát.

Julisnak és az embereknek mindjárt kiadták az 
utasításokat. Uzsonna után Mária Karcsival együtt még 
egyszer elment a nagyszülőkhöz meghozni a kibékülés 
örömhírét és becsomagolni az elhozandókat. Akkor 
azonban Nagybáti újra intézkedett: minden legyen a la
kásban úgy, mint azelőtt volt, csak a kis irodába tegye
nek egy ágyat és egy mosdót, ő ott fog aludni, ha este 
nagyon sok dolga lesz.

És ott aludt már aznap este és ezután minden éjjel. 
Ettől semmiféle hivogatás, kérlelés által nem engedte 
magát eltántorítani.



— Maguknak úgy biztosabb, mondta minden ellen
vetésre; ha valaki keres, úgyis csak engem keres.

— De hiszen mi éppen nem akarjuk magát hagyni, 
siránkozott Mária.

— Magam jobban elbánok akárkivel, mintha ma
gukat is féltenem kellene.

— Megint suttogni fognak, most már azt, hogy 
maga jár valaki után...

— Hát csak suttogjanak, fütyülök rá, fejezte be a 
vitát a férj — bár nem ujabb heves elpirulás nélkül.

Mert bizony Nagybáti uramnak volt mit rejtegetnie 
legalább még nemrégen. Mikor szinte esténként azt 
mondta Máriának, hogy söröző társaságába megy, tel
jesen igazat mondott. Csak akkor nem, ha azt állította, 
hogy csakis oda megy és nem előbb vagy utóbb még va
lahová — egy kültelki házba, ahol egy hozzá hasonlóan 
jól megtermett, helyre menyecske várta jó vacsorával, 
puha fekhellyel, Szerafinának hitták ezt a nőt, bár sem
mi légies angyalszerű nem volt rajta. Anyagias annál 
több: nagyon szerette az erős férfit és talán még job
ban a tőle sürün kapott, terjedelmükre kicsiny, de di
nár-értékükre jelentékeny ajándékokat. Ha ezt az er
kölcsi tekintetben annyira sajnálatos tényt az igazság
hoz hiven leszögezzük, viszont annak megállapításával 
is tartozunk az igazságnak, hogy Nagybáti Szerafina- 
látogatásai éppen az utóbbi időben nagyon meggyérül- 
tek és éppen azóta nem volt nála egyszer sem, amikor 
Mária elhagyta volt őt. Mintha csakis hűséges felesé
gére gondolva, ezt ugyan hűtlenül megcsalva tudta vol
na a szerető társaságát élvezni.

Ma este azonban ismét elindult ama külváros felé. 
És fele utón visszatért. Amig Máriától, akiben nemcsak



feleséget amolyan hozzá képest túlságosan művelt, túl
ságosan lelkiismeretes, ennekfolytán túlságosan szigorú 
birót (hisz biró leánya volt!) is látott, egyszerűen meg
szökhetett, ez jól esett hiúságának. De akkor megcsalni, 
mikor ez távolléte, külön lakása mellett olyan túlságos 
könnyű lett — ez nem izgatta képzeletét, ezt szinte res- 
telte. E helyett elég volt neki egy-két pohárral több a 
jó italból.



Egészen jó hetek következtek ismét. A jóbarátok 
csipkedték ugyan Nagybátit, hogy mióta a felesége 
visszajött hozzá, teljesen papucs alá került; ha este 
egyáltalában kimozdul, ő az, aki a legkevesebbet issza 
és a legkorábban megy haza. Pedig most mehetne leg
jobban, ahova akar, mert egészen külön alszik otthon, 
se a felesége, de még a fia sem vigyáz rá. Különben mi 
sem vagyunk éjjelenként mellette; ki tudja, mit művel, 
miben töri a fejét. — Valóban, mennyi napközben egész
séges, elégedett, rendes emberen nem látszik meg, mit él 
át éjjelente.

Hiszen ha Nagybátinak nem lettek volna igazán 
nyugodt éjszakái — nem tudott volna olyan fáradhatat
lanul dolgozni üzletében és ezenkivül mindenféle hiva
tali és egyleti megbizásban. A városi képviselőtestület
nek is tagja volt; ebben ugyan ritkán szólalt fel, de ek
kor nagyon meghallgatták véleményét; ha szavazásra 
került a sor, rendszerint a mindenkori polgármester el
len szavazott.

Akkoriban egyik képviselőtestületi ülésnek különö
sen érdekes tárgysorozata volt, mert az új közigazgatás
főnek kellett megmutatnia, hogy a városban mindennel 
foglalkozik, mindenre nézve vannak eszméi, javaslatai. 
Javasolta tehát, hogy a Králya Alekszándra uccában



vágják ki az akácfákat, ellenben a Králya Petra uccában 
ültessenek ilyeneket. Hogy a városi hivatali helyisége
ket szereljék fel porszívókkal és légpermetezőkkel. Hogy 
a dögtér felé vezető utat kövezzék ki. Hogy ezután a 
községi szolgák és rendőrök idején kapják ruházatukat, 
tehát a télit május, a nyárit november elején. Hogy az 
elcsúfító újságos bódékat távolitsák el az uccákról és 
terekről, ellenben a közkutak fölé rogaska-szlatinai 
stilusban ivócsarnok-féléket építsenek. A város több út
vonalán élelmiszer-elárusító * sátrakat emeljenek a vidék
ről bejövök kényelmére, ellenben a nyilvános illemhe
lyek felállítására vonatkozó indítványt, mint időszerűt
lent vessék el. A készpénzben fizetett városi alkalma
zottaknak tekintettel az iparcikkek magas árára — drá
gasági, a földjárandóságot élvezőknek — tekintettel az 
alacsony terményárakra — olcsósági pótlékot engedé
lyezzenek, ezzel szemben azonban fizetésüket — taka
rékossági szempontból — ugyanannyival szállítsák le. 
A jogtalanul elbocsátott Tarcal Ferenc adótisztnek el
maradt fizetés fejében 12000 dinárt — a kényszerű tét
lensége alatt felmerült kiadásainak fedezésére 75613 
dinár 75 párát utalványozzanak ki. Percei Hugó adótiszt 
nyugdiját ne utalványozzák, mert az illető szolgálati ide
jét többféle hivatali alkalmazásban töltötte ki és igy 
egyelőre nem állapítható meg, melyik alapból fizetendő 
a nyugdija.

Mindezek nagyfontosságu javaslatok a szó legszo
rosabb értelmében egyhangúan intéződtek el; felolvasá
suk közben még a legszokványosabb ellenzékeskedők, a 
polgármester legszemélyesebb ellenségei sem zavartat
ták magukat a világ múlandósága fölötti szemlélődéseik
ben vagy üzleti sugdolódzásaikban. Hanem egyszerre min-



clenki felfigyelt, mikor a fő-fő tárgy: a vilanymű bérbe
adásának ügye került sora.

Ennek a fontos, életbevágó intézménynek állandó za
vartalan működését jövedelmének állandóságával együtt, 
lehető hosszú időre biztosítani kellett, mondta az előadó 
polgármester.

De nem igy, szólt közbe egy hang, semmi baja sem 
lett volna a működésnek, sem a jövedelmezőségnek, ha 
a város maga kezeli a villanyművet; sőt akkor mind
két tekintetben jobb lett volna.

Most már minden oldalról röpködtek az izgatott 
hangok: önök nem ismerik az ügyet! — Nagyon is is
merjük! — Most talán nincsenek zavarok? — Három 
napig vártam a szerelőre, mikor nálam baj volt. — Ál- 

* litsanak maguknak külön telepet, majd megtanulják, 
miből áll és mennyibe kerül az üzem.

Egy kis csend akkor támadt csak, mikor Nagybáti 
jelentkezett szólásra és azt ajánlotta, hogy a szerződés- 
tervezetet még egyszer adják vissza a számvevőségnek 
és a mérnöki hivatalnak az üzemi költségvetés átnézése 
és fölülvizsgálása végett.

— Mindig mindent csak elnyújtani, mint a rétes
tésztát! mondta tiltakozásként Szvircsánszky vendéglős.

— Küldjünk ki innen a képviselőtestületből egy vé
leményező bizottságot, javasolta Süsslich cukorgyáros.

— Ugyan melyikünk ért a vülahyművekhez ? ve
tette ellen Hilárity ügyvéd.

— Van köztünk technikus is!
— /Az csak egy, a városnak is dolgozik, az nem 

elfogulatlan.
— Kikérem magamnak.



— Én Nagybáti úr javaslatát fogadom el, mondta 
Ohrenstein bankigazgató,.... uraim, tessenek meghall
gatni, hogy megindokoljam, miért.... Ejnye hát az ember 
szóhoz sem jut — gyalázat! Disznóság! tolditotta Szvir- 
csánszky.

— Fejetlenség! mondta ismét Ohrenstein.
— Ne használjunk ilyen erős kifejezéseket, csitti- 

tott most egyszerre Nagybáti. Azért vagyunk itt együtt, 
hogy megértsük egymást és ne beszéljünk mindjárt fe
jetlenségről.

— Én ugyan különbeket is hallottam, találta meg 
ismét jókedvét Ohrenstein — de maga csak a fejetlen
séget veszi rossz néven, pedig a maga inditványa érdeké
ben mondtam. Még inkább örülhetne, ha fejetlenség len
ne, mert akkor nem lenne fejfájás sem...

— Hiszen, vetette most közbe Süsslich, mi jól tud
juk, hogy közülünk csak egy ismeri jól a város minden 
dolgát és őrzi meg e mellett mindig a hidegvérét és ez 
Nagybáti György. Ha ő volna itt a polgármester, akkor 
lenne városunknak olyan feje, amilyen kell.

— No no; hárította el a feldicsért nem éppen szelle
mesen a bókot.

Az ülés nagy izgalom közepette oszlott szét. Hatá
rozat: a tárgy a következő képviselőtestületi ülés napi
rendjére lesz kitűzendő.



Vasárnap a legszebb nyári idő volt, bár kissé túlsá
gosan meleg. Nagybáti, akinek idegei úgy látszott, hogy 
teljesen visszanyerték nyugalmukat, már szombaton este 
merész tervvel lepte meg kis családját: kirándulás Szia- 
vónkemenesre. Reggel elidulás, két órai hajózás, majd 
fürdés, ebéd, séta, újra fürdés, visszahajózás. Ilyesmi 
is kell nagynéha egy jól tanuló gyereknek, egy otthon
ülő asszonynak és egy erősen dolgozó férfiúnak. Karcsi 
rendkívül örült az eszmének, míg Mária inkább csak 
előzékenységből vállalkozott a kirándulásra, meg hogy 
a fia ne maradjon megint túlságosan sokat csakis az 
apjával. Anyai féltékenység, vagy a férje lelkében, agyár 
bán lejátszódott borzalmak megsejtése volt-e ez, ki 
mondhatta volna meg?

A családapa megszokott pontossága folytán ők hár
man voltak a legelsők a hajjóállomáson. Már azt hitték, 
hogy az egész hajószemélyzet csak ő miattuk fog ma 
szolgálatot teljesíteni, mikor a harmadik harangjel után, 
közvetlenül az indulás menetredszerű ideje előtt egy 
nagy, hangosan vig társaság özönlött fel a pallón. Több
nyire fiatal leányok és fiatal emberek voltak, a lefolyt 
tél báljainak hősei és hősnői. Most persze nyári kirán
duló-ruháikban voltak; rajtuk kivül még egy-két mama 
és egyetlen papa akadt, meg néhány gyermek, akik közt



Karcsi nagy örömmel ismerte fel egyik osztálytársát. 
Csakhamar ellepték a hajó-fedélzet minden ülőhelyét, 
minden erre alkalmas sarokba ruha-, eleség-csomagokat 
raktak, játék és hangszer is akadt ott. Ügy látszott, egy 
nagyon élvezetes kirándulásra mennek.

Ám Eris, a viszály gonosz istennője ebbe a vig kör
be is mindjárt eleve bedobta keserű almáját, egy legké
sőbb jött leány sértődése alakjában:

— Miért szálltatok be nélkülünk, mig mi mint a bo
londok vártunk a villanyházikónál.

— Hát nem tudtuk, hogy még jöttök, hiszen a har
madik csengetést is megvártuk a parton. Csak nem fog
juk miattatok a hajót lekésni!

— Szemtelenség, mi nem megyünk, pattant fel erre 
a sértődött, hol a kabátom?

Szolgálatkészen nyújtották neki a kabátot és az ér
zékenységében is erélyes leány anyjával együtt csak
ugyan elhagyta a hajót. De mindjárt visszajöttek egy 
fiatalember kíséretében, aki még náluknál is későbben 
érkezett; mindenkiben azonnal fel kellett villannia, hogy 
Jolán kisasszony nem szállt volna ki olyan könnyedén 
a nyári kirándulás boldogságába vivő bárkájából, ha ama 
fiatalember már előbb ott lett volna.

Mikor végre már majd elhúzták a beszállódeszkát, 
még egy kis barna leány libbent át rajta: Horvát Ella 
volt. A Nagybáti telep gépirója. És mikor már csakugyan 
behúzták a deszkát, egyenesen a partról a fedélzetre 
ugrott Mehurek könyvelő. Hogy e közben nem vesztette 
el most is ide-oda imbolygó fejét, vagy legalább a kalapot 
róla — ezt Nagybáti nem volt képes megérteni. Kevéssé 
is örült az új útitársnak, mert eszébe jutott, amit Mária 
a nagy kibéküléskor a pletykáiról mondott, melybe őt



ezzel az emberek keverték. És a lógófejü — Nagybáti 
gondolatkifejezése — az ártatlanok rettenetességével ron
totta tovább a helyzetet, amennyiben óriásivá túlzott 
tiszteletből és előzékenységből — még ottlevő menyasz- 
szonya elhanyagolásával is — egyre csak »nagyságos 
asszonyom igy — nagyságos asszonyom úgy« volt. Nagy- 
bátiné alig győzte a folyton előtte, mellette, mögötte 
ugrálót és fejvetőt meggyőzni, hogy jól ül, nem kell neki 
más hely, nem érez szelet, nem kiván frissitőt. Ettől 
az embertől bármily áron meg kell szabadulnom, gon
dolta a főnök.

Az utazás mindig élvezetesebb lett. Elmaradtak a 
vizparti gyárépületek, jobbra balra füzes partok közt 
vitte a hajócska elég gyorsan lefelé nyüzsgő rakományát. 
A levegő itt már valóságos ambróziának tetszett a vá
rosiak előtt. A nap bearanyozta a zöldes-sárga vizet, a 
kékeszöld vagy aranysárga partokat, az ég legszebb kék 
nevetését pazarolta. Házcsoportok, falvak tűntek fel a 
parttól elég messze, hogy a ragyogó világításban valami 
óriás fejedelmi gyerek játékdobozától odarakottaknak 
lássanak. Az a kevés ember, aki a vasárnapnak ebben az 
órájában a parton mutatkozott, még mindig tarka nép
viseletében szintén a megelégetett, nyugodt boldogság 
képét mutatta; pedig ki tudja, mit élt át, mitől remegett 
már a legfiatalabbik is közülük!

Egy helyen csak lassitott és megállt a hajó. A zsi
lip, melyet ki kellett nyitni. Ez volt valami Karcsi szá
mára, aki máris tudományosan magyarázta a töbi kirán
duló gyermeknek, hogy itt a hajónak tulajdonképpen a 
magasba kellene emelkedni, hogy tovább mehessen, de 
ehhez nincs elég viz a mederben, ezt a hajónak magával, 
kell hoznia. Ha az első zsilip kapuját széttolják, fejtette



Tri az ifjú technikus, a velünk folyt viz betölti a nagy ká
dat és mi a magasba lendülünk. Azután betolják mö
göttünk a kaput, hogy a viz megint összegyűlhessen és 
csak azután nyitják ki a másik, az alsó kaput, amelyen 
azután uszunk — még mindig annak a víznek a hátán, 
melyet magunkkal hoztunk. Utánunk azután bezárják 
azt a kaput is, mert a vízzel itt takarékoskodni kell. A 
felnőtt utasok kissé unták ezt az eléggé hosszadalmas 
folyamatot, de a gyerekek annál nagyobb érdeklődéssel 
nézték, miként hozza mozgásba járgányrudai segítségé
vel egy-két ember a sötét vasfalat, mint nyílik az szét 
és csukódik be újra mint egy tündérmesében, miként ha
lad át a hajó a medence magas, komor falazatai közt, 
mikép siklik ki újra a ragyogó, nevető természetbe. A 
felnőttek közül éppen Nagybátiék élvezték a történést, 
fiúk világcsodás okosságra valló magyarázata miatt; 
hozzájuk csatlakozott ebben Mehurek is, aki a legőszin
tébben kijelentette, hogy soha még ilyen okos gyerme
ket nem látott és magának — hamiskás pillantás Ella 
felé — csakis ilyent kívánna.

A későn beszállt társaságot az elinduláskor felme
rült ellentétek után úgy látszott, újra tökéletesen össze- 
békitette az eszményein pompás hajózás; újra csicsergő 
fiatal embermadarak rajává lettek. Az egyik leány, Ilon
kának szólították, többet is tett: énekelt, egyik nótát 
a másik után. Jutalmát ezért, miután a fiatal emberek 
érthetetlenül közömbösek maradtak, egy más leánytól, 
Matildtól kapta és pedig egy kérdés alakjában:

— Mondja csak, miért énekel maga mindig, mikor 
nem tud?

Amire Ilonka elég szellemesen azt felelte:
— Hát csak, mert nekem úgy tetszik.



És tovább énekelt. Az elinduláskor oly fenyegetően^ 
gomolyodó rosszkedvfelhőkből egyelőre csak ennyi to
lódott fel újra a kirándulóhangulat derült egére. Ácska. 
falunál azután a nagy társaság kiszállt, miután az ot
tani erdőcske volt vállalkozásuk célja. Mehurekék is ki
szálltak, ellenben Karcsi osztálytársa a mindkétoldali 
szülőkkel lefolytatott nagy diplomáciai tárgyalások után 
Nagybátiékkal ment tovább Szlavonkemenesre.

Elérték ezt az állomást és — most már négyen — 
kiszálltak. A fiúk legszivesebben azonnal levetkőztek és 
a vizbe — itt már a »méltoságos« Duna vizébe futottak 
volna. De Nagybáti papa úgy döntött: erre majd lesz 
idő délután, akkor majd ő is fürdik és vigyáz rájuk. 
A kirándrulásnak ezt a programmpontját általában mind 
rövidebbre igyekezett fogni; később meg is mondta, 
miért: a szép fürdőparttól majdnem elundoritotta a sok 
mindenféle állat, melyet ott mosdattak, úsztattak. Mi
kor meg szemük előtt egy atyafi úgy belehajtott kocsi
jával a kikötőbárka mellett a folyóba, hogy mélyvizbe 
került, a lovak fuldokolni kezdtek, éppen csak fejük 
búbja és orruk látszott ki félig a vizből, — már éppen 
minden kedvét elvesztette a folyóval való közelebbi érint
kezéstől. Borzasztó nézni, mondta, mikor az ilyen védte
len, tehetetlen állatok igy pusztulnak el. Ettől a látványtól 
ugyan ezúttal megmenekültek és pedig Nagybáti taná
csa folytán, aki harsányan odakiáltotta a bajba jutott 
fogat mellé gyűlt embereknek, hogy »kifogni«.

A délelőtt jó részét a pravoszláv templomban töl
tötték, ahol szép énekes halotti emlékmise volt. Kitűnő 
libasültet ebédeltek; Nagybáti kijelentése szerint régen 
kapott ilyen jó bort. Ebéd után végre sor került a fiúk 
által annyira várt fürdésre, melyben ugyan Mária nem



vett részt. A fürdés rövid volt. A fiuk, akik hasonlót 
otthon is élvezhettek, nem ragaszkodtak annak túlságos 
nyújtásához. Szép séta következett a hegyoldalon és a 
hegybe vájt alagutakkal változatos parti sétányon.

Eljött az est és el kellett volna jönnie a hazaszál
lító hajónak. Ez azonban valami üzemzavar miatt elma
radt, helyette nagy késve egy sokkal kisebb, kényelmet
lenebb helyi gőzös vállalkozott a hazaszállításra, mely
nek miután a viz sodra ellen történt, még tovább is kel
lett tartania, mint a leutazásnak. Mi még csak elférünk 
itt, de mi lesz, mikor majd Ácskán azok is mind beszáll
nak, jegyezte meg Mária. Pedig miként ez az elindulás 
után csakhamar kitűnt, még a picinyke fedélzeten sem 
lehetett tartózkodni, mert szinte észrevétlenül befelhő- 
södött az ég, szél kerekedett, az eső is megeredt. Nagy- 
bátiék szótlanul ültek a hajóteremnek csúfolt ingó fül
kében, a fiúk ott is találtak rudakat, párkányokat, me
lyekre felmászhattak. De csakhamar elcsendesedtek job
ban, mint a nagyok a sarokban, melybe húzódtak, fáj
dalmas szemkifejezéssel vették tudomásul, hogy nem le
het aludni. Még a zsilip sem érdekelte őket, mikor újból 
áthaladtak rajta.

Ácskán beszállt a nagy hadsereg, zajosan, mint 
ahogy az erdőben eltöltött kiránduló nap végén illik. De 
ez a zaj nem volt madárcsicsergésszerü, mint reggel, in
kább valami panaszkodó, tiltakozó, számonkérő alap
hangja volt. Ülőhelyet persze a termecskében még 
mindegyik nő se kapott , a fiatal emberek egy csomó
ba verődve a közepén álltak, néhány leány a kijáró lép
csőn szorongott; megtehették, miután az eső mostanra 
ismét alábbhagyott.

— Hová mentek maguk, mikor olyan soká vártuk?



— A labdát egészen hiába hoztuk ki.
— Ma mindenki másfelé járt a maga feje után.
— Ez egy elrontott kirándulás volt, mondta Jolán.
Milyen okosak ezek a fiatal emberek, jegyezte meg
— Talán én rontottam el? vágott vissza Matild. 

a most mellette ülő Mehurekhez Nagybáti:
— Egyik sem kel hölgye védelmére, mind hagyják, 

hogy veszekedjék vagy akár verekedjék is ki magukat 
egymás közt; ők megértik egymást; igy legalább nem 
támad általános kavarodás.

— Mégis ők a hibásak, felelte meglepő éleslátással 
Mehurek; ha ők többet foglalkoznának a hölgyekkel, 
minden szépen menne. De igy mit tehetnek egyebet sze
gények, mint hogy egymás közt veszekszenek?

Ilonka most énekelt, de senki sem szállt be a nótá
ba, ahogy kirándulásról hazatérőben szokásos és helyes, 
hanem megint csipős megjegyzések hangzottak — per
sze a leányok köréből — ellene.

— Miért nem hagyják már azt a leányt kedvére 
énekelni, sajnálkozott Mária a most ő mellé került Hor- 
vát Ellához.

De ebben a kérdésben a szende menyasszony is kér
lelhetetlen birálónak mutatkozott.

— Ugyan hát, mondta, mit akar az azzal a gramo
fon hangjával?

Nagybáti egyszerre csak újra Mehurekhez fordult:
— Valami eszembe jutott. Banjalukában állandó 

képviseletet kivánok felállítani; vállalná?
— Én.... hogyne.... persze, mondta a könyvelő leg

merészebb fejtomáival.
Havi kétezerötszáz dinár kezdőfizetés és a szokásos 

remunerációk.



— Köszönöm, fényes, felelt Mehurek egy ugrássze
rű mozdulattal Ella felé. De jó izlés-sorsa mégis meg
óvta attól, hogy az egész kirándulótársaság előtt han
gosan tárgyalja menyasszonyával az örömhírt.

— Rendben van? folytatta a világ legnyugodtabb 
hangján a főnök. Akkor augusztus elsején elfoglalhatja 
az állást.

Kilenc óra helyett éjfél felé kötött ki a hajó, de 
kikötött. Vége volt a kirándulásnak, az emlékek világá
ba, ennek is mind távolabbi ködébe húzódtak vissza & 
kirándulás részvevőinek összes élményei és benyomá
sai, a kellemesek úgy mint a bosszantók.



Sokat, igen sokat tudnak rólunk az embertársaink, 
olyat is, amit magunk sem vettünk észre, meg olyat is, 
ami sohasem volt. De azért sok minden marad minden 
ember számára az ő legkizárólagosabb ismeretterülete, 
melybe mások csak késve, véletlenül, vagy soha be nem 
hatolhatnak, mély az illetőt egész életén át kiséri, hogy 
majd csak az utolsó leheleténél tűnjék el egészen és vég* 
kép ebből a világból.

Nagybáti Györgyről az egész világ vagy legalább 
városának egész világa tudta, hogy ritka értelmes, erő
teljes, törtető üzletember, aki ugyan alaposan kivette 
részét az ifjúkor bolondságaiból, botlásaiból is, de azu
tán mégis a legjobb útra tért. Szegény, sőt nagyon sze
gény emberek gyereke volt, mégis járt iskolába, még va
lamely váratlanul bőkezűvé lett úri keresztapa jóvoltá
ból polgárit is végzett, majd a gyermekkori kanászko- 
dás emlékeivel gazdagon irodába került. Ott azonban 
nem vált be, sokszor munka helyett elcsatangolt, leány
zókkal szerelmi és legényekkel verekedési ügyekbe ke
veredett, még a reá bízottakról sem tudott tökéletesen 
elszámolni - visszaesett gyermekkora legfeketébb szegény
ségébe. Ebben sem érezte ugyan magát éppen elveszetnek; 
izmos karjával mint erdőmunkás még többet keresett, mint 
irnok korában a fejével. Egyszer aztán valóságosan és-



állandóan rámosolygott a szerencse; bár semmit meg 
nem tagadott magátol, mindig volt pénze. Elköltözött 
vidékéről és egy városban, ahol senki sem ismerte, egy 
szerény kis tüzelőanyag-boltot nyitott. Ebből aüg három 
év alatt hatalmas fatelep lett, melynek tulajdonosát 
mindenki becsülte  ̂ barátul kereste, mindenhová beje
lölte, beválasztotta. Makfalvy járásbiró hozzáadta leányát, 
volt már egy fiúk, aki úgy látszott, a legszebb összhang
ban örökölte anyja finom idegzetét és apja erős tehet
ségét.

Persze mikor a házasság ege elborult és Mária he
teken át szülei házában élt, visszatérése után pedig 
György irodájában rendezte be külön hálószobáját — 
az emberek ezt csakhamar mind tudták. És még sokkal töb
bet is. Hogy Nagybáti azért nem békült meg igazán Má
riával, mert még mindig hűtlennek tartja. Hogy estén
ként csak éppen visszavonul irodájába — azután rövide
sen eltávozik onnan. Hogy hova? Ezt már mindenki más
kép tudta. Némelyek szerint egy barátjához ment ita
lozva bút felejteni és azután az italt kialudni — hiszen 
rendes asztaltársaságába most alig járt, pedig a szeszt 
sohasem vetette meg. Mások egész bizonyosan állították, 
hogy egy rózsaszinlámpás lebuj felé látták felgyűrt gal
lérral surani, ismét mások egy messzemenő túlórázásra 
berendelt és ezért még messzebbmenő ajándékokkal dí
jazott irodakisasszonyról, még mások egy szemrevaló 
fiatal úrinővel való találkákról beszéltek, aki a sötétség 
beállása után minden este ott leskelődik a Nagybáti ház 
körül. Pletykában a földgömbnek ezen a pontján sohasem 
volt hiány, hiszen ennek némi magja is akadt — csak 
ebben az esetben már nagyon összeszáradt sovány mag
ja. Szerafina csakugyan rászánta volt magát, hogy né



zete szerint felháborítóan hűtlenné vált udvarlójára né
hányszor rálessen, egyszer-egyszer sikerült is vele lopva 
néhány szót váltani, de néhány sirva eltett bankónál 
egyebet tőle nem tudott többé szerezni. Még meg is til
totta neki az ember, hogy ezután feléje jöjjön.

Azt nem tudta senki, hogy a nagyerejü, látszólag ren
díthetetlen egészségű ember éjszakáit nagyrészt álmat
lanul tölti magányos irodahálószobájában. Még az is el
kerülte a nagykereskedő dolgai iránt különben annyira 
éber nyilvánosság figyelmét, milyen nagy tételekben 
szerepel Erdeijén csemegekereskedő számláiban a finom 
francia konyak.

Ez utóbbinak bőséges felvétele nélkül Nagybáti 
már egyáltalában nem tudott elaludni. És ha elaludt, 
ebben sem volt túlságos sok köszönet. Izgatott, kinos 
álmok zavarták, melyeknek képeit akkor is riadt sze
mekkel kereste maga körül, mikor heves szívdobogással 
felébredt. Reggelre azután mégis tiszta érzékléssel, tö
retlen munkakészséggel kelt fel. Bomlásában is még 
nagyszerű idegrendszer, kitűnő fej!

Egyszer különösen kinos álma volt: Valaki ott járt 
nála és leszakította a fejét! Ez abban az álmában még 
meg sem lepte; úgy rémlett előtte, hogy már régen vár
ja ezt. A műtét fájt, de nem jobban, mint az emberrel 
álmában történők fájni szoktak még ha óriási nagy dol
gok is, aminőket ébren és a valóságban egy perccel sem 
élhetne túl. Azért megrémült, odakapott, ahol fejének 
lennie kellett volna, de úgy mint már egy előbbi átkép- 
zelgett, végiggyötrődött éjszakában, megint csak az üres 
légen át csapott párnájára, az ágydeszkára. — Mi lesz 
most velem, hisz a fejem mindenem, a nélkül nem is ke
reshetek, nem gondoskodhatok az enyéimről.... Igazán



nincs fejem, nem látok, nem hallok semmit... De vissza 
kell vennem okvetlenül, bármiképpen, bármi módon.... 
Hiszen aki elvitte, még nem lehet messze...

Már kinn volt az ágyból, már valamennyire felöltö
zött, végigtapogatódzott a szobán, már kint is volt az 
ajtón. Már végigjutott a telepudvaron, az éjjeli őr nem 
tartóztatta fel... bizonyára elaludt valahol vagy valán 
el is csavargott. Átjutott lakóháza kertecskéjébe, ott is 
a Karcsi hálószobája ablakához.

A kisfiú, akinek az álma a néhány hét előtti éjjelek 
után még mindig nem érte el újra a gyermeki álom ren
des mélységét, valami különös dübögésre, ütközésre,bo- 
torkázásra ébredt fel.

— Mama! kiáltotta ijedten.
Mária átfutott hozzá és vülanyt gyújtott. Mi bajod? 

kérdezte, fáj valami, vagy rosszat álmodták
— Nem, volt a felelet, hanem hallok valamit.... on

nan kivülről.
Az anyja az ablakhoz ment és félrehúzta a füg

gönyt, már előre készülve a »nincs ott senki,« álmodtál, 
aludj csak szépen tovább — megnyugtató kijelentésre. 
E helyett ő maga sikoltott fel halkan ugyan, de mégis 
elegendően ahhoz, hogy Karcsi is kiugorjon ágyából.

— Valaki csakugyan benéz — és mi itt vagyunk 
egyedül. Csak az apa itt lenne! — De hiszen ő az, mond
ta Karcsi. Apa! kiáltott ki az ablakon. — Ebben a pil
lanatban eltűnt a fej az ablakról, hirtelen eltávozott az 
alak, teljesen nesztelenül.

Másnap reggel Mária sokáig gondolkozott, hogy cél
szerű lenne-e az élményt férje előtt szóbahozni, megkér
dezni, miért jött a sötét éjen keresztül az ablakhoz. De 
a férj megelőzte annak nyugodt elmondásával, hogy éj



jel valami neszeket hallott, eljött hát utánanézni, hogy 
nincs-e valami bajuk.

Lássa, mondta Mária, miért is nem akar visszajön
ni a régi szobájába. így éjjente értünk aggódik éppen 
úgy, mint mi magáért.

A felelet megint csak az volt: azt nem lehet; igy 
még mindig nagyobb biztonságban van a fejük. Mária 
csak lehajtotta a fejét, nem árulta el, hogy ő már több
ször tett ilyen aggodó portyázó utakat az iroda-ablak
hoz, amikor ugyan férjét még mindig üzleti könyve és 
konyakos üvege előtt találta, melyektől még fel se ne
szeit. De látott az uccán egy mozdulatlanul leselkedő női 
alakot is, hogy ez Györgyöt lesné, ez még eszébe sem 
jutott.



Forrón sütött be a júniusi nap a Nagybáti-irodába, 
ahol az elég gondos reggeli takarítás dacára már tiz 
óra felé ismét por kezdte belepni az asztalokat, állvá
nyokat. Már megtette mindennapi látogatását a tiz- 
órais asszony zsemléivel, kolbászfélével, keménytojásá- 
val, melyeket a hivatalnokok talán már azért is siettek 
minden egyéb munka félretételével bekebelezni, nehogy 
ha csak egy negydóráig állni hagynák, azokat is belepje 
az egyre finoman beszálló por.

A telepudvaron a nap még korlátlanabbul uralko
dott, mint az irodapadlón, ahol végtére mégis csak ne
hány az ablakoknak megfelelő kocka volt egészen az 
övé. Ott az épületgerendák, butordeszkák és tüzelőfák 
óriás, sokszor épületmagas, de mindenütt négyszöges- 
rendes máglyái közt a világ barnássárga szint mutatott 
minden árnyalatban, a majdnem fehértől kezdve egé
szen a feketésbe átmenő erdei kéreg-szinig. Az egész 
másfélholdas teret naptól perzselt fűrészpor szaga töl
tötte be, melynek a szellőtől széthordott mennyiségeit 
egyre busásan utánpótolta az egyik szögletben egyhan- 
gu-mélabnis nótáját ujra-ujrakezdő körfűrész.

A tulajdonos ott állt szilárd, csak kissé tűzveszé
lyes birodalma kellő közepében. A fontos ügyek, nagy 
üzletek után egy csekélységet intézett el: egy uj mun-



kás felvétele fölött határozott, akit a telepfelügyelő, az 
öreg Restás melegen pártolt volt. A régibb emberek 
munkájuk mellől is feszülten figyelték a tárgyalást; uj 
társ jön-e és milyen lesz az.

Nos, nem volt valami imponáló alak; bár jó vállas 
volt, főként rövid görbe lába miatt egészen kis ember 
benyomását tette, akinek tetejébe csak véletlenül került 
egy aránytalanul nagy vastag fej. Húzd ki magad, súg
ta neki a felügyelő, mielőtt a főnökhöz ment jelenteni, 
hogy itt az uj ember. Nem nagy, magyarázta neki, de 
azért van olyan erős, mint akárki más és e mellett na
gyon szorgalmas, becsületes. — Az utóbbi szónál a so
kat átélt kereskedő önkéntelenül elhúzta száját.

Azért ránézett a felügyelő intésére időközben oda
érkezett emberre — és arca ijedt, kinos, szinte rémült 
kifejezést öltött. Az öreg Restás újra kezdte dicsérge- 
téseit; azt hitte a munkás tömke alakja nem tetszik az 
urnák. Ez pedig azalatt egészen mást gondolt, amit 
ugyan a jelenlevők közül senki sem talált volna ki: Itt 
a fej, testet szerzett magának, eljött!.. Nehéz nyelvvel 
vontatott hangon igy mondta ki határozatát:

— Sajnálom, nincs rá szükségem, ami munka itt 
van, azt a régiek jól elvégzik. Különben nem is elég erős 
a gerendák emeléséhez és fahasábok rakásához. Talán 
máskor. Jónapot.

fis be sem várva az ujabb »hiszen elég erős« bizto
sításokat már be is sietett az irodába.

A telepudvar közepén a felügyelő és a sikertelenül 
beajánlott ember lehorgasztott fejjel álltak. A többi 
munkás azonban halkan, de izgatottan tárgyalta az 
előttük lejátszódott jelenetet.



— Azt mondja az öreg, hogy nem kell uj ember, mi 
mindent elvégzünk. No igen, de megszakadásig dolgozunk 
is mindennap, azért a húsz dinárárt. Túlóra nincsen 
már, ezt se mi nem vállalnánk, sem ő nem fizetné meg. 
De úgy tudja a dolgot beosztani, hogy egyikünk sem 
állhat, pihenhet meg egy pillanatra sem, amikor egy 
fuvar bejön, már mingyárt négyen rakjuk le, másik 
négy felrakásozza, harmadik négy a fűrészhez viszi és 
ez igy megy egész nap; éppen hogy ebédelnünk szabad.

— Pedig ő jól tudja, milyen az, ő is csinálta.
— Majd fogja talán megint, szólalt meg Nikolics 

Mirkó a hirtelenszőke, mégis sötét pillantásu ifjú, aki 
máskor is fenyegetődzött, bár a Karcsi kosarát készsé
gesen elvitte volt, — ez egy kicsit tőlünk is függ.

— Mindenesetre, mondta ki egy másik mindnyájuk 
határozatát, ezután igazán csak annyit dolgozunk, hogy 
meglássák.

— Na igen, napi húsz dinár, ennél több nem jön, 
még ha ölszám fizetnek is és ezért csupa óriások jöjje
nek ide és azok is holtra dolgozzák magukat. Még ezt a 
keveset is sajnálják a munkás embertől.

— Dolgozni emberek! Diskurálni azután is lehet, 
találta most meg a szavát az öreg felügyelő, mialatt az 
elutasított munkakereső kikullogott a telep kapuján.

Nagybáti Györgynek aznap kevés szerencséje volt 
az érintkezéseiben. Ahogy az ijesztőfejű munkakeresőt 
faképnél hagyva, tulajdonkép előle menekülve vissza
tért irodájába, ott már egy nem kevésbé kellemetlen lá
togató várta, Molerics épitővállalkozó Sztari Vredovác- 
ról ugyanaz, aki a Nagybáti cég legutóbbi gerenda- 
szállitmányát kifogásolta és vagy visszavételét vagy 
árának jelentékeny leengedését követelte volt. Azért



Nagybáti mint viharedzett üzletember barátságosan üd
vözölte, hellyel és cigarettával kínálta meg. Molerics 
mindkettőt buzgó, mégis merev meghajlással fogadta el, 
azután igy kezdett beszélni ódivatúan bokros fekete ba
jusza alól:

— Azért jöttem, tisztelt Nagybáti ur, hogy végre 
megértsük egymást. A szállított gerendákért tizenhat- 
ezer dinárt semmiesetre sem kívánhat, azt már ön is 
csak beláthatja. Nem felelnek meg pontosan a mére
teknek, további feldolgozást kívánnak, olyan vidékről is 
valók, ahol az »utóbbi években gomba mutatkozott...

— Jól van, — felelt Nagybáti még elfojtott inge
rültséggel, — stomirozzuk az üzletet, én visszaveszem 
az anyagot, de a szállítást oda-vissza ön fizeti Mert 
az áru igenis megfelelt a rendelésnek és az árát is mél
tányosan számítottam; ezt a bírósági szakértők is meg
állapítják, ha perre megyünk.

— Ez nem olyan bizonyos, — volt a válasz. — Az
tán én nem stornót akarok, csak igazán megfelelő ára
kat. Ha ön vissza akarja szállíttatni a gerendákat, eb
ben nem akadályozom, megveszem én ugyanazt másutt 
is, — hanem a szállítást meg nem fizetem, hajtsa be raj
tam perrel, ha tudja.

— Hát most az egyszer belemegyek, mondta meg
vető kézmozdulattal Nagybáti. Engedek az árból öt szá
zalékot.

— Nem, tisztelt uram, az nem elég. Az áru annyira 
nem felel meg — és nem felelne meg másnak sem — 
hogy csak húsz százalék engedménnyel vagyok hajlandó 
átvenni. Még igy is ön jár sokkal jobban, mint én, de 
ha már belementem önnél a dologba...

Nagybátit most cserben hagyta a türelme.



— Ej, mondta, önnel nem lehet beszélni, önről már 
tudom, hogy ha egyszer valamit elképzel magának, ak
kor se nem lát, se nem hall... Azok a hiányok, amikről 
beszél, csak az ön fejében vannak meg. — De hiszeh... 
önnek... nincs is feje!

Ez utóbbi szavakat a fakereskedő már nem hevesen, 
nem is fölényes gúnnyal mondta, hanem elsápadva, resz
kető állal, kidülledt szemekkel. Mert csakugyan úgy 
látta, hogy az épitővállalkozó fej nélkül ül vele szemben, 
fehér gallérja fölött csak a kezében tartott szivarkából 
Ifeltörő füst gomolyog. >

Ezt persze Molerics nem sejtette meg és célzatos 
lekicsinylést, sértést látott Nagybáti riadt kijelentésé
ben. Mingyárt felállt és hegyesen mondta:

— Ha igy beszélünk, soha sem fogjuk egymást 
megérteni. Most elmegyek, majd a biróság fogja meg
mondani azt is, volt-e önnek joga azt mondani, hogy ne
kem nincs fejem. Jó napot!

— Jó napot, — válaszolta Nagybáti szárazon. De 
mingyárt délután elment a kávéházba, ahol az ő városá
ban időzései alkalmával Molerics főhadiszállását tartani 
szokta. Ezúttal megegyeztek, Nagybáti tiz százalékot 
engedett és Molerics kifizette az árat. Barátságos kéz- 
szorítással váltak el.



Eljött az érettségi vizsgák ideje, megindultak a tré
fálkozások a gyermekarcu ifjú atléták »érett« volta fö
lött. Különösen ama koruknál fogva (ha esetleg egyéb
ként még mindig nem) igazán érettek részéről, akik nem 
tudták, vagy csak nem vették tudomásul, hogy ama va
rázslatos bizonyitvány, mely ma annyi fiatal egyént, sőt 
annyi családot tett büszkévé — csupán a főiskolai tanul
mányokra és nem az élet egész terhének viselésére való 
érettséget tanusitja. Ezt az utóbbi érettséget majd meg
adja, nem egy érettnek már bizony meg is adta, a legszi
gorúbb tanár ur: az élet.

Az érettségi vizsgák eredményének kihirdetését régi 
hagyomány szerint közös vacsora, azután bál követi Ez\ 
az érettek számára a sajátképpeni legény- vagy esetleg 
nagylány-avatás. Hiszen mind vacsoráltak már ekkorra 
vendéglőben, majd mind táncoltak is itt vagy ott. De 
nem igy, ennyire megengedett, még a legfegyelemszere- 
tőbb tanár urak által is helybenhagyott módon. Még a 
maturált bakfiseknél nem olyan nagy ez a lépés vagy 
ugrás; ezek egyszerű nyári táncruhácskáiban azelőtt is. 
elég szokol- vagy kiránduló-mulatságon perdülhettek 
bosztonra vagy foxtrottra, ezek akár meg se várták 
volna az érettségi bizonyitványt, hogy egyszeribe nagy
ságos asszonyok legyenek, csak egy »komoly« ember és



nem valamily csupa szeleburdiságból fiilig szerelembe 
esett osztálytárs szemének kellett volna rajtuk feled
keznie.

Hanem a fiuk! Ezeknek legalább is a legeslegtöbb
je ma vesz fel először szmóking kabátot, ingmellet és fe
kete nyakcsokrot. Először ül tanárjaival és más kiváló 
emberekkel egy fehér asztalnál — nem mint valakinek a 
fia vagy unokaöccse, hanem mint az aki. Először kell 
igazán úgy viselkednie, ahogy egy komoly, a nagy át
lagnál nemcsak tanultabb, de neveltebb embertől is meg
kívánják. Először kell leánybarátnőivel szemben nem 
kamaszpajtás, hanem a lovagiasság határai között fölé
nyesen — udvarias, szolgáló, oltalmazó, e mellett bíráló 
férfi módjára viselkednie. Először nevezhet meg orosz- 
országi folyók és kétszikű növények helyett segédeket 
olyan esetekben, melyeket addig, egészen addig »soppo- 
lás«-sal (pofon) intézett el.

Pompásan áll a komoly, mégis kecses szmóking- 
ruha a gyermekesen üde arcok, hajdus fejek alatt a még 
hajlékony, de már acélos ifjú testeken. Még akkor is, ha 
nem rájuk szabták, ha gyakori eset, kölcsön vették va
lahol. Miért nem tarthatják meg ezek mostani kinézé
süket friss egészségükkel, kedélyükkel és eszményeik
kel együtt legalább 20—30 éven keresztül? Talán az em
beriség egy későbbi, magasabb fejlődési szakában. 
...Amaz arcok ugyan minden üdeségük mellett legalább 
a mulatság elején túlzottan is komolyak, a vonásokra 
sokszor éppen hogy ráerőltetett elfogulatlansággal kü
lönös ellentétben áll sok fényes szempár tétova, ijedt 
tekintete. Bizony ezen a nagy viselkedési próbám finom 
^ételek és pezsgő közt, legüdébb tavaszi bájukban viruló, 
.még hozzá régi jó ismerős, gyermekkori játszópajtás



leánykák társaságában sokrsok érett nem érzi magát 
biztosabban, kellemesebben, mint mikor néhány nappal' 
előbb a kormánybiztos ur és a bizottság előtt drukkolta 
Sőt egynémelyik talán a spártai ifjakkal is cserélne* 
akiknek hasonló alkalommal csak egy alapos verést kel
lett elszenvedniök Artemis templomában — vagy éppen 
a néger ifjakkal, akiket csak a felhasitott hátbőrükön 
át huzott zsinegekkel kötöznek fákhoz, addig mig azt 
nem mondják meg nekik: ma számomtokra szabad a vá
sár, mindenütt, mindenkivel tehettek, amit akartok, hol- 
napától kezdve törzsetek fegyverviselő harcosai, szavazó* 
polgárai, házasságképes férfiai vagytok.

A matura-estélyekre sokszor jönnek el olyan szü
lők, nagyszülők, nénik, bácsik is, akik már nagyon ré
gen vagy még soha nem vettek részt — ilyesmiben, aki
ket már az »estély« szóval is el lehetett volna ijeszteni, 
bárha a disznótor-vacsorákon és sör-akadémiákon meg. 
női esetben a bizalmas kávécsatákon a legtökéleteseb
ben kivágták a rezet. Természetesen megtisztelik jelen
létükkel az estélyt a helyi társadalom kimagasló, vezető ̂ 
alakjai, akiknek már egyszer a közvélemény kívánal
ma tette kötelességévé, hogy minden ünnepélyes, örven
detes vagy szomorú alkalommal áldozatul hozzák ide
gük, fizetőképességük, étkezési rendjük, éjjeli nyugal
muk egy szóval életük egy részét.

Ott volt tehát Orády képviselő, Megyessy, nemrég 
még főispán, Hrabovszky főszerkesztő, Miskovczy iró és 
költő, Dankó kiváló sportember, Mártonffy és Ohren- 
stein dúsgazdag bankigazgatók, Várkai érdemes tanár,. 
Vucsetics Bátó kiváló mezőgazda mindenütt vállalkozó, 
tanácsadó. Majd mind nejeikkel, leányaikkal jöttek el 
— ha fiuk is volt, az valószinüleg az érettek soraiban.



büszkélkedett vagy inkább büszkélkedtetett magával. 
Természetesen özvegy urinők is voltak jelen, igy Jelics 
ezredesné, akit a fiatalság iránti szeretet és érdeklődés 
itt is, az annyi saját és idegen gyermek jóságos anyja, 
Orády képviselőné és a jótékonyságban szintén vezető 
Megyéssyné mellé hozott. Még a vidékről is többen jöt
tek be, igy Wolf nem vizözön de agrárreform előtti 
nagybirtokos és literary gentleman, akinek pedig csak 
kereszt- vagy bérmafiai voltak az érettek közt. Nem 
hiányzott Makfalvy Ödön járásbiró szintén egy »érett« 
ifjú büszke atyja sem; ennek kísérete különösen számos 
volt, mert erre az alkalomra minden családfő tekintélyé
nek latbavetésével mozgósította szükebb és tágabb csa
ládjának összes kezelába-biró tagját, öreg anyjától és 
Mária leányától kezdve minden testvéren, sógoron ke
resztül vejéig, Nagybáti Györgyig, sőt unokájáig Nagy- 
báti Károlyig. Vejének eljövetelére már azért is külö
nös súlyt helyezett, mert ez volt legjobb alkalma a bom- 
ladozó házastársi egyetértés helyreállításának nyilvános 
tanúsítására.

A fakereskedő a nap valamennyi hősét ismerte leg
alább látásból, hisz már három vagy több év óta vala- 
jmennyiük még igazgatói tilalmak ellenére! is naponta 
korzózva felvonult a kisváros uccájának járdájára — 
mindig csak az egyiken azon, amelynek oldalán a nagy 
cukrászda van. Most már ebben a kedvtelésükben senki, 
de senki nem fogja őket többé korlátozni, tehát ez az 
örömük is elveszti izgató zamatát. Diáksapka helyett 
ezentúl akár köcsögkalapot is emelgethetnének leányis- 
raerőseik előtt, ha nem kívánnák inkább örökös hajadon
főn-járással tovább edzeni kívülről fejüket, melyet be
lülről annynele nyelv- és mondattannal meg más egyéb



bel edzettek nyolc és több éven keresztül. Nagybáti te
hát mindig látta őker, valahányszor délfelé a főuccán 
kellett végigmennie, csakhogy akkor fényeszsinóros 
büszke római nyolc-számos sapkájuktól lefelé meglehe
tősen szegényes, viseltes öltönyök vagy olcsóprémgal- 
léros köpönyegek fedték alakjukat, (a tankönyveket egy 
vagy más módon eltüntet.ék az ismerős szemek elől) 
míg ma aggodalmasan jól fésült hajzatuk, még meg is 
bereívált álluk valóságos szalón-ember alakok fölött tró
nolt Mintha nem is hozzájuk tartoznék a fejük, állapi- 
totia meg íossikedvűen Nagybáti, akinek a felebbezhe- 
tetlen otthoni parancs nélkül, mely előtt néha még egy 
ilyen akarat-embernek is meg kellett hajolnia — esze- 
ágában sem lett volna az érettségi-mulatságra elmenni.

Kedve némikép megenyhült, mikor tekintete a sok 
ma nyüott rózsa, a fiatal leánykák angyali — pajzán 
argyali — serege felé fordult. Ejnye bizony érdemes 
lenne újból maturánsnak lenni, hogy az ember ezekkel 
amúgy isten igazában mulathasson. De hiszen én soha
sem voltam maturáns, búsulta el magát újra, az ő ko
rukban én szolgálati helyemről kirúgva éhesen, rongyo
san róttam valamilyen kereset után az országutat. Per
sze mostanra kissé megfordult a kocka, én előrelátha
tóan már csak akkor fogok megint éhezni, ha az Istenes 
doktor, aki a múltkor olyan szépen vágott eret rajtam, 
változatosság kedvéért fogyókúrát fog nekem rendelni. 
Mig ezek közül a fiuk közül soknak számára most van 
itt vagy most közeledik rohamlépésekkel a koplalás 
ideje.

Nekem már, ha egyszer társaságba mentem, az 
asszonyok mellett volna a helyem. Hiszen nem vetnek 
meg egyszerű polgár voltamért; mindenfelől biztató te-



kiiitetekkel fogadják köszöntésemet. De melyikhez is 
üljek oda, mit mondjak neki? Nagyon szépek vannak 
köztük: Hrabovszkyné, Martonffyné, Miskolczyné, Me- 
gyéssyné, Istenesné, Vucseticsné, azután a nagyszerű 
német hirlapicónő és rendezőnő Walkür Siegrid — de 
ha már olyan szépek, miért olyan tiszteletreméltóak és 
ha olyan tiszteletreméltóak, miért olyan szépek? Bezzeg 
Szeráf ina...



Az ifjúság elvégezte vacsoráját, elhangzottak — 
legalább négy nyelven — az öregek buzdító és a fiatalok 
igérő beszédei. Megindult a tánc — igazi fűzérek kering
tek élő virágokból, melyek egyikén sem volt még a fony- 
nyadásnak, tehát az igazi érettségnek egyetlen jele- 
nyoma sem. — Milyen sokat táncol a Jancsi gyerek az
zal a Milicával? — Azok már komolyan szerelmesek 
egymásba, az egész életen igy akarnának együtt végig
táncolni. — Schillerrel együtt kívánnánk nekik, bár tel
jesednék a kívánságuk, örökké tartana tiszta szerelmük, 
boldogságuk! — De hogy tud már az a Malvin moso
lyogni, melyik bármennyire érett diák tudna ennek a 
mosolynak, ennek a pillantásnak ellenállni. Mi öregek 
bizonyára nem... — A fiatalok igen; azok már más mu
latságokon kitapasztalták, hogy ez a mosoly, ez a pillan
tás mindenkinek kijár tőle, aki csak táncol vagy szóba 
áll vele. — Ott azok ketten nagyon sugdolóznak... 
— Mindketten, a lány is, maturánsok, — azt mesélik 
egymásnak, miért kell az egyiknek és a másiknak ősszel 
pótvizsgát tennie.

Ezek és hasonló megjegyzések hangzottak a főmeg
figyelő helyről, az előkelőségek asztalától. Nagybáti, 
akit az érett voltukat most a vüág szine elé táncoló fia
talok közül senki, még saját ifjú sógora sem érdekelt



különösen, csakhamar beszédbe elegyedett Vucsetics 
Bátóval. Ez, miután ezen a kedélyes összeövetelen is 
már legalább féltucat emberrel tárgyalt volt üzleti és 
¡hivatalos, meg közügyek felől, most a fakereskedőt 
vonta félre:

— Szeretnék veled egyszer tüzetesebben beszélni. 
Tanyáimon építenem kell — tudod, e nélkül az agrárre
form nem fogadja el, hogy mintagazdaság vagyok és 
nem hagyja meg nekem a supermaximumot.

— Kérlek, bármikor rendelkezésedre állok. Gyere 
az irodámba holnap délelőtt, megejtjük a számításokat.

— Jaj, holnap nem lehet, már hajnalban el kell 
utaznom Beográdba a kölcsön ügyében.

— Talán holnapután.
— Holnapután sem lehet, mert akkor a Keglevich 

grófnál kell földeket becsülnöm, azután vadászat lesz. 
Az esti vonattal — halt nem lehet, hisz azután villany- 
műbizottsági ülés. És azután Zagrebbe kell utaznom, 
ahol a fiaim vivóversenyen vesznek részt, melyen okvet
len jelen akarok lenni. A verseny után elhelyezem csa
ládomat Crikvenicán vagy Blédben — ha onnan hazajö
vök, majd szakitok magamnak időt az építkezés megbe
szélésére.... De igaz, akkor már fülig benne leszünk az 
araitás-cséplésben. — Ebben a percben egy pincér leve
let hozott Bátónak — Bátó: Na hát itt van, szállásomon 
hullanak a sertések és békétlenkednek a muraközi mun
kások ; holnap oda kell kimennem, minden tervem felbo
rult. De hát igy vagyok én az év minden háromszázhat
vanöt napján, szökőévben háromszázhatvanhaton. Ha 
száz fejem lenne, akkor sem tudnám melyik hol áll.

— Hát ez is? — gondolta Nagybáti.



A tánc élénkebb, a füzér tömöttebb és tarkább lett. 
most már nem egyedül az érettek táncoltak a szintén 
érett vagy éretlen diáklányokkal, hanem ropták már 
érettebbek, köztük katona- és rendőrtisztek is. Olykor 
erélyes dobogás hangzott a táncterem padlójáról. Malvin 
igéző mosolya és tüzes pillantása most egy őszülő hajú, 
de sudár termetű gyári főtisztviselőnek jutott

Az előkelőségek asztalánál időnként komolyabbra 
fordult a társalgás.

— Borzasztó, mondta Hrabovszky főszerkesztő, 
mennyire elromlottak a közerkölcsök. Hiradóm holnapi 
számában egyszerre egy végrehajtó és egy árvaszéki ül
nök hűtlen kezeléseiről fogtok olvasni.

— Ennyire megfeledkezni állásuk kötelezettségei
ről! — sóhajtott Vucseticsné.

— Megfeledkezni? találta meg újra vig hangját 
Ohrenstein bankigazgató. Ki mondja, hogy megfeledkez
ni? Talán a Félegyházi nem hajtotta végre a tettét és a 
Seresi nem ül most is?

Megyessyné a kis Karcsit nézte, aki hősiesen nyit- 
vatartott szemekkel követte anyja mellől a táncot. Mi
lyen szép, finom fejecskéje van annak a fiúnak, szólt 
Jelicsnéhez.

— Ejnye, a fiam fejéről beszélnek, gondolta Nagy- 
báti, jobb szeretem, ha nem teszik... Mindjárt megvigasz
talódott azonban, mikor Mártonffy koccintásra közeli
tette feléje poharát és igy szólt: arra a napra, mikor ez 
a finom fejecske valamicskét megnőve ott fog keringeni 
a nap hősei közt — egyszerre az én Lajim fejével.

Az asztalok közt köszönések cserélődtek, látogatá
sok, átülések történtek. Mehurek most még fatelepi 
könyvelő is eljött valahonnan a terem másik végéről fő



nőkét és ennek családját üdvözölni. Az előkelőségek asz
talán mindjárt sorban mindenkinek bemutatkozott, mi
közben kezét előre szorításra nyújtotta, ellenben fejét- 
állát ezúttal diszkréten csak tizenöt fokkal billentette 
félre. Orádynak, mint a társaság elismert fejének kü
lönös ünnepélyességei, egész cimét elhadarva mutatko
zott be: Mehurek Kálmán vagyok, a Nagybáti György 
fakereskedelmi cég banjalukai képviselője.

— Hogyan kérem? — felelt Orády; nem jól értet
tem foglalkozását.

— Képviselő vagyok, foglalta most Mehurek rövi- 
debbre a cimét.

— Nagyon örvendek, szólt erre Orády, igy kollé
gát tisztelhetek önben.

— Igenis, kollégák vagyunk, aminek én örülök na
gyon, nevetgélt Mehurek.

— Csakhogy ez a lógófej már egyszer Banjalukába 
repül, fejezte ki Nagybáti gondolatát orra fölött össze
ráncolt homloka.

A zene üteme mind élénkebb lett; a parketten most 
ismét kevesebb pár táncolt, de azok azután annál tüze
sebben. Jancsi és nem Juliska, hanem Milica mintha 
egymáshoz nőttek volna, minden táncot együtt jártak. 
Malvin már szemvülámai tizenhatodik sorozatát szórta. 
A ketten, akik előbb olyan behatóan tárgyalták volt 
meg az előttük álló pótérettségi esélyeit, még mindig 
együtt sugdolódtak — de úgy látszott, most már 
egyébről.

A tánc-örvény összetétele és magatartása egyre 
változott. Nemcsak a táncosok és tácosnők közt volt me
gint több nem-diák, hanem határozottan megfogyatko
zott a táncoló fiúk száma. Hová lettek a hiányzók, ki



tudná azt megmondani? Egyikük sem búcsúzott volt 
senkitől; a vacsoráié asztaloknál, hozzátartozóik vagy 
közelebbi ismerőseik körében is csak egyiküket 
másikukat lehetett megtalálni. A teremben most már a 
balzac-i, sőt a karení-michaelisi korban levő hölgyek is 
forogtak sokszor hozzájuk illő korú, de sokszor náluknál 
sokkal fiatalabb, sőt fiaikkal egykorú táncosok karjai« 
bán. Az előkelőségek asztalánál, de a többi asztaloknál 
is élénken beszélték meg a nyitott ajtó előtt a zene üte
mében ellibbenő kettős alakokat.

— Ez az Icskeiné egyre azzal a Hammerschmidt 
gyerekkel táncol; úgy látszik mindenáron féltékennyé 
akarja tenni a férjét.

— Nem azt, lehetetlenre ő sem vállalkozik, hanem a 
a Kolterer Bandit.

— Nézzék csak, ott ül a sarokban egyedül a Kud- 
rovicsné, akinek a férje tudj az isten hol kering most. 
Emlékeznek nyáron a strandon, hogy jött mindig a sze
gény asszony az ura után, mikor az fürdeni ment, bár 
az ott sem nézett feléje, hogy odafeküdt a lábához, mi
kor a homokba lepihent.

— Tekintet nélkül arra, hogy az »ura viszont a 
Meinarzné lábainál hevert.

— Ugyan ne legyen olyan rossznyelvü.
— Nem vagyok cseppet sem rossznyelvü nagyságos 

asszonyom nézzen csak oda az ajtóra: éppen most 
téncol arra Kudrovics, természetesen megint Meinarz- 
nével.

— Maga nem táncol Wolf? Ilyen fess embernek 
még ez való.

— Nem tudok én rendesen táncolni; nem nyomorí
tok meg senkit azzal, hogy felkérjem .



— De most éppen hölgy választás van; nekem csak 
nem fog kosarat adni, kérem jöjjön.

— Ketten, azután megint hárman, négyen felálltak 
a főasztaltól. A visszamaradtak már arról beszélgettek, 
ki fog legközelebb válópert inditani, miért vagy kiért. 
A törvényszéki iktatónak csak hallgatóznia kellett volna, 
hogy előre megtudja jövőbeli munkájának legalább egy 
részét.

Nagybáti most intett Máriának, aki éppen negyed
szer kosarazta ki Hodek Palit a nagysörényü és most 
mára fogvicsoritásig dühös arszlánt, aki a beborozott 
emberek szivósságával minden áron csak Nagybátinét 
akarta táncával boldogítani és kitüntetni.

— Már itt fejetlenség van, a gyerek is nagyon ál
mos, jó lesz hazamenni; Mária nem ellenkezett. A szűk 
ruhatárban még egy kis zűrzavar — fejetlenség, ahogy 
a fakereskedő meglehetősen káromkodó hangon újra ki
jelentette. De aztán mégis hazajutottak; az apósi köve
telésnek »elég volt téve«, Mária lefektette az álmosság
tól már eldülő fiát, a családfő pedig még elment a kávé
házba, ahol ezúttal egy ismerőst sem talált, csak az 
egyik asztalnál énekelt kissé egyhangúan, mégis lelke
sen egy férfitársaság a zenéhez, melynek természetesen 
minden számát ők rendelték a kivételesen elégedett ci
gánynál. Nagybáti átengedte magát a zene ütemének és 
a bor élvezetének, melyből az előkelőségek asztalánál a 
köteles koccintó-adagra korlátozta volt fogyasztását.

Ennél az asztalnál még eltávozása után is róla és 
családjáról beszéltek. Ez aztán az igazi régiszabásu pol
gár, csupa szorgalom, csupa tisztesség, csupa gyengéd
ség az övéi iránt, állapították meg. Sajátságos, hogy 
mégis azt beszélik.... és erre az előbb feldicsért már tá



vollevő »vádlott« családi életének és egyéb múltjának 
óvatos, de azért éppen eléggé beható taglalása követ
kezett.

Nagybáti pedig — hónapok múltán megint — Sze- 
rafinához ment. A hatalmas nőcske legkevésbé se vette 
rossz néven a nagyon késői zavarást, egyszeriben fel
vette legszebb veresmintás hálóköntösét és bársonypa
pucsát, pompás grogot is rögtönzött ritkává lett ven
dégének. Azután megkérdezte: nem fáradt-e, nem döl- 
ne-e le egy kissé. De a férfi csak a fejével intett »netow- 
et. Még az italhoz is alig nyúlt. Csak azért jöttem, mond
ta, hogy megmondjam... elpanaszoljam,... nagyon nagy 
dolgok estek meg velem... és még nagyobbak állnak előt
tem... Olykor legjobban szeretném lecsavami a fejemet 
és.... itt magánál eltenni, hogy ne bánthassa, zavarhassa 
semmi.

— Tegye meg, én nagyon jól fogok rá vigyázni! 
szólt örömmel a nő.

— Ha lehetne, ha lehetne, sopánkodott most ismét 
az ember.

És megint elment.....



Másnap a fakereskedő és személyzete úgy volt a 
telepirodában, mintha sohasem lett volna maturabál. 
Minden a szokott módon folyt le — egészen a levélhordó 
déli látogatásáig. Ezen esemény után öt perccel Nagybáti 
már dühös, hosszú lépésekkel sétált fel-alá a most háló
szobájául is szolgáló különirodában. Nem soká, mert 
csakhamar nyilt az ajtó és sápadtan, reszkedve Mária 
jött be. Egy levelet nyújtott át a férjének: nézze ezt az... 
aljasságot.

A férj átvette az irást és a maga részéről is átadott 
egyet: maga meg addig ezt olvassa. A levelek szövege 
a következő volt:

I.
Nagyságos asszonyom!

Régen nézem és hallom már, mi történik 
Ég angyala a földön!

Egyetlen üdvöm és reménységem! 
magával és maga körül. De most már nem néz
hetem, nem hallhatom tovább, ön maga az 
erény, a jóság, a boldogitás, de senki sincs 
maga mellett, aki ezt megértené, megérdemel
né. A maga férje derék ember, sokat keres, 
de magával nem törődik, mindenki tudja a vá-



rosban, hogy egészen külön laknak. Amíg 
maga a kedves fiát dajkálja, addig György ur 
inni megy — és ha még csak inni menne — 
vagy nem bánom, rossz lányokhoz. De van egy 
komolyabb dolog is: az irodájában van egy
gépirónő, akiről azt mondják ugyan, hogy 
menyasszony, de ez nem igaz; mindenki tudja, 
hogy a maga, nagyságos asszony, férjétől él és 
a férje csak azért adott állást a vőlegényének 
Eanjalukán, hogy zavartalanul itt maradhas
son H-t E-a-val. Még azt is bizonyosra mond
ják, hogy nagyságtok legközelebb elválnak — 
hiszen már előbb is akarták, akkor maga ment 
el — és azután Nagybáti ur elveszi E-át. Nem 
lenne legjobb, ha maga megelőzné az ura go
nosz szándékát? Ha szintén, de már előbb ta
lálna magának egy önzetlen férjet vagy 
mondjuk igaz barátot, aki megmenti a hajótö
résből? Ha szintén igy méltóátatik gondolni, 
menjen újra a szüleihez lakni; én akkor tudni 
fogom, hogy remélhetek és keresni fogom a 
közeledést. De ha ezt nem akarja, hát marad
jon a férje házában, aki nem érdemli ezt a 
nagy kegyet — de figyeljen, hogy ki a legud
variasabb, legtiszteletteljesebb és leggyengé- 
debb magához minden ember közt — még a 
családjában is. Akkor majd meglátja, hol van 
nagyságod számára az igazság és a boldogság 
és akkor már csak egy meleg fészkecske és egy 
csendes órácska fog kelleni.

Aláírás: olvashatatlan, nehány kisbetű, vagy in- 
'fcább ezeknek alsó fele, mintha a felső felük egy az irás



percében a levélre helyezett másik lapon maradt volna* 
alattuk egy szörnyű nagy törökös ákombákom.

n.
Nagyon tisztelt

Nagyra becsült
Nagybáti ur!

Régen nézem és hallom már, mi történik 
magával és maga körül. De most már nem néz
hetem, nem hallhatom tovább, ön maga a de- 
rékség, a jóság, a gondoskodás, de akiért ez. 
mind van, az nem érti meg. Kiért dolgozik, sze
rez maga? A fiáért? No jól van, annak fényes, 
sora lesz az életben. De a fián kivül? Itt van a  
fájdalmas pont. A nagyságos asszony, akit 
különben nagyon becsülök és tisztelek, nem 
méltányolja, amit ön érte tiesz, nem becsüli, 
nem szereti magát. Sőt mint egyetlen igazi jó 
barátja arra is kell figyelmeztessem, amit az. 
egész városban széltiben beszélnek már, hogy 
a nagyságos asszony újból szüleihez készül lak
ni menni, mért itt nem találkozhatik olyan za
vartalanul azzal, aki neki jobban tetszik. Hogy 
ki az? Ezt lovagias embernek nehéz megirni, 
de én még a lovagiasságnál is magasabbra tar
tom az igazi barátságot. No hát az illető ma
gának egy alkalmazottja, akit maga jótétemé
nyekkel halmoz el, még egy jó külső állást is 
igért neki, mert azt hazudta, hogy vőlegény, 
pedig nem érdemli meg, csak a maga pénzére 
pályázik az állitólagos menyasszonyával együtt*



akinél maga még sokkal jobbat kaphatna. Ha- 
egy jó barát okos szavára hallgatni akar, en
gedje el újra a nagyságos asszonyt oda, ahol 
inkább való és várja meg, mig egy, de valódi 
barátja jobb embereket ajánl az irodájába és 
más jókhoz is hozzásegiti.

Aláirás: lefejezett és elnyúló mint I-en.

Ki lehet ez a csirkefogó? kérdezte a férj, miután 
mindketten elolvasták a másik által hozott leveleket. A 
kérdés hangjából még nem volt tisztán kivehető, a fél
tékeny, vagy a becsületében megbántott férfi beszél-e.

— Azt én is szeretném tudni, volt Mária válasza. 
Annyi bizonyos, hogy az irás egyforma, a modor is. ;

— Egy ember irta mind a kettőt, azt én is látom.
— Olyan, akinek érdekében áll, hogy minket szét

válasszon.
— Meg hogy az üzletembe befurakodjék.
Ebben a pülanatban erőteljes kopogás hallatszott 

és Mehurek lépett be egy csomó számlával és levéllel. 
Bocsánat, mondta, a Tihanyi beteg, igy ma én végzem el 
a levelezést. Zavarom talán? Nem? Hát akkor mindjárt 
előadom, nincs sok. Hanem, ha méltóztatnak engedni, 
talán előbb elmondok egy viccet, amit ma reggel hallot
tam; egészen rövid, de nagyon jó. Azt mondja a feleség 
a férjnek: ma tiz éve kötöttünk házasságot, ne öljük le 
a pulykát? Amire a férj: hiszen a pulyka nem hibás 
benne. Ugy-e pompás, ugy-e nagyszerű.

És az örökké imbolygó vörös taraj harmincöt fok- 
kal elhajolva állt meg.

— Nagyon jó, nagyon jó, mondta Nagybáti elég 
kevés műértéssel, de most egy más dolgom lenne az ön.



számára, ön sok levelet olvas, amint hallom még grafo
lógiával is foglalkozik. Ismeri ezt az irást? — fis mind 
a  két levelet odatolta hivatalnoka felé.

— Ne mutassa! kiáltotta Mária. De késő volt; a fia
tal ember nemcsak kezébe vette, de gyakorlott szemével 
át is futotta a leveleket. A mindig bohókás ifjú vonásai 
egyszerre úgy elkomolyodtak, mint csak mikor vala
mely bonyolult üzleti ügyben járt el, feje sem imboly- 
gott már, hanem elszántan emelkedett kőszilárdnak lát

szó nyakszirtje felett.
— Bizza rám, Nagybáti ur, mondta, én meg fogom 

tudni, ki volt és el is intézem, erre fejemet teszem.
Az legurulna, mondta volna máskor a főnök, de 

most ő sem volt tréfálkozó hangulatban és látta hiva
talnoka határozott tartását. Ezért inkább azt mondta:

— Jól van, de az elintézésnél én is ott leszek.
Még egy ideig hármasban ott maradtak az irodá

ban és ujabb vizsgálat alá vették a két gonosz levelet. 
Egy irás, állapították meg újra. Elváltoztatott irás, jöt
tek rá csakhamar. A betűk nagyok, de tetejük mindenütt 
mintha ollóval levágták volna. A sorok egyenetlenek, 
néha a papír közepén elakadnak, másutt mintha még a 
szélen túl is Íródtak volna az asztalra, aztán fel-le ka
nyarodnak, a sorközök is hol igen tágak, hol egymásra 
másznak, egymást szinte keresztezik a sorok. Mintha sö
tétben irták volna. Vagy valaki, aki nem lát.

— Akinek nincs feje, — mondta most Nagybáti 
reszketve — már gondolom ...tudom kicsoda.

— Kicsoda hát? — kérdezte Mária megdöbbentve.
— Azt... most... még... nem mondhatom meg. Mehu- 

Tek... majd kideríti.



— Igen, Nagybáti ur, altkor majd megmondja, kire 
gondolt. Csak egyet kérek még nagyságtoktól. Ne szól
janak a dologról Ellácskának. Szegénykének borzasztóan 
fájna, hogy ilyet irtak még ő róla is.

Miután Tihányi levelező, aki pedig beteget jelentett 
volt, bár késve mégis csak bejött az irodába, Mehurek 
engedélyt kért, hogy a két gonosz levéllel a zsebében 
azonnal kutató útjára indulhasson. Mária visszament a» 
lakóházba, Nagybáti pedig egyelőre mintha mi sem tör
tént volna, újra rendes munkájához látott.



A könyvelőből és reménybeli kirendeltségvezetőből 
nyomozóvá előlépett Mehurek délutánig nem mutatko
zott. De akkor, úgy négyóra felé egyszerre csak — me
gint fejimbolygás nélkül — az irodába lépett és csak 
annyit mondott: megvan.

Nagybáti is csak ennyit kérdezett: ki az?
— Hodke, volt a felelet.
— Az, aki még két év előtti tüzelőszámlájával is 

tartozik ?
— Az, mindjárt rágondoltam, mert az egész város

ban nincs még egy ember, aki annyira csirkefogó és bo
lond egyszerre. A ma jött két levélhez hasonlókat már 
(többen kaptak itt; céljuk mindig házasok vagy jegye
sek összeveszitése meg embereknek az állásaikból kitu- 
rása volt. Az irás persze nem Hodeké, hanem egy öreg 
lányé, aki a szomszédságában lakik és akinek tollba 
szokta mondani. Ezt a hölgyet felkerestem és úgy rá
ijesztettem a rendőrséggel és a bírósággal, hogy min
dent kivallott — éppen csak azt nem, miért, milyen díj
ért irta le annak a piszkos leveleit.

— Mehetünk hát? kérdezte a főnök.
— Igen, most éppen ott van a Jugoszlávia kávéhá

zában.
A két férfi minden további szó nélkül útnak indult 

és csakhamar benyitottak a város legelőkelőbb kávéhá-



zába, melynek most csak kevés párnás pamlaga és fény- 
mázos széke volt elfoglalva — a legtöbb vendég, nyár 
lévén, a kertben foglalt helyet. Ott ült egy asztalnál Ho- 
dek is, olykor — miután a kávéházterem tükrei itt hiá
nyoztak — zsebtükrét húzogatva elő és ellenőrizte haj
fürtéi kifogástalan állását. Mehurek egyenesen hozzá
ment, eléje tartotta a két levelet és teljes önuralommal 
megkérdezte: ön Íratta ezeket a leveleket?

A megkérdezett felugrott székéről és az ebben a 
Helyzetben lehető legügyetlenebb feleletet adta: kikérem 
magamnak. — Na hát akkor kérje ki ezt is, felelte Me
hurek és egy olyan pofont kent le Hodeknek, hogy ezút
tal ennek a feje billent félre.

— És ezt, tette hozzá Nagybáti, akinek ütésétől a 
kisvárosi Basilio már földreesett.

Más odasietett emberek hamarosan talpraállitották 
■és megvédték a további kellemetlen érintésektől. Ekkor
ra már vissza is nyerte biztos fellépését. Ezért elégtételt 
fognak nekem adni, mondta sötéten.

— Amennyit csak tetszik, birja még a tenyerem, fe
lelte Nagybáti.

— Magától nem kell, — korlátozta most igényét a 
kivörösödött Hodek, — maga egy közönséges favágó, 
aki engem meg nem sérthet és akivel legfeljebb a biró- 
ságnál számolhatok. De maga, Mehurek ur, magának 
kereskedelmi érettségije van, maga fegyverrel fog elém 
állni. Akkor azután az ég legyen magának irgalmas. 
Más dolog az kocsismód kettesben valakire rátámadni 
és más lovagi fegyverrel megvivni valakivel, aki — tud
ja meg ezt, Mehurek ur — a Dunabánság legjobb kard- 
vivója és pisztolylövője.



— Állok elébe, — felelte Mehurek, aki ezúttal lég- 
alább hatalmas ívben előre, azután hátra bólintotta vö
rös taraját.

Még aznap este összeültek a Jugoszlávia egyik pár- 
nás fülkéjében a segédek. A sértett Hodek részéről 
Gorkovics Bozsidár, egykor nagy sportember, most csen
des öregur, aki legszívesebben a fiatalabbak kártya- éa 
sakkjátékainál kibickedéssel töltötte idejét — é3 Mok- 
renko Szergej állandóan orosz katonaruhában járó emig
rált nem tábornok vagy ezredes, hanem ügyvéd, voltak a 
segédek. Mehurek, a sértő segédei Baráth Tibor vi 'óbaj
nok és a most érettségizett és ezzel a párbajok világá
ban is lovaggá ütött Makfalvi Sanyi lettek.

A segédek első tanácskozása meglehetős feszélye
zett, szinte zavart hangon folyt. Baráth Tibor mindjárt 
kijelentette, hogy ő az ilyenféle ügyekben nem igen jár
tas, mert ő sohasem sértett még senkit, sem őt meg nem 
sértették — amin a többiek nem is csodálkoztak egy 
olyan embernél, aki nemrégen egyenrangú ellenfélként 
állhatott a kardvívás világbajnokával szembe. Gorkovics 
azon kezdte, lehetne-e békés elintézést találni, de ennek 
saját segédtársa, Mokrenko mondott ellent, miután tett
leges sértés történt, mely a személyében való tévedés 
esetét kivéve csakis fegyverrel intézhető el. Makfalvy 
Sanyi egy szót sem szólt, hanem megelégedett azzal,, 
hogy gyermek-arcára a legkomolyabb és fontosabb ki
fejezést öltötte. A tárgyalás vezetése csaknem az ügy
véd kezébe került, aki Ljermontovból, Turgenyevből és  
Csehovból vett példákkal világította meg a tennivalókat. 
Sanyi a Jókai-féle »Kárpáthy Zoltán« párbajjelenetei 
alapján bólintgatott reá.



Hamarosan megegyeztek pisztolypárbajban a legsú
lyosabb feltételek mellett. Tehát 25 lépés távolság, 5—5 
lépés avansz, egyszerre tüzelés, célzási idő 10 másodperc, 
háromszori golyóváltás. A párbaj az ácskai erdő tisztá
sán lesz kora reggel, kocsin fognak kimenni. Makfalvy 
Sanyi ekkor megszólalt: egy autótaxira mind a hatan 
ráférnénk. De letorkolták: ilyen együttes utazás ellen
feleknek nem lehetséges, legfeljebb visszajövet, ha már 
kibékültek. Aztán két orvosnak is kell hely. Persze or
vos! Erről is gondoskodni kell még.

Gorkovics mindjárt elment Istenes doktort felkérni, 
hogy holnap korán reggel egy sebesülthöz jöjjön ki — a 
párbajt megbeszélés szerint nem emlitette, nehogy az or
vos a törvénytől való félelmében megtagadja a közre
működést.

— Milyen seb? kérdezte az orvos.
— Lőtt seb, felelte kicsinylő kézmozdulattal a tevé

keny párbajhőssé visszafiatalodott öreg segéd.
— Tehát a taxi holnap reggel hat órakor értem jön ? 

Rendben van.
A másik párbajorvos Szretenovics doktor lett volna. 

De itt már baj volt, mert Gorkovics sebészi konziliumról 
beszélt, amire Szretenovics mindjárt megkérdezte, kivel? 
— És mikor Istenes doktor nevét meghallotta, azt 
mondta: Nem mehetek, az orvosi gyakorlatot illető szét- 
különbözések miatt egyleti határozatunk van, hogy Is
tenessel nem működünk együtt, nem megyünk kor.zi- 
liuioia.

— Ez nagy baj, sopánkodott Gorkovics, mit kezd
jek, Istenes már fel van kérve.

Most Szretenovics esett gondolkozóba. Tudja mit? 
szólt végül. A múlt héten költözött ide egy Nyulassy ne



vű fiatal orvos, aki nem volt ott határozathozatalunk
nál, valószínűleg nem is tud róla, hívja el azt. Ha na
gyon nagy lenne a baj és nem tudnának mit kezdeni 
— amit nem hiszek, mert akkor nem várnának olyan 
nyugodtan holnapig — akkor még meglátjuk.

Nyulassy doktornál simán ment minden; megígérte, 
hogy másnap hat óra öt percre készen lesz. Gorkovics 
visszament a kávéházba, onnan rendeltek meg a párba
jozó felek és segédeik számára kétlovas bérkocsit, me
lyekkel kissé lassan, de a legkevesebb feltűnéssel mehe
tett ki mindkét hármas-csoport a helyszínére. Még csak 
pisztolyokról kellett gondoskodni, de ilyeneket is kaptak 
Dankó Miskától, aki csak este ért haza egy vadászatá
ról és igy fel lehetett előtte tálalni az óvatosan kieszelt 
mesét, hogy a pisztolyok egy falusi műkedvelő színész- 
csapatnak kellenek. Célbalövés orvén Gorkovics még go
lyókat is csalt ki különben régi barátjától.



Aznap este Nagybáti a szokottnál korábban vonult 
szobájába és zárta magára szokott gondossággal az aj
tót. Azért nem maradt soká magára, mert csakhamar 
szerény kopogtatás hallatszott és az elég türelmetlen 
»ki az?«-ra Mária szomorú, aggódó hangja felelt. A férfi 
meghökkent: a házba visszatérése óta ez volt az első 
eset, hogy felesége este ajtajához jött; eddig bár busán, 
szemrehányóan, de tiszteletben tartotta férje kívánsá
gát, hogy senki ne zavarja.

Most persze ajtót nyitott Nagybáti és üléssel kin 
nálta meg nejét. Ez nem is várva további kérdezésre, 
mindjárt beszélni kezdett, eleinte kissé vontatottan, az
után mind sebesebben, szinte hadarva:

— Gyuri, én mindent tudok, ami tegnap a kávéház
ban történt. Köszönöm, hogy olyan hamar megfenyitette 
azt, aki olyan igazságtalanul, gyalázatosán megrágal
mazott. Lássa, mire vezet ez a mi el nem vált és mégis 
elvált életünk! Ilyen gyanúsításokra most mindennap el 
lehetünk készülve, éppen hogy nem mindig közlik ve
lünk és nem adnak nekünk alkalmat megcáfolásukra, 
visszaverésükre. Nézze igazán, akár szeret még engem, 
akár nem, ha egyszer családja van, miért nem akar iga
zán tenne és vele élni. Hiszen a gyermekünket, a Karcsit, 
tudom, hogy úgy szereti, amint csak a legjobb apa sze-



r^'heti fiát. Hát miért kerül el akkor minket? Miért ve
szélyezteti ezzel még azt a becsületet is, melyet mindhár
munk nevének munkásságával, tisztességes életével szer
zett?

Aggódva kérdően nézett az asszony férjére, aki le
hajtott fővel ült vele szemben.

— Miért nem felel nekem őszintén, vette fel ismét 
a szót, ...legalább ebben a végzetes órában?

— Mert... felelt nehézkesen Nagybáti... mert... iga
zán a maguk javát akarom. A maga úri családja, társa
sága jobban maguk közt érzi magát, ha nincs közte 
olyan bugris, mint én, a Karcsinak is jobb, ha a nagy
apja után nevelődik, mint én utánam.

— De Gyuri, csak nem mondja ezt komolyan! A leg
parlagibb napszámosasszony, az utolsó cigánypurdé is 
csak akkor lesz árva, amikor a nagyúri gyerek: ha már 
nincs apja vagy az nem törődik vele. És maga nagyon 
sokat tud és tesz jobban, mint az úri társaság, ki kell 
mondanom: jobban, mint az én apám. Csak hallotta vol
na, hogyan nyilatkozott magáról a bálon a képviselő ur, 
meg a kerületi inspektor ur! Magától, higyje el, mi 
mindnyájan csak jót tanulhatunk és emelkedünk azzal, 
ha a maga közelében vagyunk.

Ez már kezd sok lenni, gondolta most Nagybáti,, 
meg kell mondanom az igazi okot.

— Nem emlékszik, szólt Málnához, mikor megmond
tam magának, hogy azért nem élhetünk egymás mellett,, 
mert úgy veszedelemben volna a fejük... az életük...

Mária megragadta és maga felé vonta, mintha ciró
gatni vagy csókolni akarná férje széles vörös kezét. Tu
dom, szólt elérzékenyülő hangon, hogy maga mindig 
csak minket félt, mi értünk aggódik és magára nem is



gondol. De nekem is szabad magára gondolnom és mellet
te lennem éppen amikor valódi veszedelem fenyegeti. 
Azt hiszi, hogy nem tudok a párbajról, mely holnap 
reggel lesz.

— Ahhoz a párbajhoz nekem semmi közöm, én meg
adtam Hodeknek a kiérdemelt pofont, amit ő tőlem egy
előre zsebretett, holnap reggel Mehurekkel fog pár
bajozni.

— Maga ezt is csak azért mondja, hogy engem meg
nyugtasson. Maguk férfiak egy tekintetben mindig 
ugyanazok, még ha különben a legjobbak vagy a leggo
noszabbak is: minket nőket olyan alsóbb értelmességű 
lényeknek tekintenek, akiket félrevezetni, felültetni min
dig szabad, akár idegeik kiméléséről, akár életük tönkre
tételéről van szó. Ebben a tekintetben a férfi egész egy
forma szokott lenni miden női hozzátartozójához, fele
ségéhez, kedveséhez éppenugy, mint édesanyjához, nő
véréhez, leányához. De mi legalább is nagyon sokat meg
tudunk abból, amit előttünk rejtegetnek, kivált ha sze
retünk, ha aggódunk. Maga azt mondja, hogy Mehurek 
fog holnap párbajozni, a Hodekkel, nem maga. De akkor 
miért vonult ilyen szokatlanul korán az irodájába? Mi 
másért, mint hogy minden tekintetben elkészüljön arra, 
ami holnap következik... No hát én eljöttem, hogy ebben 
a nehéz órában támasza, segitsége legyek... Tudom, 
hogy egy viadalnál fontos, hogy az ember lelke egészen 
tiszta és nyugodt legyen, semmiféle bánkódás, harag 
vagy aggodalom ne tépje... Kérdezzen azért tőlem min
dent, ami csak eszében van; esküszöm az örök üdvössé
gemre, hogy őszintén fogok mindenre felelni... Ha azt 
találja, hogy valamiben bűnös vagyok, a legbuzgóbban, 
a legalázatosabban bocsánatot kérek, fis ha azt gondol



ná, hogy maga bántott meg valaha engem, én igazán és 
tökéletesen megbocsátok...

Nagybáti még csak agyában elrendezni sem tudta 
az eléje tárt nagysulyu gondolatok tömegét. Ismét hall
gatott tehát. Mária most igy folytatta:

— Én, bocsássa meg női gyengeségemet, még min
dig azt remélem, hogy az a párbaj mégsem lesz meg. Ké
rem, könyörgöm is, ne ragadtassa magát tulmesszire a 
jogos haragjától, sértett becsületérzésétőL Hiszen úgy 
tudom, szoktak még közvetlenül a párbaj előtt békitési 
kisérletek történni, akkor maga ne forduljon el, hanem 
nyújtson kezet (azt, mellyel azt a kiadós pofont adtam, 
ötlött itt a férfi eszébe a tanács komikuma) ...és csak 
ha sehogyse lehet másként, akkor álljon ki a fegyverrel. 
De akkor is vigyázzon magára; apától hallottam, hogy 
pisztolypárbajnál szabad a fehér inggallért eltakarni, 
hogy az célpontot ne adjon az ellenfelének, meg oldalvást 
állni, hogy kisebb felületen érhesse az embert a golyó...

— De édesem, modtam már, hogy nem én párbajo
zom, hanem Mehurek, aki érettségizett ur, mig én csak 
egy favágó vagyok, aki véletlenül vagyonhoz jutott. 
Higyje el, Mária, nem én rajtam múlik, hogy engem egy 
Hodek ur még egy pofon után sem méltat egy kihivásra, 
sokkal szívesebben párbajoznám én, akkor legalább vég
re megszadabulnék ő tőle...

— Kitől? Hodektől? kérdezte most csodálkozva Má
ria. Hát régebben ellensége magának? Vagy ő volt az, 
akivel gyanúba vett, mikor azután szüléimhez mentem. 
Vigy talán... még más valakitől szabadulna meg, akiről 
én tudok, de ha tudnék... nekem kellene legelőbb hogy 
szabadulni óhajtsak tőle?



— Eh, dehogy! — szólt Nagybáti majdnem nevetve. 
— Hodek egy senki, magyarul niemand, akinek még a 
kifizetetlen számláját sem sürgetem, akit észre sem ve
szek, ha nem tolja erőszakkal elém a pofáját. Nem is 
arra gondoltam az előbb, tette hozzá hirtelen nagyon el
komolyodva, hogy én lőttem volna agyon Hodeket, ha
nem hogy ő engem... akkor talán többet nem üldözne 
tovább az...

— Kicsoda az?
— . . .  Aki mindig előttem vagy mögöttem van, aki 

egyre engem néz és hallgat, bárha nincs szeme, nincs fü- 
lej, még feje sem.... Aki elrontja legjobb napjaimat, po
kollá teszi az éjjeleimet, aki miatt még magát, még a 
fiamat sem szerethetem úgy, amint akarnám... Nézzen 
csak oda az ágy alá: nem fekszik ott egy fejetlen test. 
A szekrény melletti sarokban nem kuporog galacsinná 
csavarkózva?...

Aztán, mintha valami lidércszoritásból akarná ma
gát hirtelen kirántani, felkelve igy folytatta:

— Késő lesz Mária, holnapra sok dolog vár, ki tudja, 
a Mehurekre is számithatok-e. Lefekszem..

— fin pedig, — szólt a nő,— ezen az éjszakán nem 
távozom maga mellől. Ha maga lefekszik, ebben a karos
székben fogom végigvirrasztani az éjszakát, hogy ha egy
szer mégis hozzám akarna szólni.... az én szavamat akar
ná hallani... itt legyek. Ha valami gonosz ellenség, vagy 
csábitó jelennék meg, aminőre célzott, én nézhessek ve
le szembe, én űzhessem el. És az én szavam, az én áldá
som, az én imádságom kisérje arra a nehéz útra, melyet 
én miattam, az én becsületemért vállalt.

Nagybáti most már bosszús lett. Ez az asszony gon
dolta magában minden áron hős lovagot akar bennem



látni azért az egy pofonért, mely hiszen a világ legegy
szerűbb és természetesebb mozdulata volt. — Jó éjsza
kát! mondta hangosan és ágyába feküdt, azt várva, 
hogy felesége most már csak magára hagyja. Mária, 
azonban nem mozdult. A férj pedig az előbbi majdnem 
egészen átmulatott vagy átfeszengett éjszaka és az iz
galmakkal teli nap után szinte villámszerűén mély álom
ba merült.

Ebben azután csakhamar a párbajozandókat látta 
maga előtt, egymás ellen szegezett iromba pisztolyokkal, 
melyeknek csöve kisebb ágyucsőnek is beillett. Először 
Hodek lőtt, szörnyű füstszallag jött ki a fegyveréből, 
annak köszönhette életét, hogy most is rendes szokása 
szerint billegette a fejét és éppen félrebillentette a fe
léje röpülő rettenetes nagy golyó utjából. Azután ő lőtt 
és a golyója ép ádámcsutkán érte Hodeket, aki későn 
próbálta inggallérját eltakarni és akinek feje most elha
jított labda módjára repült el felőle. De sajátságos mó
don nem esett össze, nem is ejtette el fegyverét, hanem 
amúgy fej nélkül állva maradt. És Mehurek most neki, 
Nagybátinak adta át a fegyverét, ő maga félreugrott. 
Nagybáti állt most a porondon szemben már nem Hodek- 
kel, hanem a fejetlen emberrel. És mindkét pisztoly még 
mindig vagy újra töltve volt, ezt biztosan tudta. A fe
jetlen végzetes biztonsággal célzott — nem dördülés, ha
nem csattanás hallatszott, de olyan, amitől nem a füldob, 
hanem az egész emberi agy megszakadhatott. És már 
repült Nagybáti feje, arca felé a golyó, vagy inkább egy 
ördögien dühös kifejezésü ólomfej. Rettenetes, hasogató 
fájdalom saját fején keresztül.

Meglehetősen magasan állt már és gúnyos nyájas
sággal sütött be az iroda ablakán a nyárreggeli nap, mi



kor a kereskedő felébredt. Mária még mindig a karos
székben ült, melyben az éjszakát töprengésben, olykor 
imádkozásban töltötte el. Ahogy a férje felébredt, mind
járt látta, hogy ez nem kimenetelre, párbajra, hanem 
rendes napi munkára készül. Annyit mondott hát csak 
neki: lássa, nem történt semmi bajom azért, hogy maga 
mellett voltam; most meglátom, a Karcsinak sem esett-e 
baja egyedüllétében. Azután megnyugodva távozott. Meg
nyugodva és csalódottan.



A legrémesebb érzés: a szorongás, a félelem a bi
zonytalan rossz bekövetkezésétől és egyben az addig 
biztos jó elveszésétől. Rosszabb érzés a legnagyobb kin- 
nál, legádázabb küzdésnél, még az elháríthatatlannak 
látszó véggel szembenézésnél is. Nem óv meg pokoli kin- 
jától, ha már egyszer alkalma bekövetkezett, semmiféle 
támogatás, biztatás, még a legelszántabb bátorság sem.

Legigazabban pedig csak az élte át ezt a gyötrelmet, 
aki valaha egy szép nyári reggelen komoly pisztolypár
bajra indult.

Szegény és tanulatlan emberek tudvalévőén külö
nösebb lovagiassági szabályok betartása nélkül szokták 
haragjukat egymásra zúdítani — szitkokkal, ököllel« 
lábbal, bottal, bicskával, baltával, kocsilőccsel, vasvillá
val vagy bármi kezük ügyébe eső keményebb tárggyal. 
Jaj annak, aki ilyenkor alul kerül! Már leteperten, sebe
sülten, halódva ujabb és ujabb ütlegeket, rúgásokat, kar- 
molásokat, fojtogatásokat, harapásokat, késszurásokat 
kell elszenvednie — hacsak nem sikerül fölülkerekednie 
vagy nem érkezik számára valahonnan segítség. A testi 
fájdalmon kivül a megalázás és félelem borzasztó nyilallá- 
sai járják a lelkét. Ám az utolsó pillanatig megtehet min- 
dent sorsának megfordítására, még talán egérutat talál
va futással is menekülhet a legrosszabb elől, ha ugyan



azt már megelőző óvatossággal el nem kerülte — tehát 
mindig van reménysége, a végzet ellen küzdő lehetősége 
— és ha egyszer megmenekül, újra kezdődik számára 
az előbbi élet minden vesződségével, keresetbizonytalan
ságával, egyenes nélkülözésével, a mindennapi durvasá
gok, megalázások elszenvedésével, aminők a párbajozó 
urakat sohasem érik.

Ezek az urak is jutnak ugyan olykor ama szegé
nyekkel együtt hasonló lélekzetelállitó küzdelmekbe, har
cokba, kivált a háborúknak nevezett nagybani verekedé
sek, meg azután hajószerencsétlenségek, szinházégések 
és hasonló katasztrófák, végül rablótámadások alkalmá
val. Ott azután gazdag és szegény egyformán magára 
szegezetten lát mindenféle ember és természet által ki
alkotott gyilkot, egyformán fenyegeti, a koponyatörő 
ércszilánk, a gyomrot feltépő szurony, a nyakat szorító 
hurok, a tüdőt fojtó hab vagy füst. Egyformán lesz 
esetleg tanúja legkedvesebb pajtásai, hozzátartozói ré- 
mületes végének, egyformán jut olyan helyzetbe, mikor 
önmagára nézve is azt kell mondania:, minden hiába, a 
puskalövedék a tüdőben, a gránátszilánk a májban van, 
a szurony keresztülhatott a lágyékon, a hurok már szo
rul, a sósviz a szájba ömlik, a tűz a testet égeti. De ad
dig még száz és száz módja van a védekezésnek, a fe
dezésnek, esetleg a menekülésnek abból a pillanyatni, 
mégis örökösnek tűnő pokolból, melybe az ember vagy a 
körülmények lassú fokozatos gonosz kialakulása vagy 
egy hirtelen borzalom beütése által jutott. Ha pedig 
az teljesen lehetetlen, ha már az ember száméira az egész 
világból csak egy mindig szűkebbre szorulni látszó vesz
tőhely marad — akkor az elitéit, ameddig még, eszmélni 
tud, fél retteg, de mkr nem szorong.



Ellenben szorong és pedig irtózatosan az aki bár 
legbiztosabb helyén, legkellemesebb környezetében is 
azt tudja, hogy valamely kedves hozzátartozója tőle tá
vol vagy közvetlen mellette veszedelemben van, hadba 
ment, nagybeteg lett, műtétet áll ki. Akkor kivált a nők 
és ezek között is a finomlelküek szenvednek el olyan ki- 
nokat, amikről nekünk férfiaknak talán sejtelmünk sem 
lehet. Most éri-e a fejet, mely nekem legdrágább a vilá
gon, halálos lövés vagy kardcsapás? Vagy éppen hogy 
megmenekül a legrosszabbtól és viruló egészségben, vagy 
talán csonkán, betegen, de mégis csak élve viszontlátom 
legközelebb? Az orvos most teszi a vágást, melynek jó
sikerétől függ, hogy megint elégedett, boldog, remény
kedő anya, feleség, testvér, leány leszek-e — vagy min
dentől, ami nekem ezen a világon igazán drága volt, meg
fosztott, többé semminek nem örülő, semmire nem vá
gyó örökös gyászoló? Alz üyen órákon az imádság és az 
a lesújtó, mégis megnyugtató megfontolás segiti át az 
embert, a nőt, hogy hiszen a maga részéről mindent meg
tett és ha csak mód nyílnék rá, újra megtenne mindent, 
hogy a válság jó irányba oldódjék, hogy a szeretett meg
maradjon — és ha sem buzgalom, sem áldozatkészség, 
sem imádság el nem hárítja a csapást, ez egy felsőbb ha
talom kifürkészhetetlen határozataként tűnik fel, mely 
ellen lázadozni nemcsak céltalan, de vétek is.

Alig enyhébb, bárha édesebb annak a nőnek szoron
gása, aki ha legkedvezőbb körülmények közt is új életet 
bocsát a világba: valóban élet, élni érdemes élet, mások 
kivált az anya számára is örvendetes élet fakad-e, vagy 
csak végnélküli betegség gyötrelem, talán halál a gyer
meknek és az anyának.

Előbb a harcteret hittuk emlékezetünkbe. Tudjuk



jól, hogy a harctér nem olyan meghatározható valami, 
mint egy futballpálya vagy egy táncterem, egy szántó
föld vagy egy vásártér. Harctérré minden földterület 
minden viztükör, minden hegycsúcs, minden földalatti 
sikátor, minden pusztaság vagy város, összes uccáival, 
épületeivel, lakásaival, még a fölöttünk boltozódó légkör 
is lehet, ha egyszer az emberek véres őrülete odafelé 
sodort fegyvert és embert. Ezért nincs is a háborúnak 
két egészen egyforma jelenete, hangulata; némelyikben 
legalább a résztvevők egyik, pülanatnyilag a másiknál 
szerencsésebb részét vad öröm, a megmenekülés, a dia
dal, a kielégített bosszú vagy kapzsiság érzése töltheti 
be. Máskor tompa megadás, unalom, még szinte kedélyes 
beletörődés uralkodik el a lelkeken; ilyenkor egészen 
csekély köznapi, a nagy történésekhez képest kisszerű 
események, egy jobb menázsi fölötti öröm, egy felebbva- 
lói megintés fölötti bosszúság, egy járőrből vissza nem 
tért bajtárs fölötti bánat, még közönséges, éppen nem 
vitézi, kisszerű torzsalkodások is feledtetik a csak egy 
percre el nem hallgató ágyuszót is. Máskor vad izgalom, 
»végezzünk már« kívánság vagy lázadozás üti fel a fe
jét. Amikor a harcok hevesek és leghevesebbek lesznek, 
amikor mindenkinek élete jóformán már elveszett — azok, 
akiknek gondolkozását még nem tompította el a szaka
datlan idegfeszültség, azok félnek, rettentően félnek, 
bármennyire nem juttatják azt szavaikban, tetteikben 
kifejezésre; ebben a tekintetben a legendás hősök is csak 
emberek; éppen, hogy aki már több veszedelmet élhetett 
túl, ezeket is megszokja. Szorongni azonban máskor 
szokás a harctéren.

Reggeli szürkületkor »csendben fel« a fedezékben 
alvó bakáknak. Rumot osztanak ki. Tovább: gyülekezés



a roham-állásban. Ezt már mindegyik ismeri, tudja, hogy 
mit jelent. Majd nemsokára elhangzik a »roham, előre, 
rajta!« — és akkor nem lehet többé annyira mennyire 
fedezve várni a reátévedő puskalövedéket, srapnelgolyót, 
■gránátot. Akkor rohanni kell géppuskatüzön, kézigránát
jégesőn keresztül, be az ellenséges szuronyerdőbe, ha 
ugyan előbb az otthelyt épen maradt dróttüske fel nem 
fogja tehetetlen célpontul az ellenségnek. Rohanni kell 
a saját valószinü, mégsem bizonyos vesztébe. Mert meg
lehet, hogy az ellenséges állást a tüzérség már annyira 
»előkészítette«, vagyis széthányta, védőit kiölte, netalá- 
ni pótlásukat zárótűzzel távoltartotta, hogy a roham 
gyerekjáték lesz, mindössze néhány reszketve kezet fel- 
/tartó, talán sebesült ellenség fogságba indításából és az 
‘elfoglalt állás »megfordításából« áll. Igaz, ez sem jelenti 
a szorongás teljes megoldását, egy kiszámítható végnél
küli biztonságos, kellemes élet kezdetét. Mert a rohamra 
rögtön jöhet az ellentámadás, vagy a parancs egy új ro
hamra, mely esetleg már nem folyik le olyan simán. De 
legalább ameddig a kézitusa tart, nagyjában kiki mégis 
úgy küzd, úgy használ kilövések ellen minden legkisebb 
fedezést, úgy védekezik jobbra balra, amint erre éppen 
'alkálma nyílik és amint célszerűnek itéli. fis utána leg
jobb esetben tartalékba kerül néhány napra, vagy egy 
»jó séb«-bel kórházba — különben tovább folyik számá
ra a hadviselés minden nyomorúságával, piszkával, nél
külözéseivel, az egyes ember erőszaknak, durvaságnak, 
kegyetlenségnek kiszolgáltatottságával együtt. Tehát a 
hadban álló katona számára még a rohamra indulás per
cében is több az egyszerű szesz és tömegbefolyás által 
éppen hogy legyőzött félelem, mint a szorongás.

Más a párbarja készülő esete. Ezek — egészen ki



vételes esetektől eltekintve — egészséges fiatal vagy ja- 
vakoru emberek, akik békében élvezik mindazt, a sok jót 
és kellemességet, amit az élet a felsőbb osztályok fér
fiéinak nyújt. Ők ha nem is éppen mind semmittevő nábo- 
bok, sőt a legtöbbjüknek bőven megvan a dolga, baja, 
gondja, még adóssága is, de mindenesetre rendes ágyban 
alszanak, akkor kelnek csak fel, mikor szobájukat már 
rendbehozták, kifütötték. Olykor mégis elég könnyű és 
kényelmes napi teendőik közben és azután bőséges, Ízle
tes étkezéshez ülnek, délben korzózva köszöntik a rend
jükben szép lányokat, asszonyokat, az élénkebb vérüek 
sportolnak is. Este jólfűtött, világított szalonokban, szín
ház-, hangverseny- és bálitermekben élik világukat és 
mutatják mit tudnak. A szerelem mindenféle fajtája: a 
törvényes és tiltott, az egyenrangú és a fejcsóváltató — 
szinte korlátlanul nyitva áll előttük. E mellett tisztelet- 
teljesen bánik velük mindenki; a kocsmaverekedések 
munkáskörökben rettegett bicskás hősei még italos álla
potban is félretántorognak az útjukból, mert hát: úrral, 
pappal, csendőrrel nem jó összekerülni.

Egyszer azután valahol egy csípős vagy csak kétér
telmű megjegyzés hangzik el vagy íródik le. A. úr tud
hatja, hol kell a sikkasztásért becsukott pénztáros kin
csét keresni, B. asszony nem hiába mutatkozik minden 
este 3A6 és iA7 közt a C. uccában. Vagy egyszerűen: D. 
úr egy ripők, E. úr részeg vagy hülye, F. űmak vagy G. 
asszonynak múltja van. Akkor segédek ülnek össze, ta
nácskoznak, feltételeket beszélnek meg és az úr, akit 
addig a világon semmi sem zavart meg vagy fenyege
tett élvezetében, egyszerre csak egy felfegyverzett em
berrel áll szemben, az élet-halál-küzdelem kezdetét jel
ző vezényszót várva. Mert hát ez már nem lehet más



ként; e nélkül az eddigi élet a megszokott körben nem 
is folytatható, ettől elmaradni, megszökni még anyagi 
következményeiben is beláthatatlan erkölcsi lehetetlen
ség? Mi lesz most? Az addigi lágyédes élet még esetleg 
hősi dicsőséggel is felékesült folytatása — vagy egy ha
lálos seb, átvágott nyakütőér, átlőtt gyomor, néhány 
percnyi vagy napi irtózatos kin, az ellenfél kézszoritása, 
levegő után kapkodás, hörgés és mindennek vége. Ilyen 
kettős lehetőség előtt ki ne szorongna?

Még kardpárbajok előtt ez nem olyan elkerülhetet
len. Ezek kivált némely helyen és időben oly gyakoriak 
és viszont oly ritkán komolyabb kimenetelűek, hogy egy 
gyakorlott vivó számára már alig jelentenek többet sport
teljesítménynél, jobbfajta asszóval. E mellett a kardpár! 
bajok rendszerint délután vagy este zárt helyiségekben 
szoktak lefolyni, kezdetéig a párbajozandót folyton ba
rátai, segédei környékezik, gyakorolják, tanítják olyan fo
gásokra, melyekkel az ellenfelet okvetlenül meg kell vág
nia, amit — persze tompa kardokkal — magukon is be
mutatnak. Mikor aztán elhangzik a »rajta«, még mindig 
megmarad a vívónak az az érzése, hogy nemcsak támad
hatja ellenfelét, de legjobb tudása és belátása szerint 
védheti is magát, előzéssel, kardkitartással, vagy akár 
hátrálással is. Egy két csepp vér előserkedése vagy akár 
csak egy fellépett gyengeség azután a mindig jóakaró 
orvosok megállapítása szerint megpecsételi az ügy lova- 
gias elintézését.

A pisztollyal párbajozó, mihelyt egyszer a számára 
kijelölt helyet elfoglalta, már csak egyet tehet: a rápa
rancsolt időre elsütni a kezébe adott fegyvert. És várni, 
hogy az ellenfél ugyanezt tegye. Fedezést keresni, föld
höz vágódni a csatamezőn lehet, a párbajtéren nem. A



célzás pontosságán kívül a töltés módjától és még na
gyon sokféle véletlentől függ azután, hogy a kilőtt go
lyók fákba, földbe vagy élő emberi testbe, tüdőbe, agyba 
furodnak-e. Tehát itt az ember igazán sorskegyelemre 
kiszolgáltatott áldozata egy pülanatnak. Vannak ugyan 
a pisztolypárbajozásnak is specialistái — némelyiknek 
még évtizedekkel a halála után is rémüldözve emlegetik 
a nevét — akik a legrozogább ósdi fegyverrel is biztosan 
céloznak, ezek azután minden nézeteltérésüket, nemtet
szésüket úri embertársaik metsző sértegetésével és azu
tán lepuffantásával intézik el. És az úri társadalom bir
katürelemmel viseli értelmi és erkölcsi tekintetben leg
alantabb álló tagjainak enyhe büntető-törvények által 
is előmozdított zsarnokoskodását.

A pisztolypárbajokat kivált régebben a városokon 
kivül, erdőtisztásokon, lehetően kora reggeli órákban 
szokták vivni. A felek tehát előbb még egy bizonyára 
nem nyugodalmas éjszakát tölthettek el a kávéházi asz
talnál üres időtöltő beszélgetésekkel, otthoni Íróaszta
luknál haláluk esetére való intézkedésekkel, éjfél után 
segédeik intelmére talán néhány órácskán keresztül 
ágyukban is, persze minél kevesebb álommal. Reggelre 
kelve azután felfrissitően megmosakodtak, gondosan 
felöltöztek és segédeik mellé beszálltak a már rájuk 
váró kocsiba, mely őket a halálba volt röpítendő.

Egyelőre ugyan nem oda, csak a város még félig 
alvó uccáin ki a szabadba, a még harmatos, de már nap
fényes országutra, nevető mezőségek, nyájasan integető 
fasorok, kedves tanyaházikók között. Itt-ott lassitaniok 
kellett, mert egy juhnyáj jött szembe az utón, a szántó- 
dűlőkön békésen, szorgalmasan fogtak munkájukba a 
földművelők. A végzetes útjára induló úr mintha most



látta volna életében először a nyári reggel szeretetteljes 
mosolyát, most eszmélt rá, milyen szép is az élet — ki
vált az ő számára, akivel szemben éppen ma mindenki 
a szokottnál is nyájasabb, figyelmesebb, fis ez a világ 
majd egyszerre csak egészen szűkre szorul körülötte, egy 
vagy három dördülés jelzi, vájjon azzá tágul-e ismét, 
aminőnek most látszik — vagy végképpen a rémes isme
retlenbe, a sivár semmibe vész.

Egy ilyen, akár siralmasan bevallott, akár hősiesen 
elpalástolt szorongás kínjai messzenően kiegyenlíthették 
egy~egy kényes úr számára az örömök és szenvedések 
mérlegét még a mindennap nélkülözéseinek és bántal- 
mainak kitett szegények javára is.



Gyönyörű napfényes aranyos, harmattól gyémántos 
nyári reggelen robogott ki a mi elbeszélésünk szinterét 
adó város vámsorompóján át is két bérkocsi, mindegyik 
három utassal. Magában véve köznapi, az utasok ismerő
sei számára azonban — amennyiben valamelyikük reg
gel hat órakor már az uccára látott — vészjóslóan érde- 
dekes látvány.

Az ácskai erdő felé robogtak a kocsik. Az elsőben 
Hodek ült segédeivel, Gorkoviccsal és Mokrenkóval, a 
másodikban Mehurek Baráthhal és a fiatal Makfalvyval. 
Mivel még nem volt por, a jármüvek egész közelről kö
vették egymást, akár át lehetett volna kiáltani az egyik
ről a másikra. Gorkovics, akinek az ilyen kirándulások 
rendezésében fiatalabb éveiben gyakorlata volt, moso
lyogva magyarázta segédtársának és párbajozó felének, 
mikép rendezte el, hogy mire a viadal helyére érnek, az 
orvosok, Istenes és Nyulassy, a számukra bérelt gépko
csin már ott legyenek. Az utat és terepet kitünően is
merő soffőrnek megmondta, hogy kinn majd kérje vá
rakozásra az orvosokat, a megmentendő beteget oda fog
ják hozni. Ha türelmetlenekké lesznek vagy gyanút fog
nak és vissza akarnak menni — hazudjon nekik valami 
géphibát, melynek mielőbbi megjavításán a látszat ked
véért buzgón dolgozzék is.

Magyarázata kellő közepén az öreg hirtelen szürké-



re sápadt, tenyerével a homlokára ütött és csak annyit 
kiáltott, de ezt szivet hasitóan: jaj! — A másik kettő 
megdöbbenve nézett rá, az első gondolatuk ez volt: az 
öreg rosszul lett, tudtán kivül a maga számára hozatta 
ki az orvosokat az ácskai erdőbe.

Kis időbe telt, mire újból beszélni tudott, bár kezei 
még mindig reszkettek: Rettenetes baj van és ezt én okoz
tam ... a bizalmammal, a meggondolatlanságommal. Teg
nap este, mikor már haza mentetek, én még egy kicsit 
visszatértem a Jugoszlávia kávéházba, mert úgy éreztem, 
hogy egy-két pohár konyak nélkül nem fogok tudni el
aludni a mindig ugráló szivemmel. Hozzám ült a Gyukrcs 
Ügyvéd meg a Schiffer igazgató — hisz ismeritek, a város 
legtisztességesebb, legtitoktartóbb emberei... Azok vala
hogy már tudtak az ügyünkről, de rosszul, mindenféle 
vadságot képzeltek, ami kifogástalan úri nők becsületét 
is érinthette. Ezt nem hagyhattam, fel kellett világosít
sam őket; e végből elmondtam nekik mindent, megemlí
tettem a mai elintézést is... Egyszerre észrevettem, hogy 
a szomszéd asztalnál Masirevics rendőrkapitány ül... Ak
kor úgy látszott, hogy nem figyel ránk, de most egészen 
bizonyos vagyok benne, hogy majd felszitta minden sza
vamat a két szurós szemével és fülével. . .  Tudjátok-e, 
mit jelent ez? Hogy abban a pillanatban, mikor a felek 
felállnak, egyszerre ott fog teremteni a rendőrség, le
tartóztat mindnyájunkat és akkor gyilkossági kísérletért 
állunk majd a bíróság előtt.

Ez komoly dolog, állapította meg Mokrenko, a ju
goszláv büntetőtörvény ilyen esetekre egyáltalában nem 
enyhe. Mit tegyünk hát?

Segédmegbeszélést kell tartanunk most rögtön, szólt 
Gorkovics. Intsünk a másik kocsisnak, hogy álljon meg.



A kocsik megálltak, a négy segéd kiszállt, mig a pár- 
bajozandók fenn maradtak. Gorkovics nagy bocsánat
kérésekkel kezdte, hogy hiába fárasztotta az urakat, 
mert az ő hibájából lehetetlenné válik az ügy tervbevett 
módon lovagias elintézése. És a legnagyobb baj, végezte, 
hogy másutt is nehezen fog menni a dolog, mert a rend
őrség most már figyel minket, mindenütt azonnal raj
tunk üt.

Zavart, levert hallgatás következett, melyet a leg
fiatalabb segéd, Makfalvy Sanyi tört meg: Hátha sie
tünk és még elvégezhetjük a párbajt, mielőtt a rendőr
ség odajönne? Hisz körülnézhetünk, hogy ott vannak-e 
már vagy jönnek-e.

De a fiatal embert letorkolták: Ugyan hogy kép
zeled, hogy háromszor lehessen golyót váltani észrevét
lenül egy olyan helyen, ahol a rendőrség már figyel? Az 
egyetlen okos dolog visszamenni a városba és azután új
ból tanácskozni a dolog felett. {

Úgy is ettek. Ismét az előbbi elosztásban foglalták 
el a helyeiket a kocsikban, melyek őket a városba voltak 
visszaviendők. Ekkor Mokrenko szólalt meg elsőnek: Azt 
hiszem, a lovagiasság szabályainak elég történt az
zal, hogy ügyfelünk kihitta sértőjét és megkísérelték 
az ügyet a legsúlyosabb feltételek alatt fegyverrel elin
tézni. Ha ebben az értelemben jegyzőkönyvet ven
nénk fel...

Hátha amazok ragaszkodnak a fegyveres elintézés 
ujabb megkisérléséhez és nem irják alá a jegyzőkönyvet ? 
aggodalmaskodott Gorkovics.

Akkor a mi kettőnk aláirása is elegendő, jelentette 
ki határozottan Mokrenko. Azt már mint ügyvéd tudom, 
hogy két aláirás minden jegyzőkönyvre elegendő.



A város felé visszamenet már vakító lett a napfény, 
tikkasztó a meleg, már porfelhőket is vertek a kerekek. 
Ezeken át meglepetve látták, hogy egy harmadik kocsi 
is jön — és pedig kifelé. Ernyője, esővédője felhúzva 
úgy, hogy alig lehetett a bentülőt megkülönböztetni. 
Csakugyan a rendőrség, állapította meg Sanyi. — Én 
úgy véltem látni, nő ült a kocsiban, mondta Tibor. — A 
két porfelhő eltávozott egymástól, a rejtvény megoldat
lan maradt. Pedig elég egyszerű és mégis regényes nyitja 
volt: Szeráf in szerzett valahogy tudomást a készülő 
párbajról, ő indult el, hogy megakadályozza a vérontást, 
megvédje Nagybátit. Mert ő is csak azt tudta hinni, 
hogy az ő kedvese lesz az egyik küzdő.

A Jugoszlávia kávéház előtt a párbaj igazi részvevői 
leszálltak a kocsikról, a majdnem párbajozó felek mind
egyike a napi dolga után ment, a segédek pedig egy pár- 
nás fülkébe vonultak korai felkelésükkel és kocsizásuk
kal jól előkészített tejes kávéra és további megbeszé
lésre; ezúttal előbb gondosan körülnéztek, nincs-e me
gint a közelben a rendőrtiszt.

Mikor a jegyzőkönyv — Mokrenko érdeméből múlt 
századbeli regények párbajfejezeteibe illő szépirodalmi 
remekmű — elkészült, az aznapi újságokat is átfutot
ták, már szétoszlásra kezdtek gondolni. De most Gor- 
kovrcs megint a homlokára csapott és azt kiáltotta: a 
doktorok!

Igen, azokról teljesen megfeledkeztek. Most ahelyett, 
hogy betegeiket várnák, vagy látogatnák, ott topognak 
az ácskai erdőben és egyre kérdezgetik a gépszerkeze
tébe belekáromkodó soffőrt, hogy hol is van hát az a 
segítségükre szoruló sebesült vagy beteg? Nem le
hetne-e oda gyalog elmenni? Vagy lesz-e a gép annyira,



hogy visszatérhessenek a városba ? Ezért a félreértés fel- 
derülése után joggal fognak jelentékeny kártérítési igényt 
támasztani, ezt Mokrenko azonnal megállapította. Baráth 
Tibor pedig felkelt, hogy a bajt legalább kisebbítse, rö
vidítse, azaz a kiintemált gyógymüvészeket a legrövi
debb utón értesítse. Ez az ut pedig, miután az ácskai 
erdő tisztásának nincs távbeszélő állomása, csakis egy 
bocsánatkérve értesítő levélnek egy második autóval 
kiküldésében állhatott. Ennek visszatéréséig, miután 
erre a délelőttre egyiknek sem volt különösen sürgős 
teendője, tovább együtt maradtak a Jugoszláviában. A 
»mentő« autó bravúrosan rövid idő alatt tette meg útját 
ki és vissza; már egy fél órával később helyben volt az 
orvosok válasza, mely röviden egy szólt: Köszönjük, nem 
jöhetünk még, mert nagyon sok dolgunk akadt a sebe
sültekkel.

Elképedve nézett egymásra a négy segéd. Mi tör
tént? Talán csak nek fogta el a feleket olyan harci düh, 
hogy visszaszöktek a bajvivás helyére és segédek nélkül 
is egymásba lövöldöztek?

Nem ez történt, hanem a véletlennek egy egészen 
más játéka. Alighogy a két orvos a tisztásra kiért és a 
soffőr közlésére, hogy a segélyükre szorulót mingyárt 
idehozzák, meglehetős tanácstalanul nézett egymásra, 
csak arra döcögött egy legsilányabb parasztszekér, meg 
is állt, le is szállt róla egy füstösképü cigányasszony. 
Azonnal nagy kétségbeesést és könyörgést jelentő kar
mozdulatokkal Istenes doktor felé tartott — aki már ké
szítette ki számára a féldinárt és igy kezdte ezúttal nem 
egyszerűen kolduló szónoklatát:

— Jaj, kézit csókolom, doktor ur, csak hogy itten 
látom! Hát nem tetszik ismerni, én vagyok a Leana, aki



már voltam a doktor urnái, mikor még Velimiren lakott. 
Micsoda szerencse! Nézze már meg az uramat a Radu 
Juont itt a kocsin, meg van sebesülve, be akarjuk vinni 
a kórházba, mert a mi doktorunk nincs itthon, el kellett 
utaznia két napra...

Istenes doktor Nyulassy kollégája kíséretében már 
indult is a szekér felé.

— Mi történt vele? — kérdezte, — ki lőtt rá?
— Jaj, hogy a nagyságos doktor ur már azt is tudja, 

hogy meglőtték az uramat, milyen okos ember! Tetszik 
tudni tegnap hazajött a Sztán Dumitru, aki mielőtt Mit- 
rovicára vitték volna, azt vallotta a bíróság előtt, hogy 
az én uram biztatta fel, hogy a Muntyántól ellopja a 
nyolc birkát. Azért az uram is be volt csukva, de csak 
Noviszádon, úgy mondják, vizsgálati fogságban. Hát mi
kor a Dumitru hazajött, az uram mingyárt átment hozzá 
és egészen szépen megkérdezte tőle, hogy miért mondott 
róla olyasmit a bíróság előtt. Akkor a Dumitru mingyárt 
kiabálni kezdett, hogy kiveri az uram szemeit, ha nem 
adja mingyárt elő az ő részét abból amit a lopásból el
rejtett. Az uramnál csak egy balta volt, azzal védte ma
gát, de a Dumitrunak, tudja a gyevlá honnan, levorvele 
volt és azzal az uramba lőtt ép a mellébe.

Ez alatt a nem egészen rövidre fogott elbeszélés 
alatt a szekérhez értek, melyen sápadtan, most is majd
nem eszméletlenül egy javakoru cigány feküdt. Mellén 
inge nyitva volt és bizony ott egy csúnya, fekete lőtt 
seb tátongott.

— Mikor történt az eset? kérdezte Nyulassy doktor.
— Későn, felelte az asszony, már egészen sötét volt.

Istenes doktor most kérdően nézett az asszonyra is,



kartársára is: Nem téved maga, jó asszony? Mikor ne
künk szóltak, még nem volt éppen sötét.

— Hát én már nem is tudom, mit beszélek, felelte 
az asszony elháritóan, csak jó, hogy a doktor urak kijöt
tek. — Ezek pedig azt gondolták magukban: az ilyen 
cigányoknak mindig legalább valami kicsiségben hazud- 
niok kell.

További kérdezősködés nélkül hozzáláttak a seb 
megvizsgálásához. Elég rossz, mondták ki a véleményt, 
piszkos is a seb, aminő csak elképzelhető, igy még a kór
házig sem lehet ezt az embert szállítani, sőt jobb is leg
alább egy-két napig nem rázni olyan messze utón.

* — Hát veled mi történt? — Ezt az utóbbi kérdést 
Nyulassy doktor a gyeplőt fogó cigánysihederhez in
tézte, akinek többrendbeli arckarmolásokon kívül a bal 
karja és válla két helyen is be volt, persze csak szennyes 
rongyokkal kötözve.

— ő  is ott volt tegnap, magyarázta az asszony kissé 
zavartan, de ő csak késsel kapott, még tud mozogni is 
a karjával.

A legjobb lesz, mondta Istenes doktor, fordítsák 
meg a kocsit és vigyék el a betegeket a lakásukra; mi 
majd utánuk megyünk. — Az autó már rendben van, je
lentette mingyárt a soffőr.

— No, folytatta Istenes Nyulassyhoz. Minket ugyan 
jó ügybe hozott bele ez a vén Gorkovics bácsi. Ha már 
ő tudta meg legelőbb, hogy Ácskán cigánycsata volt, 
miért pont minket zavart ide ki?

A sebek kimosása és bekötözése a bűzös, szurtos ci
gánykunyhóban éppen elég soká eltartott, egyszer azon
ban mégis elkészült és az orvosok már visszafelé akartak 
indulni, megelégedéssel állapítva meg, hogy a soffőr jól



vigyázott, nem veszett el semmi az autóról, müszertáská- 
juk tartalmára a régibb keserű tapasztalataik alapján 
már ok maguk ügyeltek. De mikor már beszállóban vol
tak, megint csak hozzájuk kullogott az asszony, akivel 
először beszéltek volt és igy szólt:

— Ha már itt vannak a jó doktor urak, nézzenek 
már át Sztánékhoz is, itt vannak a szomszédban, ők is 
kaptak tegnap és nem akarnánk, hogy majd emberölés
ért büntessenek meg, mikor esküszöm, hogy csak testi 
sértés volt, az is könnyű és az is csak önvédelem közben...

Milyen nagy büntetőjogász ez a cigányasszony, hogy 
ismer minden bünminősitést és ezek minden következ
ményét, csodálkoztak az orvosok. De azért a szives ol
vasóim által már tudomásul vett izenettel visszaküldték 
a Jugoszlávia kávéházból utánuk küldött második gép
kocsit és gondozásba vették a cigány-ellentábor sebe
sültjeit is, akik közt egy minden elhanyagoltsága dacára 
szemrevaló fiatal nő is volt — alighanem inkább oka az 
egész háborúságnak, mint az a nyolc darab birka. Jó, 
hogy elég kötszert hoztunk magunkkal, állapították meg 
e közben.

Végül minden ügy, a Hodek ur becsületén esett csor
bától kezdve a cigányok sebeüg a lovagiasság szabályai 
szerint elintézést nyert. A városbeli társaságnak több 
hétre volt beszéd —, as ugyanottani helyi lapnak több 
hasábra hirtárgya.



Gondolkodom, tehát vagyok — ebben látta Descar
tes, a XVII. század nagy bölcselője létünk bizonyítékát. 
Valójában emberi sorsunkra nézve inkább ennek a tétel
nek megforditottja lenne jellemző: vagyok, tehát gondol
kodom, azaz gondjaim vannak, mert hiszen a gondolko
dás csak kis részében vonatkozik arra, hogy mi van és 
mi volt — legnagyobb, de mindenesetre legéletbevágóbb 
elemét az foglalja el: mi lesz, mi legyen? Életünk egy 
hol sima, hol rögös, hol egyenes, hol kapaszkodós vagy 
bukdácsolós úthoz hasonló, melyből azonban némileg 
tisztán mindig csak egy kis részt látunk magunk előtt — 
kicsivel arrébb, már vadbozótok, cserjék, ledőlt fakoro
nák, kő- és egyéb törmelékek zárják el nemcsak az utat, 
de még a küátást is. Az akadályokon legjobb tudásunk 
és képességünk szerint lehető csekély erőfeszítés, ke
vés karmolás árán keresztülvergődünk — de akkor 
egészen bizonyosan ujabb akadályok, ujabb gondok tor
lódnak elénk egészen utolsó, még világos percünkig. 
Gondolkodom, tehát vagyok — vagyok tehát gondol
kodom.

Alig intéződött el Nagybáti György számára a lo
vagiasság szabályai szerint a névtelen levelek ügye, már 
ismét összeráncolt homlokkal ült lakószobául is szolgáló 
irodájában — mert onnét még a legújabban történtek 
után sem volt hajlandó régi otthonába visszaköltözni —



üzleti könyvei, jegyzetei előtt. Az idők az ő virágzó ke
reskedése fölött sem zajlottak el nyomtalanul. Egész 
Jugoszláviába, még a külföldre is szállitott boszniai és 
szlavóniai fát; a banjalukai képviselőség felállításának 
már legfőbb ideje volt. De helybeli anya-üzlete határo
zottan pangásnak esett; az embereknek nem lévén pén
zük házakat építeni, az épületfa-üzlet borzalmasan össze
sorvadt és a tüzelő-üzlet, kivált nyáron, szintén nem 
hozta be a kiterjedt telep költségeit. Ennek az üzemnek 
megszorítására kellett gondolni, első sorban az állandó 
munkások létszámát kellett apasztani, akik már úgyis 
napjuk nagy részét tétlenül ődöngték el, miután a tágas 
udvart mindennap olyan tisztára takarították, akár a 
kaszinó táncterme egy elitbál előtt.

Ott feküdt a főnök előtt a munkások névjegyzéke, 
mely fölött mint egy sorspallost tartotta veres ceruzá
ját. Milyen csekélyke mozdulat lesz ezt az ivre süllyesz
teni és azon egy pipajel terjedelméig elrántani! Mégis 
mindegyik mozdulat egy dolgos ember, egy elégedett csa
lád fekete nyomorba omlását, sőt talán pusztulását is 
jelentette. Mert akit ma elbocsátanak állásából, legyen 
különben legközönségesebb testi vagy legminősitettebb 
szellemi munkás, ugyan hol talál az ujabb megélhetést?

A veres, ebben az esetben bátran mondhatjuk: vé
res irón mellett ott volt az életkor: 19 év és a szolgálati 
idő: 3 év is. Ezek az aránylag alacsony számok teljesen 
indokolták az egyszer már elkerülhetetlenné vált elbo
csátások nála való elkezdését.

Mégis, mikor a kereskedő a veresirónnal végigpap
rikázott jegyzéket Mehureknek további eljárás végett 
kiadta, ez szokásos fejbülegetései kiséretében egy meg
jegyzést kockáztatott:



— A Mirkót is elbocsássuk? Hiszen a fiatalabbak 
közül való, nem is családos. De nagyon használható, egy
formán jól beszél szerbül, magyarul, németül, románul. 
Talán még lehetne...

— Nem, — felelte a főnök határozottan. — Ez a 
szerb létére szőke legény azok közé tartozik, akik többet 
tudnak, mint kell. Maga nem figyelte talán, micsoda 
bosszúálló szemeket szegez rám, valahányszor olyasva
lamit rendelek el, ami nekik nem tetszik vagy mindjárt 
nem adok nekik mindent oda, amit követelni eszükbe jut. 
Kommunista vagy valamely személyes ellenségem fel- 
bujtottja.

Mehureknek nem maradt más hátra, mint egy ujabb 
fejránditással felrenni a jegyzéket és elmenni az Ítélet 
kihirdetésére.

Az elbocsátásra itélt munkások közt nagy volt a ré
mület. Első gondolatuk volt: főnökük elé menni, feltárni 
rettentő helyzetüket, megkérni, hogy tartsa őket, ha 
mindjárt leszállított bér mellett is alkalmazásban. Hi
szen lehet a kevesebbek munkáját és ezzel együtt persze 
bérét is többek között elosztani, igy egyelőre mind meg
élnek — más kérdés, ugyan hogyan? Majd mindegyik 
kieszelt magában valamit, amit az olyan hatalmasnak és 
gazdagnak tetsző ur előtt mondandó volt; ezek között a. 
meggyőző érvek közt Nagybáti erdőmunkás-multja, a 
dolgozó emberek érdekközössége sem hiányzott. Csak 
Mirkó vonult sötét hallgatásba, melyet végül azzal a 
kijelentéssel szakított meg: én nem megyek, minden
hiába, meglátjátok; az öregnek csak a szeretőjére van 
most már pénze.

Meg is látták. A kereskedő, aki régebben még sokat 
forgolódott munkásai közt, miközben mindig kimutatta,



hogy alapjában sorstársainak ismeri őket, akik éppen 
hogy ma végzik az ő egykori munkáját — már jó nehány 
hónapja a lehetőségig visszavonult közülük, soha egyik
kel szóba nem állott, még parancsait is hivatalnokai ut
ján közölte velük. Ha csak rájuk nézett, kedvetlen, mord 
arca azt látszott kifejezni; úgyis tudom, hogy ellen
ségeim vagytok. Legalább ők igy képzelték, igy látták. 
Most is megtagadta már a megélhetésük meghagyását 
kérni jövők maga elé bocsátását is.

Nem tette ezt olyan könnyű szívvel, amiként ez lát
szott. Saját munkáskorából nagyon is jól tudta, mit je
lent a kereset elvesztése; tudta azt is, hogy egy elbocsá
tás nem támaszt éppen barátságos érzelmeket nemcsak 
a rendszabály által közvetlenül sújtottakban, hanem a 
megkímélt, de a jövőre nézve fokozottan fenyegetett tár
saikban is. Mikor az iroda-ablakon kitekintve azt látta, 
hogy az elbocsátottak végfizetésük kézhezvétele után 
sem távoznak mingyárt el, hanem az udvar egy sarká
ban összeverődve tanácskoznak, miközben ezúttal a fia
tal Mirkó látszik a szónokuknak — azonnal rendeletet 
adott ki a telep fokozott éjjeli és nappali őrzésére. Az 
ember nem tudhatja, mi forog az ilyen fejekben... A 
különben annyira nem félénk ember ennél a gondolatnál 
hideg borzongást érzett.

Este, mint mindig, valahányszor valami különösen 
-bántotta, vagy izgatta, a szokottnál korábban vonult 
irodalakásába. Barátai esti borozásáról megint elma
radt, e helyett újból előkerült a szekrényből a finom 
francia borpárlat. De csendesen, minden zavar nélkül el
telt ez az éj, meg a következő és az azután következő is.



A negyedik éjjel azonban már jóval éjfél után me
gint nehéz, kinos álma volt. ő  jár kinn a telepudvarban, 
ezt biztosan tudta, látta is az iroda-ablakon át. Csodá
latos biztonsággal találja meg útját a faölek és gerenda
sáncok, deszkaépitmények közti mesgyéken, sehol egy- 
szersem üti karját vagy lábát bármibe. Pedig nincs 
feje; széles vállai fölött nyakcsonkjából csak egy egé
szen pislákoló gyertyaláng emelkedik ki. Hát igy talál el 
mindenhova, gondolta az alvó, de talán ez utón egyszer 
majd egészen kiég. — Vagy felrobban, ötlött rémülete- 
sen az eszébe, és akkor... De nem robbant fel, sőt lángja 
olykor mintha egészen elaludt vagy valamely fa-erőd, 
fészer mögött eltűnt volna. — De nem, mégis világit, 
most már állandóan, erőteljesen, fényesen, az egész tele
pet valósággal nappali világossággal beárasztva. . .

Nagybáti felriadt. Az irodaablak függönyén át csak
ugyan fény áramlott be; de hiszen ő hagyta meg, hogy 
az udvarban minden villanylámpát égve hagyjanak. 
Csakhogy most kelleténél mégis több a fény — és vö
röses — és lobog...

A kereskedő pillanat alatt talpon volt és a magára 
kapott legszükségesebb ruhában az udvaron termett. Tűz 
van! ez kétségtelen. Még egyelőre nem nagy, de több 
helyen is nyelvedezik már a sötétkék-békés holdas nyári



éj felé. Hol van az éjjeli őr, hol a mellé rendelt másik 
ember? volt első már nem gondolt, hanem az udvarba 
kiorditott kérdése. Szaladva jöttek is már ketten, ha
darva beszélték, hogy az udvar sarkából gyanús neszt 
hallottak, mindketten odafutottak... és addig másfelé 
nem ügyelt egyik se, mindegyik csak a bőrét féltette, vá
gott bele élesen a gazdájuk... és mire meggyőződtek, 
hogy nincs senki, már a fűrész mellett, meg az akácdesz
káknál, meg a parkettfáknál égni kezdett.

Tűzoltóságot hivni, embereket összegyűjteni, fecsken
dőt előhúzni, volt a parancs. Az elsőt Nagybáti maga vé
gezte az irodában levő telefonon, a második szinte ma
gától ment, mert már mindenfelől sereglettek oda az 
emberek — igaz, némelyikük egy-egy jó tüzelőhasábbal 
vagy egyéb tárggyal újra el is tűnt; a mentés minden
esetre megkezdődött, ha nem is éppen csak a kártól fe
nyegetett javára. Hanem a fecskendő nem volt rendben, 
csavarok, csövek hiányoztak róla, a motorból, mellyel a 
fecskendőt éppenugy lehetett hajtani, mint a fűrészt, 
hiányzott a benzin, fis a tűz három-négy helyen csodála
tosan magasra lángolt fel, pattogva terjedt, már szele is 
megindult.

Az udvar és a környező uccák pillanatok alatt tele 
voltak néppel; hihetetlennek látszott ebben az aluszé- 
kony küllemű városkában mennyien voltak még éj
fél után vagy már hajnal előtt ébren, mennyit 
csalt elő ágyából vagy egyéb nyughelyéről a tűz- 
fény, a tüzlárma. Az »egyéb nyughely« igen soknál he
lyettesítette az ágyat; erre vallott az odasergelettek 
nagy, éppen legelőretörőbb részének több mint topron
gyos ruházata, meg a lángok vöröses, olykor bűzös füst



fátylak által elhomályosított világításában egyenesen 
pokolian züllött arca. A hamarjában odasietett pár rend
őrnek minden lépten újra és újra hátra kellett kergetni 
a zsákmány reménye és a saját test veszélye legközvet
lenebb színhelyéről a nem egészen önzetlen »mentőket« 
— meg a becsületes, de semmiféle segítségre nem alkal
mas, éppen csak útban álló szájtátókat. A szikrák pat
togása, égett hasábok összeomlása, meg a szél süvitése 
különös összhangtalanságban vegyültek a mindenfelől 
felhangzó zűrzavaros kiáltásokkal.

Végre — nem éppen sokára, de a tűz által fenyeget
tek eszmélése szerint mégis végre — megérkezett a vá
rosi tűzoltóság is négy hatalmas fecskendővel. Ezeknek 
a békés tankoknak offenzivája hamarosan véget vet a 
tűznek — gondolta egy percre mindenki. Elhamarkodott 
remény. A fecskendők az ucca végén álltak meg és egy
előre csak parancsnokuk jött nehány tűzoltóval terep
szemlét tartani: hol terjed leginkább a tűz, mi van tőle 
köröskörül legnagyobb veszélyben, hol lehet a fecsken
dőket úgy felállítani, hogy legkönnyebben szívhassanak 
vizet, leghatásosabban lövelhessenek oltó és védő sugara
kat, végül magukat a fecskendőket és kiszolgáló legény
ségüket is legkevésbé érhesse szikra és lángperje. A 
szemle szinte nappali világításban folyt le, mert a fatö
megek most már, kivált néhány helyen, kilométerekre 
világitó máklyákká lobbantak fel. De már más, az ud
varból nézve még éppen csak fényt visszaverő deszkabar- 
rikádok is az ucca felől meszebbről olyan hatást tettek, 
mint valamely mulatós estére nagyon erősen kivilágított 
kávéházi, vendéglői épületek. Közelebbről persze borzal
masan kuszálódó füsttetőzetükkel nem tettek üyen ke
délyes benyomást; a metszőszagu füst már a tüdőt fojto



gatta, a hűs hajnalelőtti óra ellenére lángraborult udvar
ban a meleg szinte tűrhetetlenné lett.

A négy fecskendő közül kettőt mindjárt nem a fa
telep felé fordították, hanem a környező uccák házte
tőinek, alapos átáztatására, a tűzellenség portyázó vál
lalkozásai iránt ellenállóbbakká tételére rendeltek. A 
harmadik fecskendő az irodaépületet és ennek környékét 
permetezte magas ivben fölülről. És csak a negyedik 
igaz, a legnagyobb, a motoros támadta egyenesen a tü
zet a maga fészkeiben, illetőleg a fészkek szomszédságá
ban már kikezdett tárgyakon.

A szívó csöveket szerencsére sikerült úgy vezetni, 
hogy a folyóból táplálhassák a fecskendőt, az oltócsöve
ket. Most már nem volt az odasereglett bámészkodóknak 
és prédalesőknek olyan könnyű dolguk. Rövid rendőri pa
rancsra oda kellett állniok a szivattyúkat huzni, a csöve
ket hordozni; ez elől az eshetőség elől sokan el is tűntek 
a távolabb mégis homályos és ezért biztonságos éjbe. Az 
oltási és mentési munkáinál azért nem hiányoztak, mert 
helyüket csakhamar szép rendben felvonult katonák 
foglalták el, akik kordont is huztak az illetéktelen érdek
lődők távoltartására. Most már a zaj is kisebb vagy 
legalább egyenletesebb lett volna.

A sisakjaikban oly harcias megjelenésű tűzoltók — 
önkéntesek, a polgári életben iparosok és értelmi kere
sők — nagyszerű munkát végeztek. A tűz visszfényeként 
tettőre, valóságos harcikedv lángolt mindegyiknek ar
cán, mindegyik ott szeretett volna működni, ahol a leg
több fáradság, veszedelem fenyegetett. De azért tökéle
tes fegyelemben követték parancsnokaik utasításait, akik 
között még egy nyolcvan évnél öregebb ember, a testület 
egyik megalapítója is a helyszínen termett.



Az irodaajtóban, az oda vezető lépcsőfokok legma- 
gasabbikán állt Nagybáti György hálóingben, papucsban 
és nézte vagyona pusztulását. Olykor néhány szót vál
tott a tűzoltóparancsnokkal és rendőrbiztossal, akiknek 
felvilágosításokat adott a gyúlékonyabb áruk, az esetleg 
robbanó anyagok meg a különös óvást, kíméletet igénylő 
tárgyak elhelyezése tekintetében. A sajátképpeni mentő 
munkákhoz az ő atléta erejére már nem volt szükség. 
Ezért csak nézett, nézett, járatta szemeit a tágas udvar 
egyik sarkától a másikig — mintha egyre keresett volna 
valamit vagy valakit, akitől segítséget várhatna, vagy 
aki ellen különösen védekeznie kellene. Kivált ahol a 
füst sűrűbben gomolyodott, oda szegődött tekintete — 
nem éppen ok nélkül, mert hiszen az olyan helyeken volt 
legvalószínűbb uj, szilaj lángok feltörése. Mint Karcsi a 
felhőkre, úgy tapadt rá tekintetével a szürkésfekete füg
gönyökre, oszlopokra, gomolyokra, mindegyikben fenye
gető karokat, hirtelen magasra szökő lábakat, elszántan 
felemelkedő vagy dühösen előrebakoló fejeket látva ir
tózatos kegyetlen, minden gonoszra elszánt ördög-arcok
kal. Vájjon mindezek közül melyik az övé?

Súlyos álmodozásából megint egyszer a rendőrbiztos 
riasztotta fel, aki egy nőt és egy gyermeket vezetett hoz
zá. Mária volt Karcsival. Mondtam nekik, magyarázta a 
rendőr, hogy itt semmit nem tehetnek, jobb, ha hazamen
nek, de ők minden áron apa mellett akartak lenni.

— Álljatok kicsit beljebb, vagy nézzetek az iroda
ablakon át; itt valami érhet, mondta nekik egyszerűen 
gondoskodóan az apa.

Azt hiszem, reggelig megbirkózunk a dologgal, 
mondta most a tűzoltó-parancsnok. Bár a feladat nem 
volt könnyű, mert a tűznek nem kevesebb, mint négy



fészke volt, ahol a fa úgy égett, mintha benzinnel ön
tötték volna le, viszont a gépfűrész benzintartálya üres 
volt, nem robbanhatott fel ami még szerencse. Mintha 
valaki felgyújtotta volna a telepet és pedig szándékosan.

Ez ő volt! villant át Nagybáti agyán — csakis ő 
lehetett. — És olyan sápadság futott végig arcán, mely 
még a tűz lobogó világításában is feltűnt a parancsnok
nak. — Ebben a percben hirtelen megfordult a szél, 
egyenesen az iroda irányában — oly erővel, hogy még 
az ott működő fecskendőt is gyorsan tovább kellett vinni 
az egyenesen rácsapodó füst és sűrű záporban ráomló 
szikraperje elől. Nagybátinak elállt a lélekzete, Karcsi 
lehunyt szemekkel anyja mellé húzódott, aki meg fér
jét igyekezett az irodába beljebb huzni, pedig őt magát 
egész közel a szeméhez érte egy különösen mérges, mag
vas szikra. A férj azonban egész széles mellével szembe
fordult a viharral és annyit mondott: most rohan meg 
titeket, de nem engedlek . . .



Ez volt azonban arrafelé a tűz utolsó erőfeszítése 
— attól kezdve más irányt vett, sőt mintha észrevehető
en alábbhagyott volna. Mária elment a mosdóhoz meg
égetett szemét áztatni, Nagybáti pedig levonult az udvar
ra közelebbről szemügyre venni a tűz addigi pusztítását, 
felbecsülni még tartogatott fenyegetéseit. Lement Kar
csi is és pedig az irodától oldalt levő házikó felé, mely
ben Restás a telepfelügyelő lakott feleségével és két kis 
unokájával, a hároméves Matyival és az egyéves Rózsi
val, akiknek anyja már három hónap óta kórházban 
feküdt, apjuk pedig mint szerelő valahol Délszerbiában 
talált volt munkát. Az urfinak, mióta a szünidő megkez
dődött, minden reggeli mulatsága volt a két kis gyere
ket felkeresni és velük eljátszogatni; ahogy ez minden
ki-kedvence fiuknál és lányoknál gyakori eset, nagyob
bacskára nőve Karcsi is szükségét érezte, hogy a min
den oldalról rázuditott gyengédséget és kényeztetést va
lamerre továbbadja és nem lévén kisebb testvére, a leg
közelebb kezeügyében levő gyermekekre ontotta ki jó- 
bátya-kedvtelését.

A felügyelő-házat egy addig a szorgalmas megöntö- 
zés folytán épen maradt házmagasságu deszkarakás ta
karta el az irodaépület és majd az egész udvar felől. A 
háznak magának sem esett még baja, bár körülötte a



földön, sőt már a tetején is egyre több odarepült szikra 
és zsarátnok pislogott. Karcsi cipőben volt, hát nem tö- 
rődöt a földön tiltakozódé parázzsal és a házba is bement, 
mikor onnan a felügyelőné, örzse néni hangját kihallot
ta. Az eléggé törődött öregasszony karjában tartotta a 
kis Rózsikát és váltig ráneigálta Matyit, aki egyingben 
ült az ágyon és sírva egyre csak azt hajtogatta: nem me
gyek, ott kinn minden ég  a föld is ég.

— Jaj, hát éppen azért kell elmennünk innen, sipí
tott szinte eszét vesztve a nagyanya. Már arra nincs 
idő, hogy a cipődet előkeressem.... de hisz nincs is.... el
szakadt... nyáron nem is kell más.... Jaj, mit kezdjen egy 
ilyen magamforma vén csont, ha még az uram sincs itt, 
hogy segítsen... Amióta a tűz kigyuladt, mindig csak 
ott kinn van, errefelé nemis néz. . .  én nem birok két 
ilyen gyereket kivinni, kivált azt a vén kamaszt, aki még 
nem is akar jönni.

— Dehogy nem akar, szólalt most meg Karcsi, aki 
már az ágynál volt, aminek hatásaként Matyi meg is 
szűnt bőgni Ugy-e jösz? Lovacskázunk egy kicsit.

— És már megfordult, a buksi Matyi egy hang nél
kül hátára kapaszkodott és Karcsi fürgén elindult vele 
a nagyanyó után.

A házikó a keritésfal mellett állt, oldalt tőle a falon 
át egy rendszerint gondosan elzárt gyalogajtó vezetett 
egy konyhakertbe, melyet a telepfelügyelőék használtak. 
A kulcsot a nagyanyó hozta magával, hamarosan kinn 
voltak az ajtón. Előbb ugyan még egy jó zuhanyt kap
tak nyakukba, mert tűzoltók észrevették a házacska tete
jén pislákoló szikrákat és arrafelé bocsátottak egy jó per
metező sugarat. A polyás lányka sirni kezdett, örzsi néni 
»jesszusát« emlegette, Karcsi és nyomában Matyi azon-



bán csak nevettek az ujabb tréfán. Most már csak né
hány egészen álmos parázsszem pislákolt a már-már 
harmatosodni kezdő kerti utón és veteményes ágyakban. 
Csakhamar ezek is elmaradoztak, a menekülők már csak 
a hátuk mögött veresedő tűzfény világában haladtak a 
jótékonyan sötét túlsó kertvég felé. Ezen túl egy másik 
kert végződött, mely egy kisebb házhoz tartozott; ebben 
a felügyelőék jó ismerősei laktak, akiknél az öregasz- 
szony a gyerekekkel erre az éjjelre menhelyet keresett. 
— Tegye már le az ifiur a Matyit, szólt menetközben 
Karcsihoz, itt már nem süt a föld. — De hideg, felelte 
a mentő, most már csak elviszem a házig, nem olyan 
nehéz.

Egy örzse néni által jól ismert bejárón át csakha
mar bejutottak a kicsi szomszéd kertbe és onnan már 
csak pár lépés volt a házig. Itt Karcsi lea4ta herhét és 
minden hálálkodás elől már kinn is volt az udvarajtón 
át az uccán — egy nagyon csendes, békés, az éppen be
álló első szürkület titokzatosságában egészen ünnepé
lyes benyomást keltő, félig már falusi szegény-uccában. 
Innen azonban két rövid sarok-kerülővel megint szülei 
úri háza és a fatelep elé juthatott; ezt az utat választot
ta, mert nem volt kedve még egyszer a felügyelő-ház 
zsarátnok terén, vizzuhanyán átmenni.

Szaladva ment, mert gondolta, hogy szülei már ke
resik, aggódni fognak miatta, olyan kiizzadva, csapzot- 
tan, kormosán is érkezett a telephez, hogy a sorfalat 
álló katonák nem akarták tovább engedni, hanem más 
ott lábatlankodó gyerkőcökkel együtt kurtán-nyersen 
visszazavarták. Szerencsére a sorfalon belől éppen ak
kor tűnt fel Mária alakja, aki már csakugyan fia kere
sésére indult. Az ő és egy rendőr közbelépésére azután



a katonák beengedték a telepre a Karcsit. Anyja mind
járt az irodába vezette és olyan szigorúan, amint ez ép
pen kitelt tőle, megdorgálta: Hát igy jössz vissza? Nem 
mondtam-e neked, hogy ne csatangolj el mellőlem, de te 
sohasem fogadsz szót, ilyen nagy fiú létedre az ember 
nem győz rád eléggé vigyázni. Most menj az irodába és 
ki ne mozdulj onnan.

Karcsi, mint a legtöbb olyan gyermek, akinek a 
szülei közt nincs meg a rendes összhang, mindkét szülő
jétől megszokta már a túlságos kedvezések, kényezteté
sek mellett a váratlan, elég sokszor alaptalan feddéseket. 
Már jól tudta, mit legokosabb ilyenkor tennie: nem pi- 
tyeregni vagy feleselni, hanem szó nélkül engedelmesked
ni, akkor az ok nélkül ingerült apa vagy anya rövidesen 
mindig hozzájött és jószavakkal, még ajándékokkal is 
tüntette el az előbbi kifakadás keserű hatását. Most is 
igy tett és tovább is mélységesen hallgatott mentő-ki
rándulása felöl. Pedig ha ezt nem teszi, ha az iroda aj
tóban álló urak előtt, akik közt laptudósok is voltak, el
mondja, hogyan vitte ki a már-már ego házból kis pajtá
sát! Micsoda ökölnyi betűkkel hirdette volna másnap 
minden helyi lap, hogy: Egy gyermek hőstette. — Tiz 
éves életmentő. — Talán képek is készültek volna róla, 
miként visz ki lobogó lángok közül sűrű füstfelhőn ke
resztül egy egészen elalélt kisgyermeket egy már éppen 
összeroskadó tetőzetü házból. — De hát a hőslegendák
nak is megvan a maguk sorsa: ennek nem volt szabad 
szárnyra sem kapnia.

Másnap ugyan, mikor már a kis család nyugodtan, 
annyira mennyire kialudva az ebédlőasztalnál ült, Karcsi 
mégis csak elmondott mindent. Máriának mingyárt 
könnyek jöttek a szemébe.



— Ilyen fia van magáinak, lássa, szólt férjéhez.
Ez azonban egy percnyi hallgatáLs után, mely alatt

szemei mintha távolba meredtek volna, halkan, vontatot
tan igy felelt:

— Mindent elhiszek, amit ez a gyerek mond, de úgy 
tetszik, nem mondott el mindent. Nem gondolom, hogy 
magátol szaladt el tőlünk az irodából... biztosan hivta 
valaki, aki veszedelembe kivánta sodorni, aki rosszat 
akar neki is, nekünk is... fin gondolom is, hogy ki.

És a nő aggódó kérdésére csak annyit felet: ő.
Mária most már nem faggatta tovább, hanem fejét 

lehajtva törölte könnyeit. Most már Karcsi szemei is 
értelmetlenül meredtek a távolba.



Karcsi nagy tette lután különben már hamar vége 
lett a tűzveszedelemnek. Még egy szélroham vitt vesze
delmesnek látszó csóvát egy az uccában szemközti ház 
tetejére, ebből aztán menekülve futott ki egy uriasan öl
tözött, nyüván nem ottlakó pár: egy felismerhetetlen- 
ségig lefátyolozott, bebugyelált hölgy és a legújabb hely
beli szerelmi, rágalmi, kávéházi és párbajügy hőse Hodek 
Pali. Mit állhatták ki azok ketten jó féléjjelre kinyúlt 
pásztorórájukon, mikor még elsuhanásra sem mertek 
gondolni a tűzvészre összeszaladt emberek szabálytalan, 
de mind sűrűbb sorfala közt! Most ugyan a közvetlenné 
vált veszedelem által felébresztett önfentartási ösztön 
kiugratta rejtekhelyükből, másnapra már az egész város 
tisztában volt a hölgy személyazonosságával is, melyre 
mi legszivesebben fátyolt — sűrű tartós szövet- és nem 
oszló füstfátyolt — borítanánk. De miután mindenki tud
ja, Nagybáti is meglátta, mi sem titkoljuk tovább: Sze- 
rafina volt. Miután még a párbaj-ügy alatt is Nagybáti- 
ért remegett, ez után gáládul az ellenséghez pártolt.

A tűzoltóság, mely már annyira összeszoritotta volt 
a tűz fészkét, hogy csak két fecskendővel kellett dolgoz
nia, mig kettő tartalékban állhatott, most ezzel a tarta
lékkal hamarosan eloltotta a tűz által utolsó bosszu-eirő- 
feszitésének áldozatául kiszemelt ház égését.



A világítás veresesből mindinkább kékesbe, majd 
rózsásba ment át, amint a föld vésztüze lelankadt, ki
aludt és helyette az ég dicsőséges pirkadása gyulladt feL 
Idelent korom és elszenesedett fa feketéllett mindenfe
lé, az itt-ott még felütköző apróbb lángok, mintha a nap 
dicső fénye mellett maguk is szégyelték volna csekély
ségüket, az első vizsugár legyintésre lekókkadtak, visz- 
szabujtak a zsarátnokba, hogy ott végkép megfulladja
nak. Az emberek, tűzoltók, katonák, segítők, bámészko
dók, akik a tűzvész pokolias világításában dolgozva, fut
kosva többé-kevésbé erélyes, elszánt, földöntúli benyo
mást keltettek, most a mind tisztább reggeli fényben 
többnyire tétlenül álldogállva inkább siralmas, ázott, 
szurtos, kimerült arcokat, toprongyos alakokat mutat
tak. Azért mégis elégedettség volt minden arcon; min
denki örült, hogy a környékből elhárult a veszedelem 
és az emberi értelem és tettkészség megint győzedelmes
kedett a vakdühösen támadó elemek fölött.

Persze a dolog egyelőre nem maradt annyiban. A 
még mindig füst- és percselékszagu fatelep rendbehozá
sa, az elszenesedett forgácsok eltakarítása, a még hasz
nálható faanyag kiválasztása, átrakása és számbavétele 
rengeteg munkát okozott. A tűzoltóknak sem volt min- 
gyárt pihenőjük: néhányan mint őrség a telepen marad
tak, nehogy az itt ott izzó zsarátnok újból lángtoronnyá 
lendüljön a magasba. Mások a szivattyúkat, létrákat és 
egyéb szereket kisérték haza, azután hozzá láttak a fecs
kendő-tömlők megszáritásához, a gépek tisztításához. 
Akiket ebben a munkájukban leváltottak, vagy már fel
mentettek, azoknak is csak annyi idejük maradt, hogy 
átöltözve, megmosakodva rendes kereső munkájuk után 
lássanak. Jövő vasárnap majd mulatnak egyet az ilyen



kor mindig adakozó Nagybáti részéről bizonyára el nem 
maradó külön jutalomtól. Hisz már a mentés közben 
sem szomjaztak éppen, a torkukba került füstöt, kormot 
kellő pillanatban lemosta a fakereskedő által a legköze
lebbi vendéglőből hozatott sör.

A legnagyobb gondot a tűzrendészeti vizsgálat okoz
ta. A nagy fatelep éjente egyszerre négy helyen bizonyá
ra nem ugyanannyi eldobott cigarettától gyűlt ki; itt 
gyújtogatás történt és pedig jártas, a helyi viszonyok
kal ismerős egyén részéről; erre vallott a gépfűrész és 
fecskendő benzintartalékának rejtélyes eltűnése is. Azon
nal felkutatták a telep legutóbb elbocsátott munkásait, 
akik közül azonban többen már a szélrózsa minden irá
nyában eltávoztak a városból — hisz aratás idő volt, 
munkát remélhettek vidéken — a városban maradottak 
pedig kétségbevonhatatlan alibit igazoltak. A megálla
pító bizottság egy tagja egy pillanatra Hodek Palit is 
gyanúba vette, mint aki ügye lovagias elintézésében nem 
állhatott elegendő bosszút a Jugoszlávia-kávéházban ka
pott pofonokért; de ezt a feltevést nevetve mellőzték; 
a lovagot szerelem és nem bosszú vitte ama csendes, de 
váratlanul veszedelmessé vált helyecskére. Fejcsóválást 
okozott annak megállapitása, hogy a telep a Turska- 
Immobiliére társulatnál tökéletesen, sőt fölösen biztosít
va volt; ami éppen a mostani üzleti pangás idején óriás 
szerencsévé varázsolta a csapást; a társulat képviselője 
mingyárt ki is jelentette, hogy bármennyire tiszteli 
Nagybáti György személyét, bármüy kevéssé jut eszébe 
gyújtogatással gyanúsítani — a kérdés ezen oldalának 
tisztázásáig a biztosítási összeget nem folyósíthatja.

A nagykereskedőt a szélhüdés környezte, mikor ezt 
a hirt meghallotta. Majd meglátjuk, mondta irodai sze-



mélyzete előtt. Mária előtt azonban már titokzatos kije
lentéseket tett:

— Gondolom, sőt tudom, honnan jött ez a tűz is. De 
nem mondhatom meg, mert senki sem hiszi el nekem, 
még maga sem...

— Látom, hogy maga még mindig fél valakitől.
— Én félek? nevetett most a férfi, dehogy! bár itt 

lenne előttem, hogy végkép elbánjak vele. Csak az a baj, 
folytatta megint fátyolozott hangon, hogy bujkál,min
dig bujkál, soha meg nem foghatom. Mikor a tűz kitört,, 
egészen világosan hallottam lépését a telepen és láttam...

— Az arcát? kérdé Mária feszülten, hiszen akkor...
— Nem, az arcát.... nem lehet látni. De őt magát 

igen, ő mindenütt ott van, ahol bajt okozhat nekem és 
nekünk, vagy egy örömünket elronthatja.

Az ablakhoz ment és Máriát is odahivta:
— Látja, ott gördül Karcsi a kerékpáron, melynek 

úgy örült, mikor születésnapjára megkapta. A felügyelő 
unokája, a Matyi ott ül előtte a kormányon, pedig mond
tam, hogy ne vigyen másokat; az nehéz és veszedelmes. 
Most idenéz, leteszi Matyit és egyedül iramodik neki őrült 
sebesen és... már fel is fordul... jaj.... feláll, semmi baja 
nincs, hála Istennek... Máskor sohasem bukik fel a kerék
párral, hiszen ügyes fiú, de most.... talán ő volt a közel
ben akiről beszéltünk. Az uccacsatornában feküdt a ke
rekek elé vagy a sarkon túlról intett, hogy zavartat hoz
za Karcsit... sohasem biztos tőle az ember.

Szemei elrévedeztek. Arca lecsüggött, egészen való- 
szinütlen kifejezést öltött, melyről hamarosan nem le
hetett biztosan állitani, megadást vagy elszántságot f>  
jez-e ki. Azután egyszerre ismét, határozott hangon be
szélt:



— Maga nagyon ideges, magának fürdőbe kell men
nie a Karcsival együtt, annak is jót fog tenni Bléd vagy 
Crikvenica vagy Rogáska Szlaüna.

— Megyek, én szívesen — felelt Mária,— de úgy, 
hogy maga is velünk jöjjön, magára jobban ráfér a pi
henés, mint akármelyikünkre.

— Azt gondolja? nevetett most Nagybáti, akkor 
rosszul ismer engem. Én vasból vagyok, én mindennel 
megküzdök. Mindennel és mindenkivel! Kivált ha senki 
sincs körülöttem vagy köztem és az ellenségem közt, 
akire tekintettel kell lennem.

Az asszony homlokára felhő ereszkedett:
— Hát megint csak útjában vagyunk, azért akar 

-drága fürdőutazásra küldeni most is, mikor az üzletet 
kisebbíteni kellett és ez a tűz is olyan nagy veszteséget 
okozott...

— Ne törődjék vele semmit, az az én veszteségem, 
azzal én Készülök el. Menjen csak a fiával együtt für
dőre....

— A fiával? Nem a fiunkkal, rémült Mária; igy 
maga sohasem beszélt.

— No hát a fiunkkal, javította ki magát a férj — 
azután hirtelen ellágyulva hozzátette: bocsásson meg, 
ne értsen félre, nem gyanúsításként mondom... Csak úgy 
vélem.... hogy a maga fiának nevezem, nem éri olyan 
könnyen baj, mint ha az enyémnek mondom. Mert ket
tőnk közül csak nekem van emyedetlen, engesztelhetet
len ellenségem....

Levelet hoztak. A Turska-lmmobiliére közölte, hogy 
a tűzvész különös keletkezési módja folytán nem haj
landó az egész biztosított összeget kifizetni, miután a 
telep, legalább is hiányos őrzése nyilvánvaló. Azonban



kellemetlen pereskedések és hercehurcák elkerülése 
végett mégis kész a tényleges kár ötven százalékát meg
téríteni.

— Elfogadom, persze hogy elfogadom, mondta 
Nagybáti, örülhetek, hogy annyit is visszakapok az el
pusztult vagyonomból. És hogy mégsem tartanak egyene
sen gyűjtogatónak; ő neki nem sikerült a becsületemet 
is tönkretenni. Amit a Turszka fizet, az legalább jó lesz 
fürdőre.

— De én üyen körülmények között nem megyek, 
siránkozott ismét Mária, egy percig sem tudnék ott nyu
godtan pihenni és üdülni. Ne is beszéljünk most erről, 
inkább arról, hogy maga ma nem alhat az összefüstölt 
irodában, a még mindig lappangó parázs között. Ha már 
sehogy sem akar mellettem maradni, az ebédlőben vethe
tünk magának ágyat.

— Abból semmi sem lesz! — pattant fel ismét 
Nagybáti. — Én még úr vagyok a házamban és ha vala
mi ellenség jön, azzal magam akarok szembeszállni, ezt 
már megmondtam.

És valóban a tűzvész zűrzavara után aüg takarí
tott, füstszagu irodában hált ezen az éjjelen is.



Érthető, hogy az utóbbi időben oly sokat zaklatott 
ember az izgalmas, fáradságos 24 óra után igen hamar 
mély álomba merült; ezt ma alig kellett Erdelján-féle 
konyakkal elősegítenie. De megsemmisülésszerü mély 
álma nem tartott soká. Az álom világában éppen úgy van 
tér és idő, mint ébrenlétünkben, csakhogy a kettő ott nem 
áll egymáshoz az ott meghatározott arányban. Álmunk
nak néhány vagy egyetlen pillanat alatt olyan mélysé
geibe zuhanhatunk, aminőkkel egybevethetőkre egy bu-r 
várnak vagy bányásznak órákra, évekre, örökkévalósá
gokra lenne szüksége, ott a mélyben azután egyszerre az 
éber miénkhez sokban hasonló, de sokban ettől egészen 
eltérő, az éber ész előtt lehetetlen, az alvó számára egye
dül igaz és természetes világban létezünk, mozgunk, 
élünk át pillanatok alatt évtizedeket, repülünk el ottho
nunkból a Föld legmesszibb tájaira, vagy a csillagok vi
lágába, mintegy csoda által esik azonnal kezünk ügyébe, 
amire szükségünk van, amit kivánunk, vagy merül elénk 
rémesen az, amit vagy akit gyűlölünk, rettegünk. Min
den vágyunk azonnal beteljesülhet, minden félelmünk 
bekövetkezhet; itt eszmélünk rá, valójában mit is óhaj
tottunk, mitől rettegünk leginkább éber állapotunkban 
is. Azokkal is együtt vagyunk, akik már éltek vagy még 
csak fognak élni és ennek különösen nem is örülünk, ter-



mészetesnek találjuk. Ebből a világból azután olykor kí
nos és rémséges, olykor ringatóan kellemes utakon, de 
máskor egészen minden ut nélkül, hirtelen visszatalálunk 
mindennapi ébervilágunkba, melyből már bánkódva, visz- 
szavágyódva vagy iszonyodva, de mindenképpen a tér és 
idő mérhetetlen távolában látjuk az elhagyott álomvi
lágot.

Vájjon tárgyilagos, mechanikus, gépies jelenkorunk 
rádiójával, mozgó és beszélő képeivel, mind gyorsabb 
helyváltoztatásával, mind elképpesztőbb gépteljesitmé- 
nyével nem egy álomvilágba vezet-e át, melyhez képest 
a régibbek álmai csupán eszmeszegény találgatások, em
lékképek esetlen egymás mellé rakásai voltak ? Ki 
tudja?

Nagybáti György sem találta magát soká a sűrű 
sötét éjszakában, melybe a külső világosság által soha 
egészen cserben nem hagyott hálóirodájabeli ágyából 
süllyedt volt. Éjszakában volt most is, de meglehetősen 
hold- vagy csillagfényes éjszakában a szabadban. Vala
hol Boszniában már közel a Száva folyóhoz, ezt jól tud
ta. Jól ismert utakon, vagy inkább mesgyéken, füves lan
kákon, olykor cserjéseken, ligeteken egészen biztosan 
haladt keresztül, olykor egészen jól látott, de olykor a 
sűrűbb helyeken tapogatóznia kellett, mert az ég gyér 
éjjeli világossága elég sűrű gomolyos felhő-fátyol ellen 
küzdött hol diadalmasan, hol ismét legyőzve, eltakarhat
va. Az ember nagyon fáradt volt, bár fiatal izmai még 
egy ideig bírhatták a lejtőn le botorkázást. Mégis mind 
sürgetőbben tolult belsejéből a kérdés: hol pihenhetnék, 
hol rejtőzhetnék?

Egyszerre csak egy épület előtt találta magát: fá
ból ácsolt szénapajta, aminő arrafelé szokásos. Körülöt-



te semmi más épület, benne semmi élőlény, bizonyára 
egy szétszórt fekvésű gazdaságnak legkülsőbb erődje, 
melyet gazdája csak néhányszor évente keres fel és vesz 
használatba. Mindegy, jó teteje van a fenyegető eső el
len, még széna is található benne elég, hogy a szél legdur
vább fuvalmaitól megvédjen és némi puha aljat is nyújt
son. Nagybáti óvatosan beletapogatódzott a pajtába és 
ennek egy sarkában vackot készített magának. Gyújtó 
volt nála, de azt a világ kincséért használatba nem vette 
volna. Meggyulladhat a széna, a faépület vagy még na
gyobb baj történhet.....

A szénában elterülve egészen sőt nagyon jól érezte 
magát. Itt nyugodhat, itt békén elfogyaszthatja a zsebé
ben magával hordott kenyérmorzsalékot, itt semmi élő 
jelenség, semmi hang által nem zavarva bátorságosan 
hunyhatta le a szemét.

Egyszerre csak koppanásra riadt fel. Mintha egy ne
hézkes járású emberi láb ütközött volna neki a pajta 
egyik oszlopgerendájának. Hát más hozzá hasonlóan ül
dözött bujkáló is itt keres menedékhelyet? Vagy ezek 
már az üldözők? A férfi nesztelenül emelkedik könyökre 
és feszülten kémlel, hallgatódzik. Nem lát, nem hall sem
mit, az éj körülötte sötét, csendes mint egy óriás sir. 
Ismét fekhelyére ereszkedik és mint valami talizmánt 
szorongatja a legbelső zsebébe rejtett csomagot. Melyé
nek göngyöléke az ő saját egyetlen zsebkendője, tartal
ma pedig papir — szép tiszta, sima zizegő, tarka nyomá
sú papir; hogy mennyi és milyen, azt még nem tudja.

Alig tette azonban le fejét a szénpámára, már 
vujra hallja a koppanást és pedig egy közelebbi oszloptól, 
mint előbb. Most már hirtelen minden különös óvatosság 
nélkül fölül és megragadja maga mellé tett sajátvágatu



vándorbotját. Az éjszaka világosabb lett, egészen jól meg 
lehet különböztetni az oszlopokat, a lehajló tetőt, kinn 
a legközelebbi fákat, cserjéket. Jaj csak ez a világosság 
ne jött volna!

Egyszerre mozgást is lát. Egy emberi alak két ke
fével tapogatódzva jár a pajtában, éppenugy mint az 
előbb ő maga. Voltaképen az emberből csak a lábakat látja 
tisztán, törzse már a tető árnyában sötétben marad. A 
lábak minduntalan rögöknek, léceknek, cölöpöknek ütőd
nek, aki itt jön, még annyit sem lát, mint ő maga. Szól- 
jon-e neki, hogy errefelé, nyújtson bajtársi segitő kezet? 
Nem, nem, inkább sohase érjen ide ez a másik. Pedig 
közeledik, már a következő pillanatban itt lehet mellette.... 
Már itt is van, megint botlik és lezuhan. Most meglátszik 
a törzse is, tapogató két keze, de nem a feje, mert az... 
nincs. A fejetlen alak tehetetlenül lezuhan — egyene
sen Nagybáti György fejére.

Rettenetes kiáltással ugrott ki a kereskedő ágyából, 
összevérez! ezt kiáltotta, vagy gondolta kiáltása közben. 
Szive úgy vert, mint egy vadhámor. Kimeredten forgó 
szemekkel kereste az irodában.... őt.



A másnapi reggelinél Nagybáti György megszo
kottan nyomott hangulatban szórakozottan itta rumos 
teáját. Mária nem is csodálkozott ezen, hiszen a legu
tóbbi idők eseményei, különösen a tűzkár teljesen ért
hetővé tették a családfő levertségét. Karcsi úgy látszott, 
nem vesz észre semmit, gyorsan kütta kakaóját, azután 
beletemetkezett egy képeslapba, melyet éppen aznap ho
zott a posta.

— Menjenek fürdőbe, mondta egyszerre minden 
bevezetés nélkül az apa. — Ott sokkal jobb lesz maguk
nak, mint ebben a meleg, poros városban.

— Most menjünk, mikor magának annyi vesztesége 
és gondja van! — vetette újra ellen Mária.

— Már a múltkor mondtam, felelt a férj türelmet
lenül, hogy azzal ne gondoljanak, a költségek előterem
tése az én gondom.

— Hisz megyünk akár ma is, ha maga velünk jön, 
ezt meg én mondtam és mondom most is.

Most egyszerre Karcsi szólalt meg — véletlenül vagy 
mert az öszhangtalan családi körben felnövő gyermek 
kék koraérettségével megérezte, hogy most egyedül ö 
háríthat el szülei közt egy keserű utóizű nézeteltérést.



— Nézze csak, apa, milyen érdekes: Amerikában 
él egy lány, aki se nem lát, se nem hall és mégis beszél 
az emberekkel, még az élettörténetét is megirta. Ezzel 
odanyujtotta a képekkel ékes füzetet apjának.

Nagybáti átvette és rögtön belemélyedt a Keller 
Helénről irt cikkbe. Közbe homloka összeráncolódott, 
szokása ellenére az asztalnál ülve maradt, mikor Má
ria háztartása, Karcsi pedig kerékpárja és pajtásai után 
ment.Mikor végre 6 is felkelt, hogy a türelmetlenséget 
folytonos ki-be járással, hangos téves-vevéssel nyilvání
tó Julcsa már már a forrpontig hevülő óhaja szerint le
szedhesse az asztalt — az irodába is magával vitte a 
képeslapot. És újból elő-elő vette, valahányszor erre né
mi szabad időt talált.

Soha életében nem foglalkozott gyógypedagógiával, 
hibás érzékű gyermekek tanításával, nem is az emberi 
leleményesség és szeretetteljes kitartás kapta meg, mely 
a tenyér ujjakkal tapogatása utján egy örökös hallgató 
éjszakára itélt emberi lény számára is ajtót nyitott a 
társaival való érintkezés, az emberiség szellemi, társadal
mi élete felé. E helyett egyre az a kérdés tolakodott elgyö
tört agyvelejébe: ha az ember, aki se nem lát, se nem 
hall, se nem beszél, mégis mindent közölhet másokkal — 
nem tehetné meg ezt olyan is, akinek feje nincs? Ha ő 
eljönne... talán csak azért is settenkedik a feleségem, a 
fiam körül, hogy mindent közöljön velük... amit rólam 
tud. És erővel itt maradnak, nem akarnak odamenni, 
ahol biztosabb még az életük is.

Ettől a naptól fogva lefekvéskor minden este éjjeli- 
szekrényére készitette beretváját. Hogy reggel, mikor 
kell, mindjárt kéznél legyen, mondta a cseléd érdeklődé



sére. De zsebébe tette a beretvát akkor is, mikor a kö
vetkező éjjelek folyamán többször felkelt, felöltözött és 
elment az övéi ablakai alá. Megnézni, hogy nem szűrS- 
dik-e onnan világosság. Vagy nem ólálkodik-e arrafelé a 
Fejetlen. Ha sikerül az enyéimhez férkőznie, gondolta 
miközben idege megfeszült, inkább nekik se legyen fejük, 
semhogy az ő elbeszélésükből Ítéljék meg attól kezdve 
az apjukat. . .



A folyómenti tenniszpályán most délutánonként — 
úgy négy órától fél kilencig vig volt az élet. A bájosan 
zöld gyep- és bokorkörnyezet meg a sötétvörösre dögö- 
nyözött pályatestek fölött a véghálók diszkrét rácsozata 
közt vakitóan fehér tenniszbluzok, szoknyák, nadrágok 
ugráltak látszólag fáradhatatlanul — pedig elég siirün 
leváltogatták egymást, mindig akadt egy csomó fehér
ség nyugalmi helyzetben is a székeken, padokon. Nagyon 
összebarátkozott a tenniszező társaság, a város legelőke
lőbbnek elismert ifjúsági köre; hisz a strandon is min
dennap ugyanazok találkoztak és most már a szinte örö
kösnek Ígérkező együttlét további tarkitartásáról, válto
zatossá tételéről tervezgettek. Hrabovszky szerkesztő* 
nek min gyárt volt egy kitűnő ötlete: kirádulás Ács
kára, persze nem szegény emberek módjára a nagyon is 
hajnalban induló lassucska kishajóval, hanem valamivel 
később kényelmes autókon. Kinn majd tábort ütnek, 
ételt melegítenek, sétálgatnak, heverésznek, evezgetnek, 
estefelé aztán úgy robognak haza, hogy akár még a ten- 
niszezésre visszajöhetnek. Pompás, egyszerűen paradi
csomi lesz!

Makfalvy Sanyi is benn volt a társaságban és Nagy- 
báti Karcsi is, akinek mostanában az volt a fő késő
délutáni mulatsága, hogy fehértrikósan, szandálosan ott



volt a tenniszpályán, nézte a játékot, olykor ha éppen hi
ányzott a labdaszedő, önként vállalta ennek, mikor a 
labda a cserjésbe repült, valóban »bokros« teendőit, más
kor viszont ő is tagsági dijkötelezettség nélkül, kezébe 
fogott egy szabaddá vált labdaütőt. Nem ő volt a pályán 
az egyetlen ilyen tenniszező-sarjadék, még több hasonló 
korú és idősebb urficska is lábatlankodott ott. A kirán
dulásra azok is szives meghívást kaptak, a szülői enge
délyt már mindegyikük megszerezte vagy valamikori 
utólagos pótlás reményében állította. Tehát holnap vasár
nap, találkozás a főtéren.

Ám szombat délutántól vasárnap reggeüg sok minden 
történik, kivált egy vidéki város társaságában. Hat óra
kor még mindenki a másnapi kirándulásra készülődött. 
Fél hétkor egy uj négyes — egyelőre ugyan csak hár
mas készült labdajátékhoz felállni: két ur és egyetlen 
hölgy. A társaság többi tagja úgy látszott, már fáradt 
volt vagy többé kevésbbé fontos beszélgetésekbe mé- 
lyedt; ez utóbbi különösen észrevehető volt egy párnál, 
mely egy kissé oldalt helyezett pad fehérségét tetézte 
saját ruhái habszinével. A hármasban felállított hölgy 
mégis éppen a pad felé szólt: Manci gyere már negye
diknek!

Ha most az igy megszólitott engedelmesen fogja a 
rakettáját és beáll a játékba, semmi baj nem történik. 
Ám Manci váratlanul azt felelet:

— Fáradt vagyok. Emmi, bocsáss meg.
Annak, hogy baj ne történjék, most más feltétele 

támadt: az, hogy Emmi emberi részvéttel vegye tudomá
sul Manci fáradt voltát és más partnert keressen. E he
lyett, mit rendel olykor a végzet! azt mondta és pedig 
elég epésen:



— Hiszen egész délután alig játszottál, de te csak 
akkor jösz játszani, ha Szubotics Ivó is játszik.

Hát ebben a megállapitásban mi különös volt? Hány 
tenniszező pár szokott, tanult össze olyan tökéletesen, 
hogy csak együtt indulnak, de akkor a győzelem biztos 
reményével, mérkőzésre! Ebben az esetben azonban nem 
igy fogta fel a dolgot sem a megszólított, sem a fültanuk. 
Az utóbbiak jelentősen összemosolyogtak, az előbbi fel
állt és minden kérlelést megelőző határozottsággal igy 
szólt Hrabovszky szerkesztő és rendezőhöz:

— Nem megyek holnap a kirándulásra.
Egy percnyi csend. Azután egy más női hang: Ha 

te nem mész, én sem megyek, fis most Emmi hangja: 
Ha én miattam nem akartok menni, csak ne ejtsétek el 
terveteket, mert én egészen bizonyosan nem megyek. 
Krach.



Másnap a találkozón mégis csak összejöttek egy pá  ̂
ran, igaz hogy éppen csak az »outsiderek« a nagyok szí
vességéből elindulhatott fiuk. A leg»komolyabb« kirán
duló köztük még Makfalvy Sanyi volt, de ez is lemondott 
a mulatságról, mikor rájött, hogy egyik leányismerőse* 
sem lesz ott, kivált egy bizonyos Nusika... Egyedül afféle 
nebulókkal csak nem fog nekündulni egy érett ur, aki 
már párbajsegéd is volt. . .  Hát most hazamenjünk, 
mondta szomorúan Geier Feri, a vállalkozó szellemű ne
gyedik gimnazista. Mikor már mindent elkészítettünk és; 
otthon is megengedék.

— Hiszen ti mehettek, mondta Sanyi, jól ismeritek, 
az utat ugy-e?

— Persze, mondta Feri.
— Akkor csak menjetek, erre való a vakáció. Te 

Karcsi velem jösz?
— Nem, én is Ácskára megyek, volt a felelet —  

Jó, majd otthon megmondom, hol vagy, hogy ne aggód
janak, — egyezett bele a fiatal nagybácsi.

Hárman indultak tehát neki az ácskai útnak: Feri a 
negyedista, Milos egy ismétlő másodista és Karcsi a még 
csak leendő gimnazista. Gépkocsiról az ő számukra per
sze nem volt szó, de az országúton, dülőutakon meg ár- 
kon-bokron keresztül másfél óra alatt gyalog is elérhették.



az ácskai erdőt és a folyókanyarulatot. Elemózsia, 
zsemle, szalámi, csokoládé minegyiküknél volt, ha nem is* 
éppen sok, a fő étkezésnél már a kirándulandó, de a teg
napi összezördülés folytán sajnosán lemaradt leány
mamák gondoskodására számitottak. Akadt náluk egy 
pár dinár is, melyen majd megszerzik maguknak, ami 
éppen kell. Azért ami elmaradt, bőségesen kárpótolta 
őket az öröm a fölött, hogy igy hármasban, minden fel
nőtt ellenőrzés nélkül nekiindulhatnak a nagy, szabad 
világnak; idei vakációjuk legszebb éleményét várták et
től a naptól.

Eleinte abban is reménykedtek, hogy az országúton 
valamely Ácskára igyekvő járművel is találkoznak, mely 
majd legalább jó darabon elviszi őket; ebben a várako
zásukban azonban csalódtak; a reggeli órákban, kivált 
vasárnap már egyszer a város irányában szoktak a sze
kerek menni, forditva a falu és szabad természet felé 
csak sokkal később — párbajozó vagy kiránduló társa
ság nem olyan sokszor akad. A nap már kora reggel 
óta nagyon melegen tűzött, úgy, hogy daliáink jól meg- 
izzadtan és kissé — bár be nem vallva — fáradtan is* 
érkeztek oda, ahol tulajdonképpeni mulatságuknak még 
csak kezdődnie kellett, az ácskai erdő szélére. Ott az 
árnyékban letelepedtek, mingyárt az utolsó morzsáig 
elfogyasztották a magukkal hozott kevés élelmiszert.

— Hova menjünk most? kérdezte Milos.
— A vizhez, felelte Feri, nagyon jó lesz fürödni.
— De merre lesz közelebb, a viz itt sokszor ka

nyarodik.
— Azt hiszem, erre egyenest, mondta Feri nem egé

szen határozott hangon.



— Nem, én tudom, hogy arra jobbra kell menni, 
«ellenkezett Milos.

— Ugyan, majd te tudod, fortyant fel Feri.
— Úgy, mint te.
Ez legalább igaz volt; egyik fiú sem tudta jobban 

:a víz irányát, mint a másik. Nagy tanakodás után végül 
abban egyeztek meg, hogy Feri is, Milos is induljanak 
el arra, amerre a folyót tudják, Karcsi maradjon itt és 
hozzá jöjjenek vissza a nagyobbak is, ha csakugyan el
érték a vizet, vagy meggyőződtek, hogy nem jó irányban 
keresték. Elindultak, egyik erre, másik arra, Karcsi 
pedig blúzát levetve, leheveredett az itt a fák tövében 
még ki nem perzselt selymes zöld fűbe. A korai hosszú, 
meleg, poros séta után ez igen jól esett

Meddig hevert igy, ezt nem tudta volna megmondani, 
mert nem volt nála óra. Csakhogy egyszer, mikor a nap 
az ég teteje felé való útjában olyan magaslatra ért, mely
ről Karcsi addig jó árnyékos fekhelyét a legvakitóbb, 
legforróbb sugár-telitalálatokkal szórta be — a fiú felült 
és figyelni kezdett. Majd mikor semmi nesz, még légy- 
dongás sem, nem ütötte meg fülét, felugrott és körül
nézegetett. Most távolról valami hallózás hallatszott. Ott 
lesznek a nyilván eltévedt pajtásai, vagy legalább az 
egyik közülük, ő  is teljes erejéből halló-t kiáltott, majd 
blúzát felkapva a hang irányába szaladt. Ám ez az 
ördöngős hang nem állt meg, nem is közeledett, hanem 
változott irányból és távolabbról hallatszott. Karcsi 
most arrafelé futott, elég sokára el is érte a hangadókat 

—  román parasztgyerekek voltak, a vasárnap tiszteletére 
patyolatfehér ingekben a gatyájuk fölött, legalább a na
gyobbak széles bőrövekkel a derekuk körül, de azért ma 
is kötényesen. Ezekkel Karcsi nem tudott beszélni; mi-



kor jelekkel akarta megkérdezni, nem láttak-e olyan fiú
kat, mint ő, csak nevettek. Ott hagyta tehát őket és visz- 
szafelé igyekezett előbbi pihenőhelyére — hátha közben 
amazok mégis odajöttek. Ekkor azonban ijedten állapi- 
totta meg, hogy ő is eltévedt; ha Feri és Milos, egyszer 
mégis visszatalálnának oda, ő maga nem lenne ott és 
amazok végleg tovább mennének.

Karcsi szeretett kalandos történeteket olvasni, kivált
képpen megkapták az olyanok, melyekben egy-egy őfaj- 
ta fiú kiséretét elveszitve egyszerre csak magánosán té -  
velygett ősamerika rengetegeiben. Ezt akkor éppen csak 
roppant érdekesnek találta, borzadni tiszta szobácskája 
biztonságában egészen elfelejtett. Bezzeg kipótolta ezt 
most, pedig nem is az amerikai őserdőben tévelygett, 
csak a szülővárosa melletti kis erdőcskében! Simi sem 
restelt volna már, vállalkozó ifjúból, bátor életmentőből,, 
megint csak szepegő, tehetetlen, segitségreváró gyer
mekké fiatalodott — mint mi mindnyájan, ha egy
szer olyan helyzetbe kerülünk, melyből nem látunk 
kiutat. Helyben maradni nem mert, még ott az erdőben 
esteledhetett volna ráf közben különféle veszedelemnek is 
fenyegethették, hiszen ama román gyerekekkel igen ha
rapós fellépésű kutyák is voltak, melyeket kis gazdáik 
csak néhány erélyes nyaklevessel tudtak attól vissza* 
tartani, hogy ő rá, az idegenre vessék magukat. Elindult 
tehát hogy valahova eljusson: az országútra, a faluba*, 
a vizhez, akárhova csak ki a liget pedig oly szép és kies 
magányából. És csakugyan kiért és pedig a vizpartra, 
ahol már ismét elfáradva leült és várta, hogy vizen vagy" 
szárazon emberi lény jöjjön arra, akinek baját elpana
szolhatná, akitől hazatéréséhez tanácsot, segitséget kér
hetne.



Egyre csak a vizet nézte felfelé, ahol a bokros ka
nyarulat oly hamarosan elzárta a további kilátást — és 
lefelé, ahol a viz napsugártól bearanyozottan fodros tük
re szinte beleveszett a láttér végtelenjébe és habjainak 
játékával valósággal a szemen keresztül ringatta a 
szemlélőt. Sokára jutott csak eszébe hátranézni az erdős 
part felé. De ekkor megdöbbenve látta, hogy nincs egye
dül, mögötte egészen közel egy suhanc áll, gyűrött sapká
ban, trikóban, mezitláb. Mirkó! szaladt ki önkéntele
nül a száján.

— Igen, én vagyok, fiatal úr, — mondta a siheder, 
miközben kesernyés nevetésre húzta még gyermekes, de 
most meglehetősen lesoványodott és eléggé züllött arcát. 
— Mit csinál itt olyan messze hazulról?

A találkozás az elbocsátott munkással minden más 
emberi lénytől távol nem volt éppen bátorító. Karcsi szí
vesen elfutott volna, de azzal a tisztánlátással, mely vál
ságos vagy azzá alakulható helyzetekben sokszor egén 
szén fiatal gyermekeknek is megjön, egyszeriben tudta 
hogy ez lehetetlen, legjobb nem is mutatni szepegést, még 
kiabálni sem kezdeni, hanem inkább a lehető jó barátság 
szintjére helyezkedni. Hisz lehet, hogy nincs is rossz 
szándéka a Mirkónak. Ezért nyugodt hangon igy felelt 
neki:

— Barátaimmal kirándultam, ők elmentek csolna- 
kon, most itt várom, hogy visszajöjjenek.

Mirkó kissé beesett szemei sunyi kifejezést öltöttek. 
Én láttam, arrafelé eveztek, hárman voltak ugy-e? Nem, 
csak ketten? hát akkor felvettek valakit? Tudja mit? 
Menjünk elébük; én tudok itt közel egy csolnakot, me
lyet kölcsönvehetünk. — Karcsinak tetszett a gondolat. 
.A csolnaknál alighanem találkozni fognak más emberek



kel és a víz tükrén evezve még inkább vannak a többi 
élő emberi világgal kapcsolatban, mint itt a cserjés 
szélén.

— Hát menjünk.
Nem messze kellett az olykor lankás, olykor eléggé 

meredélyes, szakadékos parton haladniok. Mirkó ment 
elől, ami megnyugtató volt — de nagyon sűrűn nézegett 
hátrafelé és nagyon figyelmesen várta be Karcsit, ahány
szor ez csak egy kevéssé elmaradt volna. Egyszerre csak 
ott volt a csolnak, szép rendes jármű, benne még halászó 
készségek és ivókancsó is. Az evezők ugyan feljebb voltak 
a parton egy biokor alá rejtve, de Mirkó fürgén elhozta 
őket.

— Üljön be, úrfi, mondta barátságosan, mégis pa- 
rancsolóan.

Mit tehetett mást a kis fiú, beült. Mirkó azonnal 
erőteljesen evezni kezdett felfelé, erre csakhamar Karcsi 
is kedvet kapott, hisz már az uszodában gyakorolgatta 
a szandolin-hajtást. Blúzát ehhez a munkához hamaro
san levetette, majd Mirkó biztatására cipőjét is. Jó lenne 
fürödni gondolta, de a suhanc, mintha kitalálta volna 
gondolatát, azt mondta: majd a fürdéshez jobbl helyet 
mutatok, itt sokszor emberek járnak a parton kutyákkal.

A csolnak mind feljebb haladt a folyón, már több 
kanyamilaton is áthaladt, új és új, bárha egymástól nem 
túlságosan eltérő füzes, bokros, nádas tájak merültek 
tel. Ferinek, Milosnak semmi nyoma, azok vagy már 
megunták a csolnakázást, vagy — nem is indultak el. 
A parton, bár eléggé messze a cserjés által majdnem el
takarva néhány fehérszoknyás, tarkakötényes román 
asszony, leány alakja tűnt fel; Karcsi szeretett volna ne
kik kiáltani, hogy legalább lássák őt, de azután elfogta



a restelkedés. Mi félni valója is lehet neki ettől a nagyobb 
gyermektől, aki ha máshoz nem, hozzá mindig barátságos, 
volt és most is olyan buzgón evezett neki és nézegetett 
hátrafelé, hogy nem jönnek-e az elveszett pajtások?

Nem sokat beszéltek útközben. Karcsi újra részlete
sebben elmondta, hogyan került az ácskai folyópartra* 
Mirkó pedig arról beszélt, hogy elbocsátása óta munka 
nélkül van, mert a gépek miatt már aratáskor sem kap 
munkát az, aki jó előre le nem szerződött. Azóta itt élek. 
az erdőben, mondta, ami felesleges holmim volt, már mind 
eladtam, hogy ehessem. De hagyjuk ezt, vágta el szára
zon elbeszélése fonalát.

Már már feltűntek a messzeségben a legkülső városi 
gyárépületek kéményei, mint a föld felől az ég naptól 
fényesen megvilágított, mégis homályoskék táblájára 
huzott függélyes vonalak. Hazaevezünk, reménykedett 
Karcsi és gyermeki karjai minden kis erejét belefektette 
az evezésbe. De ekkor Mirkó egyszerre csak visszafele 
fordította az irányt. Ideje, hogy visszamenjünk, mondta 
még keresni találják a csolnakot. Karcsi szó nélkül bele
nyugodott a nálánál kilenc évvel idősebb, tehát annyi 
ököllel erősebb fiú határozatába; hiszen senki sem volt 
ott, akihez megfelebbezhette volna.

Lefelé persze gyorsabban siklott a csolnak és igy  
a hosszadalmas, fáradságos felevezés után hihetetlennek 
tetsző gyorsan visszaértek oda, ahonnan elindultak volt. 
Kikötötték a jármüvet, Mirkó fogta az evezőket meg 
ellenkezés bevárása nélkül Karcsi levetett ruhadarabjait 
is és csak ennyit mondott: jöjjön. Az evezőket visszatette 
helyükre, a blúzt, cipőket tovább vitte most hozzá hason
lóan mezitlábos Karcsi előtt. Nem éppen messzire vezet
te egy nagyon bájos kis erdőtisztásra, melyet a körülnőtt



bokrok és föléje hajlott lombos ágak valóságos, minden 
szem elől elrejtett természetes sátorrá tettek — éppen 
olyanná, aminőt magának és bizalmas pajtásainak minden 
gyermek kívánt. Most persze Karcsi nem ujongott fö
lötte, inkább lujra szorongást érzett. De megint megnyu
godott, mikor Mirkó egész könnyedén igy szólt: Most 
már dél lehet, jó lenne valamit enni. Van az ifjúrnál 
pénz?

— Van tizennyolc dinár, felelte a fiú őszintén — 
és már nyújtotta is oda Mirkó felé a pénzt.

— Ez bőven elég lesz, mondta a másik. Hát gyér 

rünk ennivalót venni. A blúz és cipő itt maradhat, hanem 
a csolnakról hozzuk a kancsót. Karcsi most megint nem 
félt, sőt érdekelni kezdte a mulatság.

Lementek a csolnakhoz, kihozták belőle a kancsót, 
mely elejétől kezdve Karcsi kezében maradt. Azután 
elindultak keskeny és árnyékos, de elég jól kitaposott 
füvi utakon. Vagy egy negyedóra múlva egy magános 
házhoz értek, mely előtt kerekes kút állott. Töltse meg 
a kancsót, mondta itt Mirkó ellenkezést nem tűrő han
gon, maga pedig bement a házba, melyből csakhamar 
egy fél kenyérrel és egy jó darab szalonnával jött vissza* 
Foltos nadrágja zsebébe egy skatulya gyufát is rejtett* 
Anélkül, hogy Karcsi bárkit is látott volna a házikó la
kóiból, visszafelé indultak a kiválasztott delelőhely felé* 
A vizzel telt kannát végig Karcsinak kellett cipelnie, 
Mirkó ezúttal csak az elemózsiákat szállította.

A kistisztáson hiánytalanul megtalálták Karcsi ru
hadarabjait. Azonnal galyszedéshez és tűzrakáshoz lát
tak, amiben Mirkó igen gyakorlott mesternek mutatko
zott, éppenugy, mint a szalonna-sütésben. A mozgalmas, 
aggodalmas délelőtt után az egyszerű ebéd kitünően iz-



lett Karcsinak, nem is bánta, hogy a kanna cipelésétől 
még mindig húzódott a karja, olyan jól esett belőle az 
ivóviz; már nem is félt Mirkótól. Most majd alszunk 
egyet, mondta ez, kicsit később jobb lesz fürödni. Karcsi 
századszor azt szerette volna mondani, hogy inkább haza 
menne, de a szőke suhanc szűrös, kemény tekintete alatt 
nem merte kivánságát kinyilvánítani.

Mirkó csakhamar egész mozdulatlanul, úgy látszott 
már jól megszokott helyzetben feküdt hasán, hátát a 
lomb közt átszürődő napsugaraknak kitéve. Ha most 
csendesen venném a cipőmet és a viz mentén felfelé haza
gyalogolnék, gondolta Karcsi. De mintha csak kitalálta 
volna gondolatát, Mirkó mindjárt felemelte fejét és rá
szólt: maradj veszteg, vagy vánkosnak használlak. — 
Hát már tegezte is! Egyszerre aztán felugrott és ridegen 
parancsoló hangon így szólt a kis fiúhoz, aki pedig min
den szepegés ellenére elszunnyadt volt: Gyerünk, hozd 
a holmidat is. Megint nem volt ellenállás lehetséges, Kar
csi most cipőivel kezében szépen megindult a legény után. 
Ez, mikor az evezők rejtekéül szolgáló bokorhoz értek, 
elővette azokat, de nem vitte tovább, hanem mindkettőt 
a kisebbik vállára rakta. Tanulj meg végre te is dolgozni, 
mondta szinte baljóslatú hangon. — Ha csak egyéb baj 
nincs, gondolta a fiú, hiszen megteszek én mindent, amit 
tőlem akarnak.

A következő programmpont volt: ruhát levetni és 
cipővel, kancsóval, evezővel együtt a csolnak legvizmen- 
tesebb végébe tenni, azután fürödni. Jaj csak ne jusson 
eszébe Mirkónak engem buktatni vagy talán. . .  Ha ezt 
akarja, nagyon szépen fogom kérni, hogy ne bántson, 
hiszen én sohasem tettem neki semmit, arról nem tehetek, 
hogy az apa. . .  Csak ha ez se használ, akkor fogok kia



bálni, de nagyon, úgy hogy valaki mégis csak meghallja. 
És védeni fogom magamat és szaladni, szökni fogok. . .  
A gyermeknek hevesen kalapált a szive, már csendben 
a könnyei is folytak. De semmi nem történt; Mirkó nem 
nyúlt hozzá, még szépen meg is mondta meddig sekély 
a víz, merre lehet jól úszni.

Fürdés után ismét csolnakba ültek és megint evez
tek. Lefelé addig, ahonnan a gőzhajók kikötőjét meg le
hetett látni. Ott Mirkó fordulást parancsolt. Majd felfe
lé megint addig, ahonnan a gyárkémények látszottak. 
Közben füzes helyeken kikötés, pihenés — eredménytelen 
— horgászás. A véletlen és Mirkó tervszerű rendelkezé
se azt hozták, hogy senki élő embert közelről nem láttak, 
sem őket más nem igen látta. A suhanc egész idő alatt 
olyan hangon beszélt Karcsival, ahogy a műhelyekben 
a fiatal segédek szoktak a tanoncokkal: parancsolgatott, 
birált, korholt, olykor csufolódott az elkényeztetett, min
den semmiségtől kidöglő úrficska fölött.

— Bezzeg mikor én ennyi idős voltam, micsoda fa
tönköket, zsákokat cipeltem és nem is mukkanhattam, 
mert mindjárt jött egy fejes, ha valamit szóltam.

Az evezést nagy darabokon egészen a kisfiúra hagy
ta, aki bizony nagyon fáradt volt már, de összeszoritotta 
fogait és tovább erőlködött. Úgy érezte már csak ezt a 
délutánt kell alkalmazkodva, engedelmeskedve valahogy 
túlélnie, akkor majd keresésére indulnak, rátalálnak* 
megváltják. A nap lefelé is szállt már, az ég lilásveres 
szint öltött.

Egy különösen bokros, magányosan ható vizkanya^ 
rulatnál Mirkó, aki már hosszabb ideje hallgatott volt, 
egyszerre csak feállt, felemelte az evezőt és igy szólt: 
Ideje hogy végezzünk. — Karcsi száját egy halk, elhara



pott kiáltás hagyta el — ezúttal is ok nélkül, mert Mirkó 
éppen csak az evezőt tette át a túlsó oldalra és meg
fordította a csolnakot. — Szeretnék haza menni, próbált 
Karcsi zsarnoka szivéhez férkőzni. — Hiszen most már 
hazamegyünk, csak a csolnakot visszük a helyére, felelt 
Mirkó kevésbbé ridegen, mint ahogy az eddigi utón be
szélt volt. Onnan könnyű lesz elérni akár az országutat, 
akár a vasutat vagy hajót.

Lefelé siklottak, hamar kikötöttek, kiszálltak. Kar
csi felöltözött, cipőt huzott, azután már parancs nélkül 
az evezők után nyúlt, hogy a helyükre vigye őket. De 
olyan fáradt volt, hogy a partlejtőn felfelé kapaszkodtá- 
ban elcsúszott, elesett és fekve maradt akkor is, mikor 
Mirkó gúnyos vigyorral elvitte tőle az evezőket és vissza 
is jött, hogy: No kelj fel, megyünk haza.

Karcsi nagy nehezen feltápászkodott, de térdei resz
kettek.

— Nagyon fáradt vagyok, — mondta. Hisz most 
már a legteljesebb őszinteség sem árthatott neki ennél a  
rettenetes pajtásnál.

— Talán vigyelek? kérdezte az gúnyosan. Karcsi 
azonban most kényeztetéshez, kiszolgáláshoz szokott 
gyermekek módjára csak fejével biccentett igent. Mit 
volt Mirkónak mit tennie, lehajolt és hátára vette volt 
munkaadója fiát. Gyors lépésben meg is indult vele az 
erdő mélye felé.

— Ugy-e jó igy másokon nyargalni, szólalt meg 
csakhamar rekedtes hangon. Ez már a te részed —  
ameddig élsz — jó ruhában, jó cipőben viteted magad 
velem, aki mezítláb taposhatom a terhed alatt a bozó
tot. De mond csak, igazság ez? kérdezte egyszerre.

— Nem éppen igazság, szepegte ki Karcsi.



— Na ugye nem? Pedig a te apád is csak olyan 
volt mint én.

— Tudom.
— És bizonyosan szégyenled is, mi?
— Azt nem, találta meg Karcsi a hangját, az isko

lában egy párt megraktam ugyan, mert favágógyereknek 
«csúfoltak.

— Hát mégis restelled!
— Nem, csak nem szeretem, ha velem hencegnek.
— Látod, igy tetszel nekem. De igazság vagy nem 

igazság, mégis jobban esik neked, hogy igy vagyunk, 
mintha te lennél az én helyemen. . .  A helyek ugyan 
olykor változhatnak, fel is cserélődhetnek, erre burzsoa 
apád a legjobb példa.

A beszélgetés közben a nap egészen leszállt, az er
dő napsugárral átszűrt zöldjét mindinkább eltakarták a 
szürkésfekete homály pókhálói. Egyszerre Mirkó újra 
kérdezgetni kezdett, ezúttal magázva, úrfizva Karcsit.

— Mondja csak ifiúr, ha olyan lenne, mint én és 
én olyan kicsi, mint maga, elvinne-e az erdőn át haza 
proletárkölyök létemre is?

— Miért ne? vittem én már a kis Matyit. . .  mikor 
a tűz volt nálunk.

— Az ifiúr akkor is ráért játszani?
— Nem éppen mert játszottam, hanem mert kigyu- 

ladt a Matyiék háza, benn égett volna. . .
Mirkó most egyszerre megállt.
— Ejnye Karcsi, miért nem mondtad ezt el mind

járt, már régen otthon volnál. És menetirányt változtat
va lovasával: öt perc alatt ott leszünk a kikötőnél, az 
esti hajót még jól eléred. Látod, folytatta, a nála is be
következett fáradságtól, de még inkább az izgatottságtól



lihegve, én — nem éppen ezt akartam veled, m ert-----
egy olyan burzsoának a fia vagy, aki nem érdemel jobbat 
mitőlünk. Nem ő hozta be a gépfűrészt is, amellyel a vá-. 
ros összes favágó munkásainak elvette a kenyerét..  * 
azok kivételével, akiket ő alkalmazott és akik közül most 
megint a legtöbbünket az uccára dobta?. . .  De egyszer 
ő is munkás volt és te úgy látszik, abból az időből vagy 
az ő fia, csak szemre a későbbi úri korból. . .  Tudod-e, 
folytatta kisvártatva fojtott hangon, ha az a Matyi ak
kor bennég, én nem mertem volna többet a társak szemé
be nézni. Köszönöm, testvér!

A lombpk közt lámpafény szűrődött ki. Ezt látva 
Mirkó letette Karcsit és igy szólt hozzá:

— Most már kipihenhetted magad, ott a kikötő, én 
nem megyek tovább. Itt van még öt dinár a tizennyolc
ból, ez jó lesz hajójegyre. Nem is tudod, testvér, hol vol
tál, mi várt rád. De é n . . .  mégsem tettem meg azt, ami
re gondoltam. Ezért kérek valamit tőled.

— Mit? felelt Karcsi most már boldogan ragyogó 
szemekkel.

— Hogy senkinek, de senkinek a világon nem mon
dod el, hogy velem találkoztál. Megigéred?

— Igen.
— Kezet rá!
— Most pedig élj boldogul, engem aligha látsz egy

hamar megint. Zdravo brate.
Egy barátságos kézszoritással végződött a különös 

együttlét, melyet Karcsi soha életében többé el nem fe
lejtett volna, akkor sem, ha jó néhány hónappal később 
egy bolgár levelezőlap nem gyarapitja bélyeggyüjtemé- 
nyét. Várnából jött a lap és kissé vastag, de különben 
egészen jó írással ezt a néhány sort tartalmazta:



Testvér! Ne nézd a bélyegen, hogy hol va
gyok, mire megkapod, már egészen máshol le
szek. Akkor Ácskán úgy gondoltam, hogy esté
re hazaküldelek (Magyarországi kommunista ki
fejezés a megölésre) azután én is hazamegyek. 
Most mindegyikünk ott van, ahol van. Csak ma
radj az, akinek ismertelek és akkor itt messze 
is jó barátod leszek.

M.



A hajót, mely ezúttal nem késett, a városi kikö
tőnél Mária várta. Majd hogy a vizbe nem szaladt örö- 
ben, mikor fiácskáját a fedélzeten megpillantotta. Arról, 
hogy eltévedt, elveszett volt, csak késő délután értesült, 
mikor Feri és Müos megérkeztek és ő egészen véletlenül 
találkozott velük az uccán. A két nagyobb fiú ugyanis 
reggel csakugyan szintén eltévedtek az erdőben és csak 
egy jó óra múlva akadtak újból egymásra. Akkor elin
dultak Karcsiért, de addig már az sem volt az eredeti 
táborhelyen. Keresésére indultak, miközben egészen vé
letlenül bejutottak a román faluba. Bizonyosan hazament, 
nyugtatták meg magukat legkisebb társuk irányában. A 
faluban egyszerre csak vigalmas házhoz értek, a gaz
dag Ciocan Juon kereszteltette nagyszámú családja leg
fiatalabb sarját, a nagygazda ismerte Ferit, mert a vá
rosban többször akadt dolga az apjánál. Amint a kétrö- 
vidnadrágos fiút megpillantotta, mindját behitta őket 
a házba és ebéddel kinálta meg. Nem utasították vissza, 
mert reggel óta ők is hatalmasan megéheztek. Kissé po
rosán ültek a tüszős, kötényes ifjúság közt, de azért azu
tán minden jót kaptak, ami csak egy gazdag parasztke
resztelőn asztalra kerül, sajnos, nemcsak ennivalókat, 
hanem bort is, amitől a körülöttük zugó zsongás közben 
annál inkább elkábultak, hogy ennek a zsongásnak szó-



•elemeit nem is értették. Azért később mégis ráeszméltek, 
hogy egy társuk még mindig hiányzik, valahogy meg is 
értették bajukat, néhány suhanc el is ment velük az er
dőbe Karcsit keresni, de mikor hamarosan nem találtak 
Tá, megnyugodva visszamentek táncolni; Karcsi biztosan 
régen otthon van már, hisz gyalog sem kellett neki más
fél óránál több. Feri, Milos ugyan előkelőbben, szekéren 
tértek délután haza, melyet Ciocan Petra, a gazda sihe- 
der fia számukra befogott.

A Nagybáti házban annál nagyobb volt a riada
lom. Karcsi eltűnésének hírére Mária azonnal öngyilkos
ságot emlegetett, férje pedig azt hajtogatta: sirba visz 
ez a gyerek a sok aggodalommal, amit okoz. Mindjárt 
gépkocsi indult Ácskára, a rendőrség értesitést kapott; 
valóban a puszta véletlenen múlt, hogy a fakereskedőék 
szemükfényét mégis csak akkor látták viszont, mikor ezt 
elrablója — mert hiszen Mirkó az volt — a maga jószán
tából lehetővé tette.

Mária bérkocsin vitte fiát a rövid útdarabon a fa
telep-irodához, ahol Nagybáti most is a telefonnál ült és 
tudakozódott mindenfelé, Masirevics rendőrkapitány is 
vele volt. Az első örömkitörés után mindjárt faggatni 
kezdték a gyermeket, hol volt, hogyan szakadt el tár
saitól, mit művelt azóta, evett ivott-e, egyedül bolyon
gott-e, nem találkozott senkivel. De a máskor olyan élénk 
fiú most csak lehajtott fejjel ismételte: nagyon fáradt 
vagyok. Karon vitték át a lakóházba, levetkőztették, 
ágyba fektették, teát főztek neki. Ettől kissé felélénkült, 
úgy hogy anyja újra megkockáztatott egy kérdést: nem 
féltél egyedül, fiacskám?

— Nem voltam egyedül, — felelte halkan Karcsi.



— Hát ki volt veled? — kérdezte apja — még ijed- 
tebb arccal, mint aminővel fia eltűnésének hirét meghal
lotta volt.

— Nő volt, férfi? kérdezte Mária.
— Azt nem mondhatom meg, volt a felelet — meg

ígértem . . .
Nagybáti erre nem kérdezett többet, tántorogva az. 

asztalhoz ment, leült, lekönyökölt és kezeit összekulcsolva 
annyit mormogott: ő volt. Mária pedig halálsápadtan, 
összeszoritott ajkakkal állt ott és gépiesen ismételte: ő.

Most a rendőrkapitány vette át a szót: Kire gondol
nak Nagybáti úr és nagyságos asszony; ez a mi szem
pontunkból nagyon fontos.

— Ezt meg én nem mondhatom meg, suttogta az 
ember. — A tapasztalt rendőrtisztviselő meglepetten né
zett körül; kedvetlenül mondta:

— Hogyan tisztázzam az ügyet, ha éppen az érde
keltek tagadják meg a felvilágositást. Mégis Nagybáti 
úr, úgy látom ön valakire gyanakszik, hogy talán ellen
séges érzületből, bosszúból akarta az ön fiát elragadni. 
Talán a tűzesettel kapcsolatban?

Az apa fejét rázta.
— Nagyságos asszony? — de Mária is hallgatott 

és a tiszt diszkréten abba is hagyta errefelé a kérdezést;: 
e helyett ismét a gyermekhez fordult.

— Hát Karcsi, mondd meg te nekünk szépen, ki volt 
veled. Egy vagy többen?

— Egy.
Nagybáti ujabb elsápadása, összerázkodása.
— És, folytatta a tisztviselő, milyen volt az az egy,, 

kicsi, nagy?
— Nagy.



— És hogy nézett ki, milyen volt az arca?
A kisfiú most már nem felelt, csak fejét rázta*. A 

rendőrkapitány pedig ismét az apához fordult: ön né
hány héttel ezelőtt több munkását elbocsátotta. Nem* 
gyanakszik ön ezek közül valamelyikre?

Most Nagybáti rázta vastag, húsos fejét. De váratla
nul ismét Mária szólt bele a kihallgatásba:

— A tűz után valami Nikolicsot emlegettek, aki 
nagy kommunista.

— Talán a Mirkó volt? kérdezte erre az apa élesem 
fia szemébe nézve.

Felelet helyett ez már nemcsak fejét, de vállát is* 
rázta. Az adott szó erősebben kötötte éhnek a gyermek
nek lelkét, mint egy középkori lovagét. Még ha nagyon 
faggatták, hazudni is kész lett volna szülei előtt, amit 
máskor nem szokott, csak hogy igennel ne kelljen fe
lelnie. Fej- és törzsrázását azonban részint tagadásnak, 
részint a további faggatás elleni tiltakozásnak vették,, 
békében is hagyták tehát ezután. A rendőrtiszt eltávo
zott és fejcsóválva gondolta magában: itt az érdekeltek 
rejtegetik valami okból a vétkest — talán csakugyan a 
kommunista Nikolics Mirkót. Hiszen az öregről is azt 
mondják, vannak adatok, hogy legalább mikor még nem 
volt meg a vagyona, nem volt éppen olyan nagy hive a 
magántulajdonnak, mint m a. . .  De igy nincs is értelme, 
hogy túlságos nagy készséggel nyomoztassak; aki elve
szett, az épen megkerült, inkább gyermek-csinyről, mint 
bűntettről lehet szó.

Nagybátit György pedig az este nem ment át iroda
hálószobájába, hanem egész éjjel felöltözve fiánál maradt,, 
aki a nagy kimerülés dacára, sőt éppen e miatt szintén



nem aludt ágyában. Mária is ott volt, többször felkelt 
az odahuzott karosszékből, utána nézett, van-e gyerme
kének valamire szüksége, közben olykor mégis lezáród
tak a szempillái. Az apa és a fiú azonban, az egyik az 
asztalnál ülve, a másik az ágyban fekve, nyitott szemek

k e l meredeztek maguk elé. A fiú egyre újra átélte a le
telt nap fáradalmait, kinjait, félelmeit, e mellett mind
ezek szerencsés megoldását is.

Az apa gondolatai már sokkal bonyolultabbak voltak. 
Ö volt az, egészen biztosan ő. Az, akinek nincs feje — 
ezért sem tudta Karcsi megmondani, milyen volt. Kezei 
azonban vannak, ezekkel a kezekkel oda vonhatta, vi
hette az ő kisfiát, ahová akarta, elrejthette tíárki elől, 
szájába forraszthatta a kiáltást, meg is fojthatta, a viz- 
be dobhatta volna. Ha ezt még most nem tette, ez nem 
azt jelenti, hogy megkegyelmezett neki, csak hogy nyujt- 

;ja bosszúját, nem akar megröviditeni, elengedni a gyer
meknek és kivált a gyermek apjának egyetlen szorongó, 
kétségbeesett pillanatot sem . . .

. . .  Talán beszélt is a gyermekkel — a Keller He- 
lén cikk megmutatta, hogyan — és vele megegyezésre 
birta, kényszeritette. Talán igy most már csakugyan 
elmondott neki mindent; a gyermek sohasem fog ő benne 
többé tiszteletreméltó apát, becsületes embert látni. . .

. . .  Akkor bárhogy szeretné, ő sem láthatna többé 
Karcsiban szeretetreméltó, bizakodásában, ragaszkodásá
ban megható gyermeket, hanem egy rettenetesen szigorú 
birót, kérlelhetetlen itélőmestert, talán ellenségének szö
vetségestársát. Aki haraggal és szégyenpirral néz atyjára, 

'duzzogva fogadja ennek minden jótéteményét, kellette
mül elfordul még emléktárgyaitól is. A gyermeknek töb



bé nem lesz atyja, az atyának nem lesz gyermeke, bárha, 
tovább is mindketten élnek ebben a világban. . .

. . .  Egyelőre a fiú szeme semmi ilyest nem árul el, 
állapította meg az apa az ágy felé nézve. Nyugodtan,, 
mereven fekszik ott, csak néha néha sóhajt fel nehezen 
vagy változtatja hirtelen-hevesen helyzetét. Itt van még 
az ő fia, itt a hajlékony kis teste a paplan alatt, úgy 
mint mikor az anya távollétében az apa olyan aggódva 
virrasztott felette. Most is kibújik a paplanból fehér ke- 
ze-lába, megint megcsókolhatná. A feje is az a finom,, 
göndör fejecske — csak a szeme idegen, mintha tágra- 
nyitva sem látna semmit abból, ami körülötte van, hanem 
e helyett valami egészen mást, nagyon távolit, régen 
történtet. Vagy csak ezután bekövetkezendőt. . .

. . .  Karcsi nem igy szokott nézni. De talán nem is 
ő néz igy, hanem az ő szemén keresztül másvalaki, olyan, 
akinek már nincs saját szeme. Aki elvette ennek az ár
tatlan gyermeknek életét — cserébe a sajátjáért, melyet 
akkor elvesztett volt. — Hányszor űzte már el ezt az en
gesztelhetetlen ellenséget a kezéből, telepéről, szobájá
ból, ágya mellől! De most olyan helyre fészkelte be ma
gát, ahonnan kifordítani neki nincs hatalma. Bekövetke
zett hát, ami már egy más válságos éjjelen rémképként 
villant volt eléje: Nagybáti György fiának élete tovább 
fog folyni, úgy ahogy mindenki várja: elvégzi a középis
kolát, egyetemet, megházasodik, szép vagyont örököl — 
de ehhez Karcsinak semmi köze nem lesz, Karcsi aludni 
fog. A Nagybáti György fiának életét az a másik fogja 
élni, az fogja az ő munkásságának, küzdelmének, szere
tő gondoskodásának minden gyümölcsét élvezni. . .  Sza
bad ennek megtörténnie? Nincs-e bűnös ember létére is. 
joga ennek a szörnyűségnek elejét venni, még ha ez em



beréletbe . . .  két ember . . .  három ember életébe kerül
ne is? Az egy idő óta állandóan magával hordott beret- 
va most is a zsebében volt . . .

Reggel felé Karcsi szemei végre mégis csak becsu
kódtak, lélegzése lassú, szabályos szuszogós lett, mint egy 
miniatűr-tenger hullámverése a dagály elején. Nagybáti 
is felkelt székéből és irodájába ment mosakodni azután 
dolgozni. A reggelinél azonban, melynél egyedül ült az 
asztalnál Máriával, mert Karcsit nem engedték felkelni, 
amig az orvos meg nem nézi, határozott hangon igy szólt 
feleségéhez:

— Még ma csomagolnak és holnap Crikvenicára 
utaznak. Most már maga is látja, hogy itt nálam nincse
nek biztonságban.

— De hát magát egyedül hagyjuk az — ellenségei
vel? szabadkozott még a feleség.

— Azokkal én elbánok, ezt eddig is láthatta; azért 
is nem én rám utaznak már, hanem magára és főleg a 
fiunkra.

És mikor az asszony még mindig nem mondott igent, 
kijátszotta az utolsó ütőkártyát: néhány nap múlva, mi
kor mindent rendbehoztam, maguk után megyek én is. 
De csak menjenek, menjenek!. . .

Délután Karcsi már a tenniszpályán tűrte a tegnapi 
eltévelyedése fölötti élcelődéseket. Meséltetni akarták 
volna a bácsik és nénik, de ebben ők sem értek el busá- 
sabb eredményt, mint tegnap a rendőrkapitány. Karcsi 
nagyon tudott hallgatni. Másnap azután anyjával együtt 
elutazott az Adria partjára. Mária most már bizonyosra 
várta, hogy férje utánajön, hiszen az ő füle hallatára 
mondta Mehureknek, hogy még ne utazzék Banyalukába, 
mert előbb őt kell helyettesítenie a központban.



Nagybáti Beográdig kisérte hozzátartozóit velük ma
radt, amig biztosan el nem helyezte a zágrebi hálókocsi
ba. Azután újra a városba ment, ahol kitünően ismerte 
a járást, tudta, hol lehet nagyszerű, minden bút és aggo7 
dalmat felejtető klekovácsát kapni; másnap a pancsevói 
hajón is rendelt belőle. Hogy birja ez az ember az italt! 
milyen feje van! csodálkoztak az ismerősök, akikkel ta
lálkozott. Hazaérve mingyárt tiszta fejjel átnézte a tá
vollétében érkezett üzleti postát, megadta Mehureknek 
utasitásait. Azután megint egyszer felkereste baráti kö
rét. Most már nincsenek nála az övéi, nem érheti el őket 
amaz. ő  maga majd csak elbánik vele, ha megint mutat
kozni mer. Fáradtnak érezte magát, az igaz — de mire 
való az Erdelyán-féle francia konyak. És a beretva most 
is az éjjeli szekrényen van.

. . .  Hegyes völgyes boszniai táj. A fiatal Nagybáti 
— a világháborúban szökött katona — éhesen bolyong 
az erdei utakon. Este, mert nappal bujkálni kell. Csak 
most is ne találkozzék katonai őrjárattal! Főbelőnék... 
Ott, o t t . . .  egy ember. Nem katona, nem is detektív. 
Ettől talán lehet valamit kapni, keresni. . .  vagy el
venni . . .  óvatosan hozzálép. — Nem vinné a batyumat, 
testvér? — szól amaz — én már elég messze vittem.— 
Idősebb, kövéres ember, parasztruhás, de jómódú lehet.



— Miért ne, mondja ő és már hátán a batyu, elég ne
héz, de mégsem annyira, mint a katonai hátizsák.

Az idegen még terhétől megszabadulva is rogya
dozik. Ugylátszik, fáradt vagy beteg. Csakhamar pihe
nőt ajánl, a fiatalembernek ez ellen nincs kifogása. 
Pálinkás bütykös kerül elő, éhgyomorra ez kellemesen 
éget, bár az ember könnyen szédül utána. Hova mész, 
testvér? kérdezi az öregebbik a fiatalabbiktól. — Vu- 
kővárra, felel az találomra, hogy valamit mondjon. És 
te? — Egyelőre Bródba, ott majd megtudom, hol lehet 
jószágot venni. Tudod, most a vásárok nem jelentenek 
semmit, kiirják őket, az ember odamegy, aztán semmi 
felhajtás nincs, amit mégis hoznak, azt mindjárt elviszi 
a katonaság. Azért van háború. De hát az is jó valamire; 
ha az ember a vidéken valahogy összevehetett egypár 
marhát, azt már a legközelebbi katonai élelmezési állo
máson dupla áron adhatja el. Én nem mondok semmit a  
hábonu ellen. — Talán te is igy teszel a marhával? kér
dezi a fiatal érdeklődve. — Azt nem mondom, feleli az 
öreg kedvetlenül, csak annyit mondtam, hogy Bródba 
megyek. — Hát a hatjaiban mi van? — Csizma meg mi 
egymás. Ehhez is nehezen jut ma az ember, minden bőr 
a katonaságnak kell. De ezen is megint a katonaság 
segit; van aki szabadságra megy vagy ellóg a csapatától 
több pár csizmával is, attól azután olcsóbban is meg
veheti az ember, mint békeidőben a boltban . . .  Csak már 
Bródban lennék, liheg most. — Miért nem mész vasúton, 
ha igy elfáradsz? — Vasúton? Ugylátszik, te nem szok
tál azon járni, nem tudod, mi az. Mindig tele van, sok-, 
szór még a lépcsőn sem állhat az ember, nemhogy ülő
helyet kapna. Az ablakok ki vannak törve, átfuj a széL 
Aztán egjrre faggatják az embert, átkutatják a zsebét.



holmiját, nem visz-e valamit, amit nem szabad. Vagy 
hogy nem lógós katona-e, amilyen — hamiskás mosoly — 
azt hiszem, te is vagy. A múltkor a komámat is szökött 
katonának nézték, pedig már dédunokái vannak. Az ilyen 
vizsgálatoknál a sok katona meg más egyéb a vonaton 
meglátja, mi van az embernél, kedvet kap rá és mikor 
az ember elalszik, vagy csak úgyis, elveszik. . .  De már 
soká ültünk itt, jó lesz, ha megyünk, hogy mire egészen 
beesteledik, valahová érjünk, ahol hálni lehet — talán 
Bródba is. — Ez nem lehetetlen, egy óra alatt minden
esetre a Szávánál lehetünk. — Csak jobban bírnám a 
járást, hisz máskor bírom, de ma nem tudom, olyan fá
radt vagyok.

. . .  Most változik az álomkép, Nagybáti György, a 
fiatal lógó katona nem visz többé batyut, hanem jó botra 
támaszkodva bandukol, öregnek, betegnek, fáradtnak 
érzi magát. Kisérőjétől, akinek batyuját átadta, félni 
kezd; — Müyen különösen néz rám ez a fiatal csavargó ... 
Mintha mindjárt nekem akarna ugrani. . .  Miért is áll
tam vele szóba, minek beszéltem neki annyit a dolgaim
ról! . . .  De ha nem beszéltem volna, használna ez már 
valamit ? . . .  Minek indultam én igy útnak azzal, amit ke
restem . . .  Hisz tegnap még nem kellett volna félnem, 
még a jó botommal és bicskámmal el is bántam volna 
akárkivel. . .  De ma egy ötéves gyerek földhöz vághatna, 
nem tudom, mi le lt . . .  Most legalább nem néz rám, már 
nem is bírtam volna ki sokáig a gyilkos tekintetét, kiál
tottam volna. . .  Kiáltoznom kellene most is, ha nem 
mindjárt u pomoty, csakhogy körül figyelmesek legyenek 
ránk, ne történjék egykönnyen valami. . .  De hát ki hall 
meg i t t . . .  köröskörül erdők és irtások, kacskaringós 
hegyi utak, melyeken az esti órákban már egy lélek sem



já r . . .  Pedig esteledik, borzasztóan esteledik, már őt 
sem látom tisztán, bár közel van hozzám . . .

Körülnéz, megáll, hallgatózik. . .  Most megint rám 
néz . . .  Mit akarsz, kérdezném tőle, de nem birom, egy 
hang nem jön ki a torkomon . . .

. . .  Most nekem ugrik, Bozse moj! Miért is járok 
ilyen utakon, miért is van háború! Már a földön fekszem, 
ő rajtam térdel; összeszoritja a torkomat. . .  tugy fáj 
bent, nincs levegőm, vért nyelek. . .  A botom leesett va
lahova, nem használ semmit, de a késem még megvan. . .  
Hamar azt előhúzni a zsebből és szúrni, szúrni, amíg el 
nem hagy az eszméletem. . .  Jaj, jaj, azt is kicsavarta 
már a kezemből. . .  Ne boj sze, mondja. . .  Rajtam az 
egész világ. . .

. . .  Ujabb álomváltojzás. Nagybáti ismét fiatal, is
mét szökött katona, ismét éhes csavargó. Most ő térdel 
a másiknak mellén. — Már ez nem mozdul, nem is hörög, 
vége, akár annak az orosznak, akivel Mármarosban a 
járőrön összeölelkeztem. . .  A kése már az enyém, mi is 
van még nála? Egy tárca, jó tömött tárca, pompás száz- 
és ezerkoronásokkal. Ezeket szépen elveszem» rám fér, 
mindenesetre inkább, mint ő r á . . .  Csak persze a tárcá
ból kiszedem; nálam ugyan semmi se legyen a pénzen 
kivül, ami az övé volt. . .  Jó lesz a bankóknak a kapca- 
rongyban is, amit a katonai felszerelésemből, az angyal
bőrömből még el nem adtam. . .  Már azért is el kellett 
hallgatnia, hogy ne fecsegje ki valahol, micsoda lógós 
katonát látott —  mert kitalálta, hogy az vagyok. . .  
Most már tovább mehetek Vukovárra, vagy akárhova. 
Már könnyebben bújhatok el a katonai nyomozók elől 
is, hisz van pénzem. . .  De mi lesz, ha őt itt megtalálják,



megismerik, keresésére indulnak a gyilkosának, felverik 
az egész vidéket? El kell, hogy tűnjék, de hogyan? 
A Száva már csak egy negyedórányira van ide, oda be
dobhatnám, elvinné a viz . . .  Odáig nem vihetem, még ha 
bírnám sem, nagyon feltűnne ez a teher annak, akivel vé
letlenül mégis találkoznám. . .  Elég, ha a fejét nem talál
ják. Az belefér még a batyujába is; a többit itt hagy
hatom, legfeljebb, hogy gallyat hordok r á . . .  Éppen jó, 
hogy kést hozott magával; ezzel levághatom a fejét. . .  
Hisz háború van, ki-ki úgy marad életben és boldogul, 
ahogy tud, csak lehetőleg úgy, hogy nagyon véres ne 
legyek . . .  No hát rajta, ha most mészáros lennék. . .  
Ujjaj! Mégegyszer kinyitja a szemét, megmozdítja a ke
zét! Hogy néz rám, hogy néz! Az ajka is mozog, mintha 
egyszerre könyörögni akarna nekem, vagy megátkozni, 
belém harapni. . .  Hamar, hamar! Már nyisszen, már 
reccsen! Kezemben a fej, bele a batyuba; a többi holmi 
csak maradjon és most lógj, siess, fu ss . . .  Csak mégis 
vigyázz, senki rád figyelmes ne lehessen; inkább lopóz- 
kodj az erdei mesgyéken és menj közömbösen, nyugodtan, 
mikor tágasabb, világosabb útra érsz k i . . .

. . .  Itt vagyok a Száva partján, úgy értem ide, hogy 
senki se látott, most se lát a partszakadékban, melybe le
bocsátkoztam. De én látok; a fogyó hold, ha későn is, 
feljött. . .  Megnézzem a fejet a batyuban, mielőtt a ro
hanó vizbe dobnám?. . .  Nem, nem állnám ki az üres, ki
aludt szemek nézését. . .  De mégis meg kell tennem, nem 
lehet, hogy ne emlékezzem r á . . .  már a bíróság miatt is, 
hogy ha vallatnak, semmi szin alatt ne beszéljek ilyen- 
arcu emberről. . .  Meg ennyivel még tartozom is neki. . .  
Hisz nem szükséges, enélkiil is emlékszem: duzzadt, lógó



pofáju, viharvert vén arc, táskákkal a szemek alatt, 
bibircses veres orral, lógó bajusszal. . .  Mégis megnézem, 
mielőtt a vizbe dobnám, meg kell néznem. . .

. . .  A batyu nyitva, a fej a kezemben van. . .  Nem 
az a vén, gonosz fej, hanem. . .  oh jaj, irtózat, rémség, 
világhalál. . .  a fiam, a Karcsi. . .  levágott feje!. . .



— Karcsi, ne bánts. . .  eredj le a mellemről. . .  
vedd el mindeneimet. . .  de ne fojtogass, ne vágj! — 
Ezeket mormolta Nagybáti. Azután felnyitotta szemét — 
és egy vértócsa előtt találta magát. De vérrel volt tele
fröccsenve körülötte minden, ő maga is.

— Most már mindjárt jó lesz minden, — hallatszott 
egy szelid, megnyugtató hang, — az Istenes doktor 
hangja. — De már nem soká késhettünk volna ezzel az 
érvágással. — Nagybáti ágyában feküdt, a vértócsa egy 
mosdótálban volt előtte. — Jó, hogy a nagyságos ur 
nem zárta le tegnap este az ajtaját, igy a takarítónő 
bemehetett és megmondhatta nekem, hogy a nagyságos 
ur beteg, — hallatszott Julcsa szobaleány hangja.

— Nyitva hagytam az ajtót! rémült fel a beteg 
agyában. Hát ezért jöhetett be ő és gyötörhetett egész 
éjjel.

— Már egy órája itt ülök melletted, mondta ismét 
az orvos. Jókora vértolulásod volt, de most már elmúlik; 
Kicsit többet kellett volna a konyakos üvegben meg
hagyni; ez máskorra is szól.

És Julcsa hozzátette: A nagyságos ur olyan sok fur
csát beszélt össze magamagáról, a Karcsi urfiról, meg 
még valakiről, akinek nincs feje.



— Hát még ez is; még el is mondatott velem min
dent ezek előtt az emberek előtt, most már igazán vége 
a jó hiremnek, becsületemnek, rémlett ismét fel az erős 
férfiban. Miért is nem vágja le ő is mindjárt a fejemet, 
miért öl meg igy apránként.

— Mit mondtam meg? — kérdezte nehezen, fojtott 
hangon.

Julcsa azonban nem felelhetett, mert az orvos ko
molyan leintette:

— Most nem szabad a nagyságos urat felizgatni. 
Minél kevesebbet beszéljenek hozzá és kivált arról ne, 
amit ő félrebeszélt.

— Csak pihenj, aludj lelkem, minden jó lesz, fordult 
betegéhez.

Ez le is hunyta szemét, de még határozott hangon 
igy szólt: Arra kérek mindenkit, ne terjesszék el a vá
rosban, hogy beteg vagyok. És kivált ne Írjanak a fele
ségemnek, a fiamnak.

— Meglesz, — biztosította őt az orvos, mire a be
teg nemsokára csakugyan csendesen, egészséghozóan el
szunnyadt. Előbb ugyan még egy gondolat villant fel 
agyában, ha most legalább Szerafin lenne nála, nem uta
sítaná el, még azt is megbocsátaná neki, hogy a tűz al
kalmával Hodekkel látta. De Szerafin nem jött, az most 
már itt a városban élve is messzebb volt tőle, mint Mária 
az Adria partján.

Alig telt el néhány nap, Nagybáti György vasegész
sége ezt a támadást is visszaverte — legalább erre mu
tatott, hogy újra ellátta minden teendőjét, felvette min
den szokását. Az üzletben csak az volt a feltűnő, hogy 
mig azelőtt minden csak kissé jelentősebb ügyben maga 
intézkedett és embereinek a legkönnyebben hányt sze



mére kotnyelességet — most inkább azt erősitgette, hogy 
mindenkinek felesleges kérdezősködés nélkül tudnia kell 
a teendőjét. Ez állt különösen Mehurek urra, akit amo
lyan helyettes főnöknek tett. A Banjalukára kihelyezés
ről nem esett több szó; az oda álmodott fészket Horvát 
Ellácskával helyben rakhatta meg, már ki is tűzte az 
esküvőt, a menyasszony ki is lépett az üzletből. Minek is 
emeltem fel ennek a lógósfejü Mehureknek a fizetését, 
most ezért legjobb gépirónőmet vesztem el, mormogott 
magában a főnök. De mindjárt megelégedéssel állapította 
meg, hogy legalább a vőlegény modora javult sokat: pár
bajügye és fizetésemelése óta vörös feje sokkal egyene
sebben és állandóbban trónolt a nyaka fölött, mint az
előtt.

Crikvenicáról mindennap posta jött Mária hegyes 
»angolos« és Karcsi gömbölykés, de nagyon tiszta és 
szabályos Írásával. Azt irták, hogy jól vannak, az idő 
kellemes, a tenger langyos, a homok nagyszerű, egész 
nap a strandon vannak, el is fáradnak, vacsora után alig 
várják, hogy ágyba kerüljenek. Csak az apa jönne már, 
hisz nincs is sok idő, augusztusnak egyszeriben vége lesz.

Bizony vége, ismerte el magában az apa jelentős fej- 
csóválással. Csak ti mulassatok jól, gondolta tovább, rá
tok is hamarább elkövetkeznek a nehéz idők, mintsem 
gondoljátok. Én legalább most nem hozom nektek oda 
a nehéz időket, a veszedelmet. . .  Azután levelezőlapot 
vett elő és erre vastag, erélyes Írásával annyit vetett 
oda: »Még egy kis türelem, majd én is ráérek.«



Az idei augusztus tikkasztóan forró volt, hetek óta 
csak magasból még magasabbra emelkedett a hőmérő, 
ugylátszott, mintha a trópusok csúsztak volna feljebb a 
földgömbnek erre a részére. Napközben lehetően elsöté
tített szobákban dolgozott vagy pihent mindenki, még 
fürdeni is leginkább csak estefelé mentek el a legtöbben. 
Az esti sörözőtársaság természetesen a vendéglő úgyne
vezett kertjében jött össze; ott is az volt a főbeszéd- 
tárgy, hogy meleg van, még mindig aiugusztus vége felé, 
este kilenc óra után is. Ezt ismételgették, változtatgat- 
ták adó és rossz üzletmenet fölötti rendes panaszkodás 
helyett is hetek óta minden alkalommal mindnyájan: 
Kienmann fogász, Rosner kapitány, Erdelján fűszeres, 
Fehérics szabó, maga Nagybáti is; arra, hogy amit mon
danak a többiek éppúgy tudják, mint ők maguk, egyik 
sem gondolt; hiszen a szó ebben az esetben nem annyira 
tény közlésére szolgált, mint kissé prózai, de viszont fel
tétlenül őszinte érzés nyilvánitására — érzésére, mely 
mindenkivel közös volt és igy még nem is hivhatott ki 
ellenmondást. A meleg fölötti panaszkodás közben a leg
bővebben fogyott a sör és áztatta át verítékké szűrődve 
még a felnyitott galléru ingeket is. Mikor azután ebbe az 
üdülésbe is belefáradtak, ezzel a godolattal indultak 
hazafelé: Érdemes ma lefeküdni? Hisz levetkőzni jól-



esik, de aludni megint nem lehet lesz a melegtől talán 
reggelig sem!

A társaságban még mindig legerélyesebb Nagybáti 
le is vonta ennek a megállapításnak következtetéseit: nem 
ment haza, hanem sétára indult a holdfényes folyópar
ton. Nem tűzött tervet maga elé, alig vette észre, hogy 
már kijutott a városból, elhagyta a pályaudvar világát, 
az azelőtt éjjel-nappal világos, most sem az éj, hanem az 
üzleti pangás miatt sötét malom- és gyárépületeket, már 
azon a töltésen járt, ahova tavaszi vasárnap délutánokon 
Karcsit szokta volt sétára vinni. Most persze nem volt itt 
a fiucska, mások sem jártak erre, csak ő egyesegyedül. 
Hiszen az ártér mind sűrűbben felbukkanó bokorjárőrei 
közt igen jól megbújhattak a tolvajok, rablók, gyilkosok, 
akiknek tetteiről a helyi lap annyi rémséget tudott je
lenteni azzal a mindig visszatérő zárómondattal, hogy a 
rendőrség a tettesek nyomában van. Messzebb már a leg
számosabb zsiványbandák is láthatatlanul elhelyezked
hettek és a netalán még a töltésre vetődő emberhez lo- 
pózhattak volna, hogy egyszerre hurkot vessenek nya
kába, kést döfjenek hátába, baltával hasítsák ketté a fe
jét. — Nagybáti mindezektől nem félt, csak attól az egy
től. Még egy pillantást sem vetett a bokrok — voltakép
pen fiatal fűzfák — felé, hogy meggyőződjék, nem mo
zog-e köztük valami árny, biztonságban érezheti-e magát 
legalább egy-két percen keresztül. Sőt ennek az áruló 
sűrűségnek háttal, a békés, biztonságos folyónak arccal 
le is ült a töltés szélére, még ráért most messze üdülő 
fiát is maga mellé képzelnie.

Karcsi most is a felhőket nézné, ha itt lenne, gon
dolta. Különös egy gyerek, jól tanul, jó zene-füle van, 
szereti a sportot, játékot, mindenkivel megbarátkozik.



De ha egyszer valamit nézni kezd, az eget, a vizet, a 
szántóföldeket — kifogy a szava és nem érdekli semmi 
más. Ha azután az ember megkérdezi, mit lát — akkor 
olyanokat mond, amiket más ember addig nem látott, de 
azután az is látja.

Mit is látott akkor a felhőkben, mikor éppen az 
utolsó névnapomon ugyanezen a helyen üldögéltem vele? 
Bátyus asszonyokat, szörnyetegeket, ladikokat Meg 
eg y . . .  embert, aki úgy szalad, hogy a lába és a lógó 
karjai előre-hátra szinte vizszintesen állnak. Feje. . .  az 
nincs . . .  vagyis messze hátraesik futtában törzséről. . .  
Ez az ember most is ott van, csak nem sötétkék ruhát 
visel, mint akkor, hanem ezüstfehéret. De a lerepült feje 
csak az egyik oldalon, ahol talán az arca volt, fehér, a 
többi részén sötét feketés szürke. Mint a felhőknek min
den tömöttebb darabja — ott az óriás hal is, melynek 
csak az egyetlen szeme meg a nyitott szájából kivicso- 
rodó foga fehér és fényes. . .  Én, már én is olyan ostoba
ságokat gondolok össze, mint a Karcsi szokott — talán 
mert a felfelé nézéstől a nyakam kezd fájni. Inkább a vii 
zet nézem, abban még tükrözve sem látom azt az iromba 
fej nélkül szaladót.

Jó helyre menekült-e György mester szeme, nem 
jobb lett volna-e a füzes rengeteget kémlelnie, melyből 
oly könnyen csak előmászhatott volna egy pénzre és a 
pénzen kaphatóra éhes csavargó, talán egy elkeseredett, 
bosszú után lihegő Mirkó? Szabad-e huzamosabban néz
nie a vizet annak, akit valamely ólomnehéz gondolat 
gyötör?

A víz képe valóságosabb, mint a felhős égé, bár még 
mindig nem olyan tárgyszerűen megállapodott, mint min
den rajta lepergő mozgással, élettel együtt a szárazföldé.



A viz felületete is csodálatos képeket, pompás színválto
zásokat mutat. Sziklák, hegyormok, várkastélyok tűnnek 
fel benne csúccsal lefelé. De csak rendes időben egészen 
tisztán és egy helyütt mindig csak ugyanazok. A viz tük
re olykor valóban tükör: sima és fehér, máskor inkább 
szmaragdzöld vagy kék. Éjente fekete, de a csillagok 
fény lenek rajta akár fenn az égen. Hajnaltájban arany
színű vagy piros tündérszőnyeggé lesz, melyet azután, 
mikor a nap felkel, mértföldhosszú területen arany- vagy 
tűzpikkellyel szórnak be a fény tündérei — talán hogy 
királynőjük útját készítsék ott elő.

Ám minderről a pompáról tudjuk, hogy nem a viz 
sajátja, csupán a magasságok kölcsönözték azt számára. 
A viz saját szin- és zenejátékait a hegyiforrásokban, ezek 
habjainak piciny gödölyék játékaira emlékeztető kőről 
kőre csörgedezve szökdécselésében, azután hirtelen zugó 
lerohanásaiban, velük évezredek óta dacoló sziklatömbök 
ellen támadásában, ott sziszegve, fehér porként felugrá
lásában, kőgörgetegek fölött ropogó elzudulásában mutat 
be. Azután a tenger hullámzásában, mikor dagály idején 
mohó szerelmes módjára rohan a part szirtei között és 
fölött a kavics- és homoktérre, majd kedvetlenül, sajná
lattal visszavonul, legalább kagyló, maszat és egyéb aján
dékokat hagyva szerelmesének, a szárazföldnek, mely
nél már egyszer a teremtő határozat szerint nem időz
het. Szökőárjaiban, mikor egyszerre hivja versenyre, 
harcra ugyanazt a szárazföldet, sötétzöld a csúcson fe
hér hegyeket hányva fel, melyek azonban nem állnak 
örök mozdulatlanságban egyhelyütt, nem is lengnek, 
felosztanak ártalmatlanul a légben, hanem rohannak, 
mint egy halálraszánt harcvonal, nem hátrálva semmifé
le természeti alkotás vagy emberi készítmény előtt, min



dent beborítva, felforgatva, majd szikláknak nekicsapód
va és azután sebesült hősökként, magukba omolva, de 
csak miután egy utolsó, leghatalmasabb dörgéssel, hab
sziporkával mutatták meg haragjukat megfékezetten is 
rettenetes erejét. És örvényeiben, forgatagaiban, mikor 
a forgószél égigérő kéményt épit és visz száguldó iramban 
tovább, pusztulására az útjába került hajósnak, akit fel
kap és azután dörgő gunykacajjal belevág a fojtó mély
ségbe.

Szelíd arcú alföldi vizeinknek egészen ilyen nagysze
rű, titáni szinjátékai, pokoli operái nincsenek. De azért 
nekik is van hullámzásuk, mely egyetlen órában sem 
egészen ugyanaz, mint a másikban. Olykor békés aranyos 
zöld vagy kék majdnem egészen sima arculatuk csak 
barnás redőkbe fodrozódik, rendszerint oly türelmes há
tuk nem magas, de mégis erős hullámokat vet, melyek 
már nem egy emberi járművet borítottak fel, nem egy 
gondterhesen dolgozó halászt, élvezettel csolnakázgató, 
fürdöző, napoló kirándulót ragadtak a hullámsirba.

Aki pedig nemcsak éppen átkel a vizen, nemcsak a 
halászó, fürdő, sportoló alkalmatosságot látja rajta, nem 
is csak embertársait keresi, figyeli benne is, hanem part
jára heveredve belemélyed a legkisebb hullámok csendes 
játékának szemlélésébe — azzal a mi alföldi vizünk is 
szóba áll, annak fáradhatatlanul mesél — éppenugy, mint 
egy sokat tapasztalt és ezért rendszerint hallgatag em
ber. Egyik hullám sem ugyanaz, mint az előző volt és 
a part mellett közvetlenül elloccsanó mindig más és más, 
mint a csak egy méterrel tovább elsikló, vagy éppen még 
messzebb egy örvényben kavargó. Rendkívül érzékeny, 
szinte női szivük van ezeknek a hullámoknak — nem 
csoda, hogy a régiek hableányokat láttak bennük. A part



minden kiszögellése, beöblözése messzi távolságra kitérí
ti őket irányukból, még hullámtestvéreikkel is összeütkö
zésbe vagy redszerint inkább összeölelkezésbe hozza őket. 
Az ellenállást, származzék bár egy szirttől, homokpadtól, 
vagy egy a mederbe nyúló gyökértől, belehajtó faágtól 
vagy akár cserjétől, fűszáltól is — nem szeretik, attól 
mindjárt, ha nem nagy magasságra is, felborzolódnak; 
ha egy felülről beléjük esett vagy szentségtelen emberi 
kezekből dobott kemény tárgy bántja meg fenséges moz
gó nyugalmukat — ezt sértődve bánatosan adják tudtul 
mind tágabb körökben terjedő vizfodorral összes testvé
reiknek. Hisz nem mindig és mindörökre elégszenek meg 
az üyen szelíd tiltakozásokkal; a folyópart mentén jár
va vagy még inkább csolnakázva szakadt partrészeket, 
mozgó vizet látunk ott, ahol talán nem is régen biztos 
szárazföld volt. öreg fák hatalmas gyökerei közül mosták 
ki a habok a talajt, nem egy támasza-fosztott faóriás 
dőlt igy akár a sellők által lecsalt halász a hullámsirba. 
Azért a hullámok nem szívesen hordanak idegen tiszta 
testüket beszennyező terheket, amit lemostak vagy ami 
másként beléjük került, azt a legközelebbi alkalmas he
lyen újból kivetik, esetleg hosszú türelmes munkával le
rakják — ezért nemcsak viz van ott néhol, ahol azelőtt 
száraz volt, hanem nagy, pompás réteket, konyhakerte
ket adó földterületek is nőnek a parthoz, ahol azelőtt viz 
folyt. Nem is fösvények a hullámok; nemcsak ezernyi 
és milliónyi halnak és egyéb lénynek adnak megélhetést, 
hanem a mindent megszerezni, kisajátítani törekvő ember
nek is halász-zsákmányt. Olykor, akár a tenger szökő
hullámai, ők is látogatásokat tesznek a szárazon, áradás
kor még hosszabb időre is; ilyenkor ők is emlékeket 
hagynak az egyideig derékig fürösztött parti fák mohái



és zuzmószakállai alakjában; ezekhez a névjegyeikhez 
hatalmas tartótálcákat készít az ember, aki száz és száz 
mérföldre épiti védőtöltéseit, mintegy megegyezésképpen 
az általa már elfoglalni kívánt föld széles sávát hagyva 
meg folyónak ártér gyanánt. Ám egy séta az ilyen foly
ton javított és emelt, rőzse-kazlakkal és szivattyúmű
vekkel megrakott töltéseken már megmutatja, hogy itt 
a legbékésebb nyári, a legdermedtebb téli időben sincs 
az emberek és a vizi sellők fajtája között örökös béke, 
legfeljebb időleges, bizalmatlanságteljes, olykor váratlan 
orvtámadásoktól megszakított fegyverszünet.



Aki azután csendes hosszú délutánokon, holdvilágos 
estéken telepszik a habok útja mellé, hogy velük elbeszél
gessen, ahhoz lassacskán szinte emberi hangok kezdenek 
szólni, annak majdnem emberi képüket mutatják meg. 
Annak számára a csendes locsogás, távoli morajlás sel- 
lők énekévé, beszédjévé válik, melyben elmondják, mily 
megragadóan szép, mégis tragikus az ő életük a forrá
soktól kezdve lefelé, mindig csak lefelé rohantukban, 
mindenféle akadályra rábocsátottan, minden korbácsolás
nak kiszolgáltatottan, mindenféle teherrel megrakodtan, 
mindenféle szennyel megfertőzötten, mig végre belevesz
nek a nagy, keserű vüágtenger végtelenségébe. A hullá
mok gömbölyületei felemelkedő, letűnő, majd újra hason
lóan, de mégse soha egészen úgy domborodó emberi ido
mokká, a fehér habtarajok koraőszült emberi hajzatokká 
lesznek, fis ez a tömérdek folyékony lény, melynek em
berhez hasonló voltára végre ráeszméltünk, szemünk lát
tára küzd útja irányáért, mely számára az életet jelenti, 
e közben hálálkodik, fenygetődzik, sir, sorsába nyugszik 
— akár mint mi ott a parton.

fis egyszerre nemcsak magukról és magukért szólnak 
hozzánk a közlékenyekké, bizalmosokká lett habok, nem
csak önmaguk szinjátékát játsszák el előttünk. Legátha- 
tóbb érzékünkön: képzeletünkön keresztül a mi legsajá-



tabb emberi testvéreink testidomait, arcvonásait, mindig 
panaszos hangjait juttatják elénk, vagy inkább belénk*

Ott, ahol a viz a vájásban sötéten kavarog, nem 
egy idős ember haragos vagy kétségbeesett vonásai re
megnek-e, nem az ő nagyranyitott szájából jön-e a halk, 
de keserű panasz? Halász voltam, még nem ily öreg, sőt 
fiatal, erőteljes, elégedett, boldog. De hogy magamnak 
és az enyéimnek élelmet szerezzek, éjjelről éjjelre halász
ni mentem csolnakomon, tél idején még a jégbe is léket 
vágtam és igy fogtam a váratlan friss levegőre odatódult 
halakat. Mig egyszer csak beszakadt alattam a vékony 
fagyott-vizpalló, egy terembe voltam zárva, melynek pad
lóját el nem értem, menyezetét ellenben még igen, jégből 
volt. És körülöttem mindenütt viz, dermesztőén hideg, 
fojtóan sűrű viz. Csak a lékelést elérném a kezemmel, 
akkor mindjárt mentve volnék, haza is mehetnék ő hoz
zájuk. De itt, ahol vagyok, nincs lék, tovább kell keres
nem . . .  süllyedek, nem érem már el a jeget. . .  megint 
elérem. . .  de más nincs fölöttem, nincs, nincs. . .

. . .  Amott minden erősebb hullámcsapással egy fe
hér nő emelkedik ki a vízből. Élő voltam egykor, mint te, 
élni akarnék most is. Ezt akartam, sőt nagyon kívántam 
akkor is, mikor belevetettem volt magam a vizbe. . .  meg
halni csak még előbb, egy pillanattal előbb akartam, mi
kor még szerencsétlenségemre, csalódásomra, szégyenem
re gondoltam. Amit mind egy izibe elmosott a szennyes 
hab, mely szememet eltakarta, segélykiáltó számat be
töltötte, amint végzetes ugrásomat megtettem volt___
Tovább akkor nem élhettem, most legalább újra élni sze
retnék. Testet akarnék, olyan szépet, egészségeset, szerel
mesét, aminőt akkor elvetettem magamtól. . .  Úgy ér-, 
zem, van is már, éppen abból a nedves elemből, mely



akkor kioltott — de csak egy pillanatra — amint arra 
gondolnék, hogy az áldott meleg földre kiugorjak — a 
semmibe omlik az, amit annyira áhitok, mióta elvetettem 
magamtól, a test . . .

. . .  Ott tovább, a vizbedölt fatörzs körül egy egész 
csaport kis, meztelen, fehér emberi test kavarog. Gyer
mekek, akik pajzánul lubickolnak, birkóznak, hempereg
nek. Ezt tettük akkor is, mesélik, mikor egy forró nyári 
délutánon fürödni mentünk, vagy inkább szöktünk el ha
zulról. Már tudok úszni! mondta az egyikünk; én is! tol
dotta a másik és a többiek. Sikerült is az úszás a mélyvíz
ben is — egészen az örvényig. Ott egyszerre megfogta 
a lábomat a görcs, a nyakamat pedig a Miki. £ s  mind 
összegabalyodtunk ott a folyó közepén, együtt süllyed
tünk le . . .  Most vég nélkül hancurozhatunk a vízben, éj
jel nappal, télen nyáron. . .  De milyen jó lenne már más 
valami, egy meleg kemencelóca otthon, egy falat kenyér, 
akár tanulás vagy egy kis verés i s . . .  Már minden hul
lámnak, habnak arca van, mindegyik mesél — Négy 
pontocska egy gömböcskén: Éppen a világra született 
gyermek voltam, nem kellettem a szüleimnek, szégyeltek 
engem, vizbe dobtak. . .  Egy szétmállott, barnás arc, 
<utána gömbölyűre duzzadt törzs: Katona voltam, pa
rancsom volt az átuszásra, golyó ért . . .  Egy összefonó
dott pár, minden hullámzásnál csókra összehajló ajkak
kal: Olyan boldogok voltunk tóparti sétáinkon, pihenő
inken tavasszal és nyáron. . .  De jött az ősz, elhervasz- 
tott minden levelet, a mi életreményünket i s . . .  Jobb 
lesz idelent, az ismerős bizalmas, lágy habokban. . .  Pe
dig kijönnénk, élnénk bármily szegényen, megalázottan... 
ha nem lett volna akkor egyszerre késő. . .

Élvezet, öröm, nyugalom, boldogság — azután min



dig halál — ezt mesélik egyre, szünet nélkül a folyó mo
rajában és habjátékában a víz hullámlakó sellőivé lett 
embertestvéreink.

Elgondolta, érezte, átélte-e ha homályosan is mind
ezeket a parton mozdulatlanul ülő férfi — ki tudja? 
Csak az bizonyos, hogy ő benne is feltámadt az az eszme, 
amely annyi másban, akik hozzá hasonlóan időztek egye
dül vagy olykor kettesben a rohanó viz partján — az 
eszme, mely az ilyen ábrándozást kellemesen megnyug
tatóból oly sokak számára tette már veszedelmessé, vég
zetessé: nem jobb-e azoknak odalent; akik legalább a 
földi élet vívódásain és marcangolásain vannak túl? 
Hátha én i s . . . ,

Fejét kissé előrehajtotta, jobban a viz fölé! Azután 
visszahúzta és hátrább kúszott felfelé a parton. Nem! 
volt a belső kérdésére a határozott felelet. Nem lehet; 
érzem, hogy az, ami most van, nem tarthat már soká. 
Ki kell kerülnöm ebből az életből, melyért annyian iri
gyelnek, itt kell hagynom mindent, amit évtizedek alatt 
kerestem olyan fáradsággal, aminőre csak kevés ember 
lenne képes. Itt kell hagynom a feleségemet, a fiamat is, 
nem fogom látni, milyen lesz egyszer az én testemmel 
és a Mária leikével. . .  Talán magamnak kell megtennem, 
hogy ez bekövetkezzék, mielőtt minden összeomlik fö
löttem, szétoszlik a körülöttem elterjedt jótékonyan ta
karó köd, bekerülök a gyógyintézetbe vagy a börtönbe, 
ahonnan nem lesz többé szabadulás csak a sir felé. . .  
Mert ő nem enged, nem békül, ő mind ádázabban ül
döz, kínoz, ő utoljára végkép meg is fog rontani — ta
lán úgy, hogy arra kényszerít, hogy magam áruljam el, 
amit senkinek sem szabad tudnia. . .  Jobb lesz hát előbb, 
mielőtt az enyémekre még túlságos rész szakad az én



szerencsétlenségemből, gyalázatomból, romlásomból. Ma
radjon nekik csak a jó abból, amit elértem. . .  Itt most 
kitűnő alkalom lenne: a folyóparton sétáltam, beleszé
dültem a vizbe. Megtalálják testemet, szépen eltemet
nek. Vagy meg se találják, itt lent esznek meg a halak. 
Hisz nem érezném, mikor beleharapnak a kezembe, ar
comba; talán nincsenek itt lesben, hogy megkezdjék la
komájukat, mikor még meg sem haltam egészen, mikor 
már tehetetlen vagyok, de azért még érzem a maró fo
gazatukat . . .

. . .  Hanem egy, az bizonyosan belekapna még elő 
szemembe, rágná utolsókat dobbanó szivemet, módját lel
né, hogy még halálom után is gyötörjön. Mint annak az 
olasz költőnek a versében, amelyet Mária egyszer előttem 
olvasott, a pokolban jégbe fagyott ember a másikat, aki 
előtte volt nyakig a jégbe zárva. . .  Az előbb, mikor le
hajoltam, máris láttam az egyszer vizbe dobott fejet fe
szülő orcáival, kidülledt szemeivel, harapásra nyilt szá
jával . . .  Nem! El innen, el! — És már futott a város 
felé, csak akkor lassítva járását, mikor az első házakat 
elérte, az első ké*ei járókelőkkel találkozott. Mikor Sze- 
rafin lakóháza előtt is elhaladt és megállapította, hogy 
ott még vüágosság van, onnan még gramofón-zene is 
hallatszik ki. Hát hiszen ez sem várja őt többé, ez sem 
az övé már.



Ujabb napok teltek eL Jöttek-mentek a levelek 
Críkvenicából és oda. Mikor jön már? — Várjanak még!

Egyszer azután egy szokatlan, ismeretlen irásu, de 
eléggé terjedelmes levél jött az Adria ama gyögyéről 
keltezve. így szólt:

»Uram! Mint önnek kiváló tisztelője és 
jó embere, kötelességemnek tartottam, hogy 
önt arról tájékoztassam, ami ott van, ahol 
olyanok is időznek, akik önt közelről kellene, 
hogy érdekeljék.

Hát itt gyönyörű. Szép a tenger, szép a 
strand. Szép a sétány, szépek a hegyek. Szép a 
szálloda, szép a terem. Szépek a kis gyerekek és 
szépek a nők.

A tenger néha kellemetlen, viharos. A stran
don néha a szél és eső miatt nem lehet időzni. 
A sétányon sokszor éppen azt nem találja az 
ember, akit keres. A hegyekre felmenni fá
rasztó. A szálloda némely embernek drága. 
A teremben, ha esős idő van, nagyon is sokan 
tolongnak. A gyerekek sokszor nagyon lármá
sak. De a nők mindig szépek. És kellemesek 
és jók.



Vannak itt gyönyörű fiatal lányok, akiken 
csak úgy feszül a vékony fürdőtrikó, akik este 
úgy táncolnak, mint az Adriából kiszökött tün
dérek. Csakhogy nem lehet velük okosan be
szélni. Nem mintha nem végeztek volna iskolá
kat, hisz sokaiknak érettségije, még oklevele is 
van és úgy tudják az egész irodalmat, mint én 
a . . .  no nem mondom, hogy mit. Hanem ha az 
ember egy kicsit barátságosabban kezd velük be
szélni, akármiről, akár a mosolygó tengerről, 
akár a ringató homokról, akár a sápadt csilla
gokról — nagyon is hamar csucsoritják sokat
mondó mosolyra a szájukat, fis ha az ember 
tovább akarna menni a barátságban, ha az est
hajnalban piruló hegyeket, vagy a holdfényben 
táncoló bárkalámpákat említi — megint túlsá
gos hamar komolyodnak el, vetnek a tengerre 
ábrándos szemeket, tesznek célzást a mama je
lenlétére, meg az egész élet boldogságára. Pedig 
magamforma ember nem ezt keresi. Mi megelé
gednénk egy rövidebb tartamú, de viszont élet
gondok által meg nem zavart boldogsággal.

Az asszonyok, ez már egészen más! Higyje 
el, tisztelt Nagybáti ur, csak ezért érdemes Crik- 
venicára vagy bárhova elmenni. Ha a lányok 
szépsége sokat igér, az asszonyok jósága még 
sokkal többet ad. Úszkálni, a strandon játszani, 
délután tenniszezni, este táncolni ők is tudnak, 
de tudnak egyebet is. Ha az ember nekik mond 
valami szépet, ők is elmosolyodnak, de nem 
olyan halálos komolyan (bocsánat az ellentmon
dásért), mint a lányok. De igy mosolyodnak el



máskor is, akkor is, ha az ember a barátságban 
messzebbre, olyan messzire megy, amennyire 
menni kezdeni egyáltalán érdemes, ők már nem 
örök életre való kis fészkeket keresnek, hanem 
még kisebb fészkeket éppen csak annyi időre, 
amennyire kell. Tehát azt keresik, amit mi és 
ezért találkozunk gondolatban, de — ezt elkép
zelheti, — nemcsak ott.

Nem említettem még, hogy férfiak is van
nak itt és pedig háromféleségben. Az első: a 
lányok apái. A második: az asszonyok férjei. 
A harmadik: . . .  az olyanok, mint jó (ne tes
sék kétségbe vonni!) magam.

A harmadik fajtával hamar lehet végezni. 
Mi mindig megértjük egymást, soha össze nem 
koccanunk, ezt csak a lányok teszik meg olykor, 
már az asszonyok is diplomatábbak ebben. Mi 
azonnal észrevesszük, ha egyikünk valamelyik 

asszonyhoz közelit okosan vagy valamelyik lány
hoz botorul. Attól kezdve többé ott nem va
gyunk útjában, még ha éppen megkér rá, holmi 
apró szolgálatokat is teszünk neki, mint séták, 
csolnakkirándulások, tenniszpartik rendezése, 
ezeknél a személyzet neki alkalmas elosztása, 
csoportosítása, az esti táncnál, kártyázásnál 
ugyanennek ismétlése, papák, mamák, férjek, 
kotnyeles nénik vagy alkalmatlan fajankók el- 
szórakoztatása, barátunk vagyonáról, állásáról 
mesék elmondása. Mindez természetesen vi
szontszolgálat reményében.

Az apák éppen csak külső megjelenésükben 
(ami ugyan nem mondom, hogy ne lenne fontos),



különböznek a lányaiktól. Éppen olyan túlságos 
hamar mosolyodnak el és lesznek újra komo
lyakká, mint ezek. Vigyázni kell velük, hogy 
vacsora-asztalhoz hivásokkal ne foglaljanak le 
túlságos egyoldalúak. Egy külön tulajdonságuk 
mégis van: a kiváncsiság. Aki kétszer vagy csak 
egyszer is a lányukkal beszélt, sőt aki még nem 
is találkozott vele — annak mindjárt tudni akar
ják a családi állapotát: nőtlen-e, elvált vagy 
szalmaözvegy. Mint ilyen elválásra, tehát meg- 
javulásra kész, vagy megrögzött bünös-e ? Van-e 
vagyona vagy legalább keresete, nincs-e adós
sága? Miniszterek, tábornokok, bankvezérigaz- 
gatók-e a rokonai vagy cukorkaárusok, foltozó
vargák, gulyások? Az ő számukra szerkesztik 
azután a szolgálatkész jóbarátok, olykor jó- 
barátnők a fentebb említett meséket.

A legkellemesebb férfiak, legalább a mi 
szemünkben, a férjek. Mindjárt az első találko
záskor felfokozzák önérzetünket azzal, hogy minél 
közelebb igyekeznek hozzánk férkőzni, minél 
hasonlóbbak igyekeznek lenni hozzánk. Még a 
sapkánkat, nyakravalónkat is lemásolják, min
den szólásmódunkat, tréfánkat utánozzák a nők 
előtt Ha egy szép asszonykát látnak, persze 
nem az övéket, mindjárt szemhunyoritva moso
lyognak ránk« mintha mindegyiknél azt akarnák 
mondani: látod ezt ezzel érdemes, ez az enyém 
vagy az lesz. Mi persze ismerjük már ezt a 
hunyort és sajnáljuk őket érte. A feleségükkel 
és a feleségük ismerőseivel szemben mindig na
gyon figyelmesek, idejük, kedvük, pénzük min



dig van mindenre, éppen csak annyit vannak 
utunkban, amennyi a külszín megóvásához 
szükséges; amikor kell, mindig egészen köny- 
nyen elirányithatók. Ha gyerekeik vannak, eze
ket elvezetgetik, eljátszatják, eldajkálják, amíg 
az asszonyka velünk van elfoglalva. Egy szóval 
egy kis barátnőm mükifejezése szerint: cuki 
emberek.

A legoukibbak persze azok a férjek, akik 
nincsenek is itt. Nem tudok a meghatottság 
könnyei nélkül azokra az emberekre gondolni, 
akik minden fürdőhely legmagasabb szezónjá- 
ban is otthon robotolnak, körmölnek, járják a 
forró, bűzös, poros városi uccákat, tanyaudva
rokat. fis a sok köznapi rondaság közül mégis 
egyre azt küldik életük párjának, ami minden 
szépet és jót magában foglal: pénzt, pénzt és 
megint pénzt. És megcsókolják a levelet, mely
ben az asszonyka, a mi asszonykánk a külde
ményt elismeri — ha ugyan erre időt talál — és 
egyúttal megírja a jó férjnek, milyen hűsége
sen gondol reá és mennyire szeretné újra látni

önben, Nagybáti ur, az ilyen férjeknek ra
gyogó példányképét tisztelem és bámulom, ön 
derék férj, tehát derék is, férj is tetőtől talpig, 
talptól tetőig. Mind tudjuk, hogy a fia, a Karcsi- 
ka jól választotta meg az apját — de a felesége 
őnagysága is a hites urát. Ha önről beszélünk, 
ami elég gyakran esik meg, ezt mindig a legélén
kebb rokonszenv, a legmélyebb tisztelet és ki
vált a legbensőségesebb hála kifejezésével tesz-



sziik. Mert ön ezt tőlünk mind busásan ki
érdemelte.

Ne kutassa ezután, hogy ki vagyok, ez egy 
mellékes részlet, melyre ön más utón még rá fog 
jönni, vagy ha nem jön rá, az is mindegy. A fő, 
hogy ön az egész világ előtt egy olyan, de olyan 
nő férjének mondhatja magát. . .«

(Aláírás helyett ákombákom.)
Dühösen csapta oda az ember a levelet. Azután fel

vette és újra elolvasta. Azután mégegyszer csak a végét. 
Egy egész órán át sétált fogoly oroszlán módjára a szo
bában, közben egészen gépies, szinte öntudatlan mozdu
lattal kivette a szekrényből a konyakos üveget. Olyan 
gyors ütemben töltögetett belőle magának, hogy az imént 
még majdnem teli üveg egészen kiürült volna, ha Mehu- 
rek be nem nyit napi jelentését megtenni. Ez a megjele
nés mintegy a valóságra ébresztette, eszméletre térítette 
a már-már kábult férfiút. Szokása ellenére mégsem fogott 
azonnal munkához, hanem második poharat véve elő, 
megkínálta konyakjával tisztviselőjét. Csak azután nyúj
totta neki oda a levelet: olvassa ezt a z . . .  uj piszkot.

Mehurek elolvasta, azután régebbi modorára emlé
keztető fejlógatások közt így szólt: gondolom, honnan 
jön.

— Hodek, az a csirkefogó? kérdezte Nagybáti.
— Talán az, bár ez az irás megint nem az, amivel 

az előbbi leveleket küldte. Meg nem is hiszem, hogy segít
ség nélkül akárcsak üyen ügyesen tudna még egy ilyen 
gyalázatos levelet is megírni. Mindenesetre tudakozód
nom kell, ki van innen Crikvenicán.

Ha csakugyan megint az a Hodek lenne, mondta 
Nagybáti összeszoruló öklökkel, akkor nem fog felkelni



azután a második közönséges favágó-pofon után, amit 
majd tőlem kap.

A tudakozódásnak azonban délutánig csak annyi 
eredménye lett, hogy Crikvenicán senki olyan ismerős 
nincs, akiről egy ilyen levél Írását feltételezni lehetne. 
Hodek Pali Makarszkában időzik, ott járt a múlt héten 
Hrabovszky szerkesztő is. A levél újbóli átnézése során 
kiderült, hogy azt sem Crikvenicában, sem Makarszká
ban nem adták postára, hanem Bakarban. Elvesző nyom, 
talán csak egy rossz tréfa az egész.

Nagybáti most már nem járkált dühösen a szobájá
ban, nem szorongatta az ökleit, nem morzsolt szájában 
dühös terveket. Karjai lelógtak, arca vörössége foltos- 
sárga sápadtságnak adott helyet. — Talán megint ő volt 
— ennyit mormogott és aznap többé senkinek sem mu
tatkozott

Hanem mikor az irodából mindenki elvonult, mikor 
csend ült a fatelepre, mikor a kinti vülanyégők beeső vi
lágossága éles kockamintát rajzolt az ablakkal szemben 
levő falra, az erős ember összekulcsolta kezeit és egészen 
halkan igy beszélt:

— Mondd meg már egyszer, ki vagy te, aki fej nélkül 
is mindig az utamba kerülsz, most is bizonyosan itt vagy 
körülöttem, csak éppen ebben a pillanatban nem kívánod, 
hogy meglássalak, meghalljalak. Mondd meg, miért ül
dözöl az ártatlan családommal együtt olyan kegyetlenül, 
engesztelhetetlenül? Miként tegyem jóvá, amit ellened 
vétettem, mivel szerezhetek nyugalmat neked és magam
nak. Miséket mondassak a lelki üdvödért? Meglesz. Jó
tékony alapítványt tegyek útközben meggyilkolt embe
rek árvái javára? Meglesz. Emlékkápolnát állíttassak fel 
a szávamenti hegyvidéken? Kutattassam fel a testedet,



kerestessem még a Száva fenekén is a fejedet, hogy 
visszaadjam neked? Megteszem, még ha a vagyonomba 
kerül is, még ha ezzel meg is erősitem a gyanút, melyet 
múltkori félrebeszélésemmel biztosan támasztottam. Hi
szen nekem már mindegy, a családom pedig akkor fog 
nyugodtabban élni, ha többé nem üldözöl engem. . .

. . .  Mit motyogok itt össze, rezzent fel most egy
szerre . . .  Még meghallják. Meghallhatja mindenki, csak 
ő nem, mert hisz nincs feje, nincs füle . . .  Bár értenék 
inkább a Keller Helén ujj- és tenyérközléséhez, melynek 
segítségével szóbaállhatnék, végre megegyezhetnék vele.

És újra csak a szekrényhez lépett, ahol a konyakos 
üveget tartotta.



Az éjszaka a 24 órás időszaknak az a része, mikor 
a nap nincs az égen, mikor — a világitótestek hatókörén 
kivül — sötét van. Mikor az emberek többé nem dolgoz
nak, küzdenek, hanem nyugodni térnek.

Jelent ugyan az éjszaka mást is: mulatozást, szerel
met, a nappalinál is ádázabb küzdelmet és nappal úgy 
soha el nem érhető édes élvezetet Vagy talán ez a mu
latság, ez a szerelem, ez a küzdelem és élvezet csak a 
nappalnak az éjbe lopott sugára, az igazi éjszaka akkor 
kezdődik, mikor legközelebbi hozzátartozóinknak is jóéjt 
kivánva magányos hálószobánkba vonulunk, vagy ha 
Ülyen nincs, ha ágyunkba bújtunk, eloltottuk a világos
ságot, elhallgatásra birtuk hálótársunkat És akkor vég
ződik, mikor felébredünk — nem úgy, hogy másik olda
lunkra fordulva tovább alhatnánk, hanem úgy, hogy a 
nap vagy az újra felgyújtott lámpa világossága, a fü
lünkbe eső zörejek, a körülöttünk élők motoszkálása, 
meg korai teendőink eszünkbe jutása kérlelhetetlenül 
ránk bizonyítja: hogy vége az éjszakánknak, a kellemes 
vagy rémes álmoknak, az elhalt kedvesek simogatásának, 
az elköltözött ellenségek fenyegetésének. Reményeink le
teszik a lengén-tarka valóság-köntöst, félelmeink, gond
jaink elvetik a jótékonyan eltakaró vagy rémesebben fel
vértező képzelemlepelt és miként a reggelre kelő köznapi



élet ezerszer hallott zajai hálószobánkat, mindegyik a 
maga kegyetlenül szegényes valóságában tölti be lelkünk 
szobáját, terét. Amikor az eloszlott szép álmok hirtelen 
halványuló emlék-érzése egy örökre elveszett futó para
dicsom bánatával tölt el, mig a rólunk csak félig lerán- 
dult lidércnyomástól még mindig dobog a szivünk, dülled 
a szemünk.

Meddig tart egy éjszaka? Hány órától hány óráig'. 
Erre a kérdésre majd annyi a felelet, ahány az ember. 
A régifajta földművesnél még legegyszerűbb éjszaka 
lesz, mikor besötétedik, nem lehet tovább dolgozni és már 
csak úgy lehetne fenn lenni, ha az ember a drága tüzelőt 
égetné — és vége az éjszakának, mikor pirkad, etetni 
kell a jószágot, azután újra kell kezdeni a tegnapi mun
kát. Az évszak szerint tehát délután öt órától reggel 
hétig, vagy csak este küenc-tiz órától reggel kettőig tart; 
hiszen a nagy munka idején még a sötét órákból is el kell 
lopni egy párat a továbbrobotólásra. A kisdiák addig tar 
nul vagy van fenn a nagyokkal, mig engedik, reggel akkor 
kel, mikor itt az iskola, a templom vagy a tavaszi vizsgára- 
tanulás ideje. A szegény kispincér vagy mészárosinas 
ellenben csak akkor mondhat jóéjszakát, mikor a bolt 
vagy az üzlet rendbehozásával elkészült, vagyis éjfélkor 
— és már öt óra felé télem-nyáron, világosban-sötétben 
fenn kell lennie a napimunka megkezdésére.

Vannak azután embercsoportok, melyeknél a sötét
ség egyáltalán nem tartozik hozzá az éjszakához, éppúgy 
nem, mint a világosság a nappalhoz. Ezek a szellemi 
munkások is, akik nappali törődésük után este magukat 
minden áron kimulatni — vagy esetleg munkájukat to
vábbfolytatni, talán ennek legnehezebb, legbecsesebb ré
szét végezni akarják, ezeknél az éjszaka csak sokkal a,



sötétség bekövetkezése, sőt az éjféli órakondulás elhang
zása után kezdődik — de azért úgy reggel nyolc felé, mi
kor szolgálatba kell menni, nagyhirtelen mégis elvégződik 
— kivéve megint azoknál, akiknek körülményei megen
gedik az éjnek akár a nap deleléséig meghosszabbítását. 
Politikusaink, társadalmi arazlánjaink és kivált divat
hölgyeink éjszakáira is ez az utóbbi időszámítás érvé
nyes: a napnyugta jelzi a tulajdonképpeni nap kezdetét, 
mikor a mesterséges világítás teljes érvényre hozza a ci- 
comák, ruhaszövetek, ékkövek, arcszépitő szerek hatását 
és az ismerősök már rá is érnek ezt hódolva bámulni; 
ezeknél a szépségeknél a hajnalhasadás órája az éjsza
kának nem végét, hanem kezdetét jelzi, viszont a legra
gyogóbb napfényben is addig tart az éjszaka, amikor 
már a déli korzózás ideje jön el, tehát a szobaleány fel
nyitja a hálószoba ablakdeszkáit.

Azonban mindez az órával meghatározható eltérés 
az éjszakák időrendi elhelyezésében semmi a valóságos 
tartalmukban mutatkozó különbségekhez képest — még 
egy és ugyanazon embernél is. Lehet, hogy valaki egyik 
nap mint a másikon tíz órakor feküdt le és hatkor kelt 
fel — és az egyiknek éjjele éppen csak nyolc óráig tar
tott vagy talán ennyit sem, a másiké pedig az ő szempont
jából, hetekig, hónapokig, évtizedekig. Vannak az életben 
napok, melyek a bennük megtörtént végzetesen sorshatá
rozó események folytán éveket hoznak nekünk vagy ra
gadnak el tőlünk — de életóránk mutatójának ez a fé- 
llelmesen sebes továbbrohanása csak éjjel lesz nyüvánva- 
ló, mikor már nem cselekedhetünk, küzdhetünk az elénk 
varázsolt jóért vagy ránk szakadt rossz ellen, mikor csak 
éppen bevallhatjuk magunk előtt azt, amit talán a bekö
vetkezés pillanatában még nem mertünk volna felfogni



-vagy görcsösen tagadtunk volna: ez bekövetkezett, az
megtörtént, valaki megjött, valaki elment, valami ami 
nem volt, itt van, valami ami volt, elveszett, örökre. . .

Ilyenkor a képek, az emlékbe visszahívott és a jö
vőtől várt, remélt vagy rettegett események rohanvást 
peregtek le, nem egyszer, de százszor, ezerszer. Ezzel 
szemben a percek évszázados lassúsággal másznak tova; 
az ember álmatlanságában milliószor tekintette már át 
egész elmúlt életét és jövő életének minden kilátását, 
mondja el magáinak: ez következett be, pedig azt remél
tem; ez szakad rám, ha az nem sikerül. Megszólal a lel
kiismeret, nem mint jóakarón suttogó tanácsadó, hanem 
mint kegyetlenül faggató, halálosan elitélő biró, aki nem
csak azt kéri számon tőlünk rettenetes »miért tetted ezt? 
miért mulasztottad el azt?« kérdéseivel, amiben valóban 
vétkeztünk, hanem azt is, amiben éppen csak tévedtünk, 
nem találtuk el az utat, mely bekövetkezett nyomorúsá
gunk helyett a boldogságba, megnyugvásba vezethetett 
volna. Megnézzük az órát, nincs-e máLr reggel, melyben 
a tehetetlen gyötrődést, megint talán szomorú, kétségbe
esett, de mégis cselekvés válthatja fel — csalódottan ál
lapítjuk meg: csak egy negyedórája, hogy ágyunkat fel
kerestük. De letelik még egy ilyen negyedóra, majd ket
tő, majd tíz. Végre elalszunk, de nem nyugszunk meg; 

.álomképek vesznek körül, melyek csakhamar élő valósáig 
színét felvéve lidércekként nehezednek lelkünkre, elta
karják, elragadással fenyegetik azt, amit éppen meg
nyertünk, amit mindenkor szerettünk és egészen közel, 
kérlelhetetlenül ránk aujtjáik, amitől csak egészen távol
ról féltünk. Koporsóban kiterítve látjuk magunk előtt 
azt, aki nekünk a legdrágább, kivégzési osztaggal állunk 
szemben saját otthonunk előtt. És nincs menekvés: ami



elveszett, vissza nem hozható, ami fenyeget, el nem hárít
ható. Felébredünk — talán már néhány perc mrulva és 
úgy találjuk, hogy emberöltőkkel cammogtunk tova az 
élet utján. Talán este az élet sok harcos napja után még 
dacos feketén lengő hajunk is megfehéredett reggelre. 
Mert hiszen, amink volt, az csakugyan elveszett vagy ha
mar el fog veszni számunkra, amitől félünk, az talán más 
formában mintsem ezt álmunk mutatta, de lényege sze
rit mégis úgy a bekövetkezés utján van, még a közönsé
ges lidércnyomások (után bekövetkezni szokott megköny- 
nyebbülés érzése is elmarad.

Vannak, vannak a maguk évekre kinyúló pillanatá
ban jótékony álmok is, amikor valóságnak látjuk, tud
juk, amire reménykedve vágyunk vagy ami után le
mondva visszasírunk. Mellettünk van, akit lelkünk párul 
óhajt, már semmi akadálya, hogy örökké melletünk is 
maradjon. Győzedelmeskedünk ellenségeink, irigyeink, 
még saját gyengeségeink felett is ; ilyenkor nagyumak érzi 
magát a szolga, bál-és egyéb királynőnek a homály, had
verő tábornoknak a félénk imokocska. Magunkhoz ölel
jük rég eltemetett kedveseinket, mindenféléről elbeszél
getünk velük, óvakodva, vigyázva, hogy meg ne kérdez
zük miként lehet, hogy most itt vannak; mert ez sértené, 
elriasztaná őket. — Ma azután az ilyen álomgazdagságuk 
folytán hosszú éjjelek reggelén szánkban még az álmok 
édes mézével felébredünk — végtelen fájdalom lopódzik 
bensőnkbe. Hát a mienk volt az a sok, szép, az a végte
len jó — de haj! csak éppen az álomban — a valóságban 
soha sem lesz az, legalább igy nem. Sőt talán további 
életünknek már álmaiban sem.

Olykor életünk sark- vagy forduló pontjait jelző ne
héz éjszakáink egészen váratlanul, orvul törnek ránk; iz



galmas, fáradságos napunk, talán már egy előző álmatlan 
éjjel után végre nyugalmat, enyhet remélünk találni — 
és akkor egy véletlen meghallott szó, egy megpillantott 
kép, felvillant gondolat az üditő álom csendes vizei he- 
lyett megint a vad tépelődés örvényeibe, a gyötrő lidér- 
cek, közepébe taszit. De máskor előre tudjuk, mi vár ránk, 
úgy megyünk magányos hálószobánkba, mint a harctér
re, úgy fekszünk nyoszolyánkra, mint a kinpadra.



Nagybáti György ilyen éjszaka elé ment. Nem sze- 
pegve, nem kétségbeesve vagy magát tompán megadva, 
hanem a végsőre elszántan. Ma ő el fog jönni, már bizo
nyosan itt van, hogy vele leszámoljon. Ez a harc élet-ha
lál harc lesz éppenugy, mint akkor — de ez elől a harc 
elől ő nem kiván kitérni, mint ahogy az életben semmifé
le harc elől, lett légyen az öklözés, szuronytusa, üz
leti alkudozás vagy szeszivás, nem tért ki soha. Ezen 
az éjjel el kell dőlnie, hogy van-e annak a fejetlennek 
hatalma arra, hogy az ő fejét elvegye, vagy pedig most 
már végképpen el kell maradnia tőle, visszavonulnia szá- 
vamenti sirjába.

Csak még előbb egyszer láthatná Máriát, Karcsit! 
Ez nem lehetséges, százmérföldek vannak köztük. De ha 
lehetséges is lenne, mit jelenthetne ez számára? Mária, 
a tiszta, a jó, a finom, a törékeny, mindig egy szentkép 
volt az ő házában, akihez testileg alig mert közeledni, 
lelkileg meg egyáltalában nem — még akkor sem, mi
kor már a kettejük gyermeke itt volt. Hogy is mondta 
egyszer egy ő általa már el nem kerülhetett úri társa
sági összejövetel alkalmával, Jelics ezredesnél nem jó az 
embernek a saját szinvonala alatt házasodni. A méltósá- 
gos asszony, amint ezt kimondta, már ijedten is nézett 
ő rá és hamar a jótékony nőegyletről kezdett beszélni.



ő pedig teljesen igazat adott magában a méltóságos asz- 
szonynak, sőt azt is hozzátette: még sokkal rosszabb a 
saját szinvonal fölött házasodni.

És Karcsi ? Az egészen a Mária fia, nem az övé. Legalább 
ő nem ilyen mindig tiszta és rendes, jól tanuló, minden 
szavát meglatoló, mindenen elgondolkozó, mindenkihez 
jónak lenni akaró kis tudós, művész volt tíz éves korában. 
Hanem olyan, aminőnek egy fiúnak lennie kell: rossz 
és megint rossz, aki bosszantotta, verte a többi gyerme
keket, kifogott a nagyokon, sokszor kerülte az iskolát, 
kisebbszerü lopásokkal, rablásokkal is megszerezte a cse
megét, játékot, melyet éppen áhitott, azzal büszkélkedett, 
hogy minél többféle garázdaságra képes, amiben mások 
nem tudják utánozni. Karcsinak már az arckifejezése is 
koraérett, tulkomoly, szinte öreges. . .  Talán csakugyan 
nem az ő fia.... talán valami titokzatos módon amazé az 
évekkel Karcsi születése előtt. . .  elhalt. . .  másiké . . .

. . .  Talán nem is a fia annak a másiknak, hanem — 
ő maga. Honnan lenne különben, hogy ő soha egyszerre 
nem látja a fiát és az ellenséget? Talán az előbbi mindig 
csak az utóbbinak egy megjelenési alakja volt, melyet 
azért vett fel, hogy a legteljesebben megadja neki a visz- 
szajáró kölcsönkenyeret, a maga számára vegye el mind, 
ami neki van, amit szerez, legutoljára még a fejét i s ...

Akárhogy van és akárki az ő ellensége, ez éjjel szem
beszáll vele. Egy egy ellen — igy való ez férfiak közt; 
ne avatkozzék a kettejük dolgába senkisem. Gondosan 
bezárta az ajtót, lebocsátotta az ablakredőnyt, lecsavarta 
a villanyt. Előbb azonban meggyőződött, hogy élesre 
fent beretvája az éjjeli szekrényen vanre, a konyakos 
üvegből is lehörpintett egy jó adagot. Azután lefektében 
egyszerre sajátságos, mély szinte boldog megnyugvást



érzett, amilyen régen nem jutott osztályrészéül; alig egy 
perc múlva már mélységesen aludt is.

Nem sokáig. Hamarosan úgy érezte, hogy ébren van, 
tökéletesen ébren, villany nélkül is mindent lát, ami a 
szobában van és kivált mindent hall, ami ott történik. 
Nehéz, lassú, bizonytalan ütemü lépések dobbanása hal
latszik a recsegő padlón. Már itt van! Pom! most neki
ütődött a mosdónak, tehát már itt jár. Klirr! leütötte az 
éjjeli szekrényen álló poharat; közeledik. Itt is áll már 
az ágy mellett, kezeivel tapogatva a lepedőt, a párnát, 
a paplant. Elő a beretvát!

Most amaz száraz, póklábszerüen mozgó ujjaival 
megtalálta az ő torkát. Egy lendüléssel az ágyon terem, 
az ő mellén térdel hegyes csontos térdeivel. És összeszo- 
ritja a torkát. . .

Védekezni kell. Neki is van ehhez keze, szélesebb, 
izmosabb, mint amazé. Térde is van, bunkósabb, szüár- 
dabb. És kivált van, ami amannak egyáltalában nincs, 
harapni tudó szája.

Maga alá feszitette tenyereit, hogy felemelkedjék 
— nem sikerült. Felhúzta, kirúgta térdét — az ellenség 
sem mozdult mellén. Fogával a fojtogató kezek felé ka
pót — nem érte el őket . . .  így kell hát megfulladnom 
vagy csak elalélva bevárnom, hogy ő vegye fel a beret
vát és vágja el vele a torkomat. Ennek már nem szabad, 
nem lehet megtörténnie; a beretva az én számomra 
van itt.

Már meg is ragadta ezt a fegyverül készitett szépitő 
eszközt, már vállból le is nyisszantotta vele támadójának 
egyik, a bal karját. A kar leesett, a torkot szorító kezek 
egyike elengedte. De a másik még ott volt rajta, nem tá
gított; így is meg kell fulladnia ha hamar nem segit ma



g á n . . .  Le kell vágnia a másik kezet, a jobbat is. Ám 
ezt nem érte el olyan jól, mint a balt, csuklóban, könyök
ben még hozzájutott volna, de ott csodálatos keményre 
volt száradva, nem fogta a beretva. Hónalját pedig seho
gyan sem érte el, órákig küzködött, hörgött, mindig ke
vesebb reménnyel arra, hogy ebből a harcból épen vagy 
legalább élve kikerül. — Próbáljon szólni, könyörögni, al
kudozni? Ezt akkor sem tette volna, ha az a másik hall
hatta volna hörgő szavát, láthatta volna kifordult sze
meit, vagy ő Keller Helén mód tapogatva értethette 
volna meg magát vele . . .  Ne bojsze, mondta ő annak egy
kor. Ahova a harc vezetett, ott már az ő számára is csak 

ez volt hátra.
Végre csoda történt: a beretva eljutott oda, ahova 

kellett, a rém bal hónaljába. Leesett a másik kar, eler- 
nyedt a másik kéz. De a térdek még nem mozdultak el 
melléről — a boszniai sziklák nem állnak szilárdabban 
sok évezredes talapzatukon, fölöttük egy vártorony ma
gasságával emelkedik a fejetlen, kartalan törzs. Amig pe
dig ezek a térdek mellébe fúródnak, ez a derék reá ne
hezedik, nincs számára levegő. Le kell hát vágni az ellen
ség lábait is!

Ez megint az örökkévalóságon keresztül nem sike
rült ; a lábak még a karoknál is keményebbek voltak, a be
retva mindenütt lepattant rólúk. És a fuldokló mellében 
megmaradt levegő mindinkább fogyott, mind közelebb 
jött a pülanat, mikor legutolsó buborékát is ki kell hö
rögnie. De egyszer — mégis csak átszaladt a beretva az 
ellenség mindkét combján, a térdek is elernyedtek. Csak 
a tartásától elvágott derék hullott rá mázsa-sulyosan, 
vaskeményen a küzködő fejére — éppenúgy, mint a mi
napi, Szávaparti álomlátásban.



Nagybáti György most már felébredt, egészen tiszta 
öntudatánál volt. Megmozdulni ugyan még mindig nem 
birt, de legalább levegője volt. És a másik nem volt se
hol, eltűnt, bár a vére még ott nedvezett a párnán, lepe
dőn. Most nem jött el újra, nem támadhat többé, hisz 
már nemcsak feje nincs, de keze-lába sem. Végtelen meg
nyugvásteljes zsibbadtság fogta el az élete legsúlyosabb 
küzdelmén átesett férfiút.

Reggel azután nagy erőfeszítéssel feltápászkodott 
ágyából és kinyitotta a szobaajtót. Most már jöhetnek, 
újból kezdődhetik a tegnap. Tegnap? Mikor volt tegnap? 
Talán akkor, tizenöt évvel ezelőtt — vagy egy más kor
ban, más évezredben.

Julcsát mindjárt elküldte Istenes doktorért. Hogy 
beretválkozás közben kissé erősebben megvágta magát. 
Az orvos eljött és — nem hitte el a beretválkozási baleset 
meséjét. Hisz nem a hóna alatt meg a lágyékában vágja 
meg az ember magát arcszorének levakarása közben. 
Nagybáti arca különben egyáltalán nincs beretválva. Te
hát, miután senki más ember támadásáról nem beszél, 
csakis önkivületben sebezhette meg igy magát.

— Hiszen ez majdnem jó volt, — állapította meg 
az orvos, — igy nélkülem is megtörtént, ha kissé talán 
szakszerűtlenül is, az érvágás, mely már megint nagyon 
szükséges volt. Ma csak maradjon az ágyban, édesem, 
mondta a különben nem túlságos mély sebek betapasztása 
után; a beretvát ne tartsd többet az éjjeliszekrényedben 
és lefekvés előtt ne igyál konyakot.

Nagybáti megköszönte a tanácsot és mindjárt az 
orvost kérte fel, hogy tegye el a beretvát ahova jónak 
látja; úgy sem kell, mert ő hozzá borbély jár ezután be-



retválni, a konyakos üveget is kiviheti már a Julcsa. 
Hanem amint az orvos eltávozott, Julcsának azonnal 
vissza kellett hoznia a beretvát is, a konyakos üveget is. 
Ügy mint eddig, ezután sem bizom a torkomat más em
ber kezére, gondolta és ezt a drága konyakot is kár lenne 
elpazarolni.



Néhány napon át megint nem történt semmi Nagy- 
báti körül, sőt az egész városban serní. Mintha az augusz
tusi mérték szerint is rendkivüli forróság minden törté
nés-lehetőséget és cselekvés-inditékot, jót mint rosszat, 
elperzselt volna. Hrabowszky és Walkür a helyi lapszer
kesztők szinte a hajukat (mindegyik a magáét, nem egy
másét) tépték volna, mikor a rendőrség egyetlen csirke
lopást nem jelentett, a halottak kimutatásában alig egy 
két szegény csecsemő és öreg »háztartásbeli« szerepelt, 
a már már tűrhetetlenné váló port meg az epedve várt 
esőt minden hangnemben megirták már legalább tizen
kétszer — még a beográdi és budapesti telefon sem jelen
tett egyéb átvenni valókat a sport-hireknél. Ha ezek nem 
lennének, mindketten becsukhatnánk a boltot, állapítot
ták meg egymás közt a sajtó képviselői, az a mi kenye
rünk, amit az »Obüity«, a »Schwäbische«, a »Jugoszlávia« 
iderugnak nekünk.

Azt mégsem lehetett a lapba tenni, amiről pedig 
már mindenki városszerte beszélt, hogy az utóbbi idők
ben a város kitűnő polgára Nagybáti György igen meg
öregedett. Alig múlt negyven éves és már ősz, a járása 
nehézkes, a tekintete révedező, a beszéde olykor akado
zik. Mintha egy félév alatt húsz esztendőt öregedett vol
na. A »Jugoszlávia« kerthelyiség délutáni előkelőség-asz-



tálánál, mely ugyan éppen csak a föléje huzott védőpony
va kegyelméből volt árnyékos, mert a fák az augusztusi 
szárazság elleni tiltakozásként a rendesnél elébb elvetet
ték majd egész különben sem dús lombjukat — részvéttel 
forgatták a város egyetlen rendelkezésre áll beszédtár
gyát.

— Hát nagyon sok érte őt az utóbbi időkben, állapí
totta meg Mártonffy igazgató, a tűzvész, a Hodek-ügy, 
a szétvállás Máriától, az általános rossz üzletmenet.

— Meg a sok ital, vetette közbe Várkai tanár. Már 
azt kezdik beszélni, hogy Nagybáti legközelebb önként 
szanatóriumba megy magát delirium ellen kezeltetni. 
Azért már most is minden dolgát úgy rendezi el, hogy 
minden áttekinthető, biztos, előre beállított legyen, még 
ha ő nem is vezethetné tovább.

— No annyira még nincs, jegyezte meg Orádi kép
viselő, hisz eleget iszik, de az üzleti dolgait kitünően el
látja. Az azonban megint rávallana, ha maga ismerné fel 
bűnét-baját és ott keresné a segítséget, ahol a legjobban 
találhatja; mindig ilyen tiszta látású, erős akaratú ember 
volt; ennek is köszönhette vagyoni emelkedését.

— Mást is mondanak, — szólt most halkan Vucsetics 
Bátó, — hogy mind közelebb hajoltak őt hallani. — Állí
tólag, mikor lázban feküdt, olyan nyilatkozatokat tett 
volna, melyek folytán, ha igazak, könnyen a mitrovicai 
szanatóriumba kerülhet. . .  — Az a Boszniában meggyü- 
kolt és kirabolt marhakupec ? vetette most közbe Hra- 
bovszky, tudtok erről még valamit?

— Igen szólt Wolf volt földbirtokos, — Beográd-
nál egy fejnélküli holttestet fogtak ki a Szávából.



— Mikor? kérdezte Miskolczy, az iró. — Három 
héttel ezelőtt. . .

— Akkor nem az, szólt kézlegyintve Ohrenstein igaz
gató.

— Úgy látszik, — ábrándozott el Miskolczy, — hogy 
az emberek képzeletében a Nagybáti által akkor régen 
fiatalkorában kivágott minden egyes fa lefejezett ember
ré, minden leusztatott törzs vizbe dobott hullává válik.

— Mindenesetre sok dolga van neki Boszniával, fog
lalta össze véleményeket Ohrenstein — azt mondták kép
viselőséget készül felállítani Banyalukában, de most az 
hirlik, hogy az üzlet főszékhelyét teszi oda át. Mondják, 
hogy ezt azért teszi, mert igy akarják Máriával szép sze
rével bevezetni a végleges válást.

— Szomorú, szomorú, foglalta össze mindnyájuk 
nézetét OrádL

Ilyen és hasonló beszélgetések sok helyiségben és ház
ban folytak városka-szerte. Ezt az érdekelt is észrevette, 
lehetően kerülte is a népesebb uccákat, ahol most minden
ki megállította őt, aki máskor csak köszönni szokott és 
hogyléte, családja, üzlete, tervei utáni álszent érdeklődé
sekkel majd a sodrából is kihozták. Hisz nincs nekem 
semmi bajom, állapította meg magában, még ő miatta 
sem.

Crikvenicából mind sürgetőbb levelek jöttek. Jöjjön 
már az apa, még az iskolaév tényleges megkezdéséig két 
egész héten át lehet itt velük és az idő állandóan gyö
nyörű.

— A kedvesek, gondolta Nagybáti kesernyésen, ők 
azt hiszik, hogy csak tőlem függ, hogy hová menjek.



Azután vett egy levelezőlapot és nagy, gömbölyű írásaival ■ 
rákanyaritotta a szokott mondókát: »őrülök, hogy jó idő
tök van, nekem sincs semmi bajom, amikor lehet lesz, 
eljövök«. Egy nap azonban sürgöny jött Máriától: Nyug
talanok vagyunk maga miatt. Sürgönyözze meg, mikor 
jön, vagy mi jövünk haza. — Amire az apa csak egy szót: 
sürgönyzött vissza: Jövök.



Még ma este . . .  mormogta magában, mikor a sür
gönyt feladta. Egy éjjel tart az egész, holnap reggelre 
megérkezem. — Hogyan érthette ezt, hogy egyetlen éjjel 
Crikvenicára érjen, mikor sem táskát nem csomagolt, sem 
az állomásra nem ment, sem utazóautót nem rendelt, ha
nem magános vacsorája után mindjárt irodai hálószobá
jába vonult?

Ott kivette a szekrényből kedves konyakos üvegét, 
melyből ezúttal alig hiányzott valami. De sok hiányzott 
egy óra múlva, mikor az ember még mindig ott ült eme 
legtitkosabb bizalmasával szemben, lehajtott fővel, kö
nyökeit az asztalra támasztva, széles, csontos kezeit 
összekulcsolva. Mintha valami fölött nagyon mélyen gon
dolkoznék.

Egyszerre nehézkesen felállt és az ágy felé támoly- 
gott. Bizonytalan mozdulatokkal vetkőzni kezdett. De 
mégegyszer visszament az asztalhoz és egy hajtásra ki
itta, ami még az üvegben volt. Minek hagyná ott más 
valakinek. Az ágyban pompásan érezte magát; hiába, jó 
az az Erdelján-féle francia konyak, csak el kell találni 
a mértéket, mennyit igyék belőle az ember. Kevés fel
izgat, de több azután annál kellemesebben megnyugtat. 
Kivált, ha az ember tudja, hogy most már semmi nem 
zavarhatja meg, senki nem bánthatja. A telep őrző sze-



mélyzete a helyén van, mert tudják, hogy itthon a gazda 
és a tűzvész, meg az elbocsátások tapasztalata megtaní
totta rá, hogy nemcsak a tűzzel, de a munkaadó türelmé
vel sem jó játszani. Ő sem jöhet most már — azzal vég
legesen, mindenkorra megvívott, annak nemcsak a feje, 
de kezo-lába sincs többé, hogy újra ellene jöhessen. — 
Lecsavarta a villanyt, az ablaktáblákat már előbb gon
dosan becsukta volt.

Mégis, micsoda világosság szűrődik be ezeknek 
a tábláknak beretvakeskeny résein ? Nem is egyes fény- 
csikok rajzolódnak a falra, padlóra, hanem egyáltalában 
világosság van — amolyan tejfehér, sürü, áthatolhatat
lan világosság, melyben semmi mást megkülönböztetni 
nem lehet. Nincs is már körülötte szoba, nem ágyban fek
szik, hanem valami lágy, untalan összeomló, szertefoszló, 
majd megint az ő feje fölé is gomolyodó dunyhán. . .  
mintha felhő lenne.

Csakugyan az! És körülötte is csupa felhő. Kiseb
bek és nagyobbak, sürün összegomolyodottak és szélesen 
szétterülök. Az egyiknek emberi alakja, még arca is van, 
a másiknak fenevad-feje, a harmadik úgy áll ott, mint 
várkastély egy szirt tetején. De az emberi alak nem szólal 
meg, nem közeledik, a fenevad nem támad, a várkastély 
nem igér menhelyet. Sőt az ember most már oldalt hajolt, 
lábai elvesztek, arcvonásai boglyas hajával valami óriás 
virággá alakultak át. A fenevad kitátott száját nem tudja 
többé összecsukni, két állkapcsa külön-külön levált arról,. 
ami szétoszló fejéből még megmaradt, a várkastély és 
az azt hordó szikla közé pedig befolyt, beözönlött a ten
ger, a tornyok oldalt dőltek, a várfalakból vitorlás csol- 
nakok lettek.



Nincs többé jobb és bal, fent és lent, Ő sem tudja, 
feje az ég vagy a föld felé lebeg, a magasba repül vagy 
a mélybe zuhan-e. . .  Az egyik felhőgomoly mégis olyan, 
mintha Szerafin húsos arca, gömbölyös karjai-lábai csa
varodnának, kavarodnának valószínűtlen hempergésben. 
És arra, nagyon messze, egy olyan felhőalakzat, mely 
szent szobrok csoportjára emlékeztet. . .  Habfehér asz- 
szony ül ott, bánatos tartásban, szelíd kifejezéssel, 
Mária, az ő Máriája! És nem messze tőle göndör fejével, 
nagy szemeivel Karcsi. . .  csak szintén márványangyal- 
szerii fehéren!

De amíg azok mozdulatlanul egyhelyt lebegnek, egy 
másik alak a szélvész sebességével közeledik. Egy majd
nem vízszintesen meghajló törzs, egy rohantában előre 
és egy hátranyult kar. És mögötte a légben egy törzsé
ről lerepült f e j . . .  Most a karok és lábak is leválnak 
a törzsről, mindegyik darab külön repül. . .  De mégis 
egy csoportban maradnak és rohannak, rohannak, egye
nesen ő feléje .. .

Már megérkeztek, már itt van ő. Karjai, lábai visz- 
szataláltak a törzséhez, melyről iszonytatóan kalimpál
nak le. Most nem is fejetlen többé, vértelen, beesett vo- 
násu, üres szemű feje mint egy fáradt gyermekcsiga lóg 
nyakcsontja felett.

Az ember újra hálószobájában, ágyában van és újra 
küzd azzal, akit olyan régen, olyan sokszor legyőzött,
megölt, megsemmisített__

.Most azonban nem győzhet többé, az túlságosan 
erős lett. Mindegyik keze külön és mégis egyetértőén 
kaparja szemét, fojtja torkát, mindegyik láb külön 
tiporja gyomrát. Dereka mázsás kő súlyával és ke
ménységével zuhan mellére és emelkedik fel róla uj tá



madásra. A fej pedig, a rettenetes fej mindenütt ott ku- 
szik-mászik rajta, mindenhova bevágja hegyes fogait. . .

Az ember végső erejét szedi össze, bár tudja, hogy 
most már minden küzdelme hiábavaló. Megragadja és 
eldobja a kezeket, lábakat, leöklözi magáról a törzset. 
Gyér hajéinál megragadja a fejet és messze elhajitja a 
szobában, hogy csak úgy koppan, ahova esik. Mindhiába, 
mindig újra itt vannak, hevesebben és csak hevesebben 
támadnak, ő  még mindig védekezik, fáradhatatlanul ha
talmas géperejével, szabatosságával, de ezt mind ke
vésbé tudja, érzi. Egyáltalában nem tud, nem érez már 
semmit.



Az egész várost betöltötte Nagybáti György halálá
nak hire. Egy ilyen hatalmas, erős, javakoru ember és 
ilyen egyszerre elment! Hisz beteg sem volt, még szé
dülés is csak akkor jött rá, ha már nagyon is sokat dol
gozott vagy ivott — amennyit más ember egyáltalában 
nem birta volna ki. Az utóbbi időkben ugyan aggodalma
kat nyilvánított, valami ellenséget emlegetett. Talán. . .  
Hiszen ellensége volt neki éppen elég; nem is lehetett ez 
másképp annál, aki minden oldalra, emellett fel- és lefelé 
is olyan erőteljesen és sikeresen versenyzett, küzdött 
minden földi jóért. De még mindig több volt a barátja, 
tisztelője, mint az irigye, ellensége, kivált most a vég- 
kifejlés után mindenki áradozva emelte ki, nagyította 

jelességeit, érdemeit. Aki életében egy derék, hasznos, 
bár nem önzetlen és nem tulmagasan szárnyaló lelkű 
üzletember volt — az most egyszerre minden polgári 
erény a maga nemében egyetlen — fájdalom, már el
költözött — megtestesítője lett, a becsületes munka ju
talomra és elismerésre való jogának rettenhetetlen 
harcosa, emellett a jogosulatlan munkáskövetelések 
lángpallosu visszaszoritója. — Hiszen talán éppen itt 
volt a baj, az egész tragédia kulcsa.

A halott arcán karmolási, kezein harapási sebek 
voltak, egész testét ütések foltjai bontották. Az ágy,



sőt az egész szoba feldúlva. Ám az ajtó, ablak belülről 
voltak zárva, a sérülések, dulások orvosi megállapítás 
szerint mind olyanok voltak, hogy azokat halálvergődé
sében ő maga ejthette. Hiszen mikor a rendőrség rátörte 
az ajtót, még mindig úgy feküdt ott, felborított székek, 
asztalok, mindenféle szétszórt tárgyak közt a földön, 
hogy egyik kezével saját torkát szorongatta, a másikkal 
mellét karmolta. Kérdezték személyzetét, nem hallot
tak-e az ur szobájából valami zajt? De Julcsa, a cseléd, 
messze — nalán valahol nagyon is messze — aludt, nem 
hallott semmit; az éjjeli őr a telep felől neszeit valamit, 
de nem merte az urat háborgatni

Természetesen sürgönyöztek Máriáért és sopán
kodva számlálgatták, mikorra érkezhet meg Karcsival, 
mennyivel kell a temetést a szokásos időn túl is elhalasz
tani. De a feleség, a gyermek még aznap délután meg
érkeztek; még a családfő életében útnak indultak volt, 
mert már nem bírták a nyugtalanságot az apa örökösen 
beígért és mindig csak elhalasztott hozzájukjövetele 
miatt. Mire ők megjöttek, a törvényszéki orvosi bizott
ság megejtette a vizsgálatot, megadta az eltemetési en
gedélyt, miután a halál oka nem valamely bűntény, még 
csak nem is öngyilkosság volt, hanem egy egészen kö
zönséges, az adott körülmények között teljesen megma
gyarázható agyvérzés.

Makfalvy nagyapa fogadta az ajtóban leányát és 
unokáját, ő vezette be őket kíméletes, megnyugtató sza
vak, simogatások közt a már feketével áthúzott családi 
ebédlőbe, melynek közepén gyertyák közt, lépcsős rava
talon feküdt a még nyitott koporsó Nagybáti György 
fekete kabátba öltöztetett földi maradványaival Voná
sai most már egészen nyugodtak, szinte derültek voltak,



az éjjeli rettenetes végső küzdelemre nem utalt semmi, 
csak néhány keskeny karmolás az arcon és a nyakon, 
de ezek is alig látszottak, mert vértelenek voltak, akár 
az örökre elnémult ajkak.

A temetés másnap olyan nagyszerű volt. aminőt 
csak ebben a városban tudnak rendezni. A koszorúknak 
se szeri, se száma, a résztvevők be sem jutottak 
a lakásajtón, alig hagytak az ujan érkezőknek utat a 
kapualjban, még az uccán is nagyon sokan álltak el
vegyülve az itt is csak kíváncsiskodó környékbeliek, köz
tük valamennyi mezítlábas gyerek tömegében. A részt
vevők közt teljes számmal láthatók voltak Nagybáti 
egykori legádázabb ellenfelei is; most ezek is csak jó 
és szép szavakat találtak számára. Még egy nagy, tes
tes, fekete-fehérbe öltözött nő is állt ott hangosan zo
kogva, folyton »gyerünk márc-t suttogó lovagja által 
támogatva.

Hiába, mondta Hrabovszky szerkesztő a mellette 
álló Wolfnak, egy ellenség is kedves, mihelyt halott, 
tehát már nem kellemetlenkedik, ezért még köszönet is 
jár neki. — Ki tudja? felelte Wolf, hátha éppen azért 
vagyunk olyan buzgók a végtisztességadásban, mert va
lami titkos hang azt súgja nekünk, hogy csak most kez
dődik az igazi hadd el hadd, most érvényesítheti a csak 
látszólag elköltözött lélek mellettünk vagy ellenünk 
azokat az ismeretlen erőit, melyeket azelőtt szervezeti 
élete kötött volt le.

A gyászolók sorában ott volt látható minden ható
ság feje, minden társadalmi egyesület vezetősége; vég
tére nemcsak a halottat kellett megtisztelni, hanem csa
ládjának, a nagytekintélyű Makfalvy családnak is meg
adni azt, ami megillette, még ezen a gyászos utón is



részesülni az elköltözöttnek és családjának társadalmi 
állásában. Persze a legközelebbi család, Mária és Karcsi, 
keveset láttak mindebből, fekete ruháikban még simi is 
alig tudtak az egyre előttük jövő-menő részvétnyilváni- 
tók között. Asztalos apátplébános fényes segédletü éne
kes szertarásban, majd szívig hatoló emlékbeszédben bú
csúztatta el az egyház hűséges fiát, a legjobb család
apát, a szegények jóltevőjét. Egy szem alig maradt szá
razon, most már szabadon megindultak a feleség és a 
gyermekek könnyei is. Legalább a többi jelenlevők újból 
megtalálták azután szüárdságukat, mikor Orádi képvi
selő vette át a szót és a barátok nevében biztosította az 
elhaltat.de a hátramaradottakat is, hogy csak az távozik 
el belőle, ami mindnyájunknál múlandó, de mindenkorra, 
eltörölhetetlenül. elpusztithatatlanul megmarad, ami 
maradandó értékű: életmunkájának eredménye, bölcs 
véleményeinek visszhangja, derék tetteinek emléke, pél
dája. (Megkülönböztetés nem-derék tetteinek emlékétől, 
példájától? gondolta vagy mondta is csendeö-rossz- 
májuan Hrabovszky szerkesztő.)

Megindult a menet, olyan szélesen, amint ezt még 
nagyvárosokban is csak ritkán lehet látni — a kisváros
ban ellenben, ahol az uccai forgalom érdekei egy-egy 
negyedórára könnyen kikapcsolhatók, elég gyakori. Leg
elői a tűzoltó-zenekar haladt, a legkitűnőbben begyako
rolt gyászinduló ütemére — mintegy emlékeztetőül 
arra a szolgálatra, melyre a testületnek éppen nem
régen az elhunyttal, különben az egyesület bőkezű jó
tevőjével szemben alkalma nyüott volt. Azután jött az 
egyik telepi munkás által vitt kereszt, a fehér püspök
süveges, fehérszegélyü feketepalástos apát és egyházi 
kísérete. Majd a hatalmas koszorús, két oldalt fáklya



vivőktől kisérve, az aranyveretes koporsós kocsi —  
mintha ennek kerekei hengeritették volna lassan tova 
térről-térre, uccáról-uccára az egész nehéz, sötét, bána
tos zenétől hangos embertéglányt, üres kísérőkocsikból' 
álló hosszú csóvájával együtt. Mindenki elolvasta a ko- 
porsófelirást: Nagybáti György, élt negyvenegy évet. 
¿Hát csak ennyi volt? A koporó után jött apja, anyja 
által vezetve, széles-sürü gyászfátyola alatt zsebkendő
jét szeme előtt tartva Mária, mellettük szomorúan, de 
nyugodtan Karcsi. Azután a gyászolók, résztvevők 
szinte beláthatatlan serege. Az egész város ott volt, le
hetett volna mondani — de mégsem, mert a házakból, 
melyek előtt a menet elhaladt, még mindenütt ujabb és 
ujabb kiváncsiak rajai futottak elő, gyűltek a járdákon 
valóságos tömegekké.

Mikor este Mária és Karcsi egyedül hallgattak a 
lakásban, melyből már a bakacsint és a déli növényeket 
is elhordták volt, a fin egyszer csak fojtott hangom 
megszólalt: az apa most már nincs az irodában.

— Nem, felelte Mária, az apa nincs az irodában. . .  
az apa velünk van. . .  és most már mindig velünk is; 
marad.

fis mindkettőjüknek újra megeredtek a könnyét.



A halottak gyorsan száguldanak a feledés ködten
gerébe. De Nagybáti Györgyről még a temetés utáni 
napon is beszélgettek az előkelőségek a Jugoszlávia 
kávéházi asztalánál. Hűvösen, nyugodtan tették ezt; 
alig csendült meg egyszer-egyszer újra egy búcsúztatóra 
emlékeztető utólagos dicséret, egy »megint kevesebben 
vagyunk.« Sőt már éles bírálatok, találgatások is hang- 
zottak fel. Dankó Miska kezdte a kérdezést

— Mi is van azzal a hírrel, hogy Nagybáti nem 
«egészen tiszta utón szerezte volna vagyonának alapját?

— Azt mondják, — ismerte el Várkai tanár, — 
hogy az összeomláskor mindenfélével üzérkedett gaz
dátlan vagy ezekké tett marháktól kezdve lepecsételeb- 
len bankókig és megpecsételt sorsú emberek házaiig, 
így  lett a szegény erdei munkásból néhány év alatt 
nagykereskedő.

— Ez valószínű, — mondta Vucsetics Bátó, — de ez 
még kedvező eset. Beszélnek, hiszen tudjátok, valami Pan- 
telics nevű dolnja tuzlai marhakupecről, mások meg 
egy Neumayer osztrák bevásárló tisztről, akit a háború 
idején Bród környékén meggyilkolt és kirabolt volna.



Erre vonatkozólag a legutóbbi időben, mikor már nem 
volt egészen ura a szavainak, többször el is árulta ma
gát J..

— Hogyan? mondd csak el még egyszer, — kíván
ták többen is.

— Hát mindig valakiről beszélt, akit megöltek, a 
fejét levágták és a folyóba dobták. Azóta fej nélkül 
örökösen a gyilkosa körül settenkedik és lesi a pilla
natot, mikor bosszút állhat rajta. A gyilkos pedig nem 
más, mint Nagybáti. Érdekes, hogy a fejetlen emberrel 
együtt a fiát, a kis Karcsit is emlegetni szokta, azt fél
tette legjobban attól a halott ellenségtől. — De néha 
mintha már ettől a fiútól is félt volna.

— Nem is hiszem én, hogy gyilkos volt, — mondta 
ezúttal is Orádi képviselő. — Beteg ember volt legalább 
az utolsó időkben és betegségében rémeket látott.

— Én mást gondolok, — szólalt most meg titok
zatosan Mártonffy igazgató. — Nem tudom, hisztek-e 
a spiritizmusban és a lélekvándorlásban. Én hiszek és 
ezért azt gondolom. . .  mégis van valami a szegény 
Gyuri önvádaskodásában. Volt valaki, egy régen elhalt, 
akit talán nem fejezett éppen le, de valahogy életében 
nagyon súlyosan megbántott, talán valami módon az 
őrületbe, tehát fejvesztésbe kergetett. És az jelent meg 
neki azontúl mindig fej nélkül, az adta neki az ijesztő 
látomásokat, hallomásokat, sugalmazta azokat a felte
véseket, melyek miatt ő utoljára éppúgy elvesztette a 
fejét, mint egykor amaz. . .

Most ismét Várkai tanár vetett közbe egy kérdést:



— Vájjon akkor miért nem ismertette meg magát 
mingyárt teljesen? Miért jelentkezett mindig összeköt
tetésben a Nagybáti fiára való gondolattal?

— Ennek nagyon mély oka lehet, — szólalt meg 
Miskolczy iró.

A fejetlen ember mindenféle ijesztgetésével és csiny- 
tevésével együtt az én hitem szerint is egy beteg agy 
képzeletének szüleménye volt. De azért Nagybáti el
halt vagy akár csakugyan megölt ellensége mégis ott 
volt körülötte, hogy visszaköveteljen tőle mindent, amit 
az elvett tőle, tehát fejet, életet, vagyont — és ezen- 
felől még azt is, amit ellene elkövetett bűntette óta szer
zett. Világosabban beszélek: ha már a spiritizmusnál 
és a lélekvándorlásnál vagyunk, miért ne tételeznénk 
fel, hogy a fejetlen ember — Karcsi volt, ennek alakjá
ban, lényében öltött uj testet az, akit Nagybáti előbbi 
testétől megfosztott.

— Rémes gondolat! — sóhajtott Ohrenstein igaz
gató.

— Nem is olyan rémes, — jegyezte meg Miskolczy. 
Ha csakugyan úgy lenne, ahogy mondtam, még az lett 
volna a legjobb, ha Nagybáti mindjárt tudja, ki az ő 
fia, hol van az ő megölt ellensége. Akkor aligha gyö
törték volna a fejetlen-ember, rémlátások, lelkiismere
tét is teljesen megnyugtatta volna az, amilyen igazán 
jó apja volt annak, aki akárhogyan lett már most az ő 
fiává, még pedig, hiszen ismeritek, nagyon helyes, jó 
fiává. Akkor talán nem is bomlott volna meg az ideg- 
rendszere, nem roppant volna össze idő előtt az a ha
talmas szervezete.



— Ha csak alkoholtól nem, — vetette közbe Hra- 
bovszky. — De kérlek, ezért ne vessetek rám rosszaló 
tekinteteket, ne tartsatok rosszmájúnak. Én nagyon 
szerettem, becsültem Nagybáti Györgyöt és tulajdon
képpen azzal, hogy egészen egyszerű tényre vezetem 
vissza képzelgéseit, legbiztosabban tisztázom minden
féle borzalmas vádak alól. Ami különösen Karcsihoz 
való beállítását illeti, azt hiszem, mind hallottatok Freud 
elméleteiről, nevezetesen az ödipus-komplexumról, az 
apák és fiuk — természetes ellentétéről, mely még a 
legjobb apáknál és legjobb fiuknál sem hiányzik egé
szen, legfeljebb lappang más, jobbaknak érzett és ezért 
inkább vallott és nagyranevelt érzelmek alatt — csak 
néha néha válva megint nyüvánvalóvá, néha az apád
nak, de sokkal töbször a fiúnak valamely különben tel
jesen érthetetlen .szavában, indulatkitörésében, tettében, 
álomképében, még váratlan megbetegedésében is. A fiú, 
megengedem valóban jóérzésü ember számára keserves, 
de mégsem örökre elhárítható hivatása, hogy apja he
lyét az életben elfoglalja, tehát a fiú ösztönösen érzi, 
hogy élete elképzelt utján csak nemzője fokozatos vagy 
hirtelen távozása menetében haladhat a kívánatos gyor
sasággal, a nemzője tehát, bár a legtöbb irányban oltal- 
mazója, vezetője, segítője — vagy más tekintetben aka
dálya is. És ez az akadály tesz nagyon sokunkat egye
nesen apagyilkosokká — ha nem tettleg és végleg, hát 
legalább futó, de megint visszatérő, be nem vallott kép
zelgések alakjában, melyeknek hálaistennek csak igen 
kivételesen szerencsétlen idegzetű vagy életalakulásu 
embernél lesz gonosz tekintet, szó, vagy — azért saj
nos ez is előfordul — rémséges bűncselekmény. Ám a 
vüágon és kivált a lelki életben minden kétoldalú: nemt-



csak a fiú érzi olykor titokban apját akadálynak, ha
nem az apa is észreveszi, hogy ő a fiának útjában áll 
—  és ennek önmaga előtt bevallása ellen szintén első 
tekintetre megmagyarázhatatlan, különösen kedvezőt
len esetekben az őrületig menő álom- és éber-képzetek
ben meg ezek által befolyásolt szavakban, tényekben 
berzenkedik fel az idősebb emberben is meglevő élet
ösztön. Nagybáti fejetlen réme üyen módon volt csak
ugyan — bizonyára tudtán és akaratán kivül — a sze
gény Karcsika.

A szomszéd asztal páraás üléséről szólalt most meg 
egy halk, öreges hang, úgy hogy az asztalnál ülőknek 
ugyancsak figyelniök kellett, hogy megértsék. Gorkovics 
volt, aki ma véletlenül nem talált a kávéházban sakk
játékosokat, akiknek kibickedhetett volna.

— Én sokkal mélyebb értelmét látom Nagybáti 
képzelgéseinek. Én sem hiszem, hogy ő valaha gyilkos
sággal jutott volna vagyonához; olyan legénynek, mint 
ő, nem is volt üyesmire szüksége. Az a fejetlen ember, 
akit mikor az élete vége felé járt, untalan maga előtt 
látott vagy maga körül sejtett, akitől mindig félt, aki 
ellen örökké harcolt az nem valamely ismert ellensége, 
még kevésbé a kedves fia volt, — hanem az ő saját 
nem-éh-je . . .

— Nemién-je? Mi az? J ..
— Megpróbálom megmagyarázni, bár ehhez most 

nem egy kis psychoanalizis, hanem metafizika kell. A vi
lágegyetemben minden megvan mint lehetőség, de hogy 
valami tényleg létezzék, ahhoz az szükséges, hogy az 
ellenkezője, a tagadása ne létezzék. Tehát mindenki és 
minden, legyen az ember, növény, égitest, nemzet, állam



csak akkor kezdhet egyáltalában létezni, ha az ellenke
zője megszűnik. Vagyis miután egészen valóságosan az 
istenségen kivül senki és semmi nem létezik — minden 
abban a mértékben keletkezik, érvényesül, lesz mások 
számára észrevehetővé, ittlevővé, amelyben ellenkezője 
elenyészik, mások látó, észrevevő teréből eltávozik. így  
ami van, illetőleg számunkra van — az sem magában, 
sem a mi számunkra nem kell, hogy egyszerre bukkan
jon fel a semmiből, az már valami, talán csak egészen 
¿kivételesen felfogható előjelekkel tudathatja a léthez 
közeledését. Viszont aki vagy ami elmulófélben van, 
az ennek előjeleit adhatja, érezheti meg és ezek közt 
az előjelek közt a legbiztosabb a saját ellenkezőjének 
azon lét peremén jelentkezése, melynek terében mind- 
kettejük számára nincs egyszerre hely. Eddig te létez
tél, én nem — ezután te nem fogsz létezni, én igen — 
ezt jelenti az a sok kísérteties végbejelentés, melyről 
igen értelmes és szavahihető emberek értesítenek. Még 
a kisgyermekek különféle mumusai, melyeket akkor is 
elképzelik, ha senki nem ijeszti őket velük, melyektől 
egyformán remegnek, akár kéményseprő, akár cincér, 
akár kefebenke alakját adják nekik — tulajdonképpen 
ezek is mind ama gyermekek nem-én félelmének érzé
keltetései, egy lénybe foglalásai. Nagybáti Györgynek 
a nagyon is sok munka meg . . .  egyéb által tulcsigázott 
idegrendszere egy olyan áramfelfogóvá, detektorrá fi
nomodott, aminő — szerencsénkre — csak nagyon ké
vésünkben működik. Ma Nagybáti Györgyünk nincs 
többé — a nemnagybáti nemgyörgy — persze egészen 
ismeretlen, meg sem nevezhető módon, helyen, környe
zetben, rendeltetésben, elnevezéssel — biztosan van 
már.



Mindnyájan hallgattak.
— Hát ki tudja, — sóhajtott végre a többiek gon

dolatát is kifejezésre juttatva Orádi.
És a gabonaértékesitési rendeletekről, meg a pénz

intézeti kamatlábról kezdtek beszélni.

Vége. —
















