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Nemcsak a kegyeletnek kívánunk adózni, ami
kor a jugoszláviai magyar irodalom egykori lelkes 
szervezőjének, Szenteleky Kom éinak válogatott 
írásait — születésének hetvenedik és halálának har
mincadik évfordulójára — átnyújtjuk a mai olva
sóknak. Elhatározásunkat nagyon megerősítette az 
a tény is, hogy Szenteleky bői, szerepéből és mun
kásságából, emberi és írói magatartásából már csak 
ellenőrizhetetlen emlékek maradtak, könyvei kö
zül legfeljebb egy-egy kötetet találhatunk nagyobb 
könyvtárak polcain, folyóiratai — a Vajdasági 
írás, A Mi Irodalmunk , a Kalangya  — teljesen  
hozzáférhetetlenek, önkényesen kiragadott idéze
tek, rajongó vallomások vagy mindent sommásan 
elintéző fanyalgó legyintések helyett talán mégis
csak egyszerűbb őt magát megszólaltatni, hogy 
szervezői szerepét és jelentőségét, helytállásának 
szempontjait, küzdelmeit környezetének érzéketlen
ségével, fejlődésének ellentmondásait, vívódásait 
önmagával és nem utolsó sorban írásművészetének 
értékét novelláiból, tanulmányaiból és cikkeiből 
ismerje meg s ítélhesse meg egy, az övénél embe
ribb korban élő nemzedék.

Mert Szenteleky írásait olvasva, a korra is visz- 
sza kell néznünk, a jugoszláv királyság népelnyo
mó korszakára, amikor magyarul írni ezen a v i
déken tüntetésszámba ment, amikor a magyar írót 
harcra, kompromisszumra, hallgatásra vagy elvá
gyódásra kényszerítették a lépten-nyomon m eg
nyilvánuló diszkriminációs intézkedések, elbocsá
tások, letartóztatások, kiutasítások, a büntetésből 
való áthelyezések; amikor a jugoszláviai magyar
ság polgári rétege — tehát az a réteg, amelytől az 
itteni magyar irodalmi és szellemi élet támogatá
sát Szenteleky várta —, érdekeinek figyelembe vé
telével. sértett nemzeti érzülete fülledt magányába



zárkózott, s legfeljebb az Üj Idők vagy a Színházi 
Elet egy-egy becsempészett száma felé mutatott 
némi „irodalmi” érdeklődést.

Szenteleky nem készült fel a harcra, ami pedig 
itt elkerülhetetlenebb volt, mint bárhol másutt. 
Budapesti folyóiratokban megjelent novellái, Krúdy- 
hangulatokban fogant regénye, a Kesergő szerelem , 
kissé még a századforduló ízlésének megfelelő v i
lágfájdalmak csendes melengetése volt, menekülés 
a valóságtól, s hazatérve Jugoszláviába, pesti kap
csolatainak megszakadása a bezárkózást, az elvá
gyódást, az írás öncélú passzióját még csak megerő
sítette benne. 1925-ben napvilágot látott hangulat
képeinek gyűjteménye, az Ügy fáj az élet , egy sá
ros faluba száműzött széplélek halk sóhajait pó- 
lyázgatta szép lejtésű mondatokba, a hazai táj az 
emlékek ködében jelenik meg, írásaiban ott van a 
háború előtti kisváros, Zombor, nosztalgiában is 
visszahívhatatlan képe, de az író enyhe iróniába 
rejtett tartózkodása is érezhető, ahogy az európai 
kultúrán pallérozott ízlésével a távolságot tartja az 
itteni megváltozott világgal.

És ő az első író ezen a vidéken, aki a közeledést 
keresi a délszláv népek szellemi élete felé. A hú
szas évek végén Debreczeni Józseffel szerb költői 
antológiát szerkeszt, majd Csuka Zoltán ösztönzé
sére megindítja a Vajdasági Írást, az első folyó
iratot, amely körül már kezd kialakulni az itteni 
irodalmi élet. A Vajdasági Írást azonban alig két 
év után megfojtja az „átkos közöny”, a polgári ré
teg érdektelensége. De akkor már egyre erősebben 
kezd kibontakozni Szentelekyben irodalomszervező 
programja s egy különálló szellemi élet kialakítá
sának szükségérzete.

Egy újvidéki napilap mellékleteként megindítja 
A Mi Irodalmunk című revüjét, fiatalokat próbál 
nevelni, szlovenszkói példára „új arcú” magya
rokat, akik nem követik apáik példáját, a bezár
kózást, de az itt élő népek felé fordulva az együtt
élés békéjében keresik jövőjüket.

A Kalangya elindulásával tartósabb hajlékot kap
tak a vajdasági magyar írók, s Szenteleky elkép
zelése egy sajátos ismertető jelekkel bíró irodalom 
megteremtéséről, Vajdaság szellemi egységéről, kü
lönleges táji színeiről annyira tudatossá válik, hogy 
most már verseiben és novelláiban is a helytállás, 
a szülőföldhöz való ragaszkodás és a helyi színek 
művészi transzpozícióját sürgeti türelmetlen hév
vel, megalkuvást nem ismerő hittel.



S ha programja nélkülözte is a világnézeti elkö
telezettséget és az osztályharc jelen valóságának 
felismerését, jómaga mindinkább elszakadt osztá
lyának kilátástalan, marasztaló s kisebbségi tuda
tában retrográd magatartásától. Szerb írókat m él
tat, szüntelenül ápolja kapcsolatait a szerbekkel, s 
ugyanakkor elkeseredett szavakkal panaszolja a 
meg nem értést, a Don Quijote-i harcot, és biztatja 
társait újabb küzdelmekre.

Mert csak társai voltak már, az írás révületébe 
merült álmodozók, mozgalma elkerülhetetlenül lég
üres térbe jutott, elvesztette társadalmi megalapo
zottságát, és népes olvasótábor helyett csak kény
szeredett támogatókat szerzett. A munkásmozga
lom magyar toliforgatói nem tehették magukévá a 
programját, újabb bezárkózást láttak benne, s ha ő 
küzdött is a megnyerésükért, az irodalmi élet egy
ségére törekedve, a Kalangya sohasem jutott el a 
jugoszláviai magyarság szélesebb rétegeihez.

S mégis ebből a reménytelennek látszó küzde
lemből alakult ki a vajdasági magyar irodalmi élet, 
amely Szentelekyben a vezérét látta, azt a tiszta 
kezű literátort, aki megszállottságában főleg fiata
lokból álló társait biztatásával, bátorító szavaival 
az írás révületében tudta tartani. Ez az ő iroda
lomszervezői szerepe jelentősebb volt alkotó mun
kásságánál, amelyet korán bekövetkezett halála — 
negyvenéves volt, amikor meghalt — sem enge
dett kilombosodni, és szerkesztői elfoglaltsága is 
háttérbe szorított. Két regény maradt utána, az 
említett Kesergő szerelem , melyet folytatásokban 
közölt Kiss József lapja, A Hét, míg másik regé
nyét, az Isola Bellát az Erdélyi Szépmíves Céh adta 
ki 1931-ben. Cikkeiből, tanulmányaiból, hátraha
gyott novelláiból 1944-ben válogatás készült, s re
gényeivel, valamint az Ügy fáj az élet című köte
tével hat könyvben látott napvilágot irodalmi ha
gyatéka.

Válogatott írásainak két kötetében talán nem is 
sikerül teljes képet adni arról, amit a maga korá
ban jelentett, az olvasó remélhetőleg mégis kiérzi 
novelláiból a nagyobbra termett alkotóművész ere
jét, cikkeiből és tanulmányaiból pedig egyrészt a 
világot járt ember nagy kultúráját, másrészt a hu
manizmus következetes harcosának hitét és lelke  
sedését meg önfeláldozó szeretetét, amellyel a vaj
dasági magyar irodalom honfoglalásáér küzdött

A szerb írókról szóló cikkeit és tamdMányait



nagyrészt az alkalom szülte, az ő idejében azonban 
úttörő munkának számított az ilyen sebtében írt 
alkalmi megemlékezés is.

Végül meg kell mondani, hogy az ellentmondá
sok, amelyek fejlődésére, egész irodalmi munkás
ságára oly jellemzőek voltak, nem hiányoztak ma
gánéletéből sem. Szenteleky Kornél születésére 
nézve szerb volt — atyja Sztankovics György, 
Bács-Bodrog vármegye főmérnöke, anyja Koszits 
Teréz, dunántúli hivatalnoki család leánya —, az 
író azonban csak a háború után kezdett szerbül ta
nulni, s halálos ágyán áttért a katolikus hitre.

Ez a két kötet a kegyelet érzésével és a szemlél
tetés szándékával készült, s ha a kiadó kívánhat 
valamit az olvasónak, amikor a vajdasági magyar 
irodalom egykori vezérének válogatott írásait át
nyújtja, az csak annyi lehet: próbálja megérteni 
ezekből a könyvekből, milyen em berfeletti küzdel
met kellett vívnia Szenteleky Kornélnak, hogy a 
vajdasági irodalmat a maga útján elindítsa.

Ez az út azóta messzire vitt, kiszélesedett, bené
pesedett, Szenteleky egykori programja reálisabb 
formát és igazabb tartalmat nyert, társadalmi je
lentősége is szilárdabb alapot kapott, az ugartörö 
azonban kétségtelenül ő volt, tévedéseiben is lel
kesen hirdetve az emberibb holnap eljövetelét.
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VÁGYLÁNGOK 
SIVÁR KARÁCSONYESTBEN

Bársonyos, áléit kék foltok komorlanak elő 
az ibolyás sóhajokkal telehintett hótakaró alól, 
a tűlevelű tornyocskák dacosan m erednek fel a 
sápadt, hideg égbe, m int árva igazságok. A 
völgyben még sebesen zajlanak a fehér tajtékos 
vizek, nyugtalanul, de m ár lankadt erővel pas- 
kolják a sim ára nyaldosott köveket, holnap vagy 
azután elném ulnak ők is, opálos jég szunnyad 
majd a sziklák likacsos ölében, holnap csend 
lesz, fehérség lesz és szorongó hideg, hiszen már 
Tamás apostol neve napja is elmúlott, néhány 
lap van csak h á tra  az öreg kalendáriumból, és 
az új esztendő dermesztő fagyokkal karöltve 
érkezik erre a vidékre.

Piros meg kék szálakból szövi sötétes ruhá
ját az este, a fenyők m ár feketék, m int a mély
séges harag, fehér hópalástjukon pedig acélkék 
árnyékok szenderegnek. A nap mögött narancs
vörösre festődik az ég, m intha valahol túl az 
iromba ormokon hatalm as m áglya égne. Az 
ezüsthajú asszony egyedül ül a szobában, az 
öreg imakönyvben összeölelkeztek m ár a betűk, 
a korhadt, magányos udvarházban ijesztően 
lüktet a csend, m int elhagyott, fárad t szívek
ben a halálfélelem. Ancsura ügyetlen kézzel 
rakosgat a hideg konyhában, a fagyos úton ke
mény lépések dongnék, lódobogás közeledik, 
akárcsak valósággá váló átkozódás, és itt-ott



fájdalmasan felpattan, felpukkad egy puskalö
vés.

Idámkozni kellene, hiszen Ádám és Éva est- 
véje van. Lomha homály nyújtózkodik a nagy 
szobában, a csend az öreg ingaórával társalog, 
vigasztalan árnyak ülnek az ezüsthajú asszony 
köré, a kandallóban pedig erőtlenül parázslik a 
tűz, mint álmos, hályogos piros szem, mely m ár 
nem kíváncsi arra, ami körülötte történik. Az 
ósdi, szomorú szagú imakönyv lecsúszik a fe
hér hajú asszony öléből, koppan egyet a földön, 
azután ismét csend van. Nem lehet m ár imád
kozni. Ancsura gyertyát hoz be, és a sarokba 
űzi a szent este fekete, félelmes manóit, akik 
eddig kajánul ugrándoztak a szoba közepén, a 
lehullott imakönyv körül. A gyertya megreb
ben, a vén szolgáló felveszi a megszentelt köny
vecskét, és az órára tekint. Bizony m ár vacso
raidő lenne. Valahol sikoltás hallatszik.

Az ezüsthajú asszony belenéz a gyertya bús, 
sárga lángjába, mely megsokszorozódik, m intha 
vastag, szivárványos üvegen keresztül nézné az 
árva, sárga lángot. Ezer meg ezer gyertya gyúl 
fel, világosság lesz, a gyertyák ezüstporos fe
nyőágakon ülnek, és kerek, örömfényes arcok 
mosolyognak fel. Ó, szent, vidám, könnyes, ka- 
cagós karácsonyok! Gyermeki csókok a ráncos 
homlokon, jókedvű zaj a vastag, tubákos falak 
között, széles örömök, k inyújto tt kezek, á rta t
lan hahoták, kecses koccintások, nyájas mákos
kalácsok, aranyvörös tea gőzölög az öreg öblös 
csészékben, a bodros fejű unoka m ár letörte a 
nedves hangú trom bita fejét, szelíd kártyajá
ték folyik a sarokban az egyik ükapa sárga sza
kállas arcképe alatt, majd betlehemes gyerekek 
döcögnek be éktelen csengővel és idétlen álar
cokkal, és Ancsura áhítatos rém ületére össze- 
sározzák a szőnyeget. Együtt voltak mindnyá
jan, összebújtak ezen a fenyőszagú estén, mint



didergő verébcsalád a tornác hallgatag párká
nyán. A postás csomagokat hozott délelőtt, ven
dégek érkeztek az esti vonattal, P éter rendbe
hozta a vendégszobákat, vizet készített a nagy 
hasú kancsókba, szappant helyezett a mosdóra, 
meleg, hím zett papucsot te tt az ágy elé, és a 
nagy cserépkályhák meghitt mályvavörös me
legséget hin tettek  szét a sokáig lakatlan szo
bákban. És aztán boldog viszontlátások voltak, 
és könnytől csillogó szemek, vidám, becézgető 
vacsorák, kínálgató szavak, elégedett mosolyok, 
bíborvörös borok, gondtalan beszédek, kipirult 
orcák, andalító nyugodtságok — a boldogság 
homlokon csókolta ezen az estén az árva, fe
hér hajú öregasszonyt.

A gyertya lángja megtörik, m int viharban a 
remény mécsese. Ancsura száraz, szomorú va
csorát tesz az asztalra, és köténye sarkával las
san megtörli a szemét. A hegyoldalon zúg a szél, 
m int balsorsot átkozó távoli tömeg, a fenyők 
ezerhúrú, havas hárfáján iszonyú panaszok sír
nak, és idegen katonák baktatnak a szende vá
roska felé. Egyszerre puskaropogás. A nyűtt 
kezű szolgáló keresztet vet. Azután elhalkul
nak a léptek, és lassan csend lesz, ijedt, facsaró, 
fájdalmas hangtalanság. A vacsora szánalmasan 
pihen a kopár asztalon, a gyertya oly árván li
beg, m int egy haldokló utolsó sóhaja, és An
csura ismét köténye után nyúl, amikor valaki 
halkan, bizalmasan m egkopogtatja az ablakot. 
A száraz, nyű tt szolgáló riad tan  rebegi:

— Szent Isten, rabolni jönnek . . .
A fehér hajú  asszony szelíden megrázza a 

fejét:
— Csak nyisd ki a kaput, Ancsura. Nem el

lenség akar bejönni.
Ancsura óvatosan, remegő kézzel nyitja ki a 

kaput. K int egy galléros, bizonytalan alak áll, 
és vidáman, sietve susogni kezd:
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— Én vagyok, Ancsura, ne félj. Ezer veszé
lyen rohantam, lopództam, vergődtem keresz
tül, lövés súrolta vállamat, és fáradtság remeg 
térdeimben. Űztek, üldöztek, és én szaladtam, 
kúsztam, lapultam , m ajd ismét mentem, si
ettem, rohantam, csakhogy itt lehessek e szent 
estén.

Ancsura kacagva felzokog, az öröm különös 
hangokat csiklandoz ki belőle, és az ám ulat le
húzza ráncos állát. Felmegyek a lépcsőkön, és 
úgy érzem, hogy lépteim oly könnyűek, mint a 
képzelet tipegése. Az előszobában a régi, rózsa
szín, tompa fényű lámpa ég, a komor szarvas
agancsok, a kitöm ött egerészölyv, az angol 
sportképek, a pörge kis vadászkalapok a foga
son régi ismerősként üdvözölnek. Belenézek a 
zöld tükörbe. Arcom lenge, sápadt, m int egy 
álom.

Belépek az ebédlőbe és az árva, öreg asszony 
felemelkedik a székről. Kissé felém jön, és fe
lém nyújtja remegő kezét. Ezernyi gyertya ég 
a szobában, ínyes ételek csillognak a fehér 
abroszon, mennyei csengők csilingelnek, ezüst 
hó hull a sudár fenyőfára, bohókás füst úszik 
az asztal felett, valahol angyalok énekelnek, és 
vörös orrú öregurak kártyáznak a sarokban. 
Ránézek a fehér hajú asszonyra: arcáról csen
desen és boldogan csorognak a könnyek. A szí
vem, a torkom összeszorul, és szemem kissé ho
mályos lesz. Ö ntudatlan hevességgel széjjeltá
rom karomat, m int repülni készülő nagy madár, 
és lelkemből felszabadul ez a rekedt, rejtett, 
reménytelen sikoltás:

— Édesanyám!

(1918)



Mocsaras rónán bércekre vágytam
Ady

Lehunyom szememet és messze járok. Szállók 
a kék végtelenbe, a lenge megtisztulásban, ál
mok, vágyak, mosolyok felhői felé. Repülök, 
majd ismét lehullok, m int sokszor, m int mindig. 
L ehullok a porba, és bambán, piszkosan tápász- 
kodom fel.

-  Ó . . .
Menni kellene, akarni kellene, de csak kinyúj

tom a kezemet az ég felé, a holnap felé, mint 
ijedt, suta pogány a füstölgő kőrakás előtt. Se
gítségért kellene kiáltani, de senki se hallja, 
senki se érti a szavam. Szaladni szeretnék, de 
megbotlok, lábamon béklyó van, kezemet ot
romba m arkok szorítják, vállam at görbére 
nyomják az átkok, mint súlyos rőzseköteg a 
mesék szegényemberét. Gyenge vagyok és egye
dül vagyok, és vonszolom magam tovább az 
izzadt, tespedt rónaságon nyűgös hétköznapok, 
mulya vigyorgások, apró tövisű bogáncsok kö
zött.

—  Ó . . .
És csoszogok, topogok tovább lecsukott fejjel, 

roggyant térddel, erőtlen kézzel, néma ajakkal. 
Már nem kérdem: merre? hova? Sohasem kér
dem, miért? és meddig? Távolról olykor csábos 
délibábok csalogatnak, hódítós napok hívnak, 
integetnek. Én mosolygok, m int torz keleti is
ten, legyintek a kezemmel nagyon fáradt em-



berek módjára: szép, szomorú, könnyes hazug
ságok! És csodálkozom, hogy milyen furcsa és 
kegyetlen az élet, m ilyen őrült kavargás, meny
nyi gyűlölet és m ennyi ostobaság! Mennyi vér, 
mennyi kín, mennyi könny és mennyi gonosz
ság!

-  Ó . . .
Lehunyom a szememet és messze járok. A 

vonat száguld, robog, és vidáman zökken át a 
váltókon meg kereszteződéseken. A hollóhaiú 
hercegnő m ár felvette utazótáskáját, sőt m ár a 
fátyolt is eligazította a tükörben, m ikor egy 
kecskeszakállú ú r felénk fordul: ,,Va ella a Fi
renze?” „Si signore. P resto arriverem o” — fe
leli a kecskeszakáll, és becsomagolja utazósap
káját. Csakugyan, itt-o tt m ár előbúvik az Arno 
széles sárga szalagja, tornyok, kupolák, m ere
dek homlokzatok jelzik a liliomok városának 
közeledtét. És néhány perc múlva m ár a Santa 
M aria Novella finom ornam entikája előtt ál
lunk, m ajd a kocsi végig visz a belváros szűk, 
patinás utcáin a Santa Croce felé. A pompázó, 
véres és művészi m últ sóhajt és regél, m int tol
las trovatore: a ghibellinek és guelfek sebzett 
homlokai, Lorenzo il Magnifico széles vállú 
alakja, tivornyák és harangzúgások, bűnök és 
szépségek, a Beatricék és Lucretia Borgiák, a 
Francesca da Riminik és Mona Lisák megda
lolt, megszépült szerelmei, Dante, Bocaccio, Ci- 
mabue, Andrea dél Sarto  hatalmas, sajátos egyé^- 
niségei fájdalmas, kusza ám ulásunkban olvadnak 
össze m últtá és történelemmé. Gyermekes áhí
tatta l állunk meg az Uffizi palota előtt. Talán 
letérdelünk Michelangelo Apollója vagy Ado- 
nisa előtt, és szűzi, kába csodálattal lépkedünk 
a huszonnégy term en végig. Csupa szépség, 
csupa művészet, csupa rajongás, csupa szere
lem . . .  Azután átm együnk az Am ón és a Giar-



dino di Boboli ciprusai meg olajfái között szét
terül a kemény arcú P itti palota, m int széplelkű 
Tirannus várkastélya, benne pedig világot és 
történelm et átfogó színek, vonalak, vásznak so
rozata: Perugino, Tizian, Raffaello, Murillo, 
Rubens, Van Dyck . . .

— Ó . . .
Hunyja csak le a szemét, sápadt virágszál, és 

ismét csak vonaton ülünk. Most hagytuk el 
Marseille-t, az eleven Cannebiére-t, az áporo- 
dott szagú kikötőt, M aupassant novella-hátte
rét. A nyugodt és előkelő expressz simán vágtat át 
a provence-i majorokon, a telt és öblös színű me
zőkön. Karam elles fagylaltot szolgálnak fel az 
étkezőben, és egy finom, fehér kéz kecsesen 
nyesegeti lapos kanalával a hideg, hamvas édes
séget, m ajd alig nyito tt száján becsúsztatja az 
olvadó, hűvös mandulaízt. Avignon, Lyon... nem
sokára meglátom Párizst. Alig tudok figyelni ol
vasmányomra, izgatott és kíváncsi vagyok, m int 
valam ikor régen karácsony estén, mikor szív
szorongva vártam  a szőke hajú  istenke csönge
tését. Ah, m ár Fontainebleau-n robogunk ke
resztül, és nem sokára a Gare de Lyon üvegbol
tozata alatt leszünk. Párizs, ó, m ár látni: Pá
rizs! Este van, millió viLany- és gázsugár: 
sárga, fehér meg zöld. A kocsi baktat, k itér és 
megáll a sok sietős járm ű előtt. Most átme
gyünk a Szajnán, és a Jard in  des Plantes fái 
alá kerülünk, ahol Bourget regényalakjai sétál
gatnak. Azután megyünk tovább a Quai St. 
Bernard-on, és karcsú leányok, vidám kacajú 
asszonyok, szalmakalapos férfiak állnak, men
nek, várnak, sietnek. Egy autó száguld el mel
lettünk, benne kivágott, tavaszos arcú hölgy, 
m intha Louise de Lavallière lenne. Vajon hová 
is megy a mi kocsink? A Champs Elysées vagy 
a Bois de Boulogne felé? Lüktet az élet, az íz
lés, az ötlet, a szenvedély, és felszikrázik a



múlt, nagy emberek, nagy eszmék múltja. Meg
elevenednek történetek, hősök, regényalakok, 
forradalm i képek, fejedelmi pompák, fehér pa- 
rókás kurtizánok, felhangzik Danton öblös ba
ritonja és a guillotine szúrós szisszenése, jako
binusok kavarognak a Pont Neuf-ön, m ajd a 
császár fehér hasú m uskétásai masíroznak vé
gig a boulevard-on, a kom m unisták pedig vörös 
zászlót húznak a Palais de Justice zászlórúd- 
jára. És felbukkan Hugó Viktor, Balsac, Dumas, 
Zola Párizsa, a sok eszmeharc, a bájos poézis, 
az árucsarnök szagú náturalizm üs és az örökös 
Párizs-rajongás. Gondolatban, szertelen, íves 
m ozdulattal átfogom a Louvré-t meg a Mont- 
m artre maszatos, bánatos kávéházait. Párizs, 
Párizs .. .

—  Ó . . .
Azután ismét lezuhanok, m int olvadt szárnyú 

Ikarosz. Por száll körülöttem, és porfelhőn ke
resztül szívós, szúrós szamárkórók bámulnak 
rám. Nem küldök panaszos ja jt a szürke sem
mibe, hiszen barmok bőgnek a póros pusztán, 
és koncleső kuvaszok morognak áz ajtók előtt. 
Nem sóhajtok, hanem fáradtán, ütődottén to
vább kúszok. Majd aléltah összerogy ók, m int 
názáreti királyfi a Koponya hegyen. És lehaj
tom fejemét, hogy senki se lássa szemem ned
ves udvarát, ^elkem  sajogos lesz, arcom masza
tos lesz, és trágyaszagot hoz magával a szél. 
Lehajtom fejemet, hogy senki se lássa arcom 
fájdalmas grimaszát, a por pedig csak hűlt, 
hántol, fullaszt, m egfojt és csendes közönnyel 
ejtemet, m int remegő fényű zsarátnokot, mely 
más tájon, más levegőben talán  melegített és 
világított volpa.
(1925)



GESZTENYEVIRÁGZÁS

Kicsiny, sziromból készült karácsonyfák ü l
dögélnek az Öreg vadgesztenyék ágain, néme
lyek sápadtak, sárgák, m int finom viaszfigurák, 
mások rózsaszínűek, m int a málnafagylalt. Az 
ötujjú  levelek vidám án legyezgetik a kecses, 
büszke sziromtornyócskákat, m intha gőgös, dí
szes . gróf kisasszonyoknak udvarolnának, akik 
fpnnhéjázó,,merevséggel fogadják az udvarlást. 
A gesztenyefák alatt sétálgatok, a holnapi leckét 
tanulgatom;: v.nyelvtanból ismétlés van, latinból 
húsz sor memoriter, történelemből. JJlászló ural
kodása . . I  Oly szép az enyhe májusi alkony, 
m int az arapyfényű ifjúság, m ár gyenge, puha 
por szikrázik, aránylik az ég szelíd, narancspi
ros peremén a városvégi kertek fölött; mély 
zöld színekben szunnyadoznak a fák, a virág
agyakból vidám tulipánok, ábrándos íriszek vi
lágítanak tarka színekben, m int báráíságps li- 
dérclangok:' ' .
r Ö, .bársonyos, hallgatag ,: gesztenye virágos, a l
kony á tok! .Loretói litán iá t énekelnek a .keskeny 
arcp apáqák, Jézus fehér, . v irág o d  enyugodt 
gyertyalángok közül nézi a lehajtott^fejű hívő
ket, tömjénfüst és fűszeres liliomillat ; hull ki a 
Szent János utcára, m int sápadt m alaszt,. mint 
a mennyek jpszagú ígérete, és kába, . alázatos 
mormolás hapgzik a rácsos., ablakpk m ögül: , ^



— Könyörögj érettünk . . . Hallgass meg m in
ket . . .

A vak verklis éktelen, ódon keringőt darál a 
sarkon, a piacon hájas kofák m ár olasz cseresz
nyét kínálnak, ájtatos arcú asszonyok jönnek a 
zárdái litániáról, a korzó cukrászdájában fagy
laltot meg jegeskávét lehet kapni, a negyedis
ták kim entek növényt gyűjteni a csatorna p art
jára, Guszti bácsi pedig, a nyomorgós délceg 
gavallér, öreg, sárga zsirardijában sétálgat a fő
utcán. Otthon nagymosás van, az udvaron ke
resztül húzott kötelekre teregetik a fehérruhát, 
mely vakít a tiszta, déli napsütésben, a sárga 
pelyhes kis csibék idétlen, sötétedő toliakkal, 
fürgébb lábakkal szaladgálnak, kapargálnak a 
bodzabokrok tövében, és függetleníteni akarják 
m agukat túlzottan aggódó, unalm asan kotyogó 
anyjuktól. A Vadászkürt elé poros leandereket 
helyeznek, katicabogár kúszik az orgona fino
man erezett levelén, kertünkben sima, sötét 
bim bókat h a jt a bazsarózsa, a külvárosi utcák
ban maszatos lábú gyerekek sárkányt ereget
nek, és bodros, gomolygós felhők követik fu tá 
sukat, m int barna füst a helyiérdekű vasút lo- 
komobilját.

Jó atyád névnapja érkezik el. Korán kelsz, 
noha iskolába nem kell menned e napon, 
gyöngyvirágcsokrot szorongatsz kezedben, és 
elmondod betanult köszöntődet. Vörös orrú m e
gyei hajdúk jönnek, hosszú asztalt terítenek 
meg a teraszon, vidám sárga sört csapolnak a 
folyosón, a konyhában meleg pogácsa készül, az 
ovális tálakon élénk színű retekrózsákat, síkos 
fényű vaj csíkokat, pettyes szalám itallérokat 
csoportosít a gondos szakácsnő, hangos, öblös 
jókedvvel, kisebb-nagyobb csoportokban jön
nek a derűs arcú gratulánsok, a megyeházán 
csupán a kopott könyökű díjnokok maradnak,



akik ilyenkor több merészséggel bóbiskolnak a 
vármegye ügyei felett, m int máskülönben. Fel
köszöntő és zabolátlan zavaros éljenzés hang
zik el, majd a kaszinói dalárda háromszólamú 
énekbe kezd; a kusza zajban, a sör- és szivar
szagban aléltan h ajtják  le fejüket az asztalra 
helyezett tulipánok. Mind több és több lesz a 
felköszöntők száma, s lassanként a délutánba 
hajlik a névnapünneplés. — Az egyik segéd- 
m érnök fényképfelvételeket készít, a kaszinó 
dalárdája teljesen fegyelmezetlenül m agyar nó
tákat énekel, a kancsal alispán pedig úgy ölel
geti a pocakos fizikatanárt, m int széles csípőjű 
szakácsnőj át. Estére cigány lopódzik be az ebéd
lőbe, a nyári konyhából zamatos csirkepapri- 
kásszag indul útnak a m ájusi estében, arany 
gyöngyökben pereg le a fejes salátára csurga
to tt olaj, a lengő szakállú levéltáros a lehullott 
levelű rezgőnyárfán kesereg, és kissé szeszélye
sen dirigálja a füstös képű bandát. Sötét lesz, 
kilenc órát harangoznak, le kell feküdnöm, 
m ert holnap iskola—latin, számtan, term észet
rajz, történelem. Szobám felső ablaka nyitva 
van, láthatatlan  szárnyakon belibben a tavasz, 
m int titkos vágy, m int soha nem érzett szomo
rúság. Nem tudok elaludni, m ert áthallatszik a 
cigányzene, a zagyva, csörömpölős, kacagós 
mámor, öreg vizslánk a holdat ugatja, távolból 
fakón fütyül a vonat, és a sejtelmes éji látogató 
sajátos, nyugtalanító illatokat hoz magával.

Sokan az osztályban megszámlálták a napo
kat. Még negyvenegyszer alszunk, és akkor ki
kapjuk a bizonyítványt. Csak az a sok ismétlés 
ne volna! A virágzó gesztenyék a la tt sétálgató 
diák m ár türelm etlen, a nagy szünidőt várja, az 
utazást, a szabadságot, az iskolai gondok és kö
telességek eltávozását. Piros betűs ünnep jön, 
fehér fátyolos, bam ba arcú leánykák tipegnek a 
templom felé, fehér cipőjük orra beleütközik a



piac rücskös kövezetébe, imakönyvet és csipkés 
zsebkendőt szorongatnak kezükben, m intha túl- 
világi üdvösségük függne a merev szorongatás- 
tól. Áldozócsütörtök van, mely napon sok dolga 
van a sánta fényképésznek.

A bazsarózsák maholnap kinyílnak már, pün
kösd közeledik, a gólyák pajkosan keringenek a 
szomszédék kéménye körül, bodros bárányfel
hők nyájaskodnak az égen m int zsenge angyal- 
szárnyak, és a jövő hét szombatján majális lesz 
az S. erdőben. Vékony hangú elemisták verik 
fel a bükkösök méla, zöld némaságát, nemzeti- 
színű zászlókkal szaladgálnak a rövidnadrágos 
gyerekek és angol-búr háborút játszanék. A 
vendéglőben sváb rezesbanda totyog, a tisztá
son zsákfutást rendez a kecskeszakállú tanító, 
estefelé kocsikon jönnek á mosolygós szülők, 
in t 'fé iv é  tekintühk a fák között feüj káló hb- 
rftáíyha, ¡a /iníntázbtt “ lafíípionbk ériyhé 'fényt 
vetnék á. piros abröszú asztálokra, aztán1 tűzi
já ték ' kő vétké^ík, éá égy 'aszfaltos 'hégyszögben 
tánébá kezdenék á felsős g ím názisták .v

A gészten yefák  lásSari, fájdalm asan h u lla tn i 
kezd ik  p irinyó szirm aikat, a szirm okból készü lt  
karácsonyfák  kopaszodnák már, á gőgös tor- 
nyocskák szelíd , szom orúsággal m egalkusznak a 
m ülandósággah Érik, sá r g u l,, pirül már a cse
resznye, vastag por száll fe l az utakon rözö^Ös 
parasztszekerék után, hprpadt locsolóval hűsír 
tik a főutca boltjait, k özeled ik  a vizsga, a b izo
nyítványkiosztás, a nyaralás, a széles szabad
ság. A délután  lustán  eln yú lik , m int héverésző  
m acska a tornác párkányán, apád fürjészni 
m egy, vá llára  vészi puskáját, és az örge vizsla  
eléged ett ábrázáttal. k u llőg  utána. A tetőrő l , f e 
hér galam bök jpállnak, lassú  szárnycsatto
gással elrepülnék, m int továtűnő tündprálm ok.,.



BOGDÁNRA HALÁLÁRA

Tarka farsangi kacajok hullanak a béklyós, 
gyáva napokra, és te elmentél a farsangi zagy- 
vaságok között csúnyán, sietve és . fájdalmasan. 
Rövid ittléted alatt sokat tanultál, sokat szen
vedtél és tűnődtél, töprengtél, gondolkoztál az 
életen, az embereken meg a Koch-bacilusok dia
dalmas háborúján. Mikor a láz, a köhögés nem 
kínzott, valószínűleg vissza is emlékeztél Pestre, 
az  Üllői útra, az anatóm iai előadásokra, a kli
n ikakertre, az előadások hangulataira, a szigor
latok izgalmaira, tanulásos éjszakákra, budai 
tavaszokra, D una-parti sétákra, s talán  ~ mo
solyra is nyílt ványadt, vértelen ajkad -r- ó, 
igen: szép volt. Leszálltéi a villamosról, jegyie
teket szorongattál sápadt kezedben, és félrtieh- 
tél a központi klinika' lépcsőjén, Pali bácsi ab1 
lakában megnézted, nem  é rk eze tt-e :• levél ha
zulról. Azután lem entéi a kertbe, tavászodott 
már, április volt, csíkos kabátú betégek térifé* 
regtek az utakon. Lantos kolléga fedetlen fővel 
sétál á kórbonctani intézét 'előtt, még van né
hány perc, még él lehet ismételni "a főbb kar- 
cinóma-alakokat, avagy á daganatok patogené- 
zisét. Te sápadt vagy, csupán Szemed sötétlik, 
m int bőrös sejtelem. Éént bádbgásztalokon ot
rom bán nyúlnak él á hullák. Buták, bűzösék, 
türelm esek és unalmasak. A komolykodó latin 
szavak íiászt'ü lnek  a felnyitott bélék rothadá-



sos gázaival. A vízvezeték sugára szerényen csu
rog, a M ária utcán egy autó gördül tova, az 
olló sercen, m ikor felnyitja a szívkam rát: dila- 
tatio cordis, arteriosclerosis aortae . . .

Mosolyogva kell emlékezni arra  a korra, ami
kor úgy hittünk szavakban, felosztásokban, el
méletekben, gyógyításokban, m int bámész gye
rekek a varázsló tündérben. Azt hittük, hogy 
az orvostudományok fegyvertárával biztosan 
m egnyerjük az örök harcot, legyőzzük az alat
tomos baktérium okat, az ismeretlen kórokat, és 
m ár Mecsnyikov optimista világnézete bonta
kozott ki a holnap horizontján, m int rózsaszín, 
májusi hajnal. Miénk az élet hatalm a! Szinte 
türelm etlenül, nyugtalan vággyal kívántunk be
tegeket, hogy meggyógyítsuk őket, hogy ki
próbáljuk az elméleteket, a szép, komoly köny
vek tekintélyes hangú tanácsait, lelkesedésünk
ben, önteltségünkben hadvezéreknek hittük 
m agunkat, akik nem ismernek, sőt el sem kép
zelhetnek vereséget. Később azonban mégis 
m egtudtuk, hogy az élet piszkosabb, kuszább, 
m int a fölényes könyvek és a majolikás, vidám 
arcú klinikák. Az élet rácáfol az elméletekre; 
a hivésekre, a rajongásokra, a csatákat egymás 
u tán  veszítjük el, sőt magunk is elhullunk eb
ben a szívós, hatalm as, végtelen harcban.

Legfájóbb, legkegyetlenebb hullás a mi hullá
sunk. Heteken, hónapokon át feküdni teljes tu 
datossággal, hűvös józansággal, és várni a szív 
elfáradását, a gümőbacilusok térhódítását, kö
högni éjjeleket, virrasztani az elpusztulás biz
tos gondolatának társaságában, a hőmérő bal- 
jóslóan emelkedő higanyát figyelni, tudni a sie
tős, csúnya, kikerülhetetlen meghalást — ezt 
senki sem szenvedi annyi hősiességgel, annyi 
kegyetlen tudatossággal, m int egy orvos. A ke
resztény vértanúk, a ködben, hitben rohanó 
forradalm árok szenvedései szinte eltörpülnek



annak a halálvárása előtt, aki ism eri a halált a 
maga meztelen vigasztalanságában. Te nem hit
tél angyalokban, Hófehérkékben, hárfás menny
országban, lelkek szállásában, szent Ágoston ta
naiban. C anterbury Anselm bölcselkedő medi
tációjában, Schelling miszticizmusában, nem 
hittél álmokban és reményekben, okkultizmus
ban és spiritizmusban — te csak a halálban 
hittél, amiről biztosan tudtad, hogy érted jön, 
sőt — m int jó orvos — valószínűleg pontosan 
tudtad, hogy m ikor jön érted.

Tanulásodal, tudásoddal és tapasztalataiddal 
folyton jobban tépődtek, rongyolódtak az ámít- 
gatás, a hitegetés cifra selymei, és te csupa
szul, didergőén álltái a halál tornácában. Mi, 
orvosok nem járunk  meseországban, nem kó
szálunk felhők között, mi, ha becsületesek va
gyunk, úgy hitetlenek is vagyunk. Mi látjuk és 
tudjuk, hogy nincs tovább, és nem vigasztal
hatjuk m agunkat N irvánákkal meg Paradicso
mokkal. Mi pucéran, nyitott szemmel megyünk 
a fekete szakadék felé. Ha elég bátrak  vagyunk 
ahhoz, hogy végiggondoljuk a gondolatot, úgy 
nem m arad borúnk, vigaszunk vagy kábasá- 
gunk. Eldobtunk m agunktól m inden ámítást, 
hogy tudásunk tisztább legyen, ledobtunk ma
gunkról m inden színes fátyolt, hogy látásunk 
élesebb legyen, feláldoztunk minden ringató, 
simogató, babusgató hazugságot, csakhogy job
ban, józanabbul segíthessünk mások baján és 
jaján. Ezért pusztulunk el mi a legnyomorul
tabban.

Ó, sápadt, hangtalan Bogdánka, íme, most te 
is anyaga lettél az anatóm iának és prédája a 
rothadást keltő m ikrobáknak. Te m ár rég tud
tad, hogy ez a sors vár rád, hogy az élet köte
lesség és a halál rothadás. Nincs vigasz és nincs 
visszatérés, csak elnémulás van és megsemmi
sülés. Oly kevés napsugár mosolygott rád, és



oly hosszú, oly göröngyös, oly nyomorúságos 
volt a golgotád. K urta  életed annyi könyvvel, 
kötelességgel, köhécseléssel volt tele, a háború, 
az erőszak gálád garázdálkodása m egremegtette 
siető kis szívedet, te tavaszra, tengerre, távoli 
napfényre vágytál, és csúnya, hosszú, sáros 
romlás le tt az osztályrészed. De te nem zúgolód
tál, nem türelm etlenkedtél. Hangtalanul, szelíd 
mosollyal vártad a nagy szakadék eljövetelét.

A nagy csendben, álm atlan, óraketyegős, vé
ré jtékes éjszakában te töprengtél és bölcselked- 
tél az életen, a marakodó embereken, végtelen 
világokon, felm érhetetlen naprendszereken, 
m egláthatatlan mikrobákon s az örök, oktalan 
elmúláson.

Vértanúbb voltál szent Ágotánál, akit pará
zson hentergettek meg, hősebb voltál Perpetuá- 
nál, akit leopárdok téptek szét az arénában, na
gyobb voltál a spanyol boszorkányoknál, akik
ből szöggel, lánggal, tűvel, csigával űzték az ör
dögöt, m ert nem úsztál ködös tébolyban, agya
dat nem öntötte el a fanatizmus őrülete, füled
ben nem muzsikáltak hozsannás hallucinációk, 
szemed előtt sohasem nyílt meg a csillogós. 
ígéretes, angyalos mennyország. Te tudtad, lá t
tad sorsodat: a korán kopogó halált — és m o
solyogtál, m int nagyon bölcs próféta.

Búsan, borzongva bámullak, ó, Bogdánka. 
Fülembe Beethoven sötét hangjai dörögnek, fe
jem lecsuklik, m int vigasztalan virág az őszben, 
és megdörzsölöm szemem szögletét.

(1925)



SOUVENIR D’AOÛT

Napokon át esett az eső, tompa, lucskos, vi
gasztalan szürkeség omlott széjjel a völgyben, 
mint hervatag hölgy lelkében a hangtalan bú- 
songás, a vastag lábszárú asszonyok magasra 
emelték szoknyájukat, ha a nagy vendéglőbe 
igyekeztek ebéd- és vacsoraidőben, a kecskesza
kállas fürdőorvos pedig felhajtotta k ö rg a lé riá 
nak csuklyáját, am int az a turista-árjegyzékek
ben látható. Oly korán látogatott el az este, a 
nedves, enyvszínű sötétség, m intha fanyar, po- 
dagrás öregúr ágyát készülne megvetni, aki 
nem kedveli m ár a hosszas vacsorákat, a társa
ságot, az anekdotázást, vagy a magányos estvéli 
pipaszó és vörös bor barátságát. Unalmamban 
és elkeseredésemben öt sóskiflit ettem  meg 
uzsonnára a haboskávé mellé, az újságokban 
mindig elolvastam az apróhirdetéseket meg a 
meteorológiai intézet sürgönyprognózisát, és ha
lálosan beleszerettem egy szivarbarna hajzatú 
kisasszonyba. A kúrszalonban a legdivatosabb 
zenedarabok a Strauss-keringők voltak, néha 
ugyan eljátszották a Lüszisztraté egyes részle
tét, azután egy nagylábú bécsi leányzó hegedű
jével és Gluck m enüettjeivel szerepelt, mégis 
sokan bosszankodtak és panaszkodtak, hogy 
fejletlen a zenei élet, s hogy a hibás fogú zon
gora felső c-je m ár h-nak is beillik. A m aka
csul csúf idő szobafogságra, csendes szórakozá
sokra, beszélgetésekre és zsémbeskedésekre



ítélte a nyaralókat, az ezredesék kemény ka- 
cajú katonatársaságban lansquenet-t játszottak 
az egyik sarokban, B.-nének, a fehér nyakú 
pesti asszonynak hevesen udvarolt a lapátfogú 
szolgabíró, Sándor bácsi, a Sáros megyei föl
desúr pedig vadászhistóriákat mesélt három  pa
radicsomarcú öreg úrnak  és fahajas fo rralt bort 
ivott hőstetteihez.

Fájdalmasan, végtelen türelemmel csurgott, 
kopogott le a víz a Nagyszálló lyukas ereszé
ről, m int kellemetlen beteg nyöszörgése, az é t
terem  ablakaira hqmvas pára lehelődött, az 
egyik felső ablaktáblát többszörösen m egrázta 
az esőgyöngyös szél, de azért a hibás reteszt 
senkinek sem ju to tt eszébe kijavíttatni. Sziva- 
lecziky úr, a császárszakállas bérlő némi elége
detlenséggel és m agyartalan hangsúllyal kiál
to tt fel, ha a teraszon ázó asztalait és a fősé
tány barátságtalan, esőgyűrűs pocsolyáit szem
lélte az étterem  ablaka mögül:

— Vége m ár a szezonnak, kérem alássan . . .
Valéria halk fájdalomm al vallotta be, hogy 

holnapután komolyan elutaznak. Az István — 
napi mulatságból m ár úgyse lesz semmi, édes
anyjára, aki m ár tíz fürdővel többet vett, m int 
am ennyit az orvos előírt, nyomasztólag hat a 
lucskos időjárás, nem sokára az iskolák is elkez
dődnek, és ötödikén m ár az intézetben kell 
len n ie . . .  Vacsoránál üresen m aradt néhány 
asztal, és a molett, halovány pesti hölgy aszta
lán pöffeteg rózsacsokor jelezte, hogy ő is el
indul a holnap reggeli vonattal — a fürdőven
dégek lassanként elszökdöstek, mint öregedő 
dáma mellől a táncos gavallérok. Csupán a bé
csi hölgy hegedült szívós kitartással, és Sándor 
bácsi sem fogyott ki kalandos körvadászatok
ból, vaddisznótörténetekből és mulatságos ka
csalesekből. Az érkező nyaralók névsora m ár 
csak egy-két sorra szorítkozott, a másodemeleti



szobák lassanként lakók nélkül m aradtak, Fló
rián, a zöld kötényes bérszolga sanda tekintet
tel rak ta kocsira a bőröndöket, és illő borravaló 
ellenében szerencsés u tat is kívánt a távozók
nak.

A kanyargós hegyi ösvényeken senki sem járt, 
a sziklás kilátók felé nem indultak szatyorral, 
szöges cipővel és pörge tiroli kalappal ellátott 
kirándulók. Hűvös, barátságtalan volt az idő, 
mint gyomorbajos nyugdíjas kedélye. Fagylal
tot m ár nem csináltak a kávéházban, m ert úgy
se rendelte volna senki sem, a nagybőgős több
ször dörmögött a kevés borravaló m iatt, és az 
a h ír terjedt el, hogy a kösz vény es báróné befűt- 
te te tt szobájában. A fehér nyakú, kacér szemű 
pesti asszony szerenádot kapott az utolsó éjjel, 
és m ásnapra kissé kedvesebb lett az idő, voltak, 
akik felöltő nélkül is kimerészkedtek, sőt úgy 
tapasztaltam, hogy a kopasz nagybőgős is ke
vesebb szigorúsággal és elégedetlenséggel ke
zeli hangszerét. Ezen az estén Valéria majdnem 
könnyekre fakadt, m ikor együttlétünkről, az el
röppent szép napokról, közös alkonyati sétákról, 
titkos ígéreteinkről és a válás kegyetlenségéről 
beszéltem a kúrszalon tükör alatti pamlagán. 
Utolsó este volt, az ezredesné hahotázva ciga
rettázott, a bécsi leány talán szebben hegedült, 
mint máskülönben, a szél nem kopogtatott az 
étterem  rozoga ablakán. Szivaleczky ú r merev 
udvariassággal forgolódott asztalunk körül, 
m intha az ú tra  készülők emlékezetébe kellemes 
képmását akarta volna elhelyezni.

Másnap csakugyan elutazott Valéria. Kikísér
tem őket az állomásra, kötelező rózsacsokorral, 
száraz torokkal és nehéz, szorongó ifjú szívem
mel. Tiszta, te lt színű augusztusi nap volt, a 
hegyoldalak frissen, komolyan, kékesen zöldell
tek a hosszas eső, a hideg, párás éjszakák után, 
mint könnyekben megmosott reménységek. A
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nap kíméletesen szurkálta át a felhők porszínü 
rongyait, a bükkfaleveleken felcsillant az eső 
vibráló csöppje, a lomha, kövér kocsi belezötyö- 
gött a zavaros tócsákba, a sárpettyek ilyenkor 
ijedten ugrottak fel, és a vén tót kocsis dör- 
mögve csapkodta göthös lovait, m intha ők len
nének okozói a gondozatlan útnak, a kevés bur
gonyának meg a sors egyéb igazságtalanságá
nak, melyek akkortájt az öreg kocsis mérges 
kedélyét bosszantották.

— És fog reám gondolni? — kérdezte Valéria 
m egható melegséggel, m ikor egyedül m aradtunk 
a felvidéki állomás néptelen, szürke kis pe
ronján.

Jelentős némasággal megszorítottam keskeny 
kezét, és akkor csakugyan azt hittem, hogy so
hasem felejtem  el dohánybarna fürtű  nyári sze
relmemet. A vonat m ár bent pöfékelt az állo
máson, a völgyből felbúgott a gőzfűrész mélabús 
sírása, a verőfény kibukott a foszlányos felhők 
résén keresztül, a himlőhelyes hordár elhelyezte 
a csomagokat, és Valéria búcsúzáskor titokza
tosan odasúgta: írjon. Azután felszállt, rózsái
m at dédelgetve karjá ra  vette, m int szopós cse
csemőt, m ajd kihajolt az ablakon, és mondott 
válamit, m ikor a vonat elindult, amit azonban 
nem értettem  meg. Bólintottam  egyet, és meg
emeltem kalapomat, a távolodó vonatból pedig 
ideges kis zsebkendő repkedése volt látható az 
egyik ablak körül.

A múlandóság, a soha vissza nem térés ólmos 
érzése ráfeküdt lelkemre, m int valami lomha, 
szürke macska gazdájának fehér vánkosára. Va
lériával együtt elutazott egy nyár, egy augusz
tus, egy zöld diákszerelem, a gondtalan ifjúság 
egy darabkája, mely Után azzal a meddő kese
rűséggel, azzal a facsarodó fájdalommal nézek,



mint szeretett halo tt koporsója után, melyre sú
lyos, sárga göröngyöket dobnak a közömbös 
sírásók.

(1925)



HALOTT HÚSVÉTOK

Áprilisi napfény aranylott, szikrázott a dél- 
előttben, a városkában áhítatos csend, szent ké
szülődés leselkedett, m intha ritka vendég lenne 
érkezőben, a házivarrónők m ár befejezték az új 
tavaszi ruhákat, a vajszínű félcipőt még meg 
kell sürgetni a kopasz, zöld kötényes mesternél, 
a toronyban a kereplő üres hangjai kopognak, 
panaszkodnak, mint gégebajos öreg ú r beszéde, 
kalappróba folyik a tükör előtt, a böjti hal li
hegve dobálja magát a konyhaasztalon, a gye
rekek pattogatott kukoricát majszolnak és tele
szórják vele a szobát.

Templomba járunk, lam entációkat énekelnek 
a kóruson, m egbám ulják a szent sírt, a sok pál
mát, a sok borostás növényt, a merev arcú, őrt 
álló katonákat és a pieta sárga, gyertyafényes 
testét. Űj kalapunk összegyűrődik a tolongásban, 
a templomajtó előtt megszaporodnak a koldu
sok, m int öreg, beteg m adarak a m agtár körül, 
kint tavasz van, a sarkon kék meg vörös lu ft
ballont árul egy kecskeszakállas öreg ember, 
aki feltűnően hasonlít a tanfelügyelőre. A kál
várián feketéllenek, mozognak az emberek, fél
rebillentett fejjel, áhítatos arccal nézik a stációk 
naiv, öreg, ütődött képeit, és leengedik kezük
ben a széjjelnyitott imakönyvet. Túl a kálvárián 
nedves, selymes füvön m étát játszunk, sikítunk, 
kacagunk, kipirulunk, mocsári gólyahír kiabál



ki az árokból, az országúton kislányok lépked
nek, biztosan ibolyát voltak szedni az erdőben. 
Rakoncátlanul utánuk kiáltunk, ők szaladni 
kezdenek, mi szélesen, pajzánul kacagunk: ta 
vasz van, szünet van és gyerekek vagyunk. 
Odahaza ezalatt ta lán  tojásokat föstenek, és el
rejtik  őket az éléskamrában. Mire hazaérünk, 
foltos bárány csetlik-botlik az udvarban, mekeg, 
fél, elszalad, mi azonban megfogjuk, és füvet 
tömünk a szájába. Este szüléink képes bibliáját 
forgatjuk, úgy olvassuk a Getszemáne-kerti 
gyötrődést, Júdás árulását, Jézus elfogatását, 
Pilátus kézmosását, m int Hoffmann elbeszélé
seit, melyet m inden szombaton az iskolai könyv
tárból kértünk, azután hosszas unszolásra kíno
san és kelletlenül boldog húsvétot kívánunk, 
barkás, nyúlás, piros tojásos lapokon kereszt
apánknak meg más távollevőknek, kezünk tin
tás lesz, m int szépírási órán, nagyot ásítunk, 
szemünk m ár fárad t az éles levegőtől, az elmúlt 
nap felhőtlen szabadságától, szilaj játékaitól.

Nagyszombati alkonyatkor a posta, a plébánia 
és a pénzügyigazgatóság sivár ablakaiban meg
hatott gyertyák rezegnek, zúgnak, zsongnak a 
harangok, m int lüktető hozsanna, zizegnek az 
új ruhák, ném elyek még sántítanak az új sárga 
cipőben, sokakat meg sem ism erni merész színű 
köntösükben, a tömjénes homályból előkerülnek 
a templomi zászlók, melyek eddig kalodában 
álldogáltak a padok mentén, fehérruhás leányok 
viszik őket, azután piros galléros ministránsok 
csöngetnek, fontoskodnak, az ösztövér káplán 
tomjénezve hajlong az asztmás plébános előtt, 
aki nehézkes léptekkel, fölemelt szentséggel 
baktat a bíbor baldachin alatt. Városi hajdúk 
mennek oldalt, kivont karddal, szíj as csákóval, 
azután a kövér kántor csoszog, szemüvegét erő
sen letolja, hangját pedig oly büszkén rezegteti,



m int elhízott, öreg kakas: körülötte ősz hajú, 
fekete ruhás polgárok énekelnek, egyik kezük
ben gyertya imbolyog, a másikban imakönyvet 
ta r ta n a k . . .  ének, beszéd és hangszóró össze
zsibong, m int zűrzavaros bogárdongás, le kell 
venni a kalapot, meg kell hajolni a csöngetésre, 
de térdre m ár csak az ereszkedik, aki nem hú
zott új harisnyát az ünnepség tiszteletére.

A bárány paprikás szaga m ár az előszobában 
kelletlenkedik, sokára kell csak lám pást gyúj
tani, bús, hízelgő jácintszag nyújtózkodik a sza
lonban, m int édes semmittevés, kis húgom 
ügyetlen buzgalommal füves fészket készít a 
húsvéti nyúlnak, a narancsok gúlában mosolyog
nak az üvegtálban, m int negyvennyolcban az 
ágyúgolyók. Friss mézesbábot rágdicsálunk, 
kankalincsokor szorong egyik szűk nyakú vázá
ban a tükör alatt, apám  hazajön a kaszinóból, a 
posta képeslapokat hoz, egyikük a Riviéráról 
érkezett, valamelyik rokonunk onnan küld hús
véti üdvözletét.

— Milyen szép lehet most Nizza — mondja 
anyám, és kis ideig elmereng a napsütéses lapon, 
m ajd kisiet, hogy a vacsora után nézzen.

Másnap reggel piros, lila, pettyes, képes, sely
mes tojások köszöntöttek ébredésünkkor, kis 
húgom m indjárt majszolni kezdte a csokoládét, 
mely egyik szétnyitott tojásból kiömlött. Bim- 
bamoznak a harangok, az ünnep kikészített reg
gelében tiszta verőfény, kisvárosi áh íta t h in tá
zik, feltám adt Krisztus, M ária M agdaléna látá, 
hogy elvétetett a kő a sírról, alleluja zsong 
imákban, énekben, jám bor gondolatokban, és 
reggelire a kávéhoz szentelt sonkát meg kalá
csot kapunk. A templom előtt tarka  rokolyás 
szoknyák, hejehujás színek, festett arcú bunye- 
vác menyecskék kígyóznak, tolongnak, kava
rognak, zsíros, fekete ruhás parasztok pipiázgat- 
nak, tereferélnek, és nagyokat pöknek a járdára,



a sarkokon gyerekek játszadoznak, k ra jcárt pró
bálnak a vörös tojásba ütni, délben nagy sörözés 
van az Elefántban, a korzón tavaszi ruhák kia
bálnak, kacérkodnak, m int vedlett papagájok, 
a megyeházi írnokok ferencjózsefet öltenek, és 
félszeg kéjjel gondolnak a délutáni kuglira, a 
szabadságra hazajött jogászok meg ludovikások 
affektáltan udvarolnak, a patika előtt a megyei 
urak politikáról vitatkoznak, de mikor a köz
jegyző karcsú, elegáns lányai végiglejtenek a 
főutcán, elhallgatnak, csupán elismerő megjegy
zéseket küldenek a hölgyek után.

— Holnap locsolni kell mennem — sóhajto
zom gondterhes arccal odahaza. Anyámtól illat
szert csenek, locsolóm fondorlatait vizsgálga- 
tom, és a szerkezet működését bodros hajú kis 
húgomon próbálom ki. A bodros hajú kislány 
sírva fakad, én azonban egy cukros tojással el
némítom és megvigasztalom. A Fräulein az ab
laknál fejét rázza, m ajd tovább olvassa a piros 
fedelű könyvet. A kertben habosán, fehér meg 
rózsaszín gombolyagban virítanak a gyümölcsfák, 
mintha lenge, mesebeli hó csüngene az ágakon, 
a cselédek elmennek, megint harangoznak, már 
három óra, az orgona ágain világoszöld pontok 
gubbasztanak. Uzsonnára hivatalosak vagyunk 
az alispánékhoz, anyám megköti nyakkendőmet 
és homlokon csókol. Eszünk, kacagunk, tejszín
habot ejtünk nadrágunkra, a kelleténél több 
datolyát fogyasztunk, társasjátékot játszunk, el- 
zongorázzuk betanult kis darabunkat, sokat ne
vetünk az egyik hogytetsziknél, kiváltjuk  a zá
logokat, sima arcunk pedig oly piros, m int a 
szűzi boldogság. Mikor hazamegyünk, eszembe 
jut, hogy még csak két nap a vakáció, és elko- 
morodok. Anyámék nincsenek otthon, a gyer
mekszobában még sötét van, kis húgom álmosan 
nyöszörög, a F räulein lám pagyújtással vesződik,



a gyufa kék lángja ellobban, megint sötét van, 
szívem összefacsarodik, szemem kissé nedves 
lesz:

Mily ham ar elmúlik minden.

(1925)



MÁJUS 1.

A gyermekkor elfelejte tt és eltem etett képes
könyvéből egy régi, fakó emlékkép bukkan föl, 
és én meghatva veszem kezembe az elkallódott 
képeskönyv m egtalált lapját.

Május elseje volt, orgonákat tűztek az ablak
támasztó rudacskák gyűrűibe, a mészáros ajta
jára  a felfújt m arhahólyagok mellé, a lovak fe
jére s a kék inges söröskocsisok kalapjára. 
Május elseje! Az iskolában tömzsi tanítónk asz
talán orgona meg ibolya meg jáncint meg tuli
pán, valami ujjongó, ünnepi hangulat viháncolt 
a napsütötte utcán, a rakoncátlan iskolában és 
lihegős, kalapálós kis keblünkben. Ügy emlék
szem, hogy délután szünetet kaptunk, és gyer
mekszívünk tobzódott a tavaszszagban, a vidám, 
varázsos gondtalanságban. Az elkomorulás, a 
sejtelmek és érthetetlenségek ijedt, ám ult érzése 
csak akkor le tt ú rrá  lelkemen, m ikor délután 
sétálni mentem apámmal. A városka főterén egy 
alacsony, szegényes emelvényről valam ilyen is
m eretlen kopasz ember beszélt néhány fáradt, 
furcsa hallgatónak, és keserűen, irom bán hado
nászott kezeivel.

— Mit beszél ez az ember? — kérdeztem 
csodálkozva apámtól.

— Az igazat mondja, fiam — szólt apám, és 
tovább mentünk.



Senki sem állt meg. M indenki mosolygott a 
csúnya, ordítozó emberen, és mindenki tovább 
ment. A sarkon egy öreg, hordóhasú táblabíró
val találkoztunk, aki m egállította apámat. Hogy- 
vanoztak, beszélgettek. A végén a hájas, szu- 
szogós öregúr odasandított a kis népgyűlésre, és 
rekedten, gonosz vigyorgással súgta apámnak:

— Ha tőlem függne, én mind lecsuknám eze
ket a hazaáruló b itan g o k at!. . .

Felnéztem apámra, aki alig mosolygott, és 
semmit se válaszolt. M intha zavar és bosszúság 
suhant volna át az arcán. Elkedvetlenedtem, 
m ert úgy éreztem, hogy valami nagy és titok
zatos ellentmondás van ebben a szép, egyszerű
nek látszó május elsejében. Nem tudtam  feled
ni azt a hadonászó, kopasz embert, aki az igazat 
mondta, akire nem hallgattak  a sétálók, s akit 
be szeretne csukatni a szuszogós táblabíró. Va
lami fájdalmas érthetetlenség, valami titkos, 
súlyos sejtelem árnyékolta be a verőfényes, ta- 
vaszos gyermeklelket. Tétován, tanácstalanul, 
elhagyottan álltam különös titkok és faggató 
m iértek között, de apámtól semmit se mertem  
kérdezni, éreztem, hogy rosszul és nehezére esne 
neki ezt az ellentm ondást beismerni és meg
magyarázni.

Alig vártam, hogy elválhassak tőle, hogy 
egyedül lehessek kusza, fájdalmas kíváncsisá
gommal. M iért olyan titokzatosak a nagyok, az 
emberek? M iért olyan sejtelmes, olyan összetett 
ez a tiszta, zendülő m ájus elseje?

Az egyik sarkon hangok szökelltek fel, s íme, 
egyszerre csak ott látom  közeledni azt a kis, 
szánalmas csoportot, mely az előbb a főtéren azt 
a hadonászó, kopasz em bert hallgatta. Alig le 
hettek huszonötén. Elöl az egyik vörös zászlót 
vitt, melyen fönt orgonafürtök bólongattak, ah, 
igen, orgonafürtök. Mindegyiknek jelvény pi- 
roslott gomblyukában, a csúnya, kopasz ember



pedig a középen ment, m int valam ilyen ünne
pelt vallásalapító. Olyan komoly volt és olyan 
szomorú. Utcakölykök, sárga fogú inasok röhög
tek, csúfolódtak a kis m enet körül, a sarki rend
őr szigorú és rosszalló tekintettel m ustrálta a 
daloló menetet, látszott rajta, hogy ha kedve 
szerint cselekedhetne, úgy szétzavarná ezt a 
szánalmas társaságot. A járdaszélen kicsinylő 
fintorral m egálltak az emberek, és kijöttek 
boltjukból az aranyóraláncos, zsebre dugott kezű 
tulajdonosok, és néztek és nevettek, és gúnyos, 
goromba megjegyzéseket köpködtek az elvo
nuló, vörös nyakkendős férfiak felé. Azok azon
ban csak énekeltek, és mentek, mentek, mentek, 
semmivel sem törődve, előre. Szinte oly áhíta- 
tosan, m intha búcsúsok lennének, csupán az or- 
gonás vörös zászló imbolygott némi vidorsággal, 
m intha neki lenne egyedül jókedve az egész 
komoly társaságban. Az utca kanyarulatánál 
egyszerre csak e ltűn t a vörös zászló, elhalkult 
az ének, és befordult a vörös nyakkendős embe
rek csoportja.

Elbámészkodva, elszomorodottan néztem utá
nuk: úgy szerettem  volna velük menni.

(1925)



ŐSZI ESTVE

— Milyen korán sötétedik — mondja a fog
híjas, hegyes állkapcsú dada, aszott u jjaival vé
gigsimítja száj szögletét, és révetegen nézi az 
udvaron motoszkáló favágókat, akik m ár haza
felé készülődnek.

A mesének m ár vége, a legkisebb királyfi 
bejutott a kacsalábon forgó kastélyba, a homály, 
m int öreg házibarát, m ár elhelyezkedett a pam- 
lagon meg a szekrény árnyékában szendergő 
karosszékben. Az asztalon csupasz szőlőfürtök, 
felsebzett fehéren, csillogó pontok könnyeznek 
a leszakított bogyó helyén, a tányéron még né
hány m állott, felhasított, összenyomott szem, a 
fürtön pedig ra jta  m aradt egy-két sápadtzöld, 
savanyúnak ígérkező bogyóka. A hím zett térí
tőn, m int lelapult gonosz indulat, még ott set
tenkedik egy levél, am it délután hozott a rőt 
baj szú postás, s amelyben arról van szó, hogy 
nagyapa ismét gyengélkedik. A galambősz öreg
úr nehezen tű ri a hervadás évszakát, a hűvös 
estéket, a fojtott szobalevegőt, a nyirkos idő
járást. Jó anyám felhős arccal m ent át a nappa
liba e levél elolvasása után, és Fickó, a nagy 
fejű fehér kandúr vigasztaló dorombolással 
szaladt utána és sim ult szoknyájához.

Az ablaküvegen áléit légy vánszorog felfelé, 
az oszlopos tornácon felkúszó vadszőlő levele 
oly veres, m int kis húgom orcája volt, midőn



vörhenyben feküdt, és a széles koponyájú házi
orvos fejcsóválva m ent ki a szobából, a fázós, 
barna ágak hűvös, síkos kígyóknak tűntek fel, 
melyek most pucéran, didergőn kanyarognak, 
kapaszkodnak, pedig nemrég még oly tömött, 
réstelen levélszőnyeg hullott alá a tornác két 
oszlopa között, hogy még a napsugár se szitált 
keresztül rajta.

Meg kell gyújtani a lámpát, el kell végezni a 
holnapi leckéket. A term észetrajz tanulásánál 
kissé tovább lapozok a könyvben, eltűnődöm az 
új ábrákon, a farkas, a hiúz, a bálna nyájas 
arcképén. Milyen érdekes állatok, s milyen jó 
szaga van a könyvnek! És az új körzőmben sem 
gyönyörködtem még eleget, pedig hogy csillog 
a kék bársonyos tokban, mikor rátéved a lámpa 
sárga fénye. A tuskihúzót még ki sem próbál
tam, noha m ár vettem  egy kis üveg tust és egy 
üveg kárminpiros tin tá t a szomszédos papír- és 
zeneműkereskedésben. A karcsú latin  szófüzetbe 
m ár beírtam  az ism eretlen szavakat, de a szám
tani feladvány sehogyan sem akar sikerülni. 
Talán majd holnap reggel, vagy legkésőbb óra 
előtt, tízpercben leírom valak ié rő l. . .  Kis húgom 
csokoládét majszol, és barna bajuszt fest magá
nak, sőt tömpe kis o rrára is ken egy pontocskát 
az édes mázból. Felkacagok, m ire ő sírva fakad, 
kövér könnyei sietve, szinte vidám an gurulnak 
le a maszatos arcon, a ráncos kezű dada sirámos 
koldushangon vigasztalja, újabb csokoládét ígér
get, és a barna foltok eltávolításában buzgól- 
kodik.

Az alsó konyhában szilvalekvárt főznek. Ki
szököm a tornácra, és édes, fáradt, hűvös csókú 
illat zár karjába. A kert tarlo tt fáin  kékes pá
rák függnek, m int vízbe cseppentett tej, az öreg 
gesztenyét csak sejteni lehet hosszú kertünk 
alján, a konyhából ferde, bágyadtsárga kévék



nyúlnak ki a ködbe, és világos fénydarabokban 
pihennek meg a nyirkos földön.

A rácsos kapu csengője felsikolt m int meg
ijesztett szolgáló, öreg vizslánk kötelességsze- 
rűen felcsahol. A paprikaorrú  szomszéd jön, a 
tegnapi szüretből hozott kóstolót. Apám vidá
man fogadja, a szalonban felgyújtják a lámpást, 
sárgásbarna must gyöngyözik a poharakban. 
Matyi bácsi recsegve mesél hahotás anekdotá
kat, és anyám arca felvidul, m int szivárványos 
tájképé. Füsttel, hanggal, vidámsággal telik meg 
a szalon, az arcok kipirulnak m int tüzcsókban 
fü rdetett ünnepi sültek, nyájas, aranysárga vi
lágosság és meleg m eghittség úszik a szobában, 
míg kint sunyi köd, náthás nyirkosság mordul 
a távozóra, akárcsak barátságtalan komondor 
pókhálós udvarházakban. Olyan jó a szobában 
lenni és az öreg fákat, a nyikorgós vaskutat, a 
korhadó hintát, a poshadt esővizes hordókat meg 
a bizonytalan őszi fájdalm akat kint hagyni a 
didergős sötétségben.

Kis húgomat m ár lefektették. Matyi bácsi vi
dáman recsegő beszéde tompán lüktet a fülem
be, az ásítás egynéhányszor felpeckeli számat; 
nekem is aludni kell mennem. A felmelegedett 
ágyban szinte vidám an gondolok arra, m ily rossz 
lehet most a vén gesztenye tövében. Lassan el- 
álmosodom, de egyszer csak felrikít ez a kel
lem etlen kérdés: mi lesz a számtani feladvány
nyal? Valahogy megnyugtatom magam, csend 
van, és észrevétlenül elsüppedek az álom tarka 
szövésű hálójában.

Felébredek. Tref éktelenül csahol, s valaki tü 
relm etlenül rángatja a csengőt. K inyitják a ka
put: léptek, mormogások, ajtókopogás, csettenő 
zár, végre megszólal egy rekedt hang: sürgöny. 
Felneszelek. Várok. Jó  anyám ijedt sikollyal fel- 
zokog a hálószobában, az öreg dada fakó, jám^



bor jajgatásba kezd, m intha falusi tem etésen len
ne. Mozgolódás, ajtónyitogatás. Az álmos arcú 
inas nyugtalan gyertyalánggal bőröndökért 
megy fel a padlásra, lélegzése olyan, m intha ál
landóan cigarettafüstöt fújna ki orrából.

Fogvacogva kiugróm az ágyból. A szobában 
hideg van, m int dermesztő bánatok ölében.

Ősz van.

(1925)



ÖNARCKÉP

— Ki vagy?
— Jó ember — felelem, és nyugodtan belené

zek a tükörbe. — Hiába nézel rám kételkedve, 
csodálkozva, idegenül: jó ember vagyok, s krisz
tusi igét hordozok homlokomon. Szeretem fele
barátom at, szeretem ellenségemet, m ert szeretem 
az életet, és szeretném, ha egyedül a szeretet moz
gatná a világot. Szeretem megcsókolni a lezárt, 
könnyes szemkagylókat, megcirógatni a szomo
rú, kókadt fejeket, és tiszta öröm nyílik lelkem 
ben, ha valakit mosolyogni látok. Jó em ber va
gyok, hidd el nekem.

— Nem igaz. Gonosz vagy, önző vagy és nem 
vagy őszinte, ö rü lsz  más baján, és sokszor kö
zönyös szívvel nézed könnyek csorgását. Nem 
tudsz kilépni önmagadból, m ert nagyon szereted 
magadat. Nézd csak az álladat, milyen kemény 
s milyen kegyetlen! M ilyen könnyen gyilkolnál, 
ha alkalm ad és bátorságod lenne hozzá. Csúnya 
vagy. Alacsony, irigy indulatok rotyognak lel
ked fenekén, és te nyájasan, kényeskedve tak ar
gatod ezeket a kénköves forrásokat, melyek 
bárm ikor felbuggyanhatnak és elönthetik a ne
mesnek mondott érzelmek finom faragványait. 
Rossz vagy, mondom neked.

— A rossz m indenkiben megvan, de a rossz 
nem mindenkiben uralkodik. Vannak bennem is 
csúnya indulatok, de cselekvéssé nem formálód-



tiak. Legyőzöm őket. Amire törekszem, az tiszta 
és jó. Jó ember akarok lenni. Szeretni szeretnék. 
Az igazság felé törekszem, mely messze túl van 
világokon, korokon és véres harcokon. Az igaz
ság felé, mely Platón eszmevilágában a jóval és 
az istenséggel egyesül. Sokszor idézem magam
ban szent Ágostont is: beate quippe vita est 
gaudium de veritate . ..

— És érzed az igazság örömét? Boldog vagy? 
Hiszen csupa fanyarság, zsémbeskedés és elége
detlenség a lelked. Nagyravágyó vagy. Vágyak, 
dölyfös, zsarnokos vágyak borzolják fel futó 
nyugalmadat, m int csípős, dacos szelek a tó si
maságát. Kínlódol, keresel és kudarcokban buk
dácsolsz. Fáradt vagy, pogány vagy, nem hiszel 
jóságban, istenségben, igazságban. Keserűen át
kozod a nyúlós szürke napokat, m ajd türelm et
lenül űzöd a boldogság mosolygó álmait, mint 
ostoba, akaratos gyermek. Kezed üres marad, 
lelked keserű lesz. Valami nagy űr, fájdalmas be 
nem töltöttség ásítozik a bensődben. A lelki 
nagyság a nagy, belső nyugalomban rejlik, mely 
rezzenés nélkül tű ri a legsajgóbb fájdalm akat is. 
A tiedben csúnya, gőgös, türelm etlen hullámok 
hánykolódnak. Hol van hát Platón napja, a nagy 
Jó, mely m indent beragyog és megnyugtat?

— Szeretem az életet, s ezért nyugtalanul ke
resem a boldogságot. Az élet siet, s én úgy ér
zem, hogy lekésem a tovaszáguldó vonatról. A 
csalódások fájnak, lelkem vergődik, nem taga
dom, de arcom nyugodt marad. Nem hiszek 
mindenhatókban, de hiszek távoli napokban, és 
belenyugszom sorsomba, m int roggyant lelkű bű
nös az ítéletbe. Lelkem nyugtalan és érzékeny, 
m ert sokat álmodott, s m ert szétfoszlottak már 
felette a ködös délibábok. Most pőrén, fázósan 
hánykolódik az álmok takarója nélkül, m int ki
tett csecsemő. Nagy eszményeim vannak, me
lyek azonban messze vannak, a napok csak ra-
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gyognak, de nem melegítenek. Borzongok. Fá
zom.

— Szomjas, kevély hedonista vagy, mint 
tunya herceg a reneszánszból. Elfeledkezel nagy 
eszményeidről, és apró, közeli gyönyöröket haj
szolsz, de nem gondolsz avval, hogy a gyönyör 
érzése nem lehet tartós. A gyönyörök nem 
állandók: elfakulnak és nem nőhetnek túl az 
életen. Csüggedt leszel, és szerencsétlennek érzed 
magad. Kicsi vagy. Keresed más szívek melegét, 
de a magadéból senkinek se akarsz adni. Hiú 
vagy. Felcicomázod lelkedet, sokra becsülöd 
magad, s azt szeretnéd, ha mások még többre 
becsülnének. Nagy em ber szeretnél lenni, s 
ezért vakon szaladsz üres, balga dicsőségek felé, 
m int régi rézkarcok lovagja a csábosán mo
solygó szerencse után. Ellenszenves vagy.

— Szépséggel és jósággal szeretném m eg
tölteni sivár, sovány életemet. Lehet, hogy oly
kor téves u takra lépek, de szándékom tiszta és 
nemes. Bölcsen és boldogan szeretnék élni sze
rető emberek között, akiket én is szeretnék. Az 
örökkévalóság ism eretlen nektárjából szeretnék 
egy kortyot inni — bűn ez? Elm enekülni kor
látok és végességek közül, elm enekülni az el
múlástól, a tűnő percektől, a temetőszagtól. 
Fent vándorolni messze és magasan, m int a 
felhők. Tisztán, napszagúan, m int a sasok. El
szabadulni földtől, sártól, harctól, herv ad ástó l.. .

— Furcsákat beszélsz. Csupa ellentmondás 
vagy. Nem értelek. Elnézlek és elcsodálkozom 
rajtad. Idegen vagy. Milyen különös a fejed, a 
homlokod, milyen félelmetesen idegen a szád s a 
szemed. Ne nézz úgy rám! Mit akarsz tőlem? 
Ki vagy? Beszélj! B arát vagy ellenség? Álom 
vagy valóság?

— Én vagyok.
— Nem értelek, nem ismerlek. Félek tőled. 

Csupa ismeretlenség, titokzatosság és borzalom



vagy. Nem ismerlek! Nem ismerlek! Jaj, ne 
nézz úgy rám, hanem beszélj, felelj: ki vagy? 
Ki vagy?

Nem tudom . . . Ember vagyok.

(1925)



FEJEM LEHULL AZ ASZTALRA.

Ó, hogyan és hova lehetne menekülni? Fejem 
lehull az asztalra, erősen lehunyom a szemem, 
és megkísérlem elgondolni a menekülés lehető
ségeit, m int életfogytiglan elítélt rablógyilkos. 
Végtelen erdőben megyek önnel, asszonyom, 
szeptember van, lágy, lankadt lelkű szeptem
ber, áju ltan  szédülnek le a falevelek, a banán
zöldek, a narancssárgák, az aranyhátúak, az 
ezüstszínűek, a bronzkórosak. K örülöttünk a 
csend zúg, az időtlen és végtelen csend, mely 
fogócskát játszik a borzalommal a zöldbárso
nyos fák között. Eltévedtünk a csendben, a 
végtelenségben, nincs többé holnap és m inden
nap, nincs fizetési határnap, váltó, elseje, rész
let, foglalás, végrehajtás, gazdasági válság, csa- 
ládirtás a külvárosban. Kiegyenesedünk, és mé
lyebben lélegzünk: milyen tiszta itt a levegő! 
Milyen tiszta, milyen szabad itt az életünk! 
Vagy talán valahol az Óceán partján  heveré- 
szünk, a nap kreolra perzseli meztelen testün
ket, és körülöttünk végtelen a víz, végtelen az 
ég, végtelen a sziklák szirtje. Nem kérdezzük, 
hol vagyunk, elhagyott polinéziai szigeten, vagy 
em ber nem lakta afrikai parton? Háború előtt 
vagy után, az óceánrepülés korszakában, vagy 
ezer esztendővel ezelőtt? Csak a hullám ok lágy 
csobogását halljuk, ezt az örök, tiszta muzsikát, 
mely teljesen betölti lelkünket, m int poharun-



kát a gyöngyöző, bugyogó forrás vize. Nem 
halljuk a sok panaszt és átkot, a sírást, a sor- 
tüzet, a hiú vigaszokat és hihetetlen reménye
ket: az Óceán csak egy nyelven beszél, és 
folyton csak azt mondja: élet! élet!

Jó lenne most Firenzében élni San Marco 
kolostorában, és nagy m unkát írn i Fra Angelico 
da Fiesoléról meg jámbor, áhítatos freskóiról, 
arról a szép, szűzies, angyalos mennyországról, 
mely ott ragyog, virágzik és énekel a derűs 
bolthajtások alatt. Vagy régi pátenseket és 
pecsétes leveleket böngészni és rakosgatni egy 
öreg, görnyedt skót levéltárban. Vastag köd 
takarja  el a jelent, az ablakon csak a kert 
néhány közeli fenyője kandikál be, Anna ki
rálynő ábrándosán írja nevét a skót—angol 
unió okmánya alá. Lady Sarah Marlborough 
panaszos levelet ír férjének Franciaországba, 
hogy a királynő szekatúrája m ár elviselhetet
len. A herceg ígéretet küld és türelm et ajánl. 
A tory párt bizakodik, hogy győzni fog. Indi
ából két láda gyöngyöt hoztak a királynőnek. 
K int sűrűbb lesz a köd, elsüpped a jelen, a világ 
bezárul a fóliánsok körül. Nem hagyom el a 
levéltárt, nem olvasok újságot, harcias beszé
deket, gazdasági beszámolókat, véres riporto
kat, bezárom magam a múltba, mint valami 
selyemgubóba.

De így se lesz jó. Máshova kellene menekülni. 
Messzebbre, m ert a ma mégiscsak utolér. Vagy 
talán a m át kellene átformálni, hogy száműzzem 
a menekülés örök gondolatát? Falakat bontani, 
hidakat építeni, dreadnoughtokat elsüllyeszteni, 
gázbombákat eltüntetni, ágyúkból fároszt ön
teni, és lankadatlanul gyomlálni a gyűlölet 
gyarló nyomát. De lesz-e társam  a m unkában 
és a hitben? És lesz-e héraklészi erőm a száz
fejű hidrát, a sztimfalidák rabló hadát kiirtani? 
Hiszen minden levágott fej helyébe kettő nő, a



rettenetes embergyilkoló m adarakat pedig embe
ri hang nem hessegetheti el erdeink sűrűjéből. És 
élnek-e még hatalm as Zeuszok és fényes Athé- 
nék, akik erőt, szellemet, világító lángot önte
nek a csüggedő lelkekbe? Mennyit kellene rom 
bolni és mennyit építeni! A drótsövények még 
az em berek között állnak, és nincsenek hidak, 
melyeken á tju thatnánk  a másik partra, az ide
gennek, ellenségnek h itt lelkekhez. Mennyi 
munka, ó, mennyi munka! És sokáig borzongva, 
lehervadt kezekkel állok a rengeteg tennivaló 
előtt.

Végül mégis felállók és kimegyek a világba, 
a recsegő romok, a szúrós sövények és sanda 
gonoszságok közé. B átran, keményen lépkedek, 
mint aki tudja ú tjá t és célját. Az igaz ember 
felé megyek, aki felépíti a jobb, a tökéletesebb 
világot. Igen, a tökéletesebb világot!

(1930)



TILIKE MÁR TÍZÉVES MŰLOTT

Zsiga bácsi elé oda tették a feketét, és ra 
gyogó arca talán  még szélesebbre nyílt, lágy, 
meleg, mosolygós fények ömlöttek végig a piros 
orcákon, a vastag bajuszon, a duzzadt fül
cimpákon.

— 1907-ben volt hasonló hideg — mesélte az 
asztal felső részének. — A kkortájt Miskolcon 
voltam, és Füzéressyvel, a szolgabíróval, vid
rára  lestünk a Sajó partján. Mikor ugyanis 
kint jártunk  a Sajónál, m ert egy-két nyúl min
dig akadt arrafelé, hát egyszer csak halcsonto
kat látunk a p art mentén. „Itt v idrának kell 
lenni” — mondok, oszt m indjárt meg is álla
podtunk Füzéressyvel, hogy vacsora u tán  me
gint kijövünk vidralesre. Hej, de kutya hideg 
volt azon az éjszakán!

A kántortanító diadalmasan Zsiga bácsi elé 
hozta az agglegény Lőrinczit, m int valami tilos
ban já rt bojtárt.

— Elszökött az asszonyok közé, és ott folyton 
arról beszél, hogy ő lenne a legjobb férj, ha 
megnősülne. Könnyű dolog így feltételes mód
ban hősködni!

— Hát csak próbáld meg, m ajd meglátjuk, 
milyen véleményt mond rólad a feleséged — 
kacagott Kovácsfy, a sírköves.



— Különben is hátralékban vagy, komám — 
szólt Ernő, a házigazda, és teletöltötte Lőrinczi 
poharát a bágyadt, bácskai vinkóval.

M indenki nevetett és helyeselt. Maga Lőrinczi 
is mosolygott, és engedelmesen nyúlt pohara 
után.

— A tékozló fiú bűnbánóan visszatér az apai 
házba — szavalta, és m indenki koccintásra 
emelte poharát.

A szalonból vidám ének hullámzott, pattogott 
át, a fiatalság dalolva ropta a csárdást.

Rámás csizma hadd szakadjon el,
Csak a rózsám, az ne hagyjon el!

— Igaz, hogy Ciliké menyasszony? — fordult 
a puha, hóhajú gyógyszerészné Csontosnéhoz, a 
tanítónéhoz.

— Én még semmiről sem tudok — mondta 
bizonytalanul Csontosné, és tovább nézte, iri
gyelte a rezgő, ölelkező fiatalokat.

— Én úgy hallottam, hogy az a dél-szerbiai 
kapitány a legkomolyabban érdeklődik Ciliké 
után. M ár vizitelt is volna náluk. A korzón is 
rriindig vele látják.

— Én a m últkor Török Pistával láttam . 
Ciliké bizony sokaknak tetszik. Nagyon csinos 
Kitűnő alakja van. Nézze csak, milyen szép 
lábai vannak, m int egy színésznőnek. És nagy
szerűen beszél szerbül,

A két asszony sokáig kémlelgette, ám ulgatta 
a rezgő, viruló Cilikét, akiről hirtelen elfelej
tettek  valami rosszat mondani. Nehéz is lett 
volna, m ert ma este tagadhatatlanul ő volt a 
legszebb, a ruhája is nagyon ízléses volt, táncá
ban és minden mozdulatában pedig annyi egy
szerű és természetes báj ringott és lüktetett, 
hogy a pletykának hallgatnia kellett. A szúró 
és boncolgató tekintetek továbbkúsztak a kis



Kovácsfy Katicára, aztán a jám bor Zsuzsikára, 
no meg a többiekre, és m indenütt ta láltak  ki
vetni vagy megszólni valót.

Az ebédlőben Somorjai, a tiszteletes állt, és 
felköszöntőt m ondott a házigazdára.

— Ő az, aki összefog bennünket, szatócsokat 
és papokat, diplomásokat és kisgazdákat, és ön
tudatossá teszi h itünket és íajiságunkat. Ő az, 
aki egymásba akasztja kezünket, és azt mondja: 
szeressétek egymást, hiszen testvérek vagytok, 
egy családnak gyerm ekei. . .

Zsiga bácsi szemében könnyek remegtek, az 
urak megilletődve néztek poharukba. A szalon
ban a molett patikusné hangja csattogott, cso
bogott, csilingelt, m int tündérm esék csengettyűs 
vízesése:

Hajlik az akác és hajlik a lombja,
Ennek a legénynek vagyok a bolondja,
A bolondja magam vagyok . . ,

— M intha új vizekén járnánk  — mondta 
Tibor a kicsi, rózsaszín fülű Ellának, akinek az 
előbb még azt m agyarázta, hogy milyennek 
képzeli m ajd az életet, ha elvégzi az egyetemet.

— Űj vizeken? — csodálkozott Ellácska.
— Én még azt a régi világot is láttam  gyer^ 

mekkoromban, azután véres, zavaros évek 
jöttek, s csak most, mondhatnám, csak ma este 
látom kibontakozni az új világ körvonalait.

— Én, lássa, sose tudom, mi lesz, hogy lesz, 
én nem látok előre semmit. Buta vagyok, pedig 
szeretnék sokat tudni.

— Savoir pour prévoir — idézte Tibor 
Comte jeligéjét.

— Igen, igen, savoir pour prévoir — lelkese
dett Ellácska, és szinte belepirult a lelkese
désbe, vagy talán  abba az örömbe, hogy hiány
talanul m egértette a francia szavakat.



Az ebédlőben hatalm as élien és vastag zűr
zavar csörömpölt szerteszéjjel. A beszédnek 
vége volt, m indenki pohara után nyúlt, hogy 
koccinthasson a vezérrel, a kedves házigazdá
val, akire sokak szemében a tiszteletes beszéde 
új, szinte biblikus fényeket hullatott. Ernő 
nyugodtan és szeretettel koccintgatott, s ezek
ben a kurta, szaggatott mozdulataiban is volt 
valami nagyvonalú, ígéretes és öntudatos, ame
lyet Márai, a villanyszerelő, éppúgy kiérzett, 
m int Lőrinczi, a fá rad t européer.

— Most egészen másképp látunk — szólt a 
nyúlánk Szabó ügyvéd Somorjaihoz. — De 
nemcsak Ernőt lá tjuk  másnak, hanem önma
gunkat, rendeltetésünket, életcélunkat is más
nak látjuk. Most m ár nem  inogunk többé ide- 
oda, hanem  kemény léptekkel megyünk a meg
m utato tt és öntudatossá vált cél felé.

— Tenni kellene valam it — bólingatott Ko- 
vácsfy, a sírköves, aki szemben ül Szabóval.

— Tenni kellene valam it — erősitgette Török 
Pista, a fiatal kisgazda is, és hátra to lta  előre- 
csúszott kézelőit.

— És tenni is fogunk valam it — bozonyit- 
gatta  határozott hangon a tiszteletes. — Annyi 
terv  vár megvalósításra, hogy magunk se tud
juk, melyikbe fogjunk előbb. Itt a ku ltúr- 
szövetség terve, egy nagy takarékpénztár terve, 
egy részvénytársaság terve, mely függetlení
tené ku liúránkat az önző és velünk nem  érző 
tő k é tő l..

— Csak minden politika nélkül! — tanácsolta 
a nyúlánk Szabó, és ferde szemöldökei kissé 
félreugrottak.

— Nem, nem, a rra  semmi szükség sincsen. 
Még a látszatát is kerülnünk kell. Mi egy
szerűen a ku ltúránkat akarjuk megőrizni és 
semmi mást. Ez jogunk és kötelességünk.



A szalonban egyszer Ágnes ü lt a zongoránál, 
máskor megint Zsuzsika, a végrehajtóék szelíd 
szemű lánya, jelenleg pedig éppen Jóska vál
to tta fel őket, ez a kócos hajú, szögletes vállú 
jogász, aki hol Chaplint, hol valam i zongora
virtuózt akart utánozni. Tagadhatatlan, hogy a 
modern tánczenét ő játszotta a legügyesebben, 
kitűnő technikával csapkodta a zongorát, r it
musa szinte fe lrángatta a lábakat, és a fiatalság 
széles, határtalan  jókedvvel táncolta, bömbölte 
a „Csicsóné”-t, meg a „Teve van egypúpú’ 
kezdetű aktualitást.

A szalon m elletti kis szobában három-nég> 
fiatalem ber iddogált, diákcsínyekről, cseléd
lányokról és nemi betegségekről röhögve és 
beszélgetve. A lányok, Cilikével az élükön, 
többször m egzavarták őket, ellopták a poharu
kat, és átcsalták az ivókat a szalonba egy csár
dásra. Az „iszákosok” könnyen engedtek a csá
bításnak, és ham ar elfelejtették a magukra 
erőszakolt „férfias” pózokat.

A háziak to rtáka t kínálgattak: csokoládésat, 
puncsosat, mogyorósat meg gesztenyéset. Nehéz 
ügyesség-vizsga volt a kínáló karokon imbolygó 
és hintázó tortákból a megfelelő szeletet le
vágni, mégis csupán Márainé bukott meg ezen 
a vizsgán, aki ölébe ejtette csokoládés szeletét. 
A karcsú és figyelmes háziasszony gyorsan ka- 
ronfogta a piros fülű M árainét, és a fürdő
szobába m ent vele, hogy a csokoládés foltokat 
eltüntessék.

Az ebédlőben izzóbb lett a hangulat, mindenki 
tervezett, lelkesedett és sokaknak eszébe jutott 
Széchenyi meg a Magyar Tudományos Akadé
mia alapítása. Somorjai hangja szikrázott, 
lobogott a vastag füstben, m int a rakéta.

— Nekünk új életet kell élnünk: a magunk 
életét. Eddig még csak a m últat próbáltuk foly



tatn i gyáván, ügyetlenül, de most m ár kisebb
ségi életet kell élnünk, új életet. Mi nem kon
zerválhatjuk emlékeinket, tradíciónkat, nekünk 
haladnunk kell a korral, és számolnunk kell a 
többség m entalitásával, különben elveszünk.

— Nagyon helyes! — biccentett kopaszodó 
fejével Szabó. — Ez okos beszéd. Mi nem topog
hatunk egy helyben, nekünk haladnunk kell, 
alkalmazkodnunk kell, ez a mi életünk első 
feltétele.

— Mi ragaszkodunk a kultúránkhoz — csen
gett Török Pista hangja —, és ezért m indent 
meg kell tennünk.

Közhelyes közbeszólását többen megúgyva- 
nozták, m ert különösen a diplomás emberek 
sokra becsülték Török Pista elevenségét, lelkes 
kultúra-szeretetét. Széles paraszt fejében sok 
m egértés és okosság volt. Korán vesztette el 
szüleit, ezért könnyen felszabadíthatta m agát a 
béklyós paraszt tradícióktól, a földszagú kö
zönytől. Teljesen maga gazdálkodott, s hozzá 
még modernül gazdálkodott néhány holdnyi 
birtokán, sokat és szeretettel olvasott, és részt 
vett minden egyesületben, minden kulturális 
megmozdulásban.

M árainé a háziasszony rezedazöld pongyolá
jában jelent meg ú jra  a szalonban, s mindenki 
vidám an gratulált, m ert a finom pongyola 
csakugyan jól állt a bágyadt, igénytelen asz- 
szonyon.

— Milyen csinos asszonyka maga — szólt 
némi leereszkedéssel, s talán nem m inden sértő 
szándék nélkül Müllerné, az építész felesége.

Azután megint Csontos tanító nővérével foly
ta tta  beszélgetését a krizantémokról. M üllerné 
ügyes kertésznő hírében állott, s am ellett a leg
szebb asszony volt ezen az estén.

Lőrinczi megint visszaszökött a szalonba, és 
hanyagul m egállt M üllerné előtt.



— Mi lesz a francia klubbal, madame?
— Miért tőlem kérdi, ha maga a titkára? — 

kacagott kacérkodva a szép asszony.
— Igen, igen, de a taggyűlést önök vállalták 

magukra. Tagok nélkül nem dolgozhat a klub.
;— Ja  igaz, Zsóka — fordult a szép asszony 

a száraz Csontos lányhoz. — Nem akarnál te 
is belépni?

Zsóka, a fonnyadt vénlány, elpirult. Talán a 
szépségtől, talán  dacból.

— Nem tudok én a m agyaron kívül más 
nyelvet.

— Tant mieux! — mosolygott Lőrinczi. — 
Quand puis-je vous voir, ma grande chérie?

— Disais: mardi. Mon m ari partira  ce jour á 
Növi Sad et je serai tout á fait seule et je vous 
attend.

— A quelle heure?
A szép asszony lehajtotta a fejét, m int a bű

nös, alig hallhatóan súgta:
— A six.
Ágnest ü ltették  most a zongorához, hogy hall

gatókat játsszon. Először a „Kék nefelejcs”-et 
rendelték meg nála, azután Csontos tanító oda
hajolt Ágnes hamvas, illatos fejéhez:

— Kérném alázattal, hogy: Kondorosi csárda 
m e lle tt. . .

— Dé-dúr!
— Nem, könyörgöm, F-dúr.
Majdnem m indenki énekelte:

El van az már rég szeretve.
Attól ugyan alhatik kend,
Alhatik kend.

Tibor nem énekelt, és ham arosan m agyaráza
tát adta a némaságának.

— Nem szeretem, ha a m agyar nótát karban 
éneklik.



— Én egyáltalán nem szeretem a karéneket 
— kényeskedett Ellácska.

— A német dal az arra  született, hogy kar
ban énekeljék — m agyarázgatta Tibor. — A né
met dal magányosan énekelve egyhangú, unal
mas, de három-négy hangon m ár erős és színes 
lesz. A népdal a népiélek megnyilvánulása. A 
ném et nép szereti a rendet, a szervezettséget; a 
nótájában is ez ju t kifejezésre. A szláv dal is 
szép karban, de itt m ár nincs az a pedáns fegye
lem és szervezettség, m int a germánnál. Valami 
csendes, családias melegség van a szláv dal
ban, mondhatni, kollektív mélabú. Egy vezető 
énekes van nálunk, a többi alázatos kísérő, vele- 
búsulói a panaszos dallamnak. A szláv lélek esz
ménye a családiasság, a szeretettől összekapcsolt 
közösség, és a szláv dalban is m egtaláljuk ezt a 
családiasságot, a kollektív bánat elsírását.

— És a magyar dal? — kérdezte Ellácska, és 
felhúzta keskeny szemöldökeit.

— A m agyar dalt nem lehet karban énekelni, 
m ert abban soha sincs kollektív panasz vagy 
öröm, de meg azért sem, m ert nem tű r fegyel
met, beosztást, dallam-szétválasztást. A m agyar 
dal szeszélyes, az individualista m agyar lélek tük
re. Néha nem is lehet énekelni, az em ber feje 
csak leesik az asztalra némán, feketén, és ezért 
ez is nóta. Olykor suttogni kell, máskor dacosan 
harsogni, egyszer összeroppan a pohár az ember 
kezében, aztán meg felszakad valami keserves, 
ezeresztendős sóhaj . . .  ez a magyar nóta. A m a
gyar lélek árva lélek itt Európában. Nincs ro
kona, de önmagában se találja meg családias 
békéjét. A magyar lélek individualista. Mindenki 
magának, magában búsul, a m agyar népnek 
soha sincsen megértője, velebúsulója.

Ellácska eltűnődött, nótás emlékei és élmé
nyei között kotorászott, hogy Tibor beszédét il
lusztrálja és alátámassza. Neki is voltak m ár



hangulatai, fájdalmai, amikor senki sem érte tte ; 
m iért búsul, s csupán a nótában tudott fel
olvadni. Egy-két m agyar nóta m indent jelentett 
ilyenkor: költészetet, életfilozófiát, mákonyt és 
vigasztalást.

Búzás, a kéményseprő, felem elkedett helyé
ről, mikor a nótázást meghallotta. Híres basszis
ta volt, és büszke volt hangjára, no meg arra, 
hogy a Daloskör nélküle nem m ert nyilvánosan 
szerepelni. Segíteni akart a szalon énekesein, 
akik között egy basszista sem akadt.

A zongora előtt a háziasszony fordult feléje:
— Csakhogy itt van, Búzás úr! Hogy érzi ma

gát?
Ez a kérdés kissé felesleges volt, m ert Búzás 

arcán vidáman v iríto tt a fényes szirmú jókedv. 
A bor meg a sok beszéd, amit az asztalnál hal
lott, s amiből nem sokat értett, de annál boldo
gabban sejtett, mélységes elégedettségbe kábí
tották ezt az egyszerű, kormos kezű iparost.

— Nagyon, de nagyon jól, nagyságos asszony 
— áradozott a kéményseprő, és hosszasan szo
rongatta, rázogatta a háziasszony keskeny, fe
hér kezeit.

Mikor kísérni kezdte a nótát, m indenki feléje 
fordult. Elégedettsége, önbizalma, jókedve még 
fokozódott. De azért Búzás figyelmes vendég 
volt, és az első szünetnél a háziasszonynál Tilike 
után érdeklődött.

— Tilike m ár nagy fiú, m ár tízéves m úlott — 
búgott boldog mosollyal a háziasszony. — Már 
negyedik elemibe jár.

— Istenem, hogy múlik az idő! — sóhajtott 
virulós arccal a kéményseprő.

— Bizony, m ár negyedik elemibe jár, és a 
legjobb tanuló. Szerbből is kitűnője van.

— Az én unokám is m ár beszél szerbül — 
bólingatott Búzás úr. — Ők m ár az új kor 
gyermekei.



Üjabb nótába kezdtek, a dalolás mind jobban 
és jobban ízlett, egymás után rendelgették a di
vatos és elfelejtett nótákat, és Ágnes ügyesen, 
cigányos fürgeséggel csapott á t az egyik dalból 
a másikba. Jóska pohárral a kezében m egállt a 
zongoránál, és a zaj, a zene, a lüktető mámor 
meleg zűrjében suttogta:

— Szeretsz egy keveset, Ágnes lelkem?
Ágnes csak bólintott, és ujjai felszaladtak a

nyolcadik oktávra.
— Egy picit nagyon, vagy egy nagyon picit?
Ágnes mosolyogva, fontoskodva cifrázta a

dallamot.
— Nem felelsz?
— Ha játszom, nem tudok beszélni.
— Hát jó — szólt hangosabban Jóska —, ak

kor bólingassál. Igen vagy nem. Hát kezdjük a 
kérdezést. Szeretsz?

Ágnes bólintott.
— Nagyon? — faggatta tovább Jóska.
— Az tőled függ.
— Én majd megveszek érted. Az Isten éltes

sen.
— Ne igyál olyan sokat — dadogta a lány, és 

majd kizökkent a csárdás üteméből.
Az ebédlőben most Ernő, a házigazda állt fel, 

és megköszönte Somorjai bókolós szavait.
— Én azt hiszem, hogy Somorjai tiszteletes 

barátom  tévedett, am ikor bennem lá tta  ennek 
a kedves társaságnak összefogóját. Nem az én 
személyem, nem az én névnapom hozott össze 
most benneteket, nem az forrasztja össze a mai, 
tarkának látszó társaságunkat. Az igazi kötő
anyag nem én vagyok, az bennetek van, s annak 
szeretet a neve. K ultúránk  szeretete fog és for
raszt bennünket össze, akiknek egyébként kü
lönböző a gondolkozásunk, a foglalkozásunk, de 
ebben a szeretetben találkozunk, ez a kötőanyag 
mindennél erősebb. És mi evvel a kötőanyaggal



építeni is tudunk, szíveket és lelkeket tudunk 
m ajd összeforrasztani, m int m alterral a fát meg 
a téglát. Így építhetünk templomot a lelkűnk
nek. Kívánom tehát, hogy építésünk mennél biz
tosabb legyen, hogy kötőanyagunk minél erő
sebben fűzzön össze bennünket a munkában, a 
hitben, a holnapban.

Éljenzés buggyant ki a torkokból, Zsiga bácsi 
vidám kicsi szemében ismét könnyek csillogtak, 
majd kiloccsantak a boldogpiros orcákra. A 
kántortanító szorgalmasan töltött az üres poha
rakba.

A zongoránál most Ágnest Zsuzsika váltotta 
fel, ez a meleg, molett, jóságos leányzó, aki játé
kában gondtalanul pazarolta olvatag, simogatós 
jóságát. Nem olyan fürgén és ötletesen játszott, 
m int Ágnes, de annyi beleéléssel és szeretettel, 
hogy a legfakóbb és legkopottabb nótába is for
ró, olvatag színeket öntött. Naivan, szinte önfe
ledten turbékolt puha játéka mellé.

Sír a hegedűm négy húrja,
Benne sír a lelkem búja,
Mert a rózsám mást szeret.

— Kedves leány ez a Zsuzsika — mondta a 
plüssdíványon Szabóné a szép hangú patikus- 
nénak. — Kár, hogy nem tudott még férjhez 
menni.

— Szegény leánynak nehéz ma férjhez menni.
— Nem gondolod, Kató, hogy a fiatalabb Si- 

movics neki való lenne? Az bizonyos, hogy Zsu
zsikéból nagyon jó feleség lenne.

— Ki tudja ma értékelni a jó feleséget? — 
kérdezte a puha tokájú patikusné, és még job
ban összesodorta a kezében felejte tt hangjegye
ket.

— Én úgy szeretném őket összehozni. . . talán
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sikerülni is fog. Már egyszer össze is hoztam egy 
párt, és mondhatom, nagyon boldog házasság 
lett belőle. Hiszen te is ismered az Almásiékat?

— Én csak egyszer próbáltam  összehozni egy 
párt, de az sem sikerült. Végül m indketten meg
haragudtak rám. Azóta megfogadtam, hogy soha 
többet. Minden zsák m egtalálja foltját nélkü
lem is.

Tapsolás és halljukozás parancsolt csendet 
a szalonban. A kis Kovácsfy Katica lépett most 
elő matrózgalléros blúzban, hogy monológot ad
jon elő, amelynek „Falusi kislány Pesten” volt 
a címe. Sokan átjö ttek  az ebédlőből, és megáll
tak  az ajtóban, hogy a kis Katicát lássák és 
hallják, m ert nagy tehetség hírében állott a kis
lány. A különben igénytelennek látszó Ko
vácsfy Katica csakugyan értékes színészi tehet
ség volt. Annyi báj mozgatta finom kis testét, 
annyi derű, élet, elevenség szikrázott, sugárzott 
szeméből, mosolyaiból, arcjátékából, és olyan 
nyájas, hízelgős muzsika volt folyton változó, 
frissülő hangja, hogy még azok is csodálkoztak, 
akik m ár ism erték a monológot és Kovácsfy 
Katica színészi ráterm ettségét.

— Nagyon nagy kom ikai erő van ebben a kis
lányban — lelkesedett fölényesen a szakszerű 
megállapításokkal Lőrinczi. — Kitűnően hang
súlyoz, a mimikája élénk, változatos és újszerű. 
Kész művésznő. Kész művésznő.

— A kabaré következő száma Pálfi Ciliké 
groteszk tánca! Zongorán kíséri szerénytelensé
gem!

Ezt Jóska kiálto tta be a monológ u tán i tetszés
morajba, és m indjárt le is ült a zongorához. Ci
liké némi elfogódottsággal kezdett különös tán
cába, de ham arosan fesztelenül, m inden félelem 
nélkül mozogtak izmai. Fess, friss és finom 
alakja ide-oda rángatódzott, hajlongott, húzódo



zott. Zsiga néni és Csontosné rosszalló ábrázat- 
tal összesúgtak. Török Pista pedig önfeledt vá
gyakozással bám ulta a tobzódó, tündöklő moz
gásokat.

Somorjai nemigen bírta a bort. Sokat koccin
tott és többet ivott, m int amennyit idegei nyu
godtan elviseltek volna. Meg kellett támasztani 
fejét, m ert nehéz és kába volt, m int tikkadt 
nyári méhes. Kellemes káosz duruzsolt körülöt
te, eltorzult és elmosódott szavak, hangok, ar
cok, emlékképek já rták  kótyagos körtáncukat. 
Végre egy nótánál pihent meg, s úgy érezte, 
hogy hányt-vetett utazás után végre nyugodt 
öbölbe került.

Mikor mentem hazafelé, 

megnyílt az ég három felé

Búzás úr ham ar m ellette term ett, és boldogan, 
büszkén kontrázott:

Ragyogtak rám a csillagok,

Mert tudták, hogy árva vagyok.

A dalolás fészket rakott az urak  asztalánál. 
Egyik öreg nóta a m ásikat követte, gömbölyű, 
komoly és áhítatos arcok éledtek újra, és régi 
lángok lobbantak fel ismét ezekben a nótákban. 
A patikusné is átjött, hogy lebegő szopránjával 
színesebbé tegye a férfikart.

— Befútta az u ta t a hó — kezdte a kántor 
tenorja, és Búzás ú r helyeslőén biccentett fejé
vel, majd macskabajusza alól feldörgött híres 
basszusa. A szemek csillogtak, a piros, puha szá
jak nyiladoztak, laposodtak, csúcsosodtak, a ba
juszok ellankadtak, felkunkorodtak, az orrok 
pedig m eg-m egrándultak a nagy éneklésben.



—■ Hej, de szép ünnep ez, Zsiga bátyám  — 
szólalt meg az első kis szünetben a ferde szem
öldökű Szabó Domokos.

— Bizony, ünnep ez, öcsém — bólongatotl 
Zsiga bácsi, és mindig duzzadtan mosolygós arca 
m intha komollyá és m eghatottá vált volna.

— Hitted volna ezt valaha, hogy mi így ösz- 
szejövünk és így összeforrunk? Ugye: soha! A 
m agyar fajta úri fajta, szereti az emberek feu
dális beosztását. Ha ú rnak  születik, hát legyen 
úr, ha zsellérnek, hát legyen rendes, dolgos 
zsellér. Sokáig azt h ittük, hogy ennek így kell 
lenni. Csak most látjuk, hogy tudunk mások is 
lenni: emberek, testvérek. Ha az idő, a szükség 
úgy hozza magával, hát leomlik minden fal és 
emlék közöttünk.

— Bizony, öcsém — rázta meg dagadt borz
fejét Zsiga, bácsi. — Én m ár sokféle m agyarokat 
láttam , voltam m ár Erdélyben, Rimaszombaton, 
Zalában, Szilágyban, Sárosban, Szegeden, de 
mindig és m indenütt csak az úri fa jtá t láttam  az 
én társaságomban. Most látom először, hogy egy 
m agyar úr, akinek diplomája és ötszázéves ne
messége van, vendégül lá t jobbágyi sörsból fel
vetődött embereket. Nagy dolog ez, fiam.

—• Élni akarunk, új életform át keresünk. És 
közben rájövünk arra, hogy köztünk nincs is 
különbség* hogy a feudális világ osztály ellentéte 
ostoba, hazug, elavult, és nem is szükséges a 
magyarságunkhoz. Rájövünk arra, hogy csak a 
demokráciában van jövőnk és létjogosultságunk.

A szalonban az asszonyok m ár türelm etlenek 
kezdtek lenni, a spaletta résein halovány, s á r 
gás, hideg derengés remegett, m int a barack
fagylalt. Mindenki a hazamenésről beszélt. Né
hány an át is m entek az ebédlőbe, hogy férjüket 
a hazatérésre csalogassák.

—- M ár hajnalodik. Gyerünk.



— Hol? — tam áskodott a kántortanító.
— Nézzed csak, ott. Már látni is a templom

tornyot.
Csakugyan, a felhasított spalettarésen, a pá

rás, fagyott ablakon keresztül látni lehetett, 
hogy a katolikus templom tornya mögött egyre 
biztosabban sóhajtozik a didergős, tejszínű ja 
nuári reggel.

— Jön a hajnal! — horkant fel Somorjai, és 
feltisztult tekin tettel nézett az ablakok párás 
pihegésébe.

Tibor épp mögötte állt, és megrem egett e sza
vaknál. Olybá tű n t neki, m intha az események 
és az emberek hirtelen új fényt kapnának, cso
dálatos aranyló sugarakat, melyek behullanak a 
felnyílt ablakon, és mesebeli hősökké aranyoz
zák a kókadt fejű borozó vendégeket. Sokat 
ivott volna? Vagy más valamitől kótyagosodott 
volna meg?

A szalonban a fiatalok ellenállásra készültek. 
Jóska bőszen verte a zongorát, és m indnyájan 
dübörgősen ordították:

Nem, nem, nem,
Nem, nem, nem,
Nem megyünk mi innen e l .. .

Ciliké a kis szobába ment, hogy a tánc köz
ben meglazult m elltartó ját megigazítsa, de egy
szerre csak ott term ett Török P ista is.

— Adja meg, am it ígért, Ciliké — könyör- 
gött Pista.

— Nem, nem le h e t . . . valaki m eg lá t. . . va
laki b e jö h e t. . .

— Nem jön be sen k i. . .  Ciliké!
Elkapta a leány kezét, és magához vonta.



— De nem le h e t. . .  Hova gondol? . . .  — tilta 
kozott a mosolygós szőkeség, és odasimult a szép 
szál legényhez.

P ista vadul hullott a szájára, és keményen 
szorította finom derekát.

Rámás csizma hadd szakadjon el,
Csak a rózsám , az ne hagyjon el!

A szalonban vígan és dacosan ropták a csár
dást, ezért ezt a jelenetet csakugyan nem  látta 
senki, csupán a fa linaptár két vidám kilencese 
nevetett boldog, cinóberpiros mosolygással.

Hajnalodott.



ÉRVÉNYESÜLNI!

Jenő rosszkedvűen ment a hivatalba. Főleg az 
a levél bosszantotta, amit Etelka néni küldött 
ma reggel a cseléddel. Etelka néni arra  kérte, 
hogy írja meg a M agyar Nőegylet kérvényét az 
ötödikéi teára, ezt vigye m indjárt a rendőrség
re, és az engedélyt hozza el neki a lakására. Hát 
mi ő? Kijáró? S hozzá még a m agyar ügyek ki
járója. M iért nem küldi el Etelka néni idejében 
azt a kérvényt, m iért varrnak m indent az ő nya
kába? Különben is kellemetlen Brankótól, aki 
az engedélyt kiadja, valam it kérni. A múltkor 
is milyen mogorva volt, m ikor a főjegyző valami 
soron kívüli elintézést kért tőle . . .

A hivatalban még senki sem volt, Jenő ha
m ar leült, lekopogta a kérvényt, aláham isítot
ta Etelka néni nevét, ráragasztotta a bélyegeket, 
és nyugodtan borítékba tette. E leinte arra  gon
dolt, hogy a szolgával leküldi, de ham ar meg
gondolta magát. Legjobb, ha bedobja a postán, 
üsse kő azt a másfél dinárt.

Mikor azonban a naptárra nézett, megdöb
bent. Ma m ár másodika van, ta lán  Etelka néni 
nem kapja kézhez ötödikéig az engedélyt. De 
mit bánja ő, legalább máskor nem kellem etlen
kednek ilyen megbízásokkal.

Nemsokára a főjegyző is bejött, és a kellem et
len hangulat oszladozni kezdett. Főnöke kelle
mes, nyugodt, kissé kényelmes ember volt, a



munka majdnem mindig simán, izgalmak nélkül 
m ent a főjegyzői hivatalban. Zagorka kisasszony 
ugyan most betegszabadságon volt, de azért 
nem torlódott össze a munka, Jenő kissé többet 
dolgozott, sőt a főjegyző is sok ak tát maga in
tézett el.

Mikor a főjegyző a postát bontogatta, odaszólt 
Jenőnek:

— Hallotta, hogy az államtanács jóváhagyta 
a nyugdíjasok követelését?

— Még nem hallottam , főjegyző uram  — ha- 
zudta Jenő, pedig épp tegnap délután újságolta 
Dönci bácsi, az egykori városi tanácsnok, az ör
vendetes hírt. Jenő nem akarta, hogy főnöke 
m egtudja azt, hogy ő Dönci bácsival, az esküt 
nem te tt tisztviselővel bizalmaskodik.

Pedig Dönci bácsi nemcsak az újságot mondta 
el, hanem egy csomó szívességre is kérte. Hogy 
nézzen utána, mi lesz ennek az aktának a sorsa, 
a közgyűlés elé kerül-e, vagy a város m indjárt 
elkezdi a hátralékos nyugdíjak kifizetését. Dönci 
bácsi arra  kérte, hogy beszéljen m agával a pol
gárm esterrel az ő ügyükben, a város esetleg 
havonként törlessze le a visszamenő hátralékot, 
ők hajlandók lesznek tárgyalásokba bocsátkozni, 
de előbb tudja meg, hogy ott van-e m ár az akta, 
és mi a polgárm ester álláspontja.

Jenő megint elkomorodott. Ez a Dönci bácsi 
is mindig a nyakára jár. Minden csip-csup dol
got rábíz, holott maga is el tudná intézni. Min
dig azzal jön, hogy ő nem tud szerbül, ezért 
nem akar a hivatalokba menni, de arra  nem 
gondol az öreg úr, milyen súlyos árnyékot vet 
rá mint aktív városi tisztviselőre, ha ő folyton 
egy esküt nem te tt tanácsnok ügyében közben
jár. Még azt hiszik, hogy ő becsüli, helyesli Dön
ci bácsi nyakasságát, kurucos természetét.



Jenő átvette az aktákat, de azért folyton ezek
re a kellemetlen dolgokra gondolt. Egyszer még 
súlyos kellemetlensége lesz, ha folyton csak a 
m agyarokért exponálja magát. De m iért is ten
né? Egyszerűen lerázza magáról ezeket a meg
bízásokat. Ha látják, hogy nem intéz el semmit, 
majd békén hagyják. A m últkor is az öreg örzse 
néni, a mosónőjük m iatt milyen kínos helyzetbe 
került! Ide jön sírni a szobájába, hogy elvették 
a házhelyét a kistemetőnél, és m ikor elment vele 
a mérnöki hivatalba, kisült, hogy a házhely a 
vejéé volt, aki maga cserélte ki egy Malom utcai 
parcellával. Ilyenek ügyében kell neki közben
járni!

Ali dolgozott egy fél óráig, amikor a polgár- 
mester szolgája kereste. A polgárm ester úr ké
reti Jenő urat.

Jenő összerezzent, ideje, hangulata sem volt 
ahhoz, hogy bosszankodjon a Jenő szó miatt. 
Már százszor megmondta a szolgáknak, hogy ő 
Evgen Sic és nem  Szűcs Jenő. Jenő m ár indult 
is és azon tűnődött, m iért h ívatja most a pol
gármester. Ez csak valami magánterm észetű ügy 
le h e t . . .  Talán valaki fe lje le n te tte ? ... De mi
ért . . .?  Hiszen úgy vigyáz m inden szavára, és 
nem jár sehova. A Magyar Olvasókörben pél
dául sohasem volt. A m últkor ugyan m agyarul 
beszélt az öreg Sauerbachhal len t a kapu alatt, 
de senki sem volt a közelükben. Igaz, hogy az 
öreg Sauerbach süket, és kiabálni kell vele, de 
azt mindenki tudja, hogy az öreg Sauerbach 
nem tud szerbül. Szóval em iatt nem hívathatja 
a polgármester. De akkor m iért? Igaz, hogy a
Balog A ntalt is elbocsátották két év előtt, talán 
ő is az ő sorsára kerül. Balog Tóni maga mon
dotta, m ikor búcsúzni jö tt hozzá, hogy nem fogja 
sokáig a város kenyerét enni. Ügy látszik, igaza 
lesz Balog Tóninak.



Az előszobában a titk á r egy szállási asszony
nak magyarázta, hogy a polgármester tizenegy 
óra előtt senkit sem fogad.

— Csak menjen be — fordult Jenő felé —, a 
polgárm ester úr m ár várja.

Jenő kopogott, és remegő kézzel nyomta meg 
a kilincset. A polgárm esternél egy idősebb u rat 
talált, akinek bozontos szemöldöke alól régi di- 
vatú szemüveg csillogott, s ugyancsak vastag 
bajusza szinte parasztosan hullott ajkára.

— Itt van Jenő úr! — kiáltott fel a polgár- 
m ester jókedvűen. — Azt hiszem, ő lesz a leg
alkalmasabb, nacelnik uram, ő dolgozott M ar
kovié mellett, ismeri az árvaszék ügymenetét, 
jogvégzett ember, aztán meg m agyarul is tud, 
s így a régi aktákat m indjárt le is fordíthatja.

A nacelnik kissé előrelépett, és barátságos 
kezet nyújto tt Jenőnek.

— Ön magyar? — kérdezte, és ódivatú szem
üvege derűsen csillogott.

— Ig e n . . .  azaz . . .  az anyám bunyevác szár
mazású . . .  — hazudta Jenő kissé elpirulva.

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

Jenő még jobban elpirult. Megijedt, hogy a 
polgárm ester rájön a hazugságra, hiszen az ő 
anyja hosszúpályi Kovách Borbála Hódmező
vásárhelyről, aki nem dicsekedhet bunyevác 
ősökkel. De a polgárm ester nem té rt m indjárt 
vissza, a nacelnik pedig azt kérdezte, hogy m i
lyen sokáig dolgozott Markoviénál.

Tíz perc múlva m ár az árvaszéki hivatalban 
ültek. A nacelnik elővette aktatáskáját, és az 
első ügy tisztázásához fogott. Jenőnek m indjárt 
alkalma volt fordítói készségét bem utatni, m ert 
az ügy 1916-ban kezdődött, s így az első végzé
sek m agyarul szóltak. Jenő gyorsan és pontosan



fordítgatta a m agyar aktákat, úgyhogy ham aro
san elkészültek az amúgy sem bonyolult üggyel.

A nacelnik cigarettára gyújtott, és bizonyos 
elismeréssel nézett Jenőre.

— De irigylem a maga nyelvtehetségét! Ügy 
fordít, m intha egy nyelven beszélne.

Jenő mosolygott, szerénykedett.
— Nem csoda ez, nacelnik uram , hiszen már 

gyermekkorom óta ebben a két nyelvben élek. 
Amint m ár em lítettem, az anyám bunyevác, a 
feleségem dalm át származású, isko lá im at. . .

— Ügy, ön m ár nős? — szólt atyai hangon a 
nacelnik. — És hozzá még dalm atinka a felesé
ge. No, ez derék!

Jenő mélyen elpirult. Szégyellte, hogy már 
megint hazudott, hogy anyját bunyevácnak 
mondta, feleségét pedig dalm atinkának. Igaz, 
hogy az asszony született Ribár Piroska, és le
het, hogy a családja valóban Dalmáciából szár
mazik, de Piroska egy szót sem tud szlávul. 
Bácsalmásról való, de sokat já r t  látogatóba it
teni nagynénjénél, így keletkezett az ismeretség, 
a szerelem, a házasság. Az sem volt igaz, hogy 
m ár gyermekkora óta beszélte a szerbet. Jenő 
csak 1919-ben kezdett a tanuláshoz, amikor a 
gimnáziumban is kötelező le tt a szerb nyelv. 
Könnyen tanult, valóban nyelvtehetség volt, de 
inkább letagadta tehetségét, ha ezzel származá
sának szláv eredetét bizonyíthatta.

Tovább dolgoztak. Délben bejött a polgármes
ter, és nyájasan érdeklődött.

— Nagyon gyorsan haladunk. Nem is csoda, 
ha ilyen kitűnő segítséget kaptam, m int a gos- 
podin Jeneo . . .  Jeneo . . .  Hogy is hívják?

— Evgen — sietett a válasszal Jenő. — Evgen 
Sic.

— Nem, nem . . .  magyarul?



— Szűcs Jenő — m ondta a polgármester szé
les mosollyal.

— Nagyon tetszik nekem ez a név. Ez a sok 
ű és ő érdekessé teszi a m agyar nyelvet. Mikor 
az első Balkán-háború alatt Nisben voltam, 
m ert rossz lábam m iatt egy hadifogolytáborban 
kaptam  beosztást, tanultam  néhány török szót. 
A törökben is olyan sok az ü, ami nagyon szépen 
hangzik. Kár, hogy mi szerbek nem vettük át 
ezeket a magánhangzókat.

A polgárm ester búcsúzott, és Jenő még egy 
óráig dolgozott a nacelnikkal. Mikor felkeltek, 
a nacelnik arra kérte Jenőt, hogy vezesse el egy 
egyszerűbb, jó vendéglőbe, ahol megebédelhetne.

— Nem szeretem a sok parádét, ezért utasí
tottam  vissza a polgárm ester ú r meghívását is. 
Elég, ha vacsorára ott kell lennem. Nem jöttem 
én ide bankettezni, hanem dolgozni. Legfeljebb 
öt napig maradok itt, addig az egész vizsgálatot 
be kell fejeznem, sőt még Markovicot is ki kell 
hallgatnom.

A nacelnik nagyon beszédes lett. Elmondotta, 
hogy a Central árai neki nagyon drágák. Nagy 
beosztással kell élnie, m ert a gyerekek nagyon 
sokba kerülnek. Egyetlen lánya pár év előtt 
ment férjhez egy dúsgazdag kragujevaci keres
kedőhöz, aki tavaly teljesen tönkrem ent, még 
emeletes házukat is elárverezték. Persze most 
segélyezni kell őket, aztán az unokáknak ruhát 
venni karácsonyra, vrbicára . . .  Az idősebb fia 
Párizsban tanul m ár hat éve, orvos lesz, talán 
diplomát is kap ebben az évben. A kisebbik fia 
Beogradban tanul, tanárnak  készül, és jóllehet 
kitűnő tanuló, vele van a legtöbb baj és izga
lom. Mindig politizál, meg akarja váltani a vi
lágot, kommunista könyveket olvas, gyanús tá r
saságokba elegyedik, am iért m ár kétszer is le
tartóztatták. Egyszer két hétig ült. Képzelheti,



milyen izgalom volt otthon, feleségének ez a 
kedvence . . .

Jenő bevezette az öreg u ra t abba a „szolid, 
polgári éttérem be”, m elyet legjobbnak gondolt. 
A tulajdonosnak megsúgta, hogy milyen előkelő 
vendége van, csak figyelmesen és becsületesen 
szolgálják ki, akkor állandóan ide fog jönni.

Otthon alig tudott ebédelni, gyerekes öröm
mel dicsekedett, hogy milyen kedves, közvetlen 
és bizalmas vele a nacelnik.

— Csak ne volnék m agyar — sóhajtotta —, 
most biztosan kapnék valami jó állást a bán
ságnál !

Piroska nevetve osztott ki neki egy tányér 
rakott krum plit.

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

Jenő ebéd után  le se akart feküdni a pamlag- 
ra, ahogy rendesen szpkta, de Piroska mégis le
fektette, és ezután leszedte az asztalt. Az alvás 
azonban sehogyan se ment. Száz és száz terv, 
gondolat meg lehetőség libégett szeme előtt a 
holnap távlatában, mint valami rajzó m adár- 
serég. Az ügyes vadász bizonyosan elejt néhány 
madarát, csak ravaszság, éberség és szívós “’aka
ra t kell hozzá. Ezt á nagyszerű alkalm at semmi 
szín alatt sem szabad elszalasztania! A nacelnik 
még öt napig dolgozik vele, ez idő alatt teljesen 
megislherheti tehetségét, ügyességét, pontossá
gát, szorgalmát és közigazgatási ráterm ettségét. 
Mihelyt alkalm a lesz, fitogtatni fogja jogi tudá
sát, és célzást fog tenni arra, hogy szeretne a 
bánsághoz kerülni."Érzi, tudja, hogy a nacelnik 
nem fogja visszautasítani kérését, talán azt 
mondja majd: épp ilyen em berekre van ott szük
ség, mint m aga! — Csak a neve más lenne . . .

Elkomorodott. Ha nem Szűcs Jenőnek hív
nák, m ár fényes karrie rt futott volna be, hiszen 
mindenki dicséri ügyességét, pontosságát, kiváló



tehetségét. Aztán itt van az anyja meg Piros
ka . . .  Egyikük sem tud szerbül, szerb társaság
ba nem mehet velük, szerb vendéget nem fo
gadhat, pedig a nacelnik biztosan eljönne vacso
rára. Más embernek az asszony egyengeti az 
érvényesülés útját, az ő felesége azonban csak 
fék, akadály, pányva. M iért is kellett Piroskát 
elvennie? Igaz, akkor volt a választás a város
házán, és őt is egész életére választották meg. 
Az akkori polgárm ester ígérete szerint, ha el
végzi a jogot, ő lesz az aljegyző, m ert más jelölt 
nem is volt erre az állásra. De ki gondolta ak
kor, hogy ez az életre szóló választás alig egy 
évig tart.

Nem volt türelm e tovább feküdni. Optimiz
musa lassan ismét visszatért, hiszen letagadha
ta tlan  való, hogy egy magas állású bánsági hi
vatalnok becsüli, értékeli, sőt szereti őt. Ezt ki 
lehet és ki kell használni!

M ár fél három kor a városházán volt, és cso
dálkozva látta, hogy a nacelnik m ár ott ül és 
dolgozik. Jenő m entegette magát, de az öreg úr 
nem figyelt szavaira, hanem  sietve ír t  valam it 
az egyik aktára. Vagy öt percig írt, s akkor cso
dálkozva és némi szemrehányással nézett fel 
Jenőre.

— M iért jö tt ilyen korán?
Jenő azt hazudta, hogy mindig korábban szo

kott a hivatalba jönni, pedig ez nem volt igaz. 
Főnöke, a főjegyző, négy óra előtt sohasem né
zett be, ezért ő is kényelmesebb lett, tovább 
heverészett otthon, s mindig fél négy volt, mire 
hazulról elindult. No de a nacelnik talán  nem 
jön rá erre a hazugságra.

A m unka éppoly könnyen és gyorsan ment, 
mint délelőtt, a nacelnik hangulata is élénkebb 
és barátságosabb lett. Hat óra után fejezték be 
a m unkát. A nacelnik m egkérte Jenőt, hogy mi



előtt a polgármesterékhez megy, sétáljon vele a 
városban. Az öreg ú r megint közvetlen, barát
ságos hangot ü tö tt meg. Beszélt az első Balkán
háborúról, orvos fiáról, aki egy francia lányt 
akar feleségül venni, holott Beogradban is talál
hatna magához valót eleget. Ism er egy ilyen 
vegyes házasságot, az asszony vagy nyolc éve él 
itt, de még nem tanu lt meg szerbül, s ezért még 
mindig idegennek érzi magát. Azután a Növi 
Sad-i társaséletre tért, majd a bánsági tisztvise
lőkre, a drága lakásokra. Jenő nagyon figyel
mes, lelkes hallgató volt. Élénken helyeselt, vi
harosan sajnálkozott, és nagyokat kacagott a 
humoros részleteknél. Á ltalában úgy festett, 
hogy a nacelnik élményei és tapasztalatai Jenő
re sokkal élénkebben hatnak, m int m agára az 
elbeszélőre.

A főutcán jártak , ahol m ár ringott az esti 
korzó. A nacelnik fiatalos érdeklődéssel nézte 
az embereket, Jenő pedig röviden, találó szavak
kal konferált: Ez a sovány, magas ú r a városi 
takarékpénztár igazgató ja . . .  Ez a városi fő
mérnök, aki még mindig kedveli a régi bácskai 
m ulatozásokat. . .  Ez a hölgy városunk legszebb 
asszonya. Válófélben van az urától. Állítólag egy 
másik asszony m iatt, őnagysága ugyanis jobban 
szereti a nőket a férfiaknál.

— Nézze csak — szólt a nacelnik, és meg
ragadta Jenő k arjá t —■, az ott egy szép asszony. 
Az a magas, fehér sapkával ott a k irakat előtt. 
Nagyon fess jelenség.

Piroska volt a fess jelenség! Valóban jól fes
tett: mindig mosolygós arca, kellemes vonalú 
kék kabátja, finom lába s általában nyúlánk, 
kedves alakja m éltán keltett feltűnést.

— Az a . . .  feleségem — m ondta szerényen 
Jenő.

Piroska bájosan rá juk  mosolygott, a nacelnik 
mélyen megemelte kalapját, és u tána így szólt:



— Magának jó ízlése van, kedves fiam. Tud
ja, hogy hol terem nek a szép dalm atinkák.

Mikor visszafordultak a korzón, még egyszer 
találkoztak Piroskával. Az öreg úr mosolygós 
arccal fogadta a közeledő Piroskát, aki mikor 
Jenő m ellett elment, könnyedén odaszólt:

— Vacsorára hazajössz?
Jenő arca szigorúra meredt, s hangtalan, k u r

tán biccentett fejével. Na, még ez kellett. Ma
gyarul beszél a nacelnik előtt! Dühében össze
szorította a fogát, és nem m ert a nacelnikra 
nézni. Mi lenne, ha kitudódna, hogy a felesége 
nem dalmatinka, hogy alig tud pár szláv szót 
helyesen kiejteni, hogy ő hazudott, akkor m in
den álmának, vágyának v ég e . . .  M iért is hazu
dott, és hogy lehet ilyen ostoba ez a Piroska?

A nacelnik tovább érdeklődött, megjegyzése
ket tett, m intha fel se tűn t volna a dalm atinka 
m agyar beszéde. Jenő felháborodott, és megint 
hálás hallgatóvá, figyelmes tájékoztatóvá, oda
adó kísérővé változott.

<— Na, most m enjünk a polgárm esterék felé 
—f mondta a nacelnik, m ikor m ár hét óra is el
múlott.

A polgárm esterék abban az irányban laktak, 
am erre Jenőék. Jenő aggodalommal gondolt ar
ra, hogy esetleg m egint Piroskával találkoz
nak, aki megint m agyarul fog valam it kérdezni. 
Ha a nacelnik a zűrös korzón nem is értette 
meg a magyar szavakat, itt a csendes Vasút u t
cán biztosan rájön a hazugságára, ha az állító
lagos dalm atinka m agyarul kezd el beszélni. 
Ez rettenetes lenne!

A sarokról most egy görnyedt, fekete ruhás 
asszony sietett feléjük. Jenő döbbenve ismerte 
fel benne az anyját. Mit járkál ilyenkor ez az 
öreg asszony? A nyja lehajtotta fejét, m intha 
nagy gondban lenne. Talán elmegy m ajd mel
lettük anélkül, hogy észrevenné őket. A nacel-



nik éppen egy sum adijai paraszttörténetet adott 
elő, és Jenő figyelemmel csüggött az öreg úr 
ajkán. Egyszerre egy halk hang szólalt meg 
mögöttük.

— Jenő! Kérlek, csak egy szóra . ..
Jenő csodálkozva rezzent fel, és bosszan

kodva sietett anyja felé.
— Képzeld, m eghalt az Emma néni.
Anyja szipogni kezdett. Emma néni unoka

testvére és egyetlen rokona volt a városban.
— Egész hirtelen . . .  talán egy óra e lő t t . . .  

Szegény Im re . . .
Zsebkendőjével szorgalmasan törölte az arcát. 

Hangjában furcsa izgalom remegett.
— Most megyek hozzájuk . ..  Szegény jó Em

mám . . .
Heves sírás fogta el.
— Ne sírjon itt az utcán, mama.
— De gyertek el P iroskával. . .
— Igen, igen, m ajd eljövünk.
Jenő visszasietett a nacelnikhoz, bocsánatot 

kért, és elmagyarázta, hogy hirtelen haláleset
ről van szó . . .

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

az asszonynak a nővére halt m eg . . .  Gyermek
koromban ott laktunk a szomszédságban, innen 
van a régi, m eghitt ismeretség.

Mire Jenő hazaért, Piroska m ár otthon volt, 
éppen átöltözött, m ikor a doroszlói kis cseléd 
Emma néni halálh írét újságolta. Jenőben forrt 
a méreg, és ham arosan ki is robbant. Heves 
szemrehányásokat te tt Piroskának a magyar be
széd miatt. Más asszony segíti az urát, gondos
kodik róla, hogy érvényesülésének útjába egy 
szalmaszál se kerüljön, ő maga pedig ostoba
ságból vagy meggondolatlanságból egész geren
dákat tesz az útjába. Mi lesz, ha kidobják a vá
rosházából? Mihez fog kezdeni? Ha az ő ked-
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véért m egtanult volna szerbül, most meghív
hatnák vacsorára a nacelnikot, és talán egész jö
vője más irányt venne, végre érvényesülne te 
hetsége. Íme, a Bakos Irm a úgy beszél szerbül, 
m intha annak született volna, pedig tíz év előtt 
még azt se tudta mondani, dobar dán . . .

— Mindössze négy éve vagyok a feleséged, 
és te nem is tudod, m ennyit tanultam  ez idő 
alatt. Nem érdeklődsz irántam , nem tanítasz, 
még azt se mondtad, hogy kitől vagy milyen 
könyvből ta n u lja k ..  Mikor elvettél, tudhat
tad, hogy nem tudok szerbül, most meg össze
szidsz, m ert nem tudok, s ezzel gerendát teszek 
az érvényesülésed e lé . . .  De hiszen eddig még 
sohasem mondtad, hogy tanuljak! Ha mondtad 
volna, tanultam  volna, sőt te is tan íthattá l 
volna . . .  Csak összeszidsz, de nem mondhatod, 
hogy hibás vagyok . ..  Ügy bánsz velem, mint. .. 
m in t . . .  egy kutyával, akit az ember megrúg, 
ha nincs jó kedve.

Piroska sírni kezdett, és úgy kombinéban pi- 
tyergett az egyik széken. Jenő leült a teríte tt 
asztalhoz, és egy darab házi szalámit vágott 
magának. Lassan evett. Belátta, hogy igazság
talan  volt, de azért nem  akarta ezt Piroskának 
bevallani.

— Mi az, te nem eszel? — kérdezte kis idő 
m úlva szelíd, m ajdnem  engesztelő hangon.

Piroska csak a fejével in tett nemet, és to
vább szipogott. A vacsora nála egyébként sem 
játszott szerepet, rendszerint almát vagy na
rancsot vacsorázott, hogy karcsú alak já t meg
őrizze. Fél óra m úlva megindult a társalgás, és 
a fiatalok felkészültek Emma néni ravatalá
hoz.

A gyászházban nem  m aradtak sokáig. Jenő 
egyre hangoztatta, hogy neki még dolga van. 
Mikor kiértek az utcára, Jenő h irtelen  így 
szólt:



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

— Ugyan, fiam — ámuldozott özvegy Szűcs 
Lászlóné —, ravataltó l kávéházba?

Piroska sietett Jenő védelmére.
— De mama, ha a nacelnik hívatja, csak 

nem m ondhatja, hogy nem megy.
Jenő elsietett. Maga sem tudta m iért, de nem 

tudott volna most hazamenni. A nyja folyton 
Emma nénit siratná, Piroskával szemben pedig 
fonák helyzetben van, s a ma esti hangulat nem 
alkalmas a dolgok tisztázására. Legjobb, ha 
megvárja, míg otthon lefeküdtek, s akkor 5 is 
hazatérhet.

A kávéházban nem voltak sokan. Hájas arcú, 
borotvált fejű kereskedők és gabonaügynökök 
kártyáztak. Egy hét előtt talán csődbe mentek, 
de ez őket nemigen zavarta a preferánszban. Az 
egyik kis asztalnál Zarko, a rendőrségi írnok 
sakkozott a szomszédos patika segédjével, az 
„Agglegények aszta ltársaságáénál hárm an ásí- 
toztak, várták, hogy tizenegy óra legyen, m ert 
tizenegy előtt mégsem illik nyugovóra térni, 
Jenő az ajtó m elletti asztalhoz ült, onnan átte
kinthette ezt a betegen, unalm asan haladó ká
véházi életet. E lőtte egy Esti K urír feküdt ér
dekes címekkel, de Jenő az újságot egy székre 
tette, és szerbül kérte a feketét. A cigányok 
hangolni kezdtek, s Jenő csak akkor vette észre, 
hogy a cigányok m ellett Lőrinczi Pista, a fo- 
lyammérnökségi rajzoló ül azzal a züllött, ha
szontalan Filipovics Lacival. M indketten ázot- 
tan, csapzottan ülnek, Lőrinczi élénken ma
gyaráz, m intha valam i új elm életet talált volna 
fel az emberiség megmentésére, Filipovics Laci 
azonban nem emeli fel a fejét.

A cigány játszani kezd, és Lőrinczi abba
hagyja a m agyarázást. Nagyon szereti a nótá-



kát, különösen boros állapotban. Igaz, hogy 
ilyen mámoros hangulat egyre ritkábban láto
gatja meg, a felesége kordában tartja , és szá
mon kéri nemcsak a pénzt, hanem a házon kí
vül töltött időt is. Különben nem is lehetne 
négy gyermeket rendesen tartani és iskoláz
tatni. Lőrinczi nem fiatal ember, talán m ár öt
ven is van, de évente két-három szor még m in
dig kirobban belőle a régi virtus, s ilyenkor ne
héz őt hazacsalni. Ügy látszik, most is m ár más
napos.

— Hé, Marci! — kiálto tt a gyorsan távozó 
prím ás után. — Azt játsszad, hogy: A kanyar
gós Tisza partján  o tt születtem . . .

M ár harsányan énekelte is, Marci azonban 
szemtelenül elfordította fejét, sőt egy kicsit elő
relépett, és úgy játszotta tovább a „Tvoja suk- 
n ja sarena”-t. Lőrinczi először énekével akarta 
túlharsogni a zenekart, de a cigányok elég erő
sen játszottak, úgyhogy Lőrinczi próbálkozása 
hiábavalónak látszott. Dühében az asztalra csa
pott, és úgy kiabált:

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

Filipovics Laci álmos szemmel bólintott, és 
'Marci lassan v isszatért a bandához, mintegy 
jelezve, hogy hajlandó lenne Lőrinczinek is el
húzni egy-két nótát. Lőrinczi azonban ekkor 
olyan dühös volt, hogy nem lehetett lecsillapí
tani. Káromkodott, átkozódott, két poharat le
söpört az asztalról, m ajd Marci hegedűjét akarta 
összetörni. Közben olyan cifrán káromkodott, 
m int valami régifajta zupás őrmester. Azt 
mondják, hogy valóban őrmester volt a huszá
roknál valam ikor régen, s ezután le tt csak ra j
zoló. A sok vaskos, zaftos káromkodásból két 
szó ütötte meg Jenő fülét: „a rácok istenét!” 
Slavko, a főpincér, fölényes előkelőséggel oda
m ent Lőrinczihez, aki m ár csendesebben mél



tatlankodott, m intha minden m érgét kiöntötte 
volna. Fáradtan, dörmögve kelt fel a helyéről:

— Ide se jövök többet, azt mondhatom. Ta
lálok én még olyan kocsmát és .. . olyan cigányt, 
amelyik nekem já tsz ik . . .  A pénzem ért csak 
elhúzathatom a n ó tám at!. .. Gyere, Laci!

Lacit két pincér támogatta. Nagy nehezen ki
kullogtak, m int vízzel lelocsolt fenevadak. 
Marci arrogáns mosollyal tovább játszott, és 
néhány lépést te tt a terem közepe felé.

„Imám jednu zelju . . . ”
Jenő körülnézett. Ez az egész jelenet hatás 

nélkül m úlott el a kávéház tespedt, lélektelen 
közönsége előtt. A kártyázok, a sakkozók oly 
nyugodtan játszottak tovább, m intha mi se tör
tént volna. Az agglegények asztalánál m ár csak 
az Ivica, a földbirtokos ült, és blazírtan lapoz
gatott valami képes újságot. Ezt az em bert ta
lán m ár semmi sem érdekli, ezek a kis kávé
házi botrányok úgy leperegnek érzékeiről, mint 
kacsa tolláról a víz. Nemcsak érdeklődése, de 
figyelme is elfásult a közel négy évtizedes ká
véházi legényélet alatt. Zarko, a rendőrségi 
írnok, gyengén beszél magyarul, talán  nem is ér
tette Lőrinczi káromkodását, de valószínűleg 
oda se figyelt. Szenvedélyes sakkozó volt, ellen
fele kitűnő játékos, és az egész jelenet alatt lé
pés előtt állott, e lépéstől függött m ajdnem az 
egész játszma. A pincérek minden bizonnyal 
hallották a nemzetsértő káromkodást, de Jenő 
m ár régen úgy tudja, hogy Lőrinczi gavalléro- 
san szokott m ulatni, nem valószínű tehát, hogy 
ezek feljelentenék.

— Jobb is — sóhajtotta magában, Jenő, és 
k iitta feketéjét. — Négy szép gyereke van és 
nagyon rendes felesége . . .  Egy ilyen részeg, os
toba káromkodás m iatt még állását is elveszít
hetné . . .

Jenő egy zágrábi revűt szeretett volna ol-



vasni, de Lőrinczi káromkodása nem hagyta 
nyugton. Hátha mégis m eghallotta valaki, és ak
kor tőle is megkérdezik: hallotta-e Lőrinczi
nemzetgyalázó kijelentését? Ha azt mondja, 
nem halott semmit, nagyon gyanús színben fog 
feltűnni a rendőrség és feljebbvalói előtt, szinte 
olybá fog tűnni a dolog, m intha ő azonosítaná 
m agát Lőrinczi kijelentésével. Ha azt mondja, 
hogy hallotta, teljes joggal fogják kérdezni, mi
ért nem ő jelenti az esetet, hiszen m int városi 
tisztviselőnek tudnia kell, mi az állampolgár 
kötelessége. Nem, nem, akkor mégis okosabb, 
ha tagad. Semmit sem hallott. De talán mégis 
lá tta  valaki, m ikor Lőrinczit figyelte, talán  el 
is áru lta  magát, hogy a sértő szavakat meghal
lotta és m egértette, lehet, hogy 2arko abban a 
pillanatban éppen reá n é z e tt. . .  Mit csináljon? 
Nem lenne a legjobb és legegyszerűbb eljárás, 
ha holnap reggel m indjárt bejelenti az esetet a 
főkapitánynak? A főkapitány mogorva, zárkó
zott ember, de biztosan mosolyogni fog, meg
veregeti majd a vállát, és azt fogja mondani: 
,,No, ez derék! Látom, hogy maga igazi hazafi, 
becsületes hivatalnok, aki tudja kötelességét!” 
De Lőrinczinek négy gyereke van, m inden bi
zonnyal állását v esz íti. . .

— Eh, hagyjuk az egészet!
Fizetett, és felvette a kabátját. F árad t volt, 

délután nem aludt, az egész nap csupa izgalom, 
bizakodás, bosszúság, váratlan  öröm . .. Leg
jobb lenne m ár az ágyban lenni.

Otthon csend volt, anyja mélyen horkolt. Si
etve vetkőzött. P iroska elég egyenlőtlenül lé
legzett, s noha szemét lehunyva tarto tta , Jenő 
tudta, hogy még nem alszik. De azért nem szólt 
hozzá. Mit is mondana? Különben is nagyon ál
mos volt, és ham arosan el is aludt.

Másnap csak fél nyolckor ébredt. Sietett, kap



kodott, mégis negyed kilenc volt, m ikor befor
dult a városháza sarkán. A nacelnik m ár bent 
volt, és jókedvűen üdvözölte.

— Na, ma csak tíz óráig dolgozunk, azután 
ki akarják hallgatni Markovicot a m ár elinté
zett ügyekre vonatkozólag. A polgárm ester úr 
magával hozza az írnokot, aki a jegyzőkönyvet 
vezeti, ezért önre nem lesz szükségem. De dél
után három kor m egint folytatjuk a munkát.

Jenőt bántotta a polgármester intézkedése. 
M iért hozza most ide az írnokát jegyzőkönyv- 
vezetőnek, mikor maga mondta a nacelniknak, 
hogy nem kell sokakat bevonni a vizsgálatba, 
m ert sok em ber sokat fecseg. A polgármester 
nem őszinte ember. Igaz, eddig mindig kedves 
volt vele szemben, de kedvessége mögött soha
sem érezte a jóindulatot. Ezért is jó volna itt
hagyni a várost, és a bánságnál elhelyezkedni. 
Talán délután, vagy az esti séta alkalmával 
meg is említi a dolgot a nacelniknak.

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

— Egy kellem etlen esetről kell jelentést ten
nem, főkapitány uram  — kezdte Jenő. — Teg
nap este a Central kávéházban voltam, amikor 
Lőrinczi István úr, a folyammérnökség rajzo
lója . . .

— Tudok róla — szólt szárazon és kissé tü
relm etlenül a főkapitány. — B otrányt csinált, 
és az utcán is ordítozott. Maga még valami mást 
is tud?

— Igen, főkapitány uram. Lőrinczi a kávé
házban nemzetgyalázó kijelentést tett.

— Mit mondott?
Jenő lefordította szerbre Lőrinczi káromko

dását, m ert a főkapitány semmit sem tudott



m agyarul. A főkapitány arca egy fokkal szigo
rúbb le tt a szokottnál.

— De hiszen Zarko is ott volt a kávéházban. 
Ő erről nem te tt említést.

— Ig e n . . .  ő is ott volt, de . . .  talán Zarko úr 
nem hallotta vagy nem értette meg ezeket a 
szavakat.

— Majd utánanézek a dolognak. Délután még 
egyszer kéretni fogom.

Mikor Jenő kilépett a főkapitány szobájából, 
úgy érezte, hogy ezt rosszul csinálta. A főkapi
tány nem dicsérte meg, nem mosolygott, nem 
lelkesedett. Ellenkezőleg úgy bánt vele, m intha 
ő követte volna el a nemzetgyalázást. Furcsa, 
mogorva ember. De legalább feljebbvalói érté
kelni fogják ezt a feljelentést.

A főjegyzőnek ham ar elmesélte a Lőrinczi- 
esetet, azt is megemlítette, hogy m ár be is je
lentette a főkapitánynak.

— Sajnálom ezt a szegény Lőrinczit — kezdte 
a főjegyző az őszinte részvét hangján. — De
rék, ügyes, becsületes ember. Sikerült gyerm e
kei vannak. Egyik fia az én fiammal já r  a gim
náziumba. Kitűnő tanuló, és ami a legérdeke
sebb: m agyar fiú létére ő tud legjobban szer
bül az osztályban. K ár érte, igazán sajnálom, 
ha ebből az ostobaságból valami baja származ
nék .. .

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

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

A főjegyző még ír t  valam it az egyik aktára, 
s azután egy egész aktacsomót átadott Jenőnek.

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

nézegette az aktákat. Mindig csak ő dolgozzon, 
a főjegyző m indent rábíz, de azért nem értékeli



a m unkáját, és egy szót sem szólna az érdeké
ben. Pedig ilyen ügyes, gyors m unkaerőt soha
sem fog kapni, ha ő elmenne. Kérdés azonban, 
hogyan fogadja a nacelnik az ő tervét? Tenne-e 
lépéseket az érdekében? . .. Ezért a feljelenté
sért sem dicsérte meg senki, senki sem akarja 
értékelni kötelességtudását, hazafias felháboro
dását. Ügy látszik, minden erőlködése hiába
való.

Jenő nagyon rossz kedvében volt, mikor 
Etelka néni kopogtatott be az engedélyért. Jenő 
idegesen, m ajdnem  gorombán válaszolt, hogy 
nincs ideje most utánanézni, a kérvény lent van 
a rendőrségen, talán  m ár el is intézték. Várja 
be, míg a végzést kézhez kapja.

— De Jenőkém, hiszen mi holnapután akar
juk m egtartani a teadélutánt. M ár úgyis h ir
dettük . . .

— Máskor ne tessék utolsó pillanatban kérni, 
akkor nincs ez a kapkodás. Ha holnap időm 
lesz, akkor utánanézek — tette hozzá leplezet
len rosszkedvvel.

Etelka néni könnyes szemmel sompolygott ki 
az ajtón, és Jenő azt az aktacsomót vette ke
zébe, amit az előbb a főjegyző átadott. Ekkor 
látta, hogy a főjegyző ezt írta  az akta borító
lapjára: „Kikeresni az összes erre vonatkozó 
adatokat 1920 óta!” Jenő átolvasta az aktákat, 
és szinte szédült a méregtől. Hiszen ez egyheti 
munka, s végeredményben teljesen felesleges! 
A főjegyző, úgy^ látszik, csak bosszantani 
akarja. Ezt akkor írta, mikor a Lőrinczi esetet 
elmesélte. Talán csak nem azért? ..  . Hiszen itt 
egyszerű elvi döntésről van szó, am it adatok 
nélkül is meg lehet hozni. Ezt megmondja a fő
jegyzőnek, hátha nem  olvasta el elég figyelme
sen a leiratot. Főnöke azonban nem engedett 
álláspontjából. Csak állítsa össze az adatokat.



— De hiszen jogi szempontból teljesen lé
nyegtelenek az adatok . . .  Itt a város jogi állás
pontjáról van szó .. .

— Bízza csak rám. Én felelek érte, nem m a
ga. A Markovic-eset fokozott óvatosságra int.

Jenőben keserűen kavargót! a bosszúság. Sze
rin te a főjegyző intézkedése ostoba, félelme ne
vetséges. Itt semmi felelősségről sincs szó, ho
gyan lehet hát ezt az ügyet Markovié sikkasz
tásával összehasonlítani?

Alig várta, hogy hazakerüljön. Az otthon vál
tozatlan nyugalma, Piroska elpusztíthatatlan 
derűje, de még anyja sóhajtós hangulata is meg
n y u g ta tó ig  hatott. Ebéd után ham ar elaludt, 
és fél háromkor frissen, derűsen ébredt. Szinte 
el is felejtette a délelőtt kellemetlenségeit.

Ez alkalommal ő jö tt korábban, a nacelnik 
csak három óra u tán  jött, s m intha bozontos 
szemöldöke alól nem csillogott volna olyan 
derűsen ódivatú pápaszeme. A nacelnik szótla
nul elővette aktáit, nézegette, olvasgatta őket, 
és egy szót sem szólt. Jenő megdöbbent. Mi tö r
tént? Végre a nacelnik keményen szembené
zett Jenővel, és beszélni kezdett:

— Markovié egy dologban ártatlannak  mond
ja magát, még pedig a Bischof-ügyben. A gyám, 
ugyebár, 3000 d inárt kért a kiskorúak számára. 
Ezt a kérvényt maga írta, nemde?

A nacelnik felemelte a kérvényt, Jenő sápad
tan  bólintott.

— Amint tudja, a jóváhagyás 13 000 d inár
ról szólt. A naplóban a három elé egy egyest 
írt valaki. Utólag M arkovié egy 3000 dináros 
jóváhagyást írt alá, de a 13 000 dinárról szóló 
jóváhagyás eredetijét sehol sem találni. Akkor 
csak maga volt mellette, és Markovié önt gya
núsítja. A felelősség persze mindenképpen az 
övé, a kiutalást ő írta  alá, itt van egyébként a



Városi Takarék értesítése is. A bíróság önt nem 
ítélheti el, de azért ön mint hivatalnok súlyos 
m ulasztást követett el. Ön jól tudta, hogy a 
gyám 3000 d inárt kért és kapott, azt is tudta, 
hogy Markovié 13 000 dinárt hagyott jóvá. Mi
ért nem te tt m indjárt jelentést a polgármester 
úrnak?

— Én em lítettem  a dolgot Markovié úrnak 
— szólt nagyon halkan Jenő, és homlokán 
gyöngyök csillogtak. — Ő azt mondta, hogy 
utólag beszélt a gyámmal, aki háztatarozásra 
kért még 10 000 dinárt. Azt mondta, hogy új 
kérvényt kell m ajd írni, ha a gyám bejön. A 
gyám azonban nem jött, és én nem m ertem  töb
bet beszélni a dologról. Markovié a főnököm 
volt, tekintélyes, köztiszteletben álló ember . . .  
Jó h azafi. . .

— Ennek semmi köze sincs a hazafisághoz — 
szólt kurtán  a nacelnik. — Aki az árvák pén
zét lopja, az nem lehet hazafi. Maga egyszerűen 
gyáva volt, nem volt korrekt hivatalnok. Ha ak
kor Markovié nyakára hágtunk volna, akkor 
nem ju to ttunk  volna a százezres hiányokig. És 
m ert maga szemet hunyt 10 000 dinár felett, 
Markovié most joggal mondhatja, hogy maga 
lopta el a 10 000 dinárt, hiszen nyilvánvaló, 
hogy tudott róla. M indenesetre bűnpalástoló 
volt. Noha világos, mégis jó volna, ha megsze
rezné a 13 000 dináros határozat eredetijét. 
Mert így még az is lehet, hogy Markovié vád
ját az ügyész is átveszi. Persze baj ebből se 
származhat, csak kellemetlenség. A bíróság nem 
fogja elítélni, de viszont senki sem állíthatja, 
hogy ön lelkiismeretes, megbízható hivatalnok, 
mikor sikkasztásokat palástol.

Jenő m eghajtotta magát, és szinte álomsze
rűén hebegte el a „klanjam se”-t. A folyosón 
megtörölte homlokát, m ajd lassan, vontatottan



ment vissza szobájába. Menjen talán a taka
rékba? Minek? Ha meglenne az eredeti 13 000 
dináros határozat, akkor Markovié nem vádas
kodna ilyen szemtelenül, de biztos, hogy csak 
a m ásolat van meg, amelynek alján ez áll: „A 
m ásolat hiteléül: Evgen Sic.” A 3000 dinárosnál 
éppúgy, m int a 13 000 d inárosnál. . .

Szóval mindennek vége, Evgen Sic. Elvesz
tette a nacelnik jóindulatát, elveszti ham aro
san az állását is. Még azt se m ondhatja, hogy 
igazságtalanság tö rtén t vele. Már ott ü lt a szo
bájában, íróasztala előtt, és m eredten nézte a 
rajzszöggel odaerősített rózsaszínű itatóslapot. 
Mi is tö rtént vele? Hol is hibázott? Hiszen csupa 
alázat, alkalmazkodás, hűség és odaadás volt. 
A feljebbvalói kedvében járt, engedelmes, é r
telmes és jó hivatalnok akart le n n i.. .

H irtelen felugrott. Meg kell szereznie az ere
deti 13 000 dináros jóváhagyást, hogy legalább 
a bírósági hercehurcától megszabaduljon. Igaz, 
hogy ezzel nem m entheti meg állását, de leg
alább az ügyész békén hagyja. A főjegyző nem 
volt még benn, így m indjárt elmehetne a Vá
rosi Takarékba, hátha m egtalálja az eredeti jó
váhagyást.

M ár kilépett a városháza kapuján, m ikor egy 
rendőr sietve u tána kiáltott:

— Jenő úr! Jenő úr! A főkapitány ú r kéreti.
Jenő m ár egészen elfelejtette a Lőrinczi- 

ügyet, és egy-két pillanatig nem is tudta, m iért 
h ívatja a főkapitány. Istenem, milyen messze 
kerü lt most tőle ez az ügy, azóta m ár minden 
összeomlott, s maga alá tem ette ezeket a ki
csiny, kellemetlen mellékízű érvényesülési buz
galmakat.

Lehorgasztott fejjel baktato tt a rendőr után, 
m intha bűntudat nyomná a lelkét, a vállát, a 
gerincét. Kint a folyosón cigányok, két pincér



és Slavko, a fizető ácsorogtak. Egyedül Slavko 
köszönt kurtán, kim érten. Az előszobában a 
rendőrőrm ester m indjárt betessékeli a főkapi
tányhoz. Jenő belép. Roskadt válla, csuklott feje 
nem egyenesedik ki. Csend. P ár pillanat múlva 
pillantja csak meg Lőrinczit, aki a kályha mel
lett áll, m int bűnös öreg gyermek, szemében 
ijedtség, bűntudat, könyörgés.

— Ismételje el még egyszer — szólalt meg 
ridegen a főkapitány —, m it m ondott Lőrinczi 
ú r tegnap este a Central kávéházban.

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

a kávéházban . . .  am int mondtam is . . .  én úgy 
hallottam, hogy Lőrinczi ú r . . .  a szerbekkel 
kapcsolatban . . .  illetve . . .

A főkapitány közbevágott:
— A pincérek, a cigányok közül senki sem 

hallotta a nemzetgyalázó kijelentéseket. Zarko 
sem hallott semmit, Licht gyógyszerész sem. 
Egyedül ön hallo tta a nemzetgyalázást.

— Bocsánat főkapitány uram  — szólt Jenő 
nagyon alázatosan. — Lehet, hogy rosszul hal
lottam . . .  nagy zaj volt a teremben, a cigány 
mindig játszott, a ventillátor is b e rreg e tt. . .  
Könnyen meglehet, hogy félreértettem  Lőrinczi 
ú r szav ait. . .

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

A főkapitánynak tetszett Lőrinczi katonás 
modora, mikor feléje fordult, szinte melegséget 
lehetett érezni a szemében és a hangjában.

— Na jól van, Lőrinczi úr, de többet ne csi
náljon ilyen botrányt, m ert lecsukatom! El
mehet.



Lőrinczi összecsapta a bokáját, m eghajolt és 
elment. A főkapitány most Jenőre nézett. Te
kintete kemény, hideg, mogorva lett. Jenő azt 
várta, hogy a főkapitány pofon üsse, és talán 
hálás is lett volna, ha pofon üti. De erről nem 
volt szó. A főkapitány nyugodtan felkelt, és 
csendes megvetéssel m ondta:

— Máskor ügyesebb hazugságot találjon ki, 
ha valakinek ártani akar.

Azután megnyomta a csengőt, jelezve, hogy 
a Lőrinczi-ügy utolsó jelenete is véget ért. Jenő 
nem tiltakozott. Mélyen, alázatosan m eghajolt 
és kikullogott, összevert, összetört embernek 
érezte magát. Sőt várta  az újabb ütést, a végle
ges összeroppanást. Talán L őrinczi. . .  Ügy som- 
polygott a takarékhoz, m int kivert kutya. Itt 
m egtudta, hogy az eredeti 13 000 dináros jóvá
hagyás ugyan nincs náluk, de Markovié a fel
vett összegről maga írta  alá a nyugtát. Jenő 
visszakullogott a városházára, és jelentette ezt 
a nacelniknak.

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

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

— Köszönöm, de mivel a polgármester ú r Lju- 
bomir u ra t jelölte ki segítségemre, így tehát 
önre nincs többé szükségem . . .  Hát Isten vele... 
sajnálom . . .

Jenő visszament a főjegyzői hivatalba, ahol 
senkit se talált. Főnöke be se jön ma délután. 
Valami furcsa émelygés fogta el. Milyen jó, 
hogy nincs itt senki, se a főjegyző, se Zagorka, 
s így senki sem lá th a tja  vergődését, fojtogató 
csömörét. Érezte, hogy nemcsak homloka, de 
teste is vizes. Talán ez az ak taszag . . .  a sok 
hazugság, hízelgés, gerincgörbítés, ami hivatali



múltjához tapad ..  . Mindig kegyeket keresni, 
árulkodni, megalázkodni, szemet hunyni, csak 
hogy az érvényesülés ú tján  egy lépéssel előbbre 
ju sso n . . .

M ár majdnem öklendezésre késztette ez az 
irodai levegő. Undorodva, borzongva szaladt ki, 
és becsapta maga u tán  az ajtót. Legjobb, ha 
hazamegy, és most az egyszer őszinte lesz Pi
roskához. P iroska nem buta asszony, biztosan ad 
valamilyen tanácsot. V árja meg, míg kidobják, 
vagy nézzen m ár holnap más kenyér után? P i
roska bizonyosan okos, m egnyugtató választ fog 
adni. Nem kell kétségbe esni, hiszen nincs egye
dül. Piroska van mellette.

A lakás be volt zárva. Most ju to tt csak eszé
be, hogy anyja és Piroska ebédkor azt mond
ták, hogy délután a gyászházba mennek. Meg
kereste a titkos, belső szögre akasztott kulcsot, 
és bement a lakásba. P ár pillanatig csodálkozva 
állt meg Piroska leánykori arcképe előtt. Még
iscsak jó élettársa van neki. Okos, ügyes, és 
mindig nyugodtan néz szét a világban, mint 
ezen a képen is.

Valaki jön. Biztosan a cseléd. De nem, ezek 
kemény lépések. Jenő kipillant, és szíve elszo
rul. Lőrinczi. Ez leszámolni jött.

K iment a folyosóra. Tegnap és ma nemigen 
figyelhette meg Lőrinczit, de most, hogy előtte 
állt, megdöbbenve látja, m ennyire megörege
dett. Haja, bajusza erősen deres, szemében fá
radt, csüggedt fények hunyorognak. Lágy, 
nagy apai jóság és gyengeség ömlik szét az ar
cán, m intha valam i megható családi ünnepen 
lenne. Mit akarhat ez az ember?

— Nem akartalak  a városházán zav arn i. . .  
feltűnő lett volna. Ezért gondoltam, eljövök a 
lakásodra, hogy itt  m ondjak köszöneté t. . .

Jenő betessékelte a vendéget a szobába.



— Jól tudom, hogy milyen kínos helyzetbe 
ho z ta lak . . .  Te hallottad a káromkodásomat, és 
mikor kérdőre vontak, nem m ondháttál mást, 
m int az ig aza t. . .  A főkapitány azt mondta, 
minden tőled függ. Ha te fenntartod vallom á
sodat, akkor kénytelen átteni az ügyet az 
ügyészséghez. . .  A főkapitány biztosra vette, 
hogy ellenem vallasz, egy városi tisztviselő csak 
nem fog ellenkezni, de mikor te azt mondtad, 
hogy talán  rosszul hallottad, láttam, hogy a fő
kapitány jobban haragszik rád, m int rám. Te 
talán  az állásoddal játszottál, de mégsem adtál 
határozott vallomást. Ezzel talán magadnak ár
tottál, de megm entettél engem. M egm aradha
tok az állásomban.

Lőrinczi felállt, könnyek gyűltek a szemébe.
— Köszönöm testvér, köszönöm, hogy meg

m entettél.
Átölelte Jenőt, és zokogás rázta a testét.
— Tudod, hogy . . .  négy gyermekem van . . .
Jenő is sírni kezdett. Ö is átkarolta ezt a fá

radt, nagy embert, és úgy álltak pár percig, 
m int az állomáson, ahová megérkezett a régen 
v árt.fiú , és most a viszontlátás érzelgős jelene
tén esik túl.

— Nincs semmi köszönni valód — mondta 
végre Jenő. — Én nem tettem  semmit, é n . . .  
én . . .

Azt akarta mondani: „Én közönséges gazem
ber vagyok! alávaló, jellemtelen besúgó va
gyok!” — de nem volt ereje a vallomáshoz.

Leültek az asztalhoz. Már sötétedett. Csende
sen beszélgettek, m int egymásra ta lá lt régi jó 
barátok. Jenő sorsa, holnapja még sohasem volt 
olyan bizonytalan, m int most, mégis oly egy
szerű, nyugodt derűvel ü lt Lőrinczivel szemben, 
m intha még soha ilyen rendben nem lett volna 
a szénája. M indent elfelejtett, a ma, a tegnap,



a nivatal, a nacelnik, a főkapitány úgy elsüly- 
iyedtek, m int gonosz manók a színpadon. Az 
alkony egyre gorombább, egyre feketébb szálak
kal szőtte a sötétséget, de Jenő mégis úgy 
érezte, hogy világosság van, hogy tiszta, ka
cagó napfény hull be a szobába.

— Akarsz egy kis bort, testvér? — kérdezte 
hirtelen, és m egragadta Lőrinczi karját. — Fi
nom bácsalmási! Az apósom hozta kóstolónak 
karácsonykor. Saját termése.

— Akkor hát — bökte ki vígan Lőrinczi, és 
arrébb tette az asztalon heverő ham utartót.

Jenő vígan, fütyörészve szaladt le a pincébe.
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TIKKADT SZÍNEK 
EGY NYÁRI DÉLELŐTT PALETTÁJÁN

A csónak elég sebesen siklott fölfelé a csil
logó, sárga vízen. A fiúk alaposan, feszülő iz
mokkal dolgoztak, izzadtak, a nyári nap ára
dozó fénnyel zuhogott a vízre, a fövenyes 
partra, a rekkent, az áléit akácokra, a lovakra 
és emberekre. Még egy negyedóra, és fenn lesz
nek a Nyúltöltésnél. A bőséges, bágyasztó fény, 
a forró, kóválygós nyári délelőtt elcsitította a 
beszédet, a gondolatok já téká t a fiúkban: né
mán dolgoztak az evezőkkel, és még a verejté
ket sem törölték le orrukról meg homlokukról.

— No m ajd visszafelé könnyebb lesz — szó
lalt meg az egyik, de senki sem figyelt fel a 
szavára. Olyan feleslegesnek látszott a szó, m in
den szétfoszlott és elolvadt ebben a melegben, 
m int hópehely a lapos láp vizében.

Csak akkor szólaltak meg, mikor m egérkez
tek a töltéshez. K urtán  megbeszélték a tervü
ket. Először felmennek egy pohár sörre a csár
dába, azután átm ennek a bánáti partra  stran
dolni, esetleg horgászni a füzesek alatt. Ha 
László akar, úgy a csárdánál m aradhat, m ert a 
töltésről tarkább és nyájasabb a Tisza képe, 
szinte ecsetre és zsíros, csillogó olaj festékbe kí
nálkozik a kanyargós folyó, a kékes füzes a 
túlsó parton, a fehér révész viskó a vaj sárga fö
venyen. A többség mindenesetre átmegy a ho



mokba és strandol. László esetleg őket is rá
fé rh e ti vásznára.

zászlónak nem  volt sok kedve a festéshez eb
ben a tikkadt fényárban, inkább a strandolás 
felé hajlott, de eszébe jutott, hogy egy levél van 
a zsebében, m elyet még el sem olvasott. Ezért 
mégiscsak a festés m ellett döntött, m ert egye
dül akart lenni evvel a levéllel. Ügy várta már 
ezt a levelet, és ezért zavartalan és bizalmas 
egyedüllétben akarta  felbontani, csókokkal hal
mozni, m int valami drága fénylő női testet. 
Lassú, kéjes élvezője akart lenni ennek a levél
nek, minden szavát meg akarta érzékíteni, m e
legnek látni, hiány nélkül átérezni mindazt, ami 
az íráskor felrezzent és a tollat vezette. Boldog, 
buja, bánatos és titkos találkozása legyen ev
vel a drága írással, hogy frissen átéljen minden 
múltba hantolt percet, hogy visszaálmodjon 
minden csicsergős tavaszábrándot, hogy lássa, 
érezze és csodálja Lillát, a vágyak és álmok tá
voli királynőjét.

Felmentek a csárdába. Hűvös, savanyú le
vegő fogadta őket, az egyik sarokban egy öreg 
halász bóbiskolt üres pálinkásüveg mellett. A 
kocsmárosné vidáman, izzadt ingben és kurta 
piros szoknyában perdült elő. A fiúk zajongtak, 
nevettek és megcsípdesték a kemény húsú, 
bandzsa asszonyt.

— Hol van a Lajos bácsi? — érdeklődtek a 
fiúk.

— Tudja a frász, hol já r m ár megén. Azt 
mondta, be kő mennie Becsére valam i engedély 
miatt. Pedig tudom, hogy más m iatt m ent be.

— A jányok m iatt — szólalt meg az öreg, le
ragadt szemű halász redves, repedt hangon.

Pukkadós hahota szakadt fel erre a közbeszó
lásra, m intha valam i tréfás rakéta sisteregne, 
köpködne és pattogzana a fiúk asztalánál. Mind



nyájan ism erték a jámbor, öreg Lajos bácsit, aki 
talan sohasem já rt tilosban, mióta ez a nagy, 
bandzsa, buja felesége van, azt is tudták, hogy 
a kocsmárosné nem szalaszt el egy alkalm at 
sem, s minden jöttm enttel megcsalja az urát. 
így hát az öreg halász rekedt, bóbiskolós hangja 
duplán hatott.

A társalgás erre a közbeszólásra fülledt és 
fűszeres mederbe siklott, gerjedt karok nyúl
tak a maszatos habosszoknya után, a testes 
kocsmárosné kacagva tiltakozott, és ráü tö tt a 
m arkolgató kezekre. László kis ideig együtt ne
vetett és incselkedett a fiúkkal, de aztán eszébe 
ju to tt a levél, és türelm etlenül vágyta az egye
düllétet. Felállt, összeszedte szerszámait, és ki
felé indult. A fiúknak is eszébe ju to tt a homok, 
a víz, a nyári délelőtt tunya, tikkadt műsora, s 
valahogy bele is fáradtak m ár a céltalan hancú
rozásba. Lassan ők is felcihelődtek, és elbúcsúz
tak a vastag lábú, repedt sarkú kocsmárosnétól.

László m ár egy akácfa árnyékában üldögélt, 
nem messze a csárdától, és felállította a festő
állványt. V ontatottan készülődött, kinyitotta a 
festékesdobozt, tisztogatta ecseteit, kapargatta 
palettáját, s m egvárta, míg m indnyájan leérnek 
a csónakhoz, csak azután m erte előszedni a le
velet. Előbb reszketve és rajongva megcsókolta, 
m ajd olvasásába kezdett.

A levél jóformán semmi jelentősét nem ta r
talmazott. ,,Olyan jó lenne ismét együtt lenni, 
elmondani egymásnak élményeinket.” „A Bala
ton olyan szép, különösen este, holdfényben, s 
én mindig várom, hogy egyszer csak eljössz 
hozzám, mint valami Rómeó.” „Sokszor gon
dolok vissza azokra a szép estékre a Szigeten, s 
alig várom, hogy ismét o tt sétálhassunk és el
panaszolhassuk: m ennyit szenvedtünk, vágyód
tunk és álmodoztunk.” Mégis ezek a mondatok



m int lágy, hír., cseppek hullottak szikkadt, 
szomjas lelkére. Lilla teniszruhában, ütővel ke
zében jön az alsó úton, mosolyog, és aranyos 
meg rózsás fények szaladnak végig az arcán. 
Emlékek hullanak ki a m últ szarujából, és csil
lognak és zenélnek és felgyúlnak, m int a mese
szerű barlang vasút szivárványos fényei. László 
tenyerébe hajtja  fejét, és lelkében felharsan a 
vágy, mint riadt vadászkürt, megmozdul és fel
ébred az erdő. Tisztán megremeg, fejében, erei
ben kalapál a vér, a vágy, a vágy.

— Lilla!
U toljára a szigeti strandon találkoztak. Fi

nom, karcsú alakja belerajzolódik a tükröző 
vízbe, két aranyszőke hajtincs csillan ki a tarka 
gumisapka alól. Aztán nevetése csattan fel bá
jos csillogással, m ajd  igézőén m uzsikálnak mon
datai: „Ügyi, megteszed? Ügyi, megteszed, ha 
szépen kérlek? . . .” Lépked, mozog, mosolyog, 
kezet ad.

— Eh, elég az álmodozásból! — veti fel fe
jét, és kemény, szinte elszánt m ozdulattal lát a 
munkához.

Hogy vibrál, szikrázik a levegő! Ezt érdeke
sen lehetne megoldani. A puha szén sercenve 
szalad végig a vásznon: ez itt a füzes, ott a ré
vészkunyhó, így folyik a T isza . . .  A többi a szí
neké! Lázasan és szenvedéllyel hever és keres. 
Hogy vakítson a szürke? A fehér, a fekete és az 
ultram arin ravasz egymásrahelyezésekor nyug
talan vibrálások keletkeznek. A sárga Tisza ki
tűnő ellentét, a színpróbák nagyszerűen sike
rülnek, a vásznon megelevenedik ez a bágyadt 
rekkenet, ez a fojtó júliusi forróság.

Vagy fél óráig dolgozott, amikor úgy érezte, 
hogy szeme fáradt, és káprázik a sok fénytől. 
Bágyasztó lustaság ölelte át, m unkakedve lelo
hadt m int lankadt fűzfaág, az ing tűrhetetlenné



kezdett válni a testén, és legjobban szeretett 
volna a többiekkel a homokban heverészni.

A bandzsa, vastag tokájú  kocsmárosné kint 
foglalatoskodott a csárda előtt, majd odajött 
Lászlóhoz.

— M ennyit pingált m ár az ifiúr?
— K áprázik a szemem az erős naptól — pa

naszkodott László, és összerakta ecseteit.
— Gyűjjék hát be kicsit a hűvösbe. Ha fá

radt, még le is fekhet nálam  a szobába — kínál- 
gatta, hívogatta a kocsmárosné örömlányos bi
zalmaskodással, és megfogta László karját.

László kábán, szédülve ment a kocsmárosné 
mellett. Hagyta, hogy vezessék, akarata megbé
nult, gondolatai áju ltan  hevertek szerteszéjjel.

Bent a kocsmárosék szobájában csakugyan 
hűsebb volt. Alig lá to tt a sötétben, a kocsmá
rosné a pamlaghoz vezette, és leültette. László 
úgy érezte, hogy ez a kövér, izzadt asszony 
pálinkát ivott az előbb, s kissé megborzongott 
a szeszes lehelettől. Lehunyta szemét, összeszo
ríto tta  fogát, és vadul, kegyetlenül belem arkolt 
a rossz szagú, kelletős asszonyba, aki mohón si
m ult hozzá, mint engedelmes, puha állatt. Nagy 
mellei párnam ódra feküdtek neki László keb
lének. László most h irtelen  felriadt, menekülni 
szeretett volna, m ert úgy érezte, hogy megful
lad és elmerül a meleg, izzadt húsban, de az 
izmos Putifárné nem engedte el zsákmányát, és 
elcsitított minden ellenkezést.

László végre m egtalálta a kilincset, és feltépte 
az ajtót. Kint a forró fény lángolt, lihegett. 
Émelygős szédület fogta el, s arra  gondolt, hogy 
a sör megposhadt a gyomrában, összerázkó
dott. Az undor végigbizsergett tagjain, s valami 
öklendezős böfögésben próbált megcsillapodni, 
de eredménytelenül. Végre az az ötlete tám adt,



hogy lemegy a Tiszához, megfürdik, és lemos 
magáról m inden mocskot, m inden szédülős 
émelygést.

Sietve rohant le a töltésről, kapkodva dobta 
le magáról a ruhát, s odahajította egy fűzfa alá, 
majd szomjasan, szédülve belevetette magát a 
folyóba, belefúrta arcát a vízbe, és úgy úszott 
esztelen sietséggel.

Egyszerre csak azt vette észre, hogy m ár túl
haladt a folyó közepén, de ekkor m ár nem akart 
visszafordulni, inkább átmegy a túlsó partra, a 
tiszta partra, néptelen homokgödrök közé. Az 
ár mélyen lesodorta őt társaitól, s m ikor partot 
ért, nem is lá tta  m ár csónakjukat. Nyugtalan 
szívvel, fulladozó léptekkel kúszott ki a vízből, 
és tehetetlen csalódásos érzése tám adt, hogy 
minden hiábavaló volt, m ert minden mocsok 
ra jta  m aradt. Émelygős illatok böfögtek fel az 
orrába, és a borzongás végigszántott felajzott 
idegein.

— Mocskos vagy! Mocskos vagy! — korbá
csolta az undor, és László m eg-megrándult, mint 
keleti, követ hordó rabszolga az ostorütések 
alatt.

Egy pillanatra arra  gondolt, hogy visszamegy 
a vízbe, hogy végre megtisztuljon, de azután 
úgy határozott, hogy ebben a perzselő fényben 
fog megfürödni, mely felszívja és fehérre iz
zaszt ja a lelkére fröccsent mocskot. Igen, a 
fény, a fény!

— Lilla! Lilla! — kiáltotta könyörgős hívo- 
gatással, széttárta -karjait, m int őrjöngős nap
imádó, és lihegve loholt, botladozott tovább és 
tovább.

— Lilla! Lilla! — ordítozott torkaszakadtá- 
ból, m intha segélyért sikoltó fuldokló lenne, és 
összerogyott az eszelős, lihegős menekülésben.

Belefúrta fejét a forró homokba. Tagjai úgy



rángatóztak, m int valam i nyavalyatörősé, m ajd 
keserves zokogás rázta a mellét. Lent a parton 
kissé megrezzentek a füzesek. A kósza vízi 
szellő szakadozott pihegéssel szaladt tovább a 
fodros fövenyen, és m egcirógatta a homokban 
vergődő, vonagló fiatalem bert.



BORISKA ÁRVA LESZ

Korán volt még, és Dezső idegesen m érte vé
gig a várószoba szőnyegét. Rajta kívül még egy 
sápadt, szőke szlovén nő volt a várószobában, 
de ő későbben jött, és szerényen, fáradtan, szen
vedő lemondással húzódott meg az egyik karos
székben. Dezső izgatott volt, többször levette 
szemüvegét és megtörölte, holott nem is volt 
homályos, a kis tükörben pedig többször meg
igazította nyakkendőjét, amely kifogástalanul 
állt. Alig egy fél órája, hogy m egérkezett, meg
mosdott és rendbe hozta magát. De egész éjjel 
utazott, jóform án semmit sem aludt, s talán el
sősorban ez a csúnya, zakatolós, gonosz árnyékú 
éjszaka okozta idegességét.

Végre megnyílt a főorvos ajtaja, s Dezső 
gyorsan belépett. A főorvosnak kitűnő emlé
kezőtehetsége volt, rögtön felism erte Dezsőt, pe
dig csupán kétszer találkozott vele, legutóbb 
két és fél hónap előtt.

— Nagyon örülök, hogy látom, Kovács ú r — 
kezdte horvátul a szlovének jellegzetes hang
súlyával. — ö n  persze érdeklődni jött, hogy 
Boriska mit csinál? Hát állapota jelenleg elég 
jó, noha, m int m ár mondottam, itt egy súlyo
sabb folyamatról van szó. Am int tudja talán, 
egy hónappal ezelőtt meg is operáltuk, de ez az 
operáció nem sikerült teljesen. A m ellhártya- 
összenövéseket akartuk  volna a tüdőről levá



lasztani, de az összenövések nagyon kiterjedtek 
és makacsok voltak .. . Most egyelőre várnunk 
kell, s talán egy-két hónap múlva újabb beavat
kozásra határozzuk el m ag u n k a t. . .

A főorvos íróasztalánál ült, és lassan játsza
dozott egy papírvágó késsel. Kissé kutato tt em
lékezetében, milyen is Kovács Boriska legutóbbi 
röntgenképe? Lent három  vastag szalag húzza a 
k a v e rn á t. .. Pendítse m ár most meg az idegki
irtás gondolatát? Vagy várjon még vele? Még 
maga sem döntött a m űtét szükségességéről, de 
azért úgy érezte, hogy a m űtét elkerülhetetlen 
lesz . . .

Kovács Dezső, aki m ár harmadik éve jogot 
tanu lt Zágrábban, kissé elfogódott hangon be
szélni kezdett:

— Köszönöm a felvilágosítást, főorvos uram, 
de én tulajdonképpen egy másik felvilágosítá
sért jöttem  . . .  A rról van ugyanis szó, hogy . .. 
hogy a mi anyánk m ár közel három hete ha
lott. Boriska mit sem tud erről, nem m ertük 
neki megírni, s most azért jöttem, hogy ezt a 
szomorú hírt, ha főorvos úr is megengedi, kö
zöljem vele.

A főorvos letette a papírvágó kést, és kissé 
eltűnődött.

— M ár három hete? — És sokáig volt beteg?
— Régi szívbaja volt, de azért fent járt, dol

gozott, végezte házi teendőit. Halála hirtelen és 
teljesen váratlanul jött.

— Azt hiszem, m egm ondhatja nővérének ezt 
a szomorú hírt. Tapasztalatom  szerint a szana
tórium  betegei elég jól tű rik  a nagy lelki csa
pásokat, és ez érthető is. Annyira eltávolodnak 
az élettől, érdeklődésük annyira önmaguk felé 
összpontosul, hogy a külvilág eseményei, örö
mei, bánatai irán t érzéketlenekké, közönyö
sekké válnak. Ezzel nem azt mondom, hogy Bo
riska közönyösen fogja venni anyja halálhírét,



de azt sem hiszem, hogy ez a h ír hatalmas, ve
szélyes megrázkódtatással járna. Boriska m ár 
nyolc vagy kilenc hónapja a szanatórium  la
kója, ő jól tudja, hogy a nagy m egrázkódtatá
sok helyrehozhatatlan károkkal já rn a k . . .  A 
legtöbb beteg önfegyelmezése, élniakarása rop
pant e rő s . . .  Minden betegünk tudja, hogy csak 
hosszas, türelmes, fegyelmezett szanatóriumai 
élet segíthet állapotán . . .

— Szóval megmondhatom, főorvos uram?
— Előbb talán  készítse elő, beszéljen édes

anyjuk súlyos állapotáról, s később levélben 
vagy sürgönyileg közölje a h a lá lh ír t . . .

Kopogtak. Kovács Dezső felkelt és m eghaj
totta magát. Mikor felment Boriskához, még 
nem tudta, m it fog mondani. Csak el ne árulja 
magát. Fekete nyakkendőjét a táskájában 
hagyta. Szóval súlyos b e teg . . .  az öreg Roth 
reménytelennek lá tja  a h e ly ze te t. . . Zúgó fej
jel, nyugtalan szívvel taposta a lépcsőket. Egy
szer csak fent volt Boriska szobája előtt.

A 31-es szobában Boriska két asszonnyal la
kott. Az egyik Darinka volt, egy sibeniki tanár 
fiatal felesége, a másik Marica, egy zágrábi ke
reskedő csendes, kék szemű, jóságos, m ár nem 
éppen fiatal asszonya, aki a szoba legrégibb la
kója volt, m ár tizenhárom  hónapja hever a sza
natórium  ágyain.

Dezső keményen kopogott. Torka annyira 
összeszorult, hogy köszönni se tudott, m ikor be
lépett.

— Dezső! D ezsőt— sikoltozott Boriska, ahogy 
megpillantotta, és bátyja nyakába borult. — 
Már olyan nyugtalan voltam . . . Nem írtok . . . 
Anyánktól m ár egy hónapja nem kaptam  leve
l e t .. . Már azt hittem , hogy valam i baj v a n . . .

Dezső zavartan mosolygott, és megigazította 
szemüvegét:

— Hiszen írtam  . . .



Majd hirtelen Darinkához és Marica asszony
hoz fordult, hogy őket is üdvözölje. Boriska 
csak most vette észre bátyjának zavart tek in
tetét. P ár percnyi társalgás után karon fogta 
Dezsőt, és kimentek a verandára. Szép, lan
gyos kora őszi reggel aranylott a fenyvesek és 
a szanatórium  virágos parkja fölött. Jova, a 
falu bolondja, m ár lent ü lt egy pádon, és várta 
a betegeket, akik eljátszadoztak vele. Szőrös, 
mocskos arcát nézte fé lte tt tükrében, úgy lá t
szik, nagyon meg volt elégedve önmagával, s 
nagyon érdekelhette mocskos arcának sok apró, 
förtelmes fintora.

— Mondd, mi tö rtén t otthon?
Dezső zavartan és bizonytalanul kezdte:
— M egírtam már, hogy anyánk milyen be

teg . . .  Az öreg Roth azt mondja, hogy nagyon 
komoly a baj, a szíve nagyon gyenge .. .

— És te ott hagytad őt ilyen súlyos állapot
ban? — Boriska hangja kissé kemény volt, te
kintete pedig Dezső szemüvegére tapadt, mely 
kicsinyítve m utatta a tétova szemeket.

— Nekem Zágrábba kellett jönnöm a szigor
latok m iatt — hazudta Dezső, és lassan vissza
té rt nyugodtsága. — Anyánk m ellett o tt van 
Anna néni és Jancsi. M eghagytam nekik, ha a 
legkisebb rosszabbodás előadná magát, rögtön 
sürgönyözzenek. Zágrábban elintéztem a dolgo
mat, és ezért jöttem  hozzád, hogy ezt a szomorú 
tényállást élőszóval is elmondjam . . .

— De mi a baj? H át nem lehet ra jta  segí
teni?

Boriska a hosszú szanatórium i élet a la tt kö
zelebb kerü lt az orvostudományhoz, hiszen 
egész nap betegekről, kezelési módokról és or
vosokról beszélgettek. Ha új beteg jött, m ár ő 
is érdeklődött, m ár ő is fogadta a tétova tekin
tetű  jövevényt. „K avernád van? Fibrózus folya



matod! Ne félj a kavernától. Kapsz pneumotho- 
raxot, ha az nem segít, akkor jön a Jakobaeus- 
műtét, ha még akkor sem esne össze, akkor 
még exairesziszt is kaphatsz . . . Látod, én már 
átmentem a Jakobaeuson . .

Az orvosi kifejezések úgy lebegtek a levegő
ben, mint a Koch-bacilusok. Boriska ham aro
san tájékozott, m ondhatni otthon le tt a sok or
vosi szakkifejezésben, sőt a betegségek kórta
nát, a tüdőbetegség sokféleségét is kezdte ér
teni, vagy legalábbis sejteni. Dezső újból m eg
ingott, istenem, m it is mondjon hamarosan. Bo- 
riskát sohasem lehetett becsapni, mindig éles, 
eleven esze volt, az orvosi dolgokról pedig min
den bizonnyal többet tud, m int ő. Egy pillana
tig azt gondolta, hogy legjobb lenne elmondani 
úgy, ahogy volt:

Hajnal felé nyöszörgésre ébredt, szokatlan, 
furcsa, fájdalmas nyöszörgésre, valam i kétség- 
beesett, halk, töredezett segélyhívásra, mire át
futott anyjához. ,,Nagyon rosszul vagyok, 
fiam . . . ” — nyögte az anyja, és le-lehunyta a 
szemét. A homlokán az izzadtság gyöngyözött. 
Dezső a kis P annit elküldte az orvosért, majd 
Jancsit költötte fel, és a két fiú ijedten, kóco
sán, tehetetlenül, a valóságot alig értő szemmel 
állott az izzadó, ónszínű öregasszony körül. 
,,Boriska!” — suttogta alig hallhatóan az öreg
asszony. Dezsőt bántotta, hogy anyja most Bo- 
riskára gondol, aki rossz tüdejével, elpuhult 
testével sehogyan se kelhet ú tra. De a gyön
gyöző homlokú beteg nem tágított, folyton Bo- 
riskát emlegette egyre türelm etlenebb hangon. 
,,Nem kellene sürgönyözni Boriskáért?” — mo
tyogta Jancsi bamba, álmos arccal. Dezső dühö
sen, de fojtott hangon tám adt öccsére: „Milyen 
ostobaságot beszélsz! Azt a beteg lányt ide aka
rod sürgönyözni, hogy az ijedtség meg az u ta
zás teljesen tönkretegye.” Tovább nemigen be



szélhetett, m ert özvegy Kovácsné furcsán kez
dett el pislogni bal szemével. Valami ijesztő és 
nevetséges volt ebben a féloldali hunyorgatás- 
ban. Majd hirtelen szája is mozogni kezdett, 
meg bal karja, de ez nem  tarto tt sokáig. Két 
perc m úlva özvegy Kovács Istvánná halott volt.

Dezső közben m ár beszélt. Egészen folyama
tosan hazudta, hogy pár nap előtt a topolyai 
orvost is elhívták, m ert az öreg Roth pesszimiz
musa nyugtalanította őket, ellenben a topolyai 
orvos sem mondott biztatóbbat. Valami súlyos 
szívbaj, azt mondta, a szívizom nincs rendben, 
érelmeszesedés. Az orvosok sokféle orvosságot 
írtak, de a mama nem akarja őket bevenni. 
Minden keserű neki.

Boriska némán lehajto tta fejét, és Dezső el- 
szégyellte magát. Milyen nagyszerűen hazu
dott, zökkenés, fennakadás nélkül, pedig nem 
is készült erre a borzalmas mesére, amely meg
ham isítja anyja igazi halálát. Alig figyelt arra, 
am it mondott, folyton a valóság já rt eszében, a 
friss sírhant, a ragadós, vaj sárga göröngyök, 
a fonnyadt, szétmálló virágok a pár hetes sír 
hátán, és lent a koporsó a fekete ruhás öreg
asszonnyal. Mégis milyen folyékonyan ment 
minden!

Péter, a szanatórium öreg, szederjes arcú szol
gája nyito tt be a verandára.

— Kovács kisasszony, kilenc órára röntgenre!
— Akkor sietnem kell! Várj itt, Dezső, amíg 

visszajövök.
Boriska bement a szobájába. Dezső lenézett a 

parkba. Betegek őgyelegtek a padok körül lu s
tán, fáradtan, a tétlenség céltalan lépéseivel. 
Jova körül derűs csoport gyűrűzött.

— Kit látsz a tükörben? — kiabáltak a bo
londra.



Jova csak vigyorgott, és nézte szőrös, szuty- 
kos arcát. Végre megszólalt:

— Az öcsémet! Az öcsémet!
Minden reggel ezt kérdezték tőle, és minden 

reggel ezt felelte rá. És majdnem minden reg
gel az egyik fürgébb járású beteg kikapta Jova 
kezéből a tükröt, és elszaladt vele. Jova kétség- 
beesetten kacsázott a tolvaj után lötyögős nad
rágjában, csámpás csónakcipőiben, de azért so
hasem botlott meg. A tolvaj ham ar továbbadta 
a tükröt, s így Jova hiába kereste annál, aki el
lopta. Ekkor hirtelen egy másik betegnél csil
lant fel a tükör, Jova utánakapott, de most az 
szaladt el, és adta tovább a bolond tükrét. így 
tarto tt ez a kergetődző játék sokszor fél óráig 
is, amikor a tükör ismét visszakerült tulajdono
sához.

Dezső figyelmesen nézte ezt a groteszk, chap- 
lines játékot, am ikor Marica asszony jelent meg 
a verandán.

— Mi történ t m aguknál? — érdeklődött a 
zágrábi asszony. — Talán csak nincs baj?

— De igen — szólt Dezső nagyon egyszerűen. 
— Meghalt az anyánk. .

Olyan jólesett végre őszintének lennie a sok 
hazugság után, de Marica asszony ijedt, izga
tott tekintettel fogadta ezt a hírt. Halkabbra 
fogta hangját, és úgy kérdezte:

— De Boriskának nem mondta meg?
Dezső megrázta a fejét. Marica asszony ler

ültette Dezsőt, és részletesen kikérdezte, ho
gyan történt a dolog, s mik a tervei Boriskát 
illetőleg. Azt hiszi, Boriskára rettenetes hatás
sal lesz a hír, hiszen neki az anyja volt min
dene: támasza, vigasza, reménye. A beteg em
berek rendszerint túlértékelik  azokat, akiknek 
szeretetére számítanak. Dé talán egy anyát nem 
is lehet tú lé rték e ln i; . .  Marica okosan beszélt,



és úgy látszott, teljesen együtt érez Boriskával. 
Azok közé a puha, meleg, megértő zsidó asszo
nyok közé tartozott, akik m indjárt az első ta
lálkozáskor azt az érzést keltik, m intha régi, 
meghitt, azonos érzésvilágú ismerősök lenné
nek.

Nemsokára Darinka is kijött, és a többi bete
gek is elfoglalták helyüket a nyugvóágyakon. 
D arinkának Marica asszony suttogta el a hírt, 
aki riasztó, tanácstalan szemekkel nézett ide- 
oda. Borzasztó! Mit fognak most csinálni? Ma
rica azt a tanácsot adta, hogy Dezső m enjen a 
postára, írasson egy sürgönyt magának, amely
ben öccse rögtön hazahívja. Délután ismét jö j
jön el, mutassa meg a sürgönyt Boriskának, és 
este utazzon haza. Hazulról pedig rögtön sür- 
gönyözze meg a halálhírt, nehogy Boriska so
káig bizonytalanságban maradjon. Akárm ilyen 
rettenetes is lesz ez a sürgöny, mégsem lesz vá
ratlan, s így okozza ta lán  a legkisebb m egráz
kódtatást.

Boriska hamarosan visszatért, és Marica asz- 
szony úgy, mint mindig, most is szóval tarto tta  
a társaságot. Az alorvos szigorúságáról beszélt 
hátborzongató történeteket, hogyan őrködik a 
házirend betartása és a szanatóriumi erkölcsök 
felett. Boriska kedvetlennek látszott, de azért 
elmosolyodott. Marica asszonynak egyik nővére 
Suboticán van férjnél, azelőtt sokat volt nála 
és m egtanult néhány m agyar szót. Marica m a
gyar beszéde mindig viharos derültséget keltett, 
oly szellemesen labdázott, játszadozott a m a
gyar szavakkal, m intha jelentésüket is tudná. 
Ez a já ték  nemcsak Boriskát m ulattatta, akit a 
zagyva értelmetlenség is szórakoztatott, hanem 
a többieket is, akik egy szót sem tudtak  m a
gyarul. M egtörtént, hogy Boriska is sokszor m a
gyarra fordította a beszédet nemcsak azért,



m ert m egunta a horvát és ném et szavak közötti 
bukdácsolást, hanem  azért is, m ert valóban azt 
hitte, hogy M arica ért magyarul. Marica asszony 
valóban nyelvtehetség volt, m agyar szókincse 
szinte napról napra szaporodott, és játéka a ma
gyar szavakkal egyre mulatságosabb, színesebb 
lett. Darinka asszony lelkes olasz felkiáltások
kal fűszerezte Marica magyar beszédét, amire 
a sarokban egy belgrádi kisasszony francia 
gyermekverseket kezdett el szavalni. Mindenki 
túl akarta kiabálni a másikat, végül is az egész 
bábeli nyelvzavar hatalm as hahotában oldódott 
fel.

Marica kísérlete a magyar beszéddel ez alka
lommal sikertelen volt. A verandán mindenki 
tudta m ár a gyászhírt, csak Boriska nem. Da
rinka úgy tett, m intha olvasásba m erült volna, 
a vékony hangú belgrádi kisasszony valami szí
nes kendőt horgolt különös buzgalommal, de 
Boriska fiatal, pajkos tobzódását is megder- 
mesztette m ár a gond, mint mezei egerek játé
kát az ölyv egyre növekvő árnyéka.

Különben is m ár az orvosi vizit ideje követ
kezett, s ilyenkor a betegek olyan engedelme
sek voltak, m int kicsi óvodások. Ilyenkor min
denki a házirend szigorú szabályai szerint visel
kedett, sehol sem hallattszott több kacagás, han
gos beszéd, nem csattogott a kártya, a gramofo
nok sem pattogták, prüszkölték az unalomig is
m ert foxtrottokat. Ez a vizit előtti csend sok
ban hasonlatos volt a főigazgatói látogatások
hoz, amikor a tanulók és a tanárok egyformán 
drukkoltak, és nyugtalan, szorongó szívvel vár
ták az ajtónyílást.

Dezső ekkor m ár tűnődve sétált a lankás he
gyi úton a kis gostilna felé, ahol reggel meg-
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szállt. így hát nem fog itt aludni, délután meg
m utatja a hamis sürgönyt, este pedig megint 
vonatra ül, hogy visszautazzon ,,nagybeteg” 
anyjához. Fáradt volt, fejében még az éjjeli vo
nat kába kattogása zúgott, s egyszerre csak azt 
vette észre, hogy maga is hinni kezdi a hazug
ságot: a még mindig élő anyát, aki izzadt hom
lokkal, merev, szürke arccal őt várja. Talán Bo- 
riska u tán fog kérdezősködni, ha hazaérkezik. 
Azt is megkérdezi, hogy hozott-e szennyest, 
m ert holnap jön a M ari és kimossa. ,,Szólj Pan- 
ninak, hogy hozza be a teádat!” Szinte tisztán 
hallotta anyja hangját. Talán m ár nem is fek
szik az ágyban, talán  m ár fenn járkál, biztosan 
a konyhában főzi az ebédet, sima fehér haja, 
öreg, foltos, fakó fekete köténye beissza a zsír- 
meg a hagym aszagot..  . most kinyitja a spar
herd aitaiát, amelyről m ár levált a fogantyú, és 
vörös, eres kezével a tűzre rak . . .

Dezső m ár a kis gostilna ágyán feküdt, s ha
m arosan elaludt abban az édes, furcsa hitben, 
hogy nem történt semmi, s hogy holnap reggel 
odahaza várni fogja az anyja. Álmában is ott
hon já r t a kertben, néhány érett körtét ta lált az 
egyik fán, s bevitte anyjához. Jancsi m indjárt 
beleharapott egyikbe. Anyja feddőleg nézett 
Jancsira. ,,Boriskára nem is gondolsz? Hogy 
örülne szegény, ha kapna néhány hazai körtét.” 
„Csomagold be őket, anyám, én holnap úgyis 
Boriskához megyek” — mondja Dezső. „Sür
gönyt kaptam, hogy utazzak.” „Sürgönyt? — 
kérdezte gyanakodva az anyja. — Hol van az 
a sürgöny? Én is veled m egyek . . .  Én is veled 
megyek!” Szemében furcsa aggódás vibrált, és 
kék fényű könnyek csillogtak. „Még egyszer 
látn i akarom a lányomat! Az én Boriskám at!” 
Kovácsné hangosan sírt és ja jveszékelt. . .

Négy óra után Dezső a postahivatalban gon



dosan és készségesen kiállított sürgönnyel is
mét felment Boriskához. Marica és Darinka 
feltűnően tapintatosak voltak, m indjárt egyedül 
hagyták a testvérpárt.

— Sürgönyt kaptam  hazulról — kezdte el
szántan Dezső. — Jancsi sürgönyzi, hogy anyánk 
megint rosszabbul van . . .

Boriska a sürgöny után kapott. Pár percig 
szótlanul bám ulta a súlyos szavakat, aztán 
nyugodtan kérdezte:

— Szóval ma este utazol?
— Igen.
— Gyerünk le a parkba, vagy valamelyik er

dei ú tra  . . .  I tt zavarhatnának . . . Szeretnék 
nyugodtan beszélni veled.

Felkapta a kabátját, belekarolt bátyjába, és 
lassan lem entek a parkba. Nyűgös, kínos dolog 
volt, hogy az ismerősök köszöntek és kérdezős
ködtek. Végre egy hűvös erdei ú tra  tértek, ahol 
m ár nem találkoztak betegekkel. A nyirkos, 
friss avarnak, a buja kis erdei virágoknak édes, 
lágy illata pihegett az őszi erdőben, lent pedig 
patakok csobogtak duruzsoló egyhangúsággal. 
Leültek egy padra, de nem tudták  elkezdeni a 
beszédet. A hideg csend szinte fojtogatta torku
kat. Végül is Boriska kezdte el nagyon halkan:

— Ez borzasztó, D ezső. . .  Te most haza
mész, és én nem mehetek veled.

Valaki kaszával suhintott a bükkösök között, 
és a riadt falevelek engedelmesen hullottak le 
az útra.

— Anyánk meg fog h a ln i. . . Tudom . . .  És én 
nem fogom látni többet.

Dezső kellem etlenül érezte magát. Hazudjon? 
Már szinte becstelenségnek ta rto tta  a hazugsá
got, de hiszen minden vigasz hazugság. Nehe
zen indult a beszéd.

— Nézd, Boriska, te most beteg vagy, s ne



ked csak egy célod lehet: ismét meggyógyulni. 
Ez az utazás talán m indent lerombolna, am it ed
dig a hosszas gyógykezelés nagy nehezen felépí
tett. Te ezt jól tudod, jobban, m int én. Belá
tom, hogy milyen rettenetes most itt lenned, mi
kor tudod, hogy anyánk súlyos betegen fekszik 
otthon, de te jól tudod, hogy a te jelenléted még 
nem hozhat gyógyulást anyánknak, viszont az 
utazás, az izgalmak kockára teszik az eddig el
ért eredményeket, sőt a teljes gyógyulás lehe
tőségét is . . .  Ezért, Boriskám, te elmész szépen 
a kápolnába, anyánkra gondolsz, imádkozol 
érte, és mindig vele vagy.

Boriska nem tudott sírni. Arca néha meg
m egrándult, keze is finoman remegett, hangján 
érezni lehetett a túlfeszült idegállapotot, va
lami furcsa szárazság volt a hangjában, s ez a 
belső szárazság felszítta könnyeit is. Kínos gát
lások meg a beidegződött szanatóriumi fegye
lem késleltették a könnyek kitörését. Nagyon 
kellem etlen volt ez a feszült, fojtogatós, de fel
oldódni nem tudó idegállapot még testi rosszul- 
léttel is járt: kínos fejnyomással, émelygéssel, 
sajgó izomrándulásokkal.

Dezső csak beszélt vontatottan, minden meg
győződés nélkül. Hogy talán  még minden rendbe 
jön, hiszen a szívbetegségek kiszám íthatatla
nok, az öreg Pali bácsi, a nyugalmazott száza
dos m ár vagy negyven éve szívbajos, azért is 
nyugdíjazták, az orvosok mind lem ondtak róla, 
és még mindig él. M indennap maga megy a m é
szárszékbe . . .

Olyan szép volt az őszi erdő. Az egyik fenyőn 
fekete mókus hancúrozott. Mulatságos, villám 
gyors ugrásokkal hol itt, hol ott term ett, átug
ro tt a szilfákra, a bükkösökre, letörte a tar 
ágacskákat, néha játékosan lóbálta magát, majd 
lecsúszott a fenyő sudaras törzsén, hogy h irte



len megálljon valahol, és átvesse m agát egy 
csábító bükkfaágra.

— Sok mókus van itt? — kérdezte szelíd mo
sollyal Dezső.

— Elég sok. Kedves állatok . . .  El tudom néz
ni ő k e t. . .  — felelte Boriska fakó hangján, és 
úgy érezte, m intha gombóc lenne a torkában.

A mókus egyre merészebb m utatványokat 
végzett, m intha csakugyan szórakoztatni akarta 
volna a pádon ülőket. A fojtogatós hangulat 
enyhülni kezdett, még Boriska arcára is szelíd 
derűt csalt ez a virgonc, lompos farkú légtor
nász. Alföldi emberek sokáig elbámészkodnak 
ezeken a hegyvidéki furcsaságokon, sőt maga az 
erdő varázsa is élénkebben hat rájuk. A két 
szomorú bácskai lélek észre sem vette az idő 
múlását. M intha sötétedett volna. Dezső órájá
hoz kapott:

— Már háromnegyed hat! H atkor jön az 
autó. Isten veled, Boriskám! Sietnem kell.

Boriska szenvedélyesen átölelte báty ját a bú
csúzásnál. O tt szerette volna fogni, m ert ijedve 
gondolt a rettenetes egyedüllétre. Egyedül 
lenni a borzalmas bizonytalansággal, a halál ki
kerülhetetlen gondolatával. Talán m ár meg is 
halt, talán holnap . . .

— Ha még élve ta lá lo d .. . csókold meg és 
mondd . . . hogy mindig vele vagyok . . .

Dezső a széteső hullára gondolt ott a bácskai 
temetőben, és könnyen megborzongott.

— Csak bátorság és okosság, Boriska! Talán 
nem is olyan veszélyes anyánk helyzete . . .

Boriska lekísérte báty ját az országúiig, az
után sietve, lihegve visszatért. Szemei szárazak 
m aradtak. A járás nagyon nehezen ment, kü
lönösen a lépcsőmászás. Alig kapott levegőt, 
m ire szobájába ért. Levetette m agát az ágyra, 
és hőmérőjét bedugta a szájába. A mérés alatt



rendszerint olvasni szokott, de most csak a 
m ennyezetet nézte mereven, zúgó, kába fejjel.

— Meddig méred magad? — kérdezte Marica 
asszony. — Már húsz perce van a szádban a hő
mérő.

Boriska kivette: 38,8. Ilyen sok talán  sose 
volt, még az operáció u tán  sem. Csendesen le
vetkőzött és lefeküdt. A borzongás csiklan
dozta, ostorozta, de Boriska alig vett tudom ást 
róla. Marica aggódó arccal élcelődött, kis mo
solyt, kurta  fejbiccentést várt, azonban m ind
hiába. Boriska merev, csúnya arcával a meny- 
nyezet felé fordult, és ném a maradt.

Ügy érezte, hogy fejében valami a pattanásig 
megfeszül. Valaminek történni kell, talán hány
ni fog, talán vért fog köpni, talán záporozó 
zokogásba fog kitörni. Valaminek történnie kell, 
m ert nem bírja tovább ezt a feszülést. Így m últ 
el az éjjel, de a feszülés nem engedett. Néha 
anyja jö tt oda ágyához, hideg vizet hozott a 
mosdótálban, hogy borogatást tegyen a fejére, 
m áskor Dezső állt m ellette és csitítgatta: m ind
já r t meg fog h a ln i. . .  ne félj, majd imádkozni 
fogsz a kápolnában . . .

Reggelre esett a láz, az osztályos orvos meg
veregette Boriska arcát, és mosolyogva mondta:

— Csak nyugodtan, Boriska. Szép nyugodtan 
ki fog feküdni a verandára, és nézni fogja, 
hogy milyen szépen süt a nap . . .  Szép az ősz, 
Boriska. Ugye?

Boriska mosolyogni próbált. Marica anyás
kodva öltöztette, m ajd kivezette a verandára. 
Közben beszélt, csacsogott, s Boriska megsimo
gatta fejét, m ikor becsomagolta a takaróba. 
Mégiscsak jó, hogy szeretik, hogy babusgatják, 
hogy így törődnek vele itt az idegenben. Ez 
megható dolog, sírásra késztető, csak az a re t
tenetes, hogy nem tud  sírni.



Darinka is segíteni akart valamit, s Boriska 
ekkor vette észre, hogy a dalm át asszonynak 
milyen vörösek a szemei. Darinka zavartan 
ajánlkozott, hogy egy vállkendőt is hoz, m ert 
kissé hűvös van. Boriska megköszönte, és kérte, 
hogy ne fáradjon, hiszen nem fázik. Meg akarta 
kérdezni, hogy mi bántja, de nem volt ereje 
hozzá. Marica észrevette Boriska nyugtalan, 
csodálkozó tekintetét.

— Ne nézz úgy rá, az urától kapott levelet, 
azért sír. M ár m egint a régi nóta: a tanár úr 
nagyon féltékeny, mióta Darinka megírta, hogy 
a főorvos nagyon kedves hozzá, és külön is meg
vizsgálta.

Darinka nagyon szomorúan mosolygott. Bo
riska érezte, hogy be akarják csapni, ez nem le
het igaz, a posta csak tíz óra tá jban  jön . . .  De 
m iért sír akkor Darinka? Éjjel hallott valami 
suttogást, de semmit sem érte tt belőle. Talán 
róla beszéltek, őt sajnálták? De sokkal fárad
tabb volt, a fojtogató nyomás is kábította, s így 
nem tudott a dolgok nyitjára jönni.

Így m últ el a nap, s négy óra tájban végre 
bejött Lojzek, a félkezű postás, aki a háború 
alatt Pesten is járt, s ott m egtanult néhány ma
gyar szót.

— Alászolgája! Boriska kisasszony. Telegram 
jönni.

Boriska nyugodtan aláírta a vényt. Darinka 
sietve, riad t tekintettel kiszökött a verandáról. 
Marica asszony pedig a korláthoz ment, és le
nézett a parkba ,' amelyen keresztül két apáca 
sietett a mosoda felé. A kertész új krizantém o
kat ü ltetett a kerek ágyúsokba. Messze az or
szágúton egy motorbicikli pufogott és kúszott 
fel a hegynek. Ez biztosan Lovrenc doktor! Fent 
a harm adik em eleti verandán megszólalt a gra
mofon. P ár napja mindig ugyanazt a foxtrottot



játszotta az a dalm át kisasszony, aki m ár két 
éve a szanatórium lakója. Mi is a címe? Sweet 
and lovely . . .  vagy talán  Sweet and charming... 
ilyesvalami.

Boriska elolvasta a sürgönyt, és letette a ta 
karóra. Végre M arica megfordult, és nagy, 
kérdő, nyugtalan szemekkel nézett a sürgönyre.

— Mi az?
Boriska némán odanyújtotta neki a sürgönyt. 

Eszébe se jutott, hogy a sürgönynek m agyar a 
szövege, s így Marica nemigen értheti. Marica 
halkan kérdezte, m intha választ se várna:

— Meghalt?
Boriska bólintott, és m eredten maga elé né

zett. Marica végigsimította a m agyar lány ke
mény, szőke haját, és alig tudta visszatartani 
kitörni készülő sírását. Jó l ismerte Boriska vi
szonyait, tudta, hogy most ez a csúnya, beteg 
lány teljesen árva. Nincsen m ár o tth o n a . . .  Azt 
is tudta, hogy mellhártyaösszenövések m iatt a 
kaverna nem fog z á ru ln i. . .  Mit is fog kezdeni 
ez a beteg lány anya és apa nélkül? Itt a szana
tórium ban idegen, otthon idegen . . .

Fojtogató csend terpeszkedett a verandán. 
Milyen rettenetes is ez az élet!

Egyszerre csak Jovica, a fiatal Növi Sad-i 
tengerészhadnagy jelent meg az ajtóban, aki 
többször fel szokta keresni Boriskát m int föl
dit. Noha Jovica sohasem já r t m agyar iskolába, 
mégis jól beszélt m agyarul. Ennek oka nemcsak 
az volt, hogy gyerm ekkorában mindig m agyar 
szomszédai és m agyar játszótársai voltak, hanem 
az is, hogy eddig jóform án csakis m agyar lányok
nak udvarolt. Boriska nem  volt szép, kemény 
vonásai, makrancos szőke haja és mosolygáshoz 
kibukkanó felső metszőfogai nem tették  csinos 
jelenséggé, a tengerészhadnagy mégis úgy ta 
lálta, hogy benne is m egtalálható az a titkos



varázs, amelynek eredete talán ősrégi, ázsiai 
szerelmi kultuszokból m agyarázható. Jovica leg
alábbis így hitte, s csökönyösen tű rte  barátai
nak gúnyolódását, m agyaron-vádjait. Mindig 
derűs volt és nagyon kellemes meg szellemes 
társalgó.

— Na, mi az? — kérdezte elpusztíthatatlan 
mosolyával. — Családi jelenet? Féltékenység? 
A három istennő talán összeveszett Párizs al
máján.

— Ó, semmi — mosolygott Boriska. — Üljön 
csak le.

Marica kissé hátram ent, inteni akart a had
nagynak, hogy hagyja most Boriskát, de a had
nagy m indjárt egy vidám történetbe fogott, szo
batársának, a mamlasz pancevoi kereskedőnek 
tegnap esti kalandját beszélte el. A kereskedő 
tegnap este kilenc órakor egy ízléses csomagot 
készített, virágot is tűzött tetejébe, és spárgán 
leengedte az első emeleti ablak elé. O tt egy csi
nos szkopjei asszony lakik meg egy pozarevaci 
tanítónő. M ikor azok a csomagot észrevették, 
természetesen m indjárt u tána nyúltak, de a ke
reskedő ilyenkor röhögve fe lrán to tta a skatu
lyát, m int az éhező Tantalosz körtéit az istenek. 
Persze nevetés, sikoltozás kísérte ezt a játékot 
az első em eletről is. Egyszer csak az alorvos 
dörgő hangja hallatszott a folyosón. A keres
kedő ijedt patkány módjára bebújt az ágyba, s 
az ablakra erősített csomagot továbbra is lógni 
hagyta. A hölgyek így nyugodtan kivehették a 
három Duchese körtét a skatulyából, de ezzel 
még nincs vége. A begyulladt kereskedő, mi
kor m ár azt hitte, hogy elm últ a veszedelem, 
ismét k ibú jt az ágyból, hogy megnézze, mi van 
a skatulyával. Fel akarja húzni, de érzi, hogy 
nehezebb, m int m ikor leengedte . . .

Marica m ár eltűn t a verandáról, és úgy lát



szott, m intha Boriskát szórakoztatta volna Jo- 
vica elbeszélése, vagy csupán a m agyar szó 
esett jól. Mással nem is volt alkalma anyanyel
vén beszélni. Fejében a tegnap óta tartó  feszü
lés alig engedett valam it, az anyanyelv könnyen 
folyó árja mégis megkönnyítette a szavak és 
gondolatok kapcsolódását.

— Nem akarja megnézni az új képeket? — 
szólalt meg hirtelen Marica az ajtóban. — Azo
kat, am iket még a bledi kirándulásról csinál
tam.

A hadnagy zavarban volt: Marica hívja, Bo- 
riska nem m arasztalja, még a történet végére 
sem k íváncsi. . .  itt tö rtén t valami. Felállt, Bo- 
riskának azt mondta, hogy még visszajön. P er
sze nem jött vissza, m ert Marica tudom ására 
adta a gyászhírt.

Boriska egyedül m aradt. Az órák lassan kúsz
tak el a kihalt veranda felett. Marica minden 
látogatót elküldött, m ár a folyosón lesbe állt, 
nehogy valaki Boriskát zavarni merje. Darinka 
asszony a szobában ült, nagyokat sóhajtott, 
néha könnybe lábadtak szemei, és hat órakor 
37,5-öt mért. Fent a harm adik emeleti veran
dán a dalm át kisasszony állandóan húzogatta 
gramofonját, és forgatta a kopott, csömörlős 
slágereket.

Boriska úgy érezte, hogy most m ár m inden
nek vége. Nagy céltalanság ásított feléje a las
san boruló őszi délutánból. Mit keres ő még 
ebben az életben ilyen árván, elhagyottan, be
tegen? Nincs m ár senkije sem, aki becézné, ba
busgatná, pedig neki erre van szüksége, e nél
kül el se tudja képzelni az életét. Ö küzdjön, 
harcoljon beteg, elpusztult szervezetével, érzé
keny, fáradt lelkületével?

Végre este lett, és Boriska bement a szobába. 
Darinka és Marica nem beszéltek hozzá, de csu



pa aggodalom, segíteniakarás volt az arcuk. Bo- 
riskának azonban nem kellett semmi. Merev 
arccal, zúgó, feszülő fejjel, homlokába hulló haj
jal ült ágya szélén, és a fehér, szanatórium i fal 
árnyékait nézte, ki tudja, meddig, lázát nem 
mérte. Minek?

Egyszerre felugrott és felnyitotta szekrényét. 
Sokáig nézte ruháit, m ajd fehérnem űje között 
kutatott. Végre ta lá lt egy fekete selyemkendőt, 
melyet még anyja adott neki, m ielőtt a szana
tóriumba jö tt volna, hogy télikabátja alatt a 
nyaka körül viselje. Ez volt az egyetlen fekete 
darab az egész szekrényben.

— Feküdj le, Boriska! — szólalt meg Marica 
asszony az ágyból.

Ekkor vette csak észre, hogy társnői m ár az 
ágyban feküsznek. Marica asszony éjjeliszekré
nyén az óra m ár fél tízet m utatott. K int is m ár 
minden csendes volt.

— M indjárt lefekszem . . .
Szomjas volt. Mohón nyúlt az éjjeliszekré

nyen álló tejescsésze után. Jóform án semmit se 
evett aznap. M arica boldogan nézte, m int hör- 
pinti le tejét. Hamarosan levetkőzött, lefeküdt, 
és Marica eloltotta a villanyt. Aludni azonban 
senki sem tudott, a halott anya eljött abból a 
sivár, bácskai temetőből, s most o tt állt, járkált, 
sóhajtozott és hallgatott a sötét szobában.

Boriska lassan felkelt és halkan felöltözött. A 
két asszony lélegzetvisszafojtva figyelte a tör- 
ténendőket. Boriska fejét gondosan bekötötte 
azzal a fekete kendővel, amit az asztalra készí
tett, felvette kabátját, és puha házicipőjében ki
osont a verandára. Árnyéka olyan volt, m int 
valami öreg parasztasszonyé. Marica riadtan 
felült, D arinka egész testében remegett.

— Ez még k á rt tesz m ag áb an . . .  Meglátod!
Boriska rákönyökölt a veranda korlátjára.



Ha leugorna, különösebb baja nem történne, hi
szen lent puha a pázsit, és a két emelet még 
biztos lábtörést sem jelent. Talán kötél? De 
honnan? Revolver? Jovicának van egy, egyszer 
meg is m utatta, ő biztosan ideadná . . . Vagy 
lopjon Cecília nővértől egy üveg morfiumot? 
Este, m ikor a nővér vacsorázni megy, többször 
nyitva hagyja a kis ambulancia ajtaját. Az 
üvegekre rá van írva a gyógyszer neve . . . Nem 
tévedne . . .  Ez lenne a legjobb.

Ó, ha anyja tudná, hogy most m ire gondol! 
Vagy talán  tudja is, és most fejét rázza, sima, 
ősz fejét: Boriska, B oriska!. . .  De hiszen anyja 
nincs többé, minek hát tovább? Kinek fontos 
az ő élete?

M ikor tavaly karácsony előtt az első tüdővér
zése volt, az öregasszony maga ment a kútra, 
és folyton hozta a jeges vizet a borogatáshoz. 
Didergős éjszaka volt, Dezső nem volt otthon, 
P ista a patikába m ent az öreg Roth receptjé
vel . . .  Az öreg asszony kissé nehezen zihált a 
hidegtől, a vízhordástól, az izgalmaktól? — ki 
tudja. De kemény, nagy hittel mondta, mikor 
lánya homlokára tette  dologban eldurvult vörös 
kezét:

— Ne fé lj/ lányom, m ajd meggyógyulsz. Az 
Isten m ajd megsegít.

M indenét odaadta volna lánya egészségéért. 
És most Boriskának m inden szeszélyes, sértő, 
goromba szava eszébe jutott, amit valaha any
jának mondott. M ilyen türelm etlen, milyen igaz
talan volt ezzel a jóságos öregasszonnyal, m i
kor nem tudta beállítani a rádiót, m ikor nehéz, 
kozmás szagokat hozott be maszatos öreg köté
nyével, vagy szakadt berliner kendőjével a 
konyhából, mikor a fiúk szobájában sohasem ta
lálta meg azt a könyvet, amelyet éppen olvasni 
szeretett volna, vagy m ikor nyájasan m arasz



ta lta  a kellem etlen és amúgy is nehezen távozó 
látogatókat.

— Anyám! Édes, jó anyám!
Mintha valaki torkon ragadta volna. Ide-oda 

tántorgott, fulladozott, majd levetette magát az 
egyik heverőre. Marica ott állt a folyosó sarká
ban, és dideregve várta, mi fog történni. Boris- 
ka még fél óráig vergődött, tipegett, jajgatott, 
hápogott, és suttogta a furcsa m agyar szavakat. 
Végre elfogta a zokogás, fejét befúrta a párná
ba, és válla szaporán rángatódzott. Agyában 
m intha enyhült volna az abroncsszerű feszülés, 
de ez a lazulás nemsokára valam i zuhanáshoz 
kezdett hasonlítani, valami lassú, m ajd egyre 
gyorsuló süppedéshez. M intha egyre sötétedő, 
feketedő talajtalanságba csúszna, zuhanna. Mi 
akadályozza meg ebben a zuhanásban? Milyen 
szálak kötik még az élethez? Mi célja lehet á r
va, beteg, m unkátlan és term éketlen életének?

— Utánad akarok menni! — sírta, m int egy
koron, gyerekkorában, m ikor nem  vitték el a 
piacra vagy a nagyboltosék lakodalm ára.

— Igaz, van két fivére, jó fiúk, akik azonban 
mégiscsak saját ú tjuka t járják. Ostobaság lenne 
tőlük m egértést várni, kegyetlenség lenne oda
adó tám ogatásukat követelni, m ikor oly nehéz 
ma az élet, a tanulás, az állásszerzés. Mind
egyiknek szüksége van örökségrészére, hiszen 
nem is sok esik egyre. Ő sem hiszi, hogy va
gyonrésze elegendő lenne arra, hogy hátralevő 
éveit szanatórium ban töltse. De akkor hol és 
hogyan éljen? Kinek a segítségét kérje? És 
m iért nyújtani meddő, céltalan életét?

— Édes, jó anyuskám . . .  U tánad akarok men
n i . .  .

Marica megnyugodva m ent vissza a szobába. 
Darinka riadtan pattan t fel:

— Mi az?



— Most már n y u g o d t. . . Már sír . . . Végre 
tud sírni. Ez hiányzott szegénynek.

Az asszonyok megnyugodtak. Éjfélre já r t  már 
az idő. A közeli faluban megkongatták a haran
gokat. Szombatról vasárnapra virradó éjjel volt, 
s a vasárnap első órájában rendszerint megkon- 
dultak a kis szlovén templomok harangjai. Az 
égbolt csupa csillag volt, a mosoda előtt sárgán, 

’csúnyán virrasztott a villany. Boriska felfigyelt. 
A harangok kiabáltak, kopogtak, zúgtak, zápo
roztak. M intha tem etnének valakit. Olyan fu r
csa, olyan csodálatos, olyan hatalm as volt ez a 
harangszó ebben a hűvös, békés, csillagsugáros 
éjszakában. A szanatórium  csendes és sötét, 
csupán annak a szerencsétlen szlovén m érnök
nek szobájában ég a villany, akinek m ár csak 
napjai vannak. Mindig vérzik . . .

Milyen csodálatosan remegnek a csillagok. 
Talán oda száll a lélek a halál után. Egyszer ol
vasott egy könyvet valam i asztráltestekről. Most 
eszébe jutott, milyen hévvel m agyarázta, bi
zonygatta a könyv szerzője a lélek halhata tlan
ságát . . .  Ki tudja, mi van a halál után?

Csillagok, végtelen távolságok, elképzelhetet
len messzeségek . . .  Isten . . .  é le t . . .  h a lá l . .. 
örökkévalóság.. . M ikor Rómában járt, egy szép 
homlokú magyar szerzetes, aki a zarándokokat 
vezette, Michelangelo Mózes-szobra előtt arról 
beszélt, hogy a nagy művészek azért alkotnak 
halhatatlan műveket, m ert Isten nekik is ad az 
ő halhata tlanságából. . . Olyan egyszerűen és 
sejtelmesen hangzottak ezek a szavak ott a San 
Pietro in Vincoli bársonybarna hom ályában . .. 
M intha akkor m egértette volna Istent és a világ 
é r te lm é t. .. Szép kék szeme és lágyan zsongó 
baritonja volt a szerzetesnek. A homloka pedig 
olyan tiszta volt, m int a felhőtlen ég. Ha ez az 
em ber most itt lenne m ellette . . .



Boriska heverőágyát a korlát mellé húzta, 
megigazította a sírásban íélrecsúszott fekete 
kendőjét, rendesen lefeküdt, betakaródzott, és 
úgy nézte a távoli hegyek ködös árnyait, a fe
nyők finom fekete sziluettjeit, a csillagok re
megő m illiárdjait. A harangok még mindig zúg
tak. Már nem sírt, szeme csodálkozva, szinte 
szomjasan nézte az éjszakát, m int valami isme
retlen, izgató panorám át. Nagy áram lása telje
sen kitöltötte lelkét, minden figyelmét a fények 
és árnyak mozdulatlansága és titokzatossága 
kötötte le. Maga se tudja, hogyan m últak el az 
órák. Mintha valaki mellette le tt volna, becéz- 
gette, simogatta, babusgatta volna . . .  Talán az 
anyja? Talán a tiszta homlokú római szerzetes? 
Vagy valami titokzatos szellem, aki itt bolyong 
a bagolyhuhogós éjszakában?

Milyen csodálatos dolog volt a keleti égbolt 
fokozatos sápadása! Boriska még sohasem lá
tott ilyen virradatot. Kék ködök derengtek, 
m állottak szét a hegyek és erdők között, és fur
csa, szürke gályák vitorláztak nyugat felé a 
költözködő éjszaka után. Felhők lettek volna, 
vagy az éjszaka halálra ítélt árnyai, melyeket 
elolvaszt a fény, mint ólmot a tűz? A rigók 
m ár mozgolódtak, a verebek szószátyár módra 
csiripeltek. Fent a szanatórium mögül a hegy
ről valami torz kiáltás nyúlott el: Jova, a bo
lond, üdvözölte a hajnalt.

Boriska lehunyta szemét, és ham arosan el
aludt a lassan pirosodó hajnalban, a zajosodó 
ébredésben. Fej kendője m egint félrecsúszott, de 
arca nyugodt és megbékélt volt, m int egy bol
dog halotté.



KIRÁNDULÁS AZ ÉLETBE

Nevenka ujjongva, szökdécselve rontott be a 
szobába:

— Elengedett! Képzeljétek, elengedett!
— Ne mondd! Igazán? Mit szólt? Hogy tö r

tént?
— Hát úgy történt, hogy az öreg ma jobb 

lábbal kelt fel, nagyon kedves volt, és mikor 
megmondtam, hogy a 19-es szoba kirándulásra 
akar menni Lovrec doktor felügyelete alatt, mo
solyogva bólintott, és azt kérdezte, hogy mind 
a hárm an? Erre azt mondtam, hogy vagy mind 
a hárm an megyünk, vagy senki közülünk, mire 
ő mosolygott, és csak annyit mondott, hogy ak
kor m enjünk mind a hárman.

— Gyerekek — szólt Erzsi, a becskereki asz- 
szony —, én el sem tudom  hinni az egészet. Már 
hat és fél hónapja úgy élek, mint a rab, még 
át se léptem a szanatórium  határát, és ma egész 
délután szabad leszek . . .

— Te mit húzol fel? — kérdezte Mira, és be
nézett a tükörbe, hogy haját megigazítsa.

— Tudom is é n . . .  — álmodozott Erzsi asz- 
szony. — Mi itt elm aradunk az élettől, a divat
tól ..  . Aztán azt se tudom, hogy leszállunk-e 
valahol.

— Már hogyne tudnád! Jezerskón fogunk 
uzsonnázni, és K ranjban vacsorázni. Minden
esetre egy előkelő étterem ben . . .



— De nekem nincs is arra való ruhám  — 
nyafogott Mira. Előkelő étterem  . . .

— . . .  ahol az estélyi ruha kötelező — kaca
gott Nevenka.

— És a férfiak? — érdeklődött Mira.
— Azok m ár m egkapták az engedélyt. Szó

val ő ott lesz, m iatta ne legyen gondod.
Mira nem tiltakozott, m ár megszokta a sok 

célzást, élcet és gyanúsítást. Hát igen, a repü- 
löhadnagy tetszik neki, és m ihelyt rendben lesz
nek a tüdejükkel — ha ugyan rendbe lehet 
jönni ezekkel az átkozott kavernákkal —, há
zasságra lépnek. A főorvos úgy nyilatkozott, 
hogy a hadnagy egy-két hónap m úlva elhagy
hatja a szanatóriumot, neki azonban még to
vább kell itt m aradnia . .. Még két, három töl
tést kap . ..  Talán addigra negatív lesz . . .

— Én le sem merem mérni magam, azt hi
szem, biztosan lázam van — szólt Nevenka, és 
vékony, vértelen u jja it arcához szorította.

A levegő valóban lázas volt. Öltözködési gon
dok, aggodalmak, kapkodó készülődések. Olyan 
részletek ju to ttak  eszükbe, amelyekről szana
tóriumi életük a la tt teljesen megfeledkeztek. 
Minden újabban felötlött apróság hatalm as iz
galm akat okozott, m intha élet-halál problémák
ról lenne szó.

— Gyerekek, én m ár azt se tudom, hogyan 
kell viselkedni az emberek között. Hat és fél hó
napig mindig pongyolában, papucsban, kócosán, 
gyűrötten, lustán, a sok fekvéstől egészen meg
hülyülve, és m o s t.. .

— Ugyan, ne sírj, — vigasztalta Nevenka. — 
A „nagyvilági” életmódot ham arabb lehet meg
szokni, m int a pneumothoraxot.

A három beteg ebédre alig evett valamit. Egy 
órakor lázukat se m érték le, ahogy azt a szana
tóriumi rend megkívánta, hanem testvériesen 
összeadták szépítőszereiket, ügyetlenül pipes-
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gették m agukat a tükör előtt. Nevenka még egy 
rozzant hajsütővasat is szerzett valahonnan, és 
Erzsi asszony hullám okat varázsolt a zágrábi 
leányka lágy, szőke hajára.

— Echte Dauerwellen! — áradozott Nevenka, 
mikor felkelt és a tükörbe nézett. — Azt hi
szem, még Bledbe is m ehetnénk ma este va
lami jó dancingba.

A férfiak m ár türelm etlenül vártak  ú titá rs
nőikre. Végre Lovrec doktor maga kopogott 
be a 19-be, hogy m ár két óra múlott, és a fér
fiak türelm etlenek. Fél három ra végre megje
lentek a hölgyek, akikre alig lehetett ráism erni: 
frissek, szépek és idegenek voltak.

— Milyen bájosak — bókolt Lovrec doktor. 
— M intha nem is a szanatóriumhoz tartozná
nak.

Az elhelyezkedésnél persze úgy intézték, hogy 
Mira és a repülőhadnagy egymás mellé kerül
jenek a középső ülésre. Rajic m érnök a sofőr 
mellé ült, míg Erzsi, Nevenka és Lovrec doktor 
hátra  kerültek.

— Jaj de finom! — izgett-mozgott Mira, mi
kor az autó megindult. M intha most ülne elő
ször autóban, gyerekes öröm rángatta izmait.

— Pá-pá! — integettek a fekvőcsarnok felé, 
mikor az autó lefele gördült.

Illatos bükkösök közt kanyarog az út, majd 
sötét fenyvesek jönnek, zsuborgó patakok, ájult 
feszületek, jámbor, ta rka  szentképek.

— Jaj de melegem van! — kiáltja Nevenka, 
és le akarja vetni kabátját.

— Nem, azt nem szabad! — erélyeskedik 
Erzsi asszony, aki a legidősebb a hölgyek kö
zött, ezért neki kell betölteni az anya, a gon
dos garde des dames szerepét. — Még meghű- 
töd a kavernádat!



Kuncorgó nevetés bugyborékolt az autóban. 
Mira visszafordul, és szemrehányóan néz Er
zsire.

— Rám nem is gondolsz! Én itt ülök a cúg- 
ban, a kavernám  éppen az ablakra néz, hiszen 
tudod, hogy jobb oldalon van. — Erzsi ham ar 
rátette rókaprém jét Mira jobb oldalára.

— Na ne sírj, takarjuk  be azt a szegény mos
toha kavernácskát.

A hangulat olyan vidám volt, hogy bármilyen 
jelentéktelen megjegyzés viharos derűt váltott 
ki. A szabadjára engedett gyerekek szilajsága 
volt ez. A különben komoly Rajic mérnök is 
olyanokat kacagott, hogy elnyomta motor bú- 
gását. A nagy nevetés után köhögni kezdett, 
mire zsebéből elővette a kék köpőüveget és be
leköpött.

— Mi az? Maga elhozta a Dettweilerjét? Hát 
el akarja árulni az egész társaságot ezzel a kék 
üveggel? Ne m erje mások előtt elővenni!

Hátul is tiltakoztak a köpőüveg ellen. Rajié 
azonban pedáns em ber volt, és hűen követte az 
orvosi előírásokat.

— Nekem háromkeresztes volt a köpetem — 
mentegetőzött.

— Nekem négy, és mégsem teszem retikü- 
lömbe ezt a kék pikszlit! — m ondta Nevenka, 
és hirtelen odasimult Erzsi asszonyhoz.

— De ha köpnöm k e l l . . .
— Ne köhögjön! Egy délután talán  csak tudja 

játszani az egészségeset, a bledi kirándulót, aki 
azt se tudja, hogy szanatóriumok vannak ezen 
a vidéken.

Mira és a repülőhadnagy keveset beszéltek. 
Itt-o tt egymásra mosolyogtak, és a két ülés tám 
lájára helyezett kabátok alatt boldogan szoron
gatták egymás kezét. Mira többször hátranézett 
Erzsi asszonyra és Nevenkára. Valami tiszta, 
gyermekes báj mosolygott hamvas arcán, élénk



kék szemében, lágy szőke haján, mely a ferde, 
fehér sapka alól kibuggyant.

— Szép vagy — súgta Erzsi asszony, és meg
igazította a le-lecsúszó rókaprémet.

Honnan sugárzott ez a tiszta, üde szépség erre 
a szőke, beteg leányra? Tizennyolc éve okozta 
ezt a tavaszos virulást, vagy talán a ma délután 
mámoros életöröme? Annyi bizonyos, hogy Mira 
nem látszott betegnek. Nemcsak gömbölyű vo
nalai cáfoltak rá betegségére, hanem gyerekes, 
ámulós tekintete is, amely mögött senki sem 
sejtette a betegséget, az azzal járó félelmet és 
borzalmakat, a halállal való kacérkodást, a vér
köpés dermesztő izgalmát, a lázas éjszakák re t
tenetes fantomjait. Pedig Mira éppúgy átesett 
ezeken az izgalmakon, m int a többiek, akiknek 
szemében a lemondás, az élettel való leszámo
lás borús árnyai komorlottak. Mégis úgy lá t
szott, hogy egyedül M ira az élet gyermeke, míg 
a többieket m ár rabul ejtette, alázatra, engedel
mességre s örök hűségre kényszerítette a halál.

— Megállni! Megállni! — sikoltozott Ne- 
venka.

Egy gostilna előtt já r t  az autó, amelynek fa
lán a benzinreklámokon, az autóállomáson kí
vül még ez állott: „Minden este tánc”.

Tánc! Tavaly ilyenkor Nevenka egy osztrák 
fürdőhelyen ropta a rum bát, és hajlongva áb
rándozott a tangó édes, fülledt dallam ára. Iste
nem, hol van m ár a tavalyi nyár, a kis aussei 
hotel s az a magas pesti fiú, akivel boldogan, 
botor kacérkodással sétáltak a hegyek között.

Az autó megállt, s a társaság boldogan ron
to tt be a kis gostilnába. A különszobában egy 
gramofon állt óriás tölcsérrel. Mikor a kiszol
gálólány megkérdezte, hogy mit parancsolnak, 
pár pillanatig zavart csend vibrált a jámbor, 
serszagú szobában. Erzsi asszony m ár majdnem



kimondta, hogy tejet, amikor Nevenka erélye
sen rendelkezett:

— Sört kérünk, mindegyiknek egy pohár 
sört.

Lovrec doktor csak akkor tiltakozott, amikor 
a pincérlány m ár elment.

— Hát m iért hoztak engem magukkal? Hogy 
segédkezzek a kihágásokban?

— Természetesen — mondta Erzsi asszony. 
— Maga most m ár bűntársunk, és ha elárul, 
akkor önmagát jelenti fel.

— De holnap hőemelkedésük lesz, vagy vér
köpésük, vagy tu d j’ isten, m ilyen más bajuk, 
ki lesz a felelős? — komolykodott Lovrec, de 
hahotába fúltak szavai.

— Csak sose erőltesse magát ezzel a nagy
képűsködéssel, kedves doktor bácsi — torkolta 
le Nevenka a feltörő kötelességtudást. — Mi 
megengedjük, hogy sört igyon, azellen sincs ki
fogásunk, ha rágyújt, vagy ha táncolni kezd.

A repülőhadnagy felhúzta a gramofont, va
lami öreg fox trott recsegett a hatalm as tölcsér
ből. Nevenka felugrott, és karon fogta a hadna
gyot, Rajic m érnök — D ettweiler üvegjével a 
zsebében — kötelességének tarto tta, hogy fel
kérje Mirát. Az összenyomott tüdejű emberek 
szaporábban lélegzettek. Lovrec doktor fejcsó
válva vette tudom ásul a betegek újabb kihágá
sát, de Erzsi asszony, aki m ellette m aradt, sze
líden vállára tette a kezét.

— Hagyja az örömüket. Fiatalok még. Élni 
szeretnének.

Lovrec rámosolygott a m agyar asszonyra.
— Hát maga nem  fiatal?
— Nekem m ár gyermekem van, és őszül a 

hajam.
Lovrec nem tiltakozott többet, még egy po

hár sört rendelt, és szelíden udvarolgatott Erzsi 
asszonynak. Egy aranyos kedélyű m agyar me



dikusról beszélt, akivel nagyon melegen össze
barátkozott, és elesett az olasz harctéren. Az
után egy olasz asszonyról beszélt, kivel Bolog
nában ism erkedett meg, m ikor ott egyetemre 
járt, aki nagyon szerette őt, de aki sohasem lett 
az övé.

A tánc véget ért, újabb sörök következtek, 
m ajd Nevenka cigarettára gyújtott. Rajic is fel
bátorodott; betegsége előtt nagy dohányos volt, 
de most úgy fú jta a füstöt, m int valami kis gim
nazista, aki a szülői és tanári felügyelettől tá 
vol, először élvezi a tilto tt gyönyöröket.

Végre felkerekedett a társaság, és továbbm ent 
Jezersko felé. A táj egyre vadregényesebb lett, 
oksó olaj nyom atokra emlékeztetett: fenyvesek, 
vízesések, fűrésztelepek, zsubogó patakok, idil
likus erdészlakok, m egnyúlt testű Krisztusok, 
piros tornyú hegyi kápolnák.

A valóságban azonban ezeknek a n yű tt ké
peknek minden banalitása elszállt, a színek 
százféle árnyalatával a fenyők acélos kékje, ho
morí tó zöldje között a templomtornyok és az 
ú tm enti M ária-oltárok, a vörös és sárga szín
foltok lázadó hangon tiltakoztak az egyhangú
ság ellen. Titkos erők feszültek a kövekben, a 
rohanó vizekben, az ormok kemény vonalaiban. 
Minden lihegett, lélegzett, a levegőben mámo
ros, fűszeres illatok pihegtek, és körülölelték az 
autó utasait.

— C iklám en. . .  — sóhajtott Mira, és le
hunyta a szemét.

Az ú t merészen kanyargott felfelé, s ham a
rosan az osztrák h a tá rra  értek. Rajic elővette 
fényképezőgépét, és nagy körültekintéssel, a 
tőle megszokott pedantériával fogott a felvé
telhez. Sokáig tarto tt, míg beállította a gépet, 
közben a pajzán jókedv ki-kitört a társaságból.

Azután visszafordultak. Az autó m otor nélkül 
szaladt a  kanyargós hegyi úton. A megbeszélt



jezerskói vendéglőnél állt meg az autó. Vidám 
osztrák és m agyar társaságok ültek az aszta
loknál. Valaki elkiáltotta magát:

— Erzsi!
Erzsi asszony visszafordult. Régi becskereki 

ismerősök voltak, akik pár év előtt Zágrábba 
költöztek. Erzsiről, betegségéről semmit sem 
tudtak. Leült az asztalukhoz, érdeklődött a gye
rekek iránt, akik bizonyára m ár nagyok lehet
nek. A zágrábiak hamarosan visszakérdezték:

— Te most honnan jössz?
— Bledből — hazudta Erzsi, és kissé elpirult.
Erzsi még keveset hazudott életében, de ez

alkalommal szükségesnek tarto tta  a hazugságot, 
m ert ezzel sok kellemetlen em léknek felújítá
sát, tapintatlan  részvétnek a kiváltását kerülte 
el. De hogy valamiképpen el ne szólja magát, 
sietve búcsúzott, és visszatért a szanatóriumi 
társasághoz. O tt melegiben, lángoló arccal val
lotta be hazugságát.

— Nagyszerű! Nagyon helyes! — kiáltozták 
vidáman.

— Éljen a bledi kirándulótársaság! — emelte 
poharát Lovrec doktor, és a többiek lelkesen 
koccintottak.

A nap m ár lebukott a hegyek mögé, és a hű
vös este friss lehelete m egcirógatta a beteg tá r
saságot. A szanatórium ban ilyenkor lázat kel] 
mérni, ilyenkor kúszik a hőmérő 37 fölé. Majd
nem mindegyikük arra  gondolt, hogy láza van, 
talán  37,4, esetleg 37,5. Hátha m egárt a k irán
dulás? Néhány könnyű árnyék suhant át az 
azúros estén. A hangulat azonban m it sem ve
szített könnyű vidámságából, sőt mikor ismét 
az autóban ültek és kissé szorosabban összebúj
tak, pajkos, meleg érzések gyúltak fel a lelkek
ben és a szemekben. A repülőhadnagy szokatla
nul beszédes volt, Lovrec doktor öreg német 
tréfákkal csiholgatta az amúgy is jókedvű tá r



saságot. Észre sem vették, hogy harminc és egy
néhány kilométer szaladt el alattuk a fehér ú t- 
szalagon.

Mikor K ranjba érkeztek, még világos volt. 
A hölgyek az autót a gyümölcspiacon állították 
meg, és őszibarackot meg körtét vásároltak, E r
zsi asszonynak üzletbe is kellett menni, Ne- 
venka és Mira a drogériában szerezték be azo
kat a szépítőszereket, amelyeknek a h iányát ma 
felfedezték. Ki tudja, talán ham arosan ismét 
kirándulnak valahova, talán Bledbe, és akkor 
még rendes púderük sem lesz. Aztán templom
ba m entek a 19-es szoba lakói. M indhárm an ka
tolikusok voltak, s betegségük erősen vallá
sossá tette őket. A szép kranji templomban áhí- 
tatos, sűrű homály remegett, csupán a lourdes-i 
Szűz előtt égett néhány gyertya. M indhárm an 
egészséget kértek a holnap láthatatlan  intéző
jétől, nyugodt, felhőtlen napokat, igazi, békés 
életet láz, köhögés, vér és vigasztalan v irrasztá
sok nélkül. A homály puha, szinte jóságos misz
tikum a megígérte a fohász teljesülését. A 19-es 
szoba lakói legalábbis így érezték, m ikor ki
jöttek a templomból. Könnyűek és vidám ak vol
tak.

Abban az ,,előkelő” vendéglőben, ahol letele
pedtek, vidáman játszott a dzsessz. M irának 
táncolni lett volna kedve, de a férfiaknak fon
tosabb volt a vacsora, az ital és a cigaretta. Ke
vesen ültek a teraszon, a hangos társaság hatá
rozottan feltűnést keltett, a hölgyek úgy is vi
selkedtek, ahogy a megcsodált nagyságok szok
tak: affektáltan és kiszámítottan. De azért m in
den pózolásuk m ellett is bájosak voltak, gyere
kesek, szendék és szerények, hiszen elbizako
dottságukat m ár régen letörte a halál lehelete, 
a Koch-bacilusok hatalm as hadserege. Ne- 
venka még meg se ette vacsoráját, és m áris tán
colni kezdett Rajictyal. Nemsokára M ira is kö



vette a repülőhadnaggyal. A tánc végeztével 
mind a négyen fáradtan, lihegve ültek vissza 
helyükre.

— Hiába! Nem nekünk való ez, pneumotho- 
raxosoknak! — sóhajtott Rajic, és homlokát tö- 
rölgette.

— Ügy innék egy kis pezsgőt — kényeske- 
dett Nevenka, és a nagyvilági hölgyek arcfinto
rá t szerette volna utánozni.

Senki sem vette észre, hogy Rajic beszélt-e 
valam it a pincérrel, de egyszerre csak pezsgőt 
hoztak asztalukhoz.

— Gyerekek — kiáltotta Lovrec doktor su
gárzó arccal —, én m ár nem bírom  tovább ezt 
a bűnpártolást! A lelkiismeretem, az orvosi lel
kiismeretem . ..

— Éljen a bledi kirándulótársaság! — fojtot
ták bele a szót, és összeütötték poharaikat.

Rajic m érnök bácskai ember volt. Most h ir
telen Erzsi asszonyhoz fordult, és magyarul 
mondta:

— Hiába minden, kedves Erzsi! Nekünk ko
rábban kell elm ennünk az életből, m int ahogy 
szeretnénk. Hiába minden áltatás, minden be
csapni akarás. M ert végeredményben kit is 
akarunk becsapni? A világot? önm agunkat? A 
bacilusokat?

— Talán önm agunkat — szólt halkan Erzsi 
asszony, és lehajto tta a fejét.

— Mit mond? Mit mond? — kérdezte néme
tül Lovrec doktor^ m ert észrevette, hogy vala
milyen kellem etlen dologról folyik a szó, s min
denesetre meg akarta  menteni a derűs hangu
latot.

— Azt m ondja — fordította ném etre beszé
dét Erzsi asszony —, hogy hiába m inden eről
ködés, időnek előtte kell elm ennünk . . .



— Eh, ostoba beszéd! — hadonászott cigaret
tájával Lovrec doktor. — Magukból m ind nagy
papa és nagymama lesz.

— Bennünket nem lehet becsapni, kedves 
doktor — nevetett Rajic mérnök. — Mi jól tud
juk, hogy a javulás, ha összenyomják tüdőnket, 
ha kitépik idegünket, még nem jelent gyógyu
lást. Mi m ár nem lehetünk többé egész em be
rek. Ha kikerülünk az életbe gondok, köteles
ségek közé, akkor a bacilusok is új erőre kap
nak. Az élet kegyetlen tem pót diktál: küzdeni, 
megelőzni a másikat! Kenyérharc! A kötelessé
gek kiszipolyozott rabszolgái leszünk . . . Roz
zant szervezetünk nem bírja  sokáig, ham arosan 
ki kell dőlni a so rb ó l. . .  Mi ezt nagyon jól tud
juk.

— De még mennyire! — lelkendezett Ne- 
venka, m intha a legvidámabb dologról lenne 
szó. — Hát mit is csinálnánk mást, m ikor m ajd
nem egész nap feküdnünk kell, beszélnünk sem 
szabad, és csak nézzük az eget meg a fellegeket. 
Bizony sok m indenre kell gondolnunk ilyen
kor: életre, halálra, további sorsunkra. Elgon
doljuk, hogy fogunk meghalni, milyen lesz a te
metésünk, hány évet írnak a koporsóra, kinek 
fogunk hiányozni, ha elm entünk . . .  Mi van eb
ben? A mi életünk ilyen, ezen nem lehet vál
toztatni.

Nevenka szavai egyszerűen és világosan rá 
m utattak  a valóságra. Minden tüdőbeteg tisztá
ban van a sorsával. De ez nem jelenti azt, hogy 
a nyom ott kedélyállapot állandósuljon. A sza
natórium i társaság hangulata sem lankadt el, 
inkább emelkedni látszott. A zene ismét patto
gott, és Nevenka nem tudott ülve m aradni.

— Gyerünk — szólt a repülőhadnagynak, aki 
fe lpattan t és m eghajtotta magát.

Nagy derűt válto tt ki Lovrec doktor tánca, 
aki Erzsi asszonyt kérte  fel. Lovrec kissé ne



hézkes mozgású em b er. volt, mozdulatai, tánca 
a medvére emlékeztettek. De Lovrec nem hagy
ta magát. Nehézkesen, de pontosan és lelkesen 
lépkedett a zene ritm usára. Talán az alkohol 
váltotta ki belőle ezt a táncoló kedvet, vagy ta
lán a betegek elszánt, nyitott szemű mámora?

M ár elm úlott kilenc óra, m ikor autóba száll
tak. Eleinte még kacagtak, daloltak, de később 
elcsendesedtek, a fáradtság k itört puha, beteg, 
agyonkényeztetett testükön. A pajzánság, a pó
ráznélküliség kitombolta magát, a kirándulók 
elfáradtak, elálmosodtak, m int hancúrozó, fia
tal vizslák. Nevenka Erzsihez bújt, Mira a re
pülőhadnagy vállára ejtette fejét, és becsukta 
szemét. Olyan természetes volt ez a mozdulata, 
semmi kacérság sem érződött a fáradt, szőke fej 
támaszkeresésében.

Egyszerre egy nagy, ragyogóan kivilágított 
épület derm esztette meg a társaságot. P ár pil
lanatig tarto tt, amíg ebben a tündöklő tündér
palotában felism erték a szanatóriumot. Senki 
sem beszélt többet.

A 19-es szoba lakói hangtalanul nyitottak be 
a szobájukba. A visszatérés nem volt kellemes, 
vagy talán a sok bűnös kilengés á rto tt meg?

Mira az ablakhoz lépett, és ábrándosán nézte 
a nagy éjszakát, a hunyorgó csillagokat s mesz- 
sze, valahol Kranj felé egy-egy elvesző fény
pont vibrálását. Tizennyolc éves és szerelmes 
volt; furcsa, sohasem ism ert szenvedélyek ciró
gatták a bőrét, és kellemesen nyugtalanították 
zsenge idegeit.

Erzsi asszony levetette ruháját, és leült az 
ágy szélére, hogy papucsot húzzon, amikor Ne
venka hirtelen m ellette term ett, átölelte, és az 
asszony vállára szorította fejét. P á r perc múlva 
Erzsinek éreznie kellett a vállán szétfolyó me
leg könnyeket.



— Mi az, te kis bohó? — és felemelte Ne- 
venka nedves, maszatos arcát. — Csak nem 
sírsz?

Nevenka torkát fojtogatta a sírás, m ikor nagy 
nehezen kinyögte:

— Mikor olyan szép ez a rongyos é le t . . .
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PORTRÉVÁZLATOK A GYORSVONATON

Csendes, álm atag és jólelkű. Őszül és kopa
szodik, csíptető az orrán; szelíd, puha, szomor
kás bajusz a szája fölött. Kezén gyűrűk, me
lyek közül kirí a becsületes, kövér jegygyűrű. 
Az óraláncán kis amulett, szőke gyermekfej, 
minden bizonnyal a kislánya. H átrahajtja  fejét 
és lehunyja szemét, talán emlékezik, gondolko
zik, de semmi esetre sem alszik. Fáradt, jósá
gos, gondokkal tusázó családapának látszik. Ta
lán gyógyszerész egy kis olasz faluban, aki bé
késen, bágyadt szorgalommal öntögeti össze a 
mogorva gyógyszereket. Senkivel sem beszél, 
nem ismerkedik, de azért hallgatásában nincsen 
gőg vagy ellenszenv. Egyszer csak egy ismerős 
megy végig a folyosón, és hangos lelkesedéssel 
bekiált:

— Hát te itt vagy? Hol voltál?
A fáradt, kopaszodó ú r kissé elpirul. Szé-

gyelli a leleplezést.
— Portoroséban.
— Fiad m ár jobban van? — kérdezi további 

kíméletlenséggel az ismerős.
A kérdezett még jobban elpirul, lehunyja sze

mét, és úgy válaszol:
— Köszönöm, m ár jobban.
Érzem, hogy nem  mondott igazat. Arca oly 

szomorú lesz, m int szent Sebestyéné a velencei 
mesterek képein.



Kövér, kedélyes öregúr, nagyon hasonlít Car- 
duccira. Megtörli a homlokát, és m indjárt a me
legről kezd panaszkodni. Nincs senki, aki tá r
salogni kezdene vele, az öregúr ezért kissé elé
gedetlen, s újságot vesz elő, a Corriere della 
Serát. Komolyan olvasni kezd, olykor szája is 
mozog az olvasásnál. Az első oldalon valami po
litikai hírnél megrázza a fejét, a következő ol
dalon mosolyogni kezd, és felkiált. Komolyan 
hiszi, amit olvas. Vidéki. A keze erős, széles, 
napégette kéz, valószínűleg gazdasága van va
lahol, szőlője, s az öregúr szeretettel nyesegeti, 
oltogatja a tőkéket. A bort is szeretheti, a vi
dám, vörös borokat, bizonyosan rendben ta rtja  
pincéjét, és gondosan kezeli borait. Ism eri a sok
féle szőlőfajtákat, és náthájá t meg fogfájását 
bizonyosan borral szokta gyógykezelni.

Gondosan, vidéki ráérősséggel végigolvassa 
az újságot, azután leteszi azt, s m egtörli baju
szát, m intha valam it evett volna. Jóllehet m in
dent elhitt, amit olvasott, mégis így sóhajt fel:

— Mennyi m indent összeír ez az újság!
Az öregúr választ vár, hogy milyent, az m ind

egy. Unatkozik, s ezért beszélni szeretne.

Az étkezőkocsi asztalán elhelyezett villany
lámpa vörös ernyője piros leheletet csókol nya
kára, áliára s a szemöldökök alá. F iatal lány 
még, talán karácsony táján  lesz tizenhat éves. 
Fekete haja sim ára hátrafésülve, homloka okos 
és egyszerű. O lyannak látszik, m int aki jól be
széli az idegen nyelveket, és komolyan olvassa 
a francia regényeket. Talán intézetben volt P á
rizsban, vagy talán  gimnáziumba já r  Milánó
ban. Sötétkék, m atrózgalléros blúza van, s a 
gallér alól esetlen, fekete nyakkendő buggyan 
elő. Finom, fiatal, ígéretes. Apjával ül szemben, 
aki apai hangon kérdez és magyaráz, a lány



azonban derült engedelmességgel felelget és bó
lint fejével. Ügy látom azonban, hogy a csinos 
matrózblúzos m ár éhes, m ár egy fél zsemlyét 
elfogyasztott apró szájmozgásokkal, és a. levest 
még most se tálalják. Mégis, m ikor megindul a 
szervírozás, fegyelmezett lassúsággal fogyasztja 
el az ételeket. Így látta az intézetben, ahol tit
kos verseny folyt, hogy ki a legelőkelőbb.

Mikor a gyümölcsöt kínálják, csak egy fürt 
szőlőt vesz ki a jégdaraboktól csillogó tálból. Az 
apja kínálja még körtével és őszibarackkal, de 
a lány csak fejét rázza. Valamit m agyarázat
képpen még odasúg apjának. Valószínűleg azt, 
hogy a barackot nem tudja előkelőén, késsel és 
villával elfogyasztani.

Erős gesztusai vannak, nyugtalan arcjátéka. 
Moziszínész. Berlinből jön sietve, kapkodva, 
telve izgalommal. Az anyja halálosan beteg, ta 
lán m ár nem is él, két napig késett a sürgöny, 
és Berlin messze van .. . Borzasztó!

Konyakot és likőrt iszik, az ebéddel nem so
kat törődik. A filmekről próbálok beszélni, ér
deklődöm, hol játszott és mit játszott. Szeme 
felcsillan, arca szétderül, s a nevek özönét zú
dítja rám. Az egyik ismerős drám ára rábólin
tok.

— Azt ismerem.
— Hát abban voltam a kocsmáros. Nagyszerű 

szerep volt, nagyon nekem való. Én csak az 
ilyen jellem szerepeket szeretem, a szerelmeske
dés nem nekem való. Emlékszik, mikor a gye
reket elküldöm, hogy lopja el azt a levelet? 
Emlékszik?

— Hogyne — hazudom szemrebbenés nélkül. 
Tudom, hogy örül a beszédnek, s hogy ez a rá- 
bólintás tápot ad újabb mesékre és öndícsére- 
tekre. Pestről kezd mesélni, s mulatságosan ejti
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ki néhány m agyar színész nevét. Jav ítgatn i pró
bálom, ő kacagva utánam  mondja a szótagokat.

— De furcsa nyelvük van a m agyaroknak! 
H irtelen — talán  kifogyott a mesékből — el-

komorodik. Szája félrehúzódik, szemhéjai re
megnek, m intha csak a felvevőgép előtt já t
szana. Annyira színészi, hogy nem tudok hinni 
fájdalmában.

— Mennél jobban közeledünk Milánóhoz, an
nál rosszabb. Nyugtalanságom fokozódik. Talán 
m ár nem is él, szegény jó anyám .. .

Aztán megint konyakot iszik.

(Milánó, 1924)



Nemcsak a Moulin Rouge-ban lehet látni, ha
nem a Moulin de la Galette-ben is, a Bullier- 
ben is, vagy bárm ely más táncos helyiségben. 
Most lép előtérbe, most jön divatba, akárcsak a 
szamba, vagy a magas mellény. Eddig bujkálva, 
félreeső vendéglőkben vacsorázgatott a kis ko- 
kottal, s legfeljebb színházba m ent vele. Ma 
azonban m ár kilép a diszkrét homályból. Fel
lép, szerepel a nyilvánosság előtt, táncol.

— Nem is táncol olyan rosszul — hangzik a 
megállapítás, és az öreg úr elbizakodott lesz, 
m int ügyes kis gyerek, akit megdicsér a taní
tója. Izzad, kínlódik, szuszog, botlik, és veszé
lyesen kivörösödik, mintha szélütés környé
kezné, de — táncol.

A szerecsenek és kínaiak — mint pénzt és 
szerelmet szóró legények — lassan kikopnak a 
divatból, a divat most az öreg ú rnak  kedvez. A 
párizsi argót m ár nevet is adott nekik: le joli 
dégoutant. A bájos utálatos. A karcsú, kedves 
kokottok között m ár nem divatos így beszélni: 
nekem egy sárgám  van, nekem egy feketém. A 
divatos dicsekedés ma már:

— J ’ai un joli dégoutant.
Az öreg ú r legfőbb vágya természetesen az, 

hogy fiatalnak lássék. Ápolja a haját, a baju
szát, drága selyem nyakkendőt hord, fürdőbe 
já r frissítő zuhanyok alá, s utána jól megmasz-



szírozzák. Osztrigát, rákokat és véres húsokat 
eszik, melyeket bőven megken m ustárral, a zel
ler elm aradhatatlan főzeléke, és evés után, ha 
senki sem látja, apró pilulákat szed be. Az öreg 
ú r villanyoztatja magát, és érdeklődéssel ol
vassa a boulevard-új ságok hátsó rovatát, me
lyekben fiatalságot és friss férfierőt ígérnek 
titkolódzó hirdetések. És az öreg ú r lassan el is 
hiszi fiatalságát. Fiatalosan mozog, kackiásan 
öltözködik, diákos tréfákat csinál, és minden 
bolondságra kapható.

A Moulin Rouge-ban azonban láttam  egy ki
fárad t öreg urat. Először fiatalos elbizakodott
sággal topogta a foxtrottot, azután kis pihenőt 
akart tartani, de a cseresznyeszájú kis kedves 
ismét táncolni akart. Az öreg úrnak eszébe ju 
tott, hogy ő most tulajdonképpen fiatal, s ezért 
dacosan, virgonc kedvvel indult a szamba felé. 
A tánc után azonban összeroppant, ráncokba 
hullott, m int felfújt, vásári bohóság, melyből 
sípolva kiszáll a levegő. Görnyedten, szapora lé
legzettel, csüngő fejjel ü lt a székén, m int dög- 
lődő keselyű. Zsebkendővel törölgeti gyöngyöző 
homlokát, a keze reszket, tétova. Némán, báván 
néz maga elé, nagyon szégyelli magát, hogy m ár 
öreg. A cseresznyeszájú kis kedves ezalatt ke
gyetlen kedvvel festi az ajkát, és m ikor egy 
nyurga fiatalem ber felkéri, igent bólint. Az 
öreg ú r máién, m ereven néz utána, csüggedt kö
zönnyel tűri, hogy elvigyék a kicsikét, aki utol
jára  is táncolni jö tt ide. Majd tekintete messze 
réved, s talán egy tem etést lát a messzeségben, 
egy temetést, egy koporsót, melyre az ő neve 
van írva. Az öreg ú r nagyon fáradt, nem félté
keny, s nem törődik m ár a szerelemmel. Sárga, 
szürke, hullaszínű az arca, szeme körül barát
ságtalan árnyak ülnek, szeme bogarában a ha
lál vigasztalan feketesége sötétlik. Az öreg úr



szomorú, bárgyú arcot vág, úgy látszik, érzi, 
hogy nemsokára meg fog halni. Milyen kár. Ép
pen most, m ikor majdnem fiatal lett.

(1924)



Párizs szereti a vasárnapi külsőt, szeret ün
nepelni, tarka, vidám köntöst magára ölteni, és 
gondtalanul beledalolni az éjszakába. Mindig 
jókedvű, mint boldog asszony lámpák és férfi
szemek ragyogásában. Az a sok vásár, mely 
szinte szakadatlan egym ásutánban tarkállik  és 
rik ít fel hol az egyik, hol a másik városrészben, 
ebben az ünneplési kedvben leli m agyarázatát.

A montronge-i vásár tulajdonképpen semmi
ben sem különbözik a többitől. A Deufert pá
lyaudvar körül, az avenue d’Orleans-on és az 
avenue du Parc de M ontsourin végig csupa kör
hinta, mézesbáb, panoptikum, céllövölde, cu
korkagyár, villanyos, autó, tenyér jós, gyors
fényképész, k ín tom a és kottákat áruló jazz- 
band. Farsangos kedvű tömeg, százféle egy
mást szelő, szúró és horzsoló hang: kikiáltók, 
dobok, sípok, kacajok, sikolyok, csörgések, csat
togások. Legnépszerűbbek a szerencsesátrak, 
ahol rendesen egy forgókerék jelzi a Fortuna 
kerekét. Néha kom plikáltabbak ezek a szeren
csejátékok, a legegyszerűbbek és legnépszerűb
bek azonban azok, ahol tíz számot lehet meg
tenni, s az a szám nyer, amelynél megáll a ke
rék. A legszenvedélyesebb és legkitartóbb já té 
kosok a nők. Fiatal, zsenge munkáslányok, akik 
még a púdert sem tud ják  rendesen széjjelkenni 
nyakukon, olcsó kabátban és csinos arccal, iz-



galommal, fészkelődve teszik meg szerencse
számukat. Legkedvesebb számuk a kilences. 
Mikor a kerék lassul, lehunyják a szemüket:

— Jaj, nem m erek ránézni!
Az első nyerem ényt nem váltják  be. Gyűjtik 

a nyeremény jegyeket, m ert tíz jegyért m ár egy 
barátságtalan képű órát vagy rossz látcsövet 
lehet kapni. De m ikor lesz tíz jegy!

Az egyik nyúlánk szőke leányt lihegős izga
lommal veszik körül társai. Már hét jegye van, 
még csak három hiányzik. Pénze ugyan m ár ki
fogyott, de barátnői egyre-m ásra hiteleznek, 
magukévá teszik társnőjük ügyét. Csupa izga
lom és rettegés minden mozdulattuk.

— Mit fog venni, ha meglesz a tíz? — kérde
zem a híres nyerőt.

— Azt a karkötő órát. Arany.
Elmosolyodom, s ő ijedve mereszti rám  nagy

szürke szemeit.
— Nem arany?
Megnyugtatom, nehogy elrontsam  a boldog 

izgalmat, és kiábrándítsam  a hazug ideálból. A 
finom arcú, ferde sarkú lányok tovább remeg
nek, tovább teszik a kilencest, és lehunyják 
szemüket, ha megáll a kerék. A kerék éjfélig 
forog, talán addigra meglesz a karkötő óra.

A jazzbandek rettenetes lárm át csinálnak. 
Némelyik riadt, rekedt sípokkal, mások közön
séges harm onikával tark ítják  a zenekart, mely
nek fő alkatrésze természetesen a dob és kopo
gós, csörgős, csöngős rokonsága. A kis emelvé
nyen mindig van egy délceg előénekelő, aki ke
mény kalappal a fején s operaénekesi pózzal 
dalolja:

— Elle s’était fa it cuper les ch’veux . . .
A refrént m ár az egész közönség énekli, a 

hangulat vidám és virgonc, ha lenne hely, ta
lán még táncra is perdülnének. A dal végezté



vei jön a kottaárusítás, szöveg és énekhang 
mindössze egy frank. A tömeg könnyen vásárol 
a dalos hangulatban. Azután következik a m á
sodik dal, ugyanis egy jazzband rendszerint 
csak két dalt játszik, és árusít kora délutántól 
éjfélig a vásár egész tartam a alatt, szóval nyolc 
napon keresztül. A dalcséplés azonban jó üzlet, 
a vásár nótás kedvű tömege szorgalmasan éne
kel és vásárol. Könnyelmű, kedves, párizsi.

Legdrágább jelenség a kicsinyek körhintája. 
Kicsiny, egy ügy ü, megható körhinták ezek m a
lacokkal, kutyákkal, apró embereket elbíró ál
latokkal, a kíntorna még a régi jávát játssza, 
s egy öreg Hugó Victor korabeli köszörűs fő- 
kalauzi komolysággal szedi be a m enetdíjat. A 
kis drágaságok, a három - és négyéves emberek 
leplezett félelemmel és végte]en bájjal ülik meg 
a malacot meg a vörös szalagos macskát. Kis 
kezükkel szorosan fogják a gyeplőt, csókos af- 
fektáltsággal néznek körül, m intha mondanák: 
mi m ár nagyok vagyunk, mi m ár m egüljük a 
malacot is!

Grenze nyájas, derűs gyerm ekportréi ju tnak 
eszembe, s most érzem igazán azt a „gráce li- 
cencieuse”-t, mely a fényes, ódivatú vásznakról 
rámmosolygott. Mikor a hinta megindul, arcuk 
aggodalmasabb lesz, szinte attól kell félni, hogy 
sírásra görbül a száj, de azért adieu-t dobálnak 
kis kezükkel. A második, harm adik fordulónál, 
m ikor látják, hogy semmi különös vagy veszé
lyes dolog nem történik  velük, büszkén, gőgös 
öntudattal kihúzzák m agukat. Arcuk komoly, 
m intha előkelő expresszen utaznának, s csak 
akkor mosolyognak, ha m am ájukat pillantják 
meg. Büszkék, hogy megbám ulják bátorságukat 
meg hidegvérüket, szinte úgy viselkednek, 
m intha színpadon lennének.

L eírhatatlanul drágák ezek a huncut, csókos,



párizsi apróságok, ezek a zsenge francia remé
nyek. Ha arra  gondolok, hogy ők csinálják a 
holnap történelm ét, abban a városban, mely 
századok óta a világtörténelm et diktálta, komor 
felhő árnyékolja be a könnyű, karneváli han
gulatot. De én visszafordulok, és ismét a far
sangi tömegben vagyok, és nézem a forgó an
gyalkákat a rózsaszínű malacokon. Ma még gye
rekek. Szép ígéretek. Szeplőtlen örömök. Haj
nalszínű bimbók. Ma még a montronge-i kör
hinta legnagyobb eseménye kurta, bámulós, hó
tiszta életüknek.

(1924)



NÁPOLYI DALOCSKA

M andolinján néhány akkordot tördel széjjel, 
elégedetlenül tekint körül, valószínűleg a ke
vés számú közönség m iatt, azután előrelép. Most 
m ár kissé barátságosabb lesz, kis, intimeskedő 
meghajlás, fürge mosoly, körbefordított fej, és 
nem sokára kezdődik. A kezdet határozottan 
színpadias volt, sokaknak talán függöny meg 
rivalda ju t eszébe, pedig az utcán állunk, a Gal- 
leria Umberto mögött, ő, az előadó éppúgy, 
m int mi, a közönség. Szinte szabályos félkörben 
állunk, az énekművész egy lecsukott redőny 
előtt, amely talán a színházi vasfüggöny képze
tét eleveníti fel egyes szárnyaló képzeletű szem
lélőben. Íme, az aszfalt is átalakul, színpadi 
deszkákká nemesül, sőt talán a dionüszoszi áhí
tat is elérhető lenne itt az utcán az autótülkö
lés, újságárusítás, gyermeksivítás, kerékpár
csöngés zsivajában. Ne vegyük hát rossz néven, 
kedvesem, ettől a szegény, ferde bajuszú nápo
lyi énekestől, ha pózol, kényeskedik és sikerre 
törekszik, akárcsak Tito Ruffo.

Az első, beköszöntő m eghajlás u tán  talán tap
sot várt, de erről mindenki megfeledkezett. 
Am int nézem a közönséget, úgy látom, hogy bi
zalm atlanság és kétkedés fanyalog az utcasar
kon, az „énekművész” nem sok jót ígér, meg
jelenésében van valam i a szélhámos könnyed
ségéből és szemtelenségéből. Énekesünket azon-



bán nem zavarja a feléje forduló bizalm atlan
ság, továbbra is mosolyog, és énekli együgyű 
dalocskáját:

Voglio una bambola,
Piccola,
Soffice
Con due pupille 
Blu, dolci e serene!

Állandóan körbenéz és énekel, arányosan 
osztja el hangját és mosolyát a részvétlen fél
körben. Aztán kiválaszt egy csendes, szőke asz- 
szonyt, aki valahonnan északról utazott ide, 
hogy őt meghallgathassa, és feléje kacsint, mi
kor a kék szemű babáról énekel. Közben egy 
m otorkerékpár pöfög és zakatol el mellettünk, 
úgyhogy az énekből semmit sem hallani, de 
énekesünk szája azért mozog, m int egy mozi
színészé.

Jókedvvel, könnyedén csinálja ezt az utcai 
kántálást, m intha önmagát szórakoztatná vele, 
s nem nagyon törődne vele, ha a közönség még 
mindig ridegen és rosszkedvűen várakozik va
lami jobb után. Most az utolsó szöveg követke
zik. Az „énekművész” ham iskásan és állandóan 
a puha, szőke hölgyre néz, kissé feléje közele
dik, jelentősen hunyorgat, és bizalmaskodó pia
no val énekli:

Voglio una bambola,
Piccola,
Soffice . . .

M ár m indenki észreveszi a vaskos célzást, és 
sokan nevetni kezdenek a bátor bizalmaskodá
son. A szőke hölgy, aki nem sokat tudhat ola
szul, tétova zavarban fordul jobbra és balra, az



egyik férfi a vállát vonogatja, úgy látszik, ő se 
sokat ért a másik jókedvéből.

Az „énekművész” közben befejezte a dalát. 
Jobb keze ekkor h irtelen megmerevedett, bal 
lábát kecsesen hátrato lva olyan pózban kövese- 
dett meg, mint a trapézművészek, m ikor veszé
lyes m utatvány u tán  a földre ugranak. Azután 
lassan feloldódott áhítatos dermedtsége, lassan 
nyájas mosolyra v iru lt az arca, valami pukkedli- 
félét csinált, és szemtelen mosolyával végigka
szálja a közönség félkörét. És tapsot arat. Erre 
hálásan hajlong, és ú jra  dalolni kezd.

Ez a dal m ár komolyabb. Fejét hátraveti, 
hangját rezegte ti, ádám csutkája csuklik, és lü k 
tet a piszkos, foszlós gallér fölött, arca piros 
lesz, mosolya pedig elsikkadt a duzzadó, ko
moly, kékeres erőlködésben. Most m ár nem kék 
szemű babáról, hanem  mélán és fájdalm asan 
valami harangról énekel, amely nem szólal meg 
többé soha.

E poi non suona piu! . ..

Hangja felkúszik az utolsó két szótagnál, és 
nyálasán nyúlik, m int a makaróni. Szemét le
hunyja, arca megnyúlik és komikusán megko
molyodik, fejét pedig lassan, tagadólag rázza:

E poi non suona piu! . . .

A dal végeztével ugyanaz az artista köszön- 
tési mód, ugyanaz a biztos, fölényes mosoly, 
mely tapsokat arat. De a tapsok ez alkalommal 
erősebbek voltak, vagy talán a kocsizörgés fes
tette alá a tetszés megnyilvánulását? Egy fiatal 
em ber sietve já rja  körül a közönség félkörét 
egy öreg, girhes kalappal, nehogy elszáll jón a 
kedvező hangulat, s a közönség bámulatos lelki
ismeretességgel adakozik. Aki hallgatott, az ok-



vétlenül előszedi pénztárcáját. Az „előadó mű
vész” leereszti m andolinját, meghajol, és ra 
vasz, színpadi mosollyal köszöngeti a szíves tá
mogatást. A közönség oszladozik. F inita la com- 
media!

Mikor egyedül m arad a lehúzott redőny előtt, 
átveszi a nyiszlett, férces nadrágú ifjútól a 
barna szoldókat, és hanyagul nadrágzsebébe 
csúsztatja. Igazít valam it a mandolinján, majd 
bosszús unalommal fejébe csapja azt a kopott, 
fügezöld kalapot, és elindul a Via Roma felé. 
Kicsi, kopott, szürke, sietős járókelő lett ebből 
a szemtelen, utcai művészből, aki nemrég még 
tapsok közt hajlongott.

Utána szeretnék futni, és megmondani, hogy 
érdekel, hogy kíváncsi vagyok m últjára  és gon
dolatvilágára. Meg szeretném kérdezni, van-e 
felesége, gyermeke, volt-e Rómában, Siracusá- 
ban vagy talán  Am erikában is? És hogyan látja 
a közönséget, a világot, az életet? Szereti-e a 
muzsikát, jár-e  a Teatro San Carlóba vagy a 
Villa Communaléba katonazenét hallgatni? Mi 
a véleménye foglalkozásáról meg Beethovenről, 
aki szintén zenész volt Bécsben, avagy Salja- 
pinról, aki ugyancsak kartársa, hiszen ő is éne
kes? Hallott-e m ár róluk? Vagy talán  politizál? 
Melyik lapot olvassa? Vagy talán  egylírás regé
nyeket is olvas, ha „m unkaszünetet” tart?

A kísérleti nyúl azonban kiszökik a kérdé
sek zuhataga elől, mellyel nyakon akartam  
volna önteni: lépteit ugyancsak szaporázza. Ügy 
látszik, nem szívesen nyilatkozik a nyilvános
ságnak. Látom még, mint vegyül el a Via Ro
mán sunyin, szerényen, szinte szégyenkezve a 
vasárnapi pöffedt em beráradatba. Az „előadó 
művész”-ből szegény, szomorú néző lett: az 
arany kicsi, káromkodós nézője, aki irigyen és 
tehetetlenül nézi, m int hullámzik, kering és kor



zózik a jólét, a parfüm ös kapitalizmus, amely
nek ő örökkön csak törpe, toprongyos nézője 
marad.

(1925)



Itt járok a nyomdokaidon, ugyanazokon a kő
kockákon, melyeken otromba sarud csoszogott 
öt század előtt, és kereslek téged, bámész, bol
dog barát, a lelkedet keresem, a világodat ke
resem, amelyet annyi szeretettel öleltél át, mint 
édesanyját a rózsaszín arcú kisfiú. Keresem a 
legtisztább kedélyt, a legboldogabb életszemlé
letet. Keresem a hímporos szirmokat, az an
gyali derűt, a gyermeki jóságot, az egek hűvös
ségét és mocsoktalanságát: téged kereslek, Fra 
Angelico.

Milyen csend, milyen mély, hosszú, idegen 
csend hullámzik a San Marco kolostor term ei
ben! A földöntúliság ism eretlen csendje ez. 
Mintha hirtelen egy tisztább, boldogabb világba 
emelkedtünk volna, ahol egykoron, ösztönös 
homályosságban, egy másik életben m ár jártunk 
is, s amely után  oly szívósan vágyakozunk, 
mint a boldogság u tán  az élet mostohái. Mintha 
az óceán opálos, smaragdos fenekén járnánk: 
csend, csend és csend.

A freskóid, ó, F ra  Angelico, úgy zsolozsmáz- 
nak ebben a csendben, m int jámbor, suta fejű 
páterek, akiknek képzeletében denevérszárny- 
nyal jelenik meg az ördög, s akik szent Ágos
ton vallomásait olvassák estenden. Üde, sima 
arcú gyermeki áh ítat énekel képeidről, mintha 
csak a schola cantorum  énekelne egy rég elsüp-



pedt században, talán  III. Gergely pápa uralko
dása alatt, és az esetlen, szögletes gregorián 
ének, a boldog, rózsaszínű szoprán száll, száll 
az ég felé, a mosolygós felhők felé, a szőke 
fürtű  angyalok felé, akik átölelik és magukhoz 
szorítják a tiszta antifonákat, mint a virágokat.

Ó, mily szépek a szentjeid, Fra Angelico, mi
lyen tiszták, milyen égiek, milyen vidámak, 
m int isten igaz gyermekei. Milyen szép és lágy 
a Krisztusod, m intha sose já rt volna ezen a föl
dön, m intha sose fröccsent volna rá Jeruzsálem 
pora, sara és haragja. Talán a finom felhőkből 
szállt le a keresztfára, a húsz szent társaságába? 
M áriád olyan, m int idegen, ismeretlen pompás 
virág, mely sohasem terem ne meg az Arno part
ján. A mennyország boldog, napos illata érző
dik rajta. Az angyalok is oly könnyűek, oly bol
dogok, m int messzi csillagfények, melyeket nem 
értünk és nem ismerünk, mint hideg hópely- 
hek, melyek megsemmisülnek, ha meleg, bűnös 
testünkhöz érnek, a virágaid pedig, ezek a tün
döklő, tavaszi virágok mosolygós sziromarcocs- 
kájukkái biztosan égi mezőkről hullottak ecse
ted alá.

Ez a te világod, F ra  Angelico — ó. jaj —, 
messze van az enyémtől, a miénktől, Firenzé
től, a történelemtől s az egész földi élettől. Te 
im ára kulcsoltad kezedet, s csak azután nyúl
tál ecsethez, és nem gondoltál többet a harcos, 
élveteg életre. Nem gondoltál a győztes pisai 
seregre, mely végigharsonázta Firenze utcáit, az 
albiziak kemény dölyfére, vagy a Mediciek szí
vós és ármányos trónraju tására. Még az sem ér
dekelt, hogy Andrea dél Castagno eltorzult or- 
cájú Madonnákat fest a Santa M aria Nuovában, 
és hogy Fra Filippo vidám, érzéki lányokkal 
övezi a megkoronázott Máriát. Tőled messze 
volt a világ és az ember, a bűn és a szenvedély, 
az árm ány és a lázas indulat. Te báva, bámész



gyermek voltál, akitől messze já r  a gond és a 
gonosz. Akit elkerül az árnyék és a vihar. Az 
Űr kiválasztottja voltál.

Tisztaság, jám bor áhítat, paradicsomi boldog
ság hárfázik, csilingel ebben a csendes, csodás 
kolostorban. Nem freskók tarkállnak a falon, 
hanem együgyű gyermeki imák, m intha vasár
nap lenne, tavasz lenne, Jiahotázó szellő szalad 
a hímes réteken, mintha könnyű lenne a lép
tünk, szeplőtlen a lelkünk, m intha repülni tud
nánk fel a csillagokba. A purgatórium  utolsó 
sora ez: „puro e disposto a salire allé stelle”. 
Most csak a mennyország jöhet. Talán fehér fel
hőn térdelünk, és fenséges himnuszt éneklünk, 
ájtatos, ám ult szájjal, liliomot tartunk  kezünk
ben, mint szent Alajos, és húsvéti harangok 
csöngettyűznek valahol messze csipogó, csinta
lan hangon. M intha emelkednénk a menny felé, 
a másik élet felé, a szeretet hihetetlen orszá
gába. Olyan egyszerű mindez, olyan tiszta, 
olyan távoli, m int a toscanai ég, mely ráborul 
életedre, hitedre és művészetedre, Fra Angelico.

A fáradt és keserű vándor itt akarna ma
radni nálad, jám bor barát. Egy kis helyet kér 
csak a boldogság finom, fohászos világában, egy 
darab követ, amelyre lehajthassa lázas, nyug
talan fejét, hogy az angyalokról álmodjon az 
éjjel, m int az a Jákob, a bibliai.

(1925)

11 Ge&ztenyeviragzás 161



Tapossuk a homokos sarat, az elbúsult estét, 
és az eső türelm esen csipog a széles kőkocká
kon — hja, itt gyakran van rossz idő, a V árúr 
minden csekélység m iatt megharagszik, felhő
ket köhög ki magából, m ire a kumuluszfelhők 
is köréje gyűlnek m int aggódó rokonság- Csak 
nem fog lávát köpni?

A rosszul világított kis vendéglőben alig van 
valami ennivaló. Egy szélhámos gyöngyárus kí- 
nálgatja hamis koralljait és szemtelenül drága 
lávaköveit. A borjúhús itt is kecskét jelent, a 
sajt pedig sós és száraz, mint a holland tenge
résztörténetekben. Ism ét nekivágunk az esőnek, 
a csüngő, csúnya lucsoknak, alig egy-két ázott 
ember az utcán, pedig még nincs késő, de se 
zene, se mozi, se duhaj szó, csak az áhítatos, 
villanyfüzéres templom tündöklik ebben a hosz- 
szú, sáros, álmos kedvű faluban.

Felmegyünk a lakásunkra, s a Vezúvot kém
leljük a sűrű felhők és ferde esősávok lomha, 
fekete bizonytalanságában. Várunk, ásítozunk, 
csodáljuk az eső türelm ét. Korán van még, ha
talm as szárnyas ajtónk pedig épp a Vezúvra 
néz — m it is csinálnánk egyebet?

A háziasszony mellénk áll.
— A kitöréseket tetszik várni? Oh, igen, 

látni néha kis vörös leheletet, un alito rosso, de



két-három  hét előtt sokkal szebb volt. Mintha 
csak lángok jöttek volna!

Hosszú, sovány kezeit fellóbálja, hogy a lán
gok lobogását jobban érzékítse előttünk. Fiam- 
me!

Elszánt türelem m el bám ulunk bele az eső- 
szálas, felhős feketeségbe, végre csakugyan 
megjelenik egy „alito rosso”, m intha egy nagy 
gyárkémény sóhajtana az éjszakában. Semmit 
se félelmetes. Szinte tapsolva szeretnők kérni, 
hogy még, de most kicsit erősebben, harago
sabban, több lánggal és borzalommal, azonban 
csak nagysokára látunk megint halvány lehele
tet, mely gyengébb még az elsőnél is.

— Maguk sohase félnek, asszonyom? — kér
dezem a háziasszonyt.

— Nem, uram  — mosolyog a szőke donna. — 
A Vezúv m ár kétezer éve csendben van, talán 
csendben lesz ezentúl is. Az em ber m indenütt 
veszélyben van, nemcsak egy tűzhányó közelé
ben. Aztán meg isten kezében vagyunk mind
nyájan, akár itt, akár ott északon, az önök föld
jén.

Rábólintok, és hallgatagon, csökönyösen bá
mulom a végtelen esős éjszakát. Hátha mégis. 
Hátha látok lángokat és hallok robajokat, mint 
néhány héttel ezelőtt. Nyúlnak a percek, a ne
gyedórák — mindhiába. Csend van, sötétség 
van, csak a Santa M aria dél Rosario kivilágított 
szobra virraszt az éjszakában.

A múzeumban alusznak m ár a lávás hullák, 
a hason fetrengő asszony, a kínlódva forgolódó 
kutya, a tekintélyes patrícius, aki ruhát ta rt a 
szája elé, m ert köhögésre ingerli a láva kénes 
füstje. És a langyos, esős éjjelben szendén alusz
nak a házak, a kutak, a csonka oszlopok, az am
fiteátrum , a moziakos k ú t .. . oh, milyen nagy 
béke alszik most Pompejiben! Kétezeréves béke. 
Akkor hirtelen ja jja l és robajjal megszakadt az



élet, a korzó Fortuna útján, a kereskedők rábe
szélő rikácsolása, a borbélyok gálánsán csi
csergő modora. A színházban talán előadás volt 
hirdetve délutánra, a rim ák vastagon kenték 
arcukra a viaszos festéket, a Vittiusok házában 
fürdőben viháncolt a fiatal ú r egy egyiptomi 
hetérával, a Bazilikában sanda görögök vesze
kednek haragos, vörös nyakú római gaboná
sokkal és borkereskedőkkel. Pansza építész 
háza, mint mindig, most is zajos, zenés, moz
galmas. Diomedesz házában pedig, úgy látszik, 
a penateszek ünnepe van ma. Venus tem plomá
ban szagos füvek égnek az oltáron, és a fürdők
ben gomolyog a gőz, izzadt, lepedőbe csavart 
testek hortyognak a pihenőben. Jup iter tem p
lomában nagyban kopácsolnak a kőmívesek, pár 
hónap múlva talán m ár készek is lesznek, a Kis 
Színházban hangversenyre készülnek a zené
szek . . . augusztus huszonnegyedike van, forró, 
tikkadt délután.

Azután néhány lökés, néhány eszelős perc, 
kiáltás, visítás, szaladás, néhány kapkodó ájult 
m ozdu lat. . .  Azután csend . . . Béke .. . H a lá l.. .

A pompejiek élete megszűnt, de új életek jö t
tek, új Vittiusok, új Venusok, új Jupiterek, új 
rim ák és új tőzsdések. Az élet túlnő a Vezúvon, a 
borzalmakon, a katasztrófákon, a kataklizmákon, 
a temetőkön, m ert — ó, ezerszer jaj! — az élet 
elhagy bennünket, elhagyja bálványainkat és 
kőcsodáinkat, elhagyja a m últat, Babilont épp
úgy, m int az athéni Akropoliszt vagy az életö- 
römös Pompejit. Az élet örök, s csak mi va
gyunk halandók, akár Pompejit lakjuk, akár 
Párizst.

Az eső esik, az éjszaka vigasztalan. Eh, gye
rünk lefeküdni.

— Jó éjt, asszonyom!

(1926).



SÉTA AZ AKROPOLISZ KÖVEI KÖZÖTT

— Nem, nem, ez mégsem olyan egyszerű do
log, kedves lady. Az ö n  hajója kiköt Pireuson. 
Ön autóval bemegy Athénba, szobát vesz a 
Grand-Bretagne-ban vagy az Angleterre-ban, 
átöltözködik, és felmegy az Akropoliszra. ,,Ez 
az Akropolisz” — mondják, magyarázzák, ez itt 
a Hékatompedon, azok meg ott a híres kariati 
dák. ö n  csetlik, csúszik, sikongat a kövek kö
zött, kedves lady, nevetgél az udvarlójával, 
vagy a szuszogós nagybácsi lapos, lusta élcein 
nevet, s azután ism ét visszatér a szállodába 
,,Láttam  az Akropoliszt’, — m ondja másnap, 
vagy az esti diner alkalmával, avagy ezt írja 
egy post cardon barátnőjének, hogy megnézte a 
híres romokat. Nem, lady, a dolog nem ilyen 
egyszerű.

— Tudom jól, hogy ö n  elolvasott minden 
szükségeset Görögországról, azt is tudom, hogy 
az iskolában m egtanulta Pheidiasz meg néhány 
fontosabb görög isten nevét, sőt úgy sejtem, 
hogy az ö n  családjának útja talán  tudat alatti 
kegyeletlerovás, m ert Önök valahogy úgy ér
zik, hogy ennek a kőtörmeléknek egykori népe 
adta mindazt a szépet és nagyszerűt, amit a 
„fehér faj k u ltú rá ja” címmel szoktunk össze
foglalni — mégis, ne haragudjon, hogy szóvá 
teszem, másképpen illene és kellene sétálni a 
kövek között. Olyasvalamit kellene önnek  most



érezni, am it valam ikor talán a templomban ér
zett az istensejtés gyermeki hajnalán, valami 
végtelen, borzalmas, magasztos érzésnek kellene 
felborzolnia sima, egyszerű, redőtlen lelkét, 
m ert hiszen itt is istenek laktak, istenek, akik
nek létét nem lehet megtagadnia. Meg lehetne-e 
tagadni például Athénét, az egyszerű, tiszta böl
csesség eszméjét, vagy Aphroditét, az örök szép
ségideáit? Ez a követ hordó, követ faragó n e 
mes nép mégiscsak valam i nagyszerűt alapozott 
meg, s hozzá oly tökéletesen, hogy alig tudtunk 
még tovább ju tn i az alapépítménynél.

— ö n  talán ismeri Renant, aki többek közt 
azt írta, hogy csak egy valami tökéletes volt 
eddig a földön, s ez a görög kultúra. Ami előtte 
és u tána volt, az csak foszló ötlet, filmmunka, 
otrombaság, ügyetlenség, karikatúra, bárgyú 
pompakeresés. Itt, az Akropoliszon sűrűsödik 
össze az egyszerű és igazi szépség, a bölcs és 
őszinte nagyszerűség, az Isteni, az Örök, a Cso
dálatos.

— Mikor az em ber egyedül m arad Niké 
templománál, ahol egykoron Thészeusz anyja 
várta fiát K réta szigetéről, ahonnan különben 
Pireusig meg Pszittallia szigetéig lá t el a ré- 
vedő tekintet, okvetlenül vissza kell fordulnunk 
önmagunkba, eredetünk, fajtánk, kultúránk 
életébe. Néhány pillanatig nem szabad érez- 
nünk a jelent, s ez a la tt a néhány pillanat alatt 
évszázadokat élünk á t visszafelé. Ilyen szédü- 
lős nagy élmény bizony nem akad mindennap, 
kedves lady, különösen nem az Ön hazájában, 
ahol tiszteletre méltó fiatal házóriások vannak, 
de nincsenek ilyen ósdi, ezeresztendős kőtörm e
lékek, s ahol a lihegős holnapkeresésben soha
sem gondolnak arra, hogy az életnek tegnapja 
is volt. I tt az Akropoliszon a tökéletesség élt 
kétezer esztendővel ezelőtt, s a tökéletesség



m ár az istenség fogalomkörébe tartozik. Ha vé
gigsuhintjuk az emlékek szendergő bokrait, ha 
a lét, a fejlődés ágaskodó árnyait ismét felidéz
zük mint bűvös szellemeket, ha a homo sapiens 
érthetetlen célú törtetésére vagy művészetének 
misztikus, örök keresésére gondolunk — szédü- 
lős, kísérteties zsongás tám ad bennünk, és fél
nünk kell az élettől, az istentől, a nagy titok
tól, m ert m inden végtelen, rejtélyes hatalom 
m arad kicsiny és lapos látkörünkben.

— ö n  azon sajnálkozik, kedves lady, hogy 
milyen kegyetlenek voltak a törökök meg az 
idő ezekkel a tökéletes alkotásokkal szemben, 
s hogy a nagyszerűségekből ma m ár csupán kő
törmelékek m aradtak. Igaza van, kedves lady, 
de most nem ez a legfontosabb. Gondolja el, 
hogy mi most szent földön járunk, ahol az isten
ség lakozott, s ezért nem szabad könnyedén, 
langyos sajnálkozással végigtaposnunk a köve
ket. Most az illene, hogy befelé fordulna tekin
tetünk, hogy m agunkba szállnánk, am int az a 
templomban szokásos. Most ott állunk, ahol az 
istenség kétezer évvel ezelőtt a tökéletesség 
templomait építette emberi kezekkel és agyak
kal a maga dicsőségére. Álljon meg egy percre, 
lady, s csak egy percig érezze az istenség ha
talm át meg életünk fájdalmas talányát. Csak 
egy percig.

— I bég your pardon, lady, csak ennyit akar
tam mondani.

(1927)



FÁRAÓK FÖLDJÉN

Mikor az európai utas Alexandriába ér, okvet
lenül azt érzi, hogy egy új világba érkezett, 
amely jóformán semmi közösséget sem vállal 
Európával. Más az ég itt, más a levegő, és más 
útja, célja van itt a gondolatnak. A külsőségek, 
a tetőtlen házak, az útszéli pálmák, a fekete ru 
hájú, e ltakart arcú nők (Törökországban már 
nem látni ilyesmit), az idegen lüktetésű zsivaj, 
a tarka, tobzódó keleti színöröm, a bőrnek m in
denféle árnyalata a sápadt szőkétől a kreolon 
és a csokoládébarnákon át a fényes feketéig — 
ó, igen, mindezek a külsőségek érdekesek, meg- 
kapóak, de ham arosan észrevenni azt a sokkal 
nagyobb belső ellentétet, ami az egyiptomi és 
az északi lélek között van. Ennek az ellentét
nek, vagy, mondjuk, különbségnek legfőbb oka 
mindenesetre az iszlám, a másik ok a ham ita 
és afrikai rasszok túlsúlya, s végül harmadszor 
az a tiszta, meleg, derűs ég, mely a legfanya
rabb európaiból is pár év alatt békésebb, lus
tább, mosolygósabb em bert csinál.

M ár az itt-tartózkodás első napjaiban feltű
nik az emberek ráérős gondtalansága, ami m in
denesetre szokatlan nekünk északiaknak, akik 
gondok, problémák a la tt görnyedünk, lihegünk, 
sietünk, mint korbácsozott, követ hordó rabszolga, 
Itt alig van ember, aki a gondot európai érte
lemben ismeri, itt nincsenek ködök, problémák,



tépelődő és töprengő agyvelők, olyan egyszerű 
itt az élet: az ég mindig kék. a föld mindig zöld, 
a pálma meg a narancsfa mindig hajlékot és 
táplálékot ad annak, aki aludni vagy enni akar. 
Az idő olcsó, s a m unka nem célja az életnek. 
Ha Alexandriában, de különösen K airóban ösz- 
szeszámlálnák a foglalkozás nélküli egyéneket, 
óriási számokat kapnának. A mozgó utcai áru
soknak, a koldusoknak, a tétlen üldögélőknek, 
a facér idegenvezetőknek, a szamárkínálgatók- 
nak se szeri, se száma. Egy Alexandriába érkező 
hajót például, amelynek talán száz utasa van, 
legkevesebb ezernyi tarka, fezes, turbános, kaf- 
tános, ordító, pörlekedő tömeg várja, és mind
egyik hordári teendőket szeretne végezni, holott 
az utasok csomagjait a szállodák kiküldött sze
mélyzete intézi el, s így ezer bennszülött közül 
legfeljebb kettőnek-három nak akad dolga. De 
azért a tömeg nem oszlik el. Ideje bőven van, s 
ezért várja a holnap vagy holnapután érkező 
hajót, pedig bizonyos, hogy ott sem akad semmi 
dolga. Mindezek ellenére itt soha sincsen mun
kanélküliség, nincsenek ijesztő, megrázó szoci
ális problémák, melyeknek rosszkedvű árnya 
majdnem m inden európai nagyvárosra ráfek
szik, ahol csak gyárkém ények füstölögnek és 
szakszervezetek alakulnak. Itt vidám a nyomor 
és problém átlan az élet.

Az északi utas, aki m ár kiszállt a hajóból és 
Alexandria utcáin autózik, vagy a kairó-luxori 
expressz kényelmes kocsijában ül, mindig azt 
érzi, hogy valam it elhagyott, hogy egy súlyos, 
keserű világszemlélet, amely ma m ár minden 
európai ember sajátja, íme, most egyszerre el
tűnt, az ember frissnek és könnyűnek érzi ma
gát, m intha izzadt, terhes téli gúnyákat dobott 
volna le magáról: A levegő híg és szikrázik a 
naptól, léptünk könnyű, m int sárga sarujú be
duiné, a narancsnak, a duzzadt déli gyümöl-



csőknek eddig soha nem  érzett illata szállong a 
gyümölcsárus asztaláról, a szamár vidám an ap
rózza lépteit a homokos aszfalton, és boldog 
pálmák ágaskodnak a gondos angol kertek  nyu
godt derűjéből. A fáraók földjén vagyunk, asz- 
szonyom. S amíg csak e földet járjuk , ez a 
könnyű, gondtalan érzés, mely felfokozza és fel
frissíti életörömünket, állandó kísérőnkké sze
gődik. Néhány nap m úlva m ár észre se vesszük, 
hogy élünk. Az életen itt nem lehet megakadni 
és meditálni. Minden leegyszerűsödik tekinte
tünkben, s nem m arad más teendőnk, m int az 
élet derűs, gondtalan továbbélése.

Beleharapunk hát a narancsba, és az illatos, 
zamatos lé szinte könyökünkig csorog. Álmunk 
oly édes, m int ére tt gránátalm a, s m ikor a nap 
reggel vidám m ájusi napot ígér a zsaluk résein 
keresztül, a vigyorgó berberin behozza cipőn
ket, és arabul azt kívánja, hogy legyen könnyű 
a napunk.

A fekete bőrű szolga kívánsága mindig telje
sül. Napunk könnyű, m int tarka kis madár, a 
nagy Amon-Ra, aki a fáraók homlokáról elűzte 
a felhőket, bőven ontja fényét, és elhessegeti az 
ég felhőit is. A tiszta, fénytől csillogó életöröm 
úgy hintáz bennünket, m int lótuszvirágot a Ní
lus vize. És ajkunkról sok hosszú, fanyar, nyű
gös hónap és év után  végre kibuggyan ez a bol
dog, kába, különös sóhaj:

— Könnyű az é le t . ..

(1927)



A LUXORI SZÉP NAPOK

Énekel az élet. A zsaluk résein befurakodik 
a napsugár, a moszkitóhálón vakító foltok iz
zanak, m int apró fénylabdák, melyekkel an
gyalok gurigáznak. A pálmafákon sok sokszínű 
m adár csicsereg, pörlekedik, m int egy csoport 
turbános tevehajcsár; zümmög, nyüzsög már 
k int a világ, az élet diadalmas him nuszt énekel 
— fel kell hát kelni. És m ikor szétlököm a zsalu 
szárnyait, a forró, bővérű napsugár hirtelen á t
ölel, magához szorít, m int izmos, barna pásztor 
meglesett kedvesét.

Mennyi szín, ó, mennyi szín! A kertben tűz- 
vörös virágok lángolnak, am ott zúgó zöld mi
mózabokrok, amelyek között itt-o tt sárga virág
pöttyök tarkállanak, és a pálm ák erdeje büsz
kén, boldogan nyúlik fel az ég mély, mámoros 
azúrjába, mely kékebb, boldogabb és átlátszóbb, 
m int Nápoly felett. Okkersárga utak, kéjes, ma
gukba feledkezett rózsaszín folyondárok, acél
kék és sikítósan zöld m adarak lobogóan piros 
beggyel, frissen ébredt, buja pázsitok — ó, eze
ket a színeket sérti a schönbrunni, sem a luxem
bourgi, sem a Villa Borghese-beli parkok nem 
tudják utánozni!

Szobám tele van fénnyel, tehetetlen mámor
ral és sűrű, gömbölyű kacagással. A napsugár 
oly féktelenül, annyi pajzánsággal hömpölyög, 
hullámzik, örvénylik és feszíti a fehér falakat,



m int gátat tört folyam, mely ujjong és tobzó
dik, hogy új területeket önthetett el.

A Níluson vakító fehér vitorlákat duzzaszt a 
szél, a túlsó parton nyerges szamarak, térdelő 
tevék és vizet hordó fekete asszonyok kőkorsó
val a fejükön, m int bibliai figurák. A konzulá
tusok és szállodák ta rka  zászlócskái úgy táncol
nak a szélben, m intha szerelmes, kótyagos pil
langók csókolódznának.

Énekel az élet, kedves. Ujjongó, tiszta, tob
zódó hangokkal énekli himnuszát, nagy, színes, 
szerelmes szimfóniáját, melytől részeg a fül és 
az agy. És a sugarak m illiárdjai táncolnak, 
szikráznak, himbálódznak és szökdécselnek erre 
az őrjítő, örömsugáros muzsikára. Részeg, őrült 
vagy boldog itt a világ? — ki tudja, de ki is 
kérdezi? És ki gondol arra, hogy messze észa
kon most ólmos, náthás felhőrojtok lógnak a 
komor, kedvetlen égbolton, hogy tűznél mele
gednek a fáradt, fanyar emberek. Ki gondol 
arra, hogy görnyedt [gondok feküsznek n y ir
kos, nyöszörgő házakra, hogy a revolver csövét 
most illesztgetik valahol messze egy csüggedt 
homlokra vagy egy elfáradt szívre, hogy valaki 
kötelet készít m agának a szomorú padlásgeren
dán, és fanyar, fázós téli gondok meg alatto
mos influenzabacilusok surrannak be a szegény, 
szomorú északi em berek szobáiba. I tt  örök a 
nyár és örök az élet, örök a virág és örök a 
pálma, a múlandóságnak nincs jele és nincs me- 
mentója. A királyok sírja messze van a Nílus
tól, az élettől, a mámortól, a halálnak nincsen 
erre ú tja  és dolga, itt az élet az úr, bíboros, 
boldog és tündöklő hatalm a van itt az életnek, 
m int második Ramszesznak vagy harm adik 
Amenófisznak. Csupa teljesség, csupa pompa, 
csupa gazdagság.

Ablakomon betódul a nap, és lelkemben el
fogy az árnyék, a ború. Nem félem m ár a hol



napot: az élet gyermeke lettem újra, m int egy
kor régen és igazán, bamba szemekkel, az első 
örömök pirkadó hajnalán. És m ilyen jó így: gü
gyögő szavakat mondani egymásnak, nevetni a 
prizmán felbomlott napsugáron, heverészni 
óriás pálmák tövében, és kóborogni szagos na
rancsligetek sárga útjain. Az élet bölcsőjében 
ringat bennünket, és boldog dalt dalol a ringa- 
táshoz.

Lehunyom szemem, és lassan elvesztem ma
gam. Nem hallok mást, csak az élet diadalmas 
énekét.

(1927)



Elpanaszoltam Enricónak, hogy hiába jártam  
be az óvárost, a kikötő halszagú m ellékutcáit, 
nem akadtam  olyan igazi, piszkos olasz korcs
m ára, amilyenről még Lam artine áradozott, 
amelyben Casanova borozgatott, dúsmellű gyü
mölcsárus leányokkal, amilyeneket M ichelan
gelo da Caravaggio festett tarka, pincevilágí- 
tású vásznain három  évszázaddal ezelőtt. Nem 
találtam  ilyen jó piszkos, párás, bicskás, nótás 
csapszékre, ahol élm ényeket gyűjthet az ember, 
késszúrást is kaphat a szíve burkáig, sőt azon is 
túl. Enrico megvigasztalt, hogy kívánságom 
nem megvalósíthatatlan. Talán még akad ilyen 
rablórom antikás osztéria a liguriai-öböl p art
ján, sőt egy címmel ő is szolgálhat: T rattoria 
dei cacciatori Ospedalettiban. Ügy hiszi, hogy 
piszkosabb korcsmát Nápolyig keresve nem le
het találni. Hosszasan magyarázza a sarkokat, 
a befordulásokat, amelyeken keresztül el lehet 
ju tn i a vadászok trattoriájához. Egyébként na
gyon ajánlja a szombat estét, m ert ilyenkor 
akad legtöbb dolga a rendőrségnek.

Szombat este a tízórás vonattal megérkezem 
Ospedolettiba. A sapkám at a szemembe vágom, 
ahogy azt régi apacsfilmek színészeitől láttam , 
és megindulok a cacciatorok korcsmája felé. 
Nem mondhatom, hogy kellemes érzések gitá
roztak lelkem húrjain, de azért visszafordulni



sem volt kedvem, s ezért némi tétovázás után 
lebotorkáltam  a T rattoria dei cacciatori kőlép
csőin.

Dohos, áporodott pincébe kerültem, ahol 
mindössze két poros, mocskos asztal állott ár
ván, pőrén. A belőle nyíló helyiség m ár két lép
csővel magasabb volt, innen, m int vásári komé
diásbódéból, riogva rotyogott ki a zsivaj, a füst. 
az élet. Beléptem hát az élet kapuján, és valaki 
m indjárt a vállam ra ütött.

— Itt van az az ember, aki a harmincadik 
pohár boromat fizeti!

Hordárzubbony volt rajta, huncut, vidám sze
mei voltak, és vastag, fekete bajusz kandúros- 
kodott vörös orra alatt. Lenyomott az egyik 
székre, és kiabálós hangon, mely hang otthonos 
és természetes volt a trattoriában, két pohár 
vörös bort rendelt.

— Az inglese fizeti! — kacsintott a sápadt, 
kehes, rongyos pincérre, aki gyanakodva m ért 
végig, vajon csakugyan fizetem-e a megrendelt 
borokat.

— Ha fizetem is, de angol nem vagyok — til
takoztam, és letelepedtem a csorba, repedezett, 
ragadós márványasztalhoz.

Hordárzubbonyos cimborám összehúzta vas
tag szemöldökét, és fontoskodva találgatta. Né
met? Norvég? Orosz? Csendesen rázogattam  a 
fejem. Egyszer csak lecsap az asztalra, és fel
ordít.

— Ungherese!
Jóformán időm' sem volt a bólintásra, máris 

két izmos, lomha kar csavarodott a nyakam 
köré.

— Miskolc . . . Mezőlaborc . . . szép leány .. . 
hadifogoly . . .

A füstös, boros száj meg a fölötte büszkél
kedő sortébajusz az arcomra tapadt, s alig tu-



dóm lehántani magamról ezt a piros arcú, kö
vér, fekete kandúrt. v

— Ez az én barátom , m agyar barátom  — m a
gyarázza a szomszédoknak, a pénzre váró pin
cérnek, de senki sem figyel fel áradozó; lelken
dező szavaira.

— Miskolc . . .  Mezőlaborc . . . szép leány . . . 
szép m enyecske. . .  jó bor van a hadifogoly . . .  
— mondja akadozva, de hibátlan m agyar m u
zsikával. Azután nyög még néhány értelm etlen 
szótagot, majd csüggedten lecsuklik nagy, füs
tös feje: — Tutto d im enticato . . .

A szomszéd asztalnál egy öreg, kopott Laval- 
liére-nyakkendőjű signore kiabált, m intha az a 
kék szemű, duzzadt szájú napszámos, akinek 
beszélt, süket lenne.

— Ha én akartam  volna, most gazdag ember 
lehetnék, de nekem az idealizmus többet ér. 
Szegény vagyok, úgy is halok meg m int a sza
már, de azért nem engedek az idealizmusból. 
Ilyen az élet: idealizmus és realizmus. Akiben 
van idealizmus, az szépen él, és százszor többet 
él, m int az, aki m indenkor az anyagra tekint. 
Én szegényen élek, az m ár igaz, de a lelkem 
gazdag. A M arsagliáknak a zsebük gazdag, de 
a lelkűk szegény.

Züllött, öreg szomszédom, aki talán képfaragó 
vagy filozófus lehetett néhány évtizeddeg ez
előtt, fáradhatatlanul szaval boros, bánatos pá
toszával, de szavát egyre nehezebben érteni, a 
zaj, a zűr egyre sűrűsödik, mint a bűz meg a 
füst, szinte szeletelni lehetne a tömött, izzadt, 
kocsonyás levegőt. Valaki a gitár hú rja it tépe- 
geti a söntés körül, és bőszen, remegős fejjel 
énekel:

Un fanciullo, una volta 
volle narigare . . .



Üjabb jövevények támolyognak be öblös 
hanggal, rikoltós röhögéssel. Egy kövér, fekete 
leány vékonyan sikoltozik, kis kavarodás támad 
körülötte. Az egyik lobogó hajú fiú kiáltása üti 
csak át a borízű, bugyborékoló zenebonát: Mu
tasd meg nekem! M utasd meg nekem!

Asztaltársam  és legfrissebb barátom  m ár a 
harminchetedik poharát is kiitta:

— Szép le á n y . . .  sok szép leány és me
nyecske . . .  Miskolc . . .  Mezőlaborc . . .  Miskolc.

Szomszédunk, az öreg idealista azonban tú l
kiabálja:

— Az én feleségem szép asszony volt, de m in
dig az anyagot nézte . . .  Realizmus . . .  Nem tu 
dott olyan m agasra repülni, m int én ..  . Elha
gyott . . .  Menjél! mondtam neki, menjél!

Aggódva nézem a mocskos, füstös kőfalakat, 
hátha nem állják ki ezt a zsivajt, ezt a csöröm- 
pölős, feszitő, rohamszerű lármaostromot. Köz
ben egy sápadt szőke leány jelenik meg az aj
tóban. Kérdezget is, nagy őz szemeivel végig
tapogatja a bugyoros, tikkadt tratto riát. Této
vázva közeledik, furakodik felénk, m ajd asztal
társam  könnyes, vörös arca fölé hajol.

— Nem láttad  őt? A rendőrség k e re s i. . .  Ná
lam voltak .. .

— Sose féltsd! — vigasztalja a miskolci hadi
fogoly.

— Az m ár a hegyekben van. Talán m ár oda
át van a franciáknál. Azok is értik  a pácot, no 
de . . .  nem tesz semmit! Igyál!

Gorombán, de jó^ szívvel odanyújtotta neki 
piszkos poharát, s a leány nem várja  meg a má
sodik felszólítást. Kiissza a bort, és hozzánk te
lepszik.

— Jó leány — kacsingat felém a hordár. — 
Éppen szeretőnek való, m ert nem csalja meg 
minden órában az embert, csupán minden má
sodikban.
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A zaj még vadabbul feszíti a tra tto ria  falait, 
a gitáros m indenkit túl akar kiabálni:

Una fanciulla una volta 
rogleva amare

— Te hova való vagy? — kérdezi bájos köz
vetlenséggel, és szomjasan feltárja szürke sze
meit.

A megismerkedésre azonban nincs idő. Fi
nom fütty  villan át az izzadt, füstös, lárm ás le
vegőn. A gitáros óbégatása elcsuklik, a rikoltós 
zsivaj ijedt pianókba sápad, a pincér m eri egye
dül hangosan követelni a pénzét. A szőke leány 
szeme sötét és nyugtalan ]esz, m int a vihar 
előtti tenger.

— Nem tesz semmit! — vigasztalja a leányt 
miskolci barátom  bátor, öblös hangon, s ez a 
hang lassanként m indenkibe visszatéríti az ön
bizalmat. A zaj lassan-lassan megint izmosodik, 
sűrűsödik, kacagás csörömpöl az egyik sarok
ból, és a gitáros ismét belecsap valami gyerekes 
canzonettába. Mire a négy detektív megjelenik 
az ajtóban, a bugyborékló zsivaj elérte régi ere
jét, sűrűségét és bátorságát.

Csak most, hogy a detektíveket látom, van 
annyi bátorságom, hogy megnézzem az órám. 
Ijedve veszem észre, hogy éjfél m ár elmúlt, s 
nekem az állomásra kell sietnem. Aggodalma
m at m indjárt közlöm is hordár barátom mal, aki 
ajánlkozik, hogy elkísér, esetleg neki is lesz dol
ga az állomáson. Fontoskodva kel fel, és utat 
tör a k ijára t felé.

— Nekünk az állomásra kell m ennünk — 
magyarázza a detektíveknek —, az inglese u ta
zik.

— M iért hozod ilyen helyre az ingleset? — 
kérdi gorombán az egyik detektív, de semmi



akadályt sem gördít az ellen, hogy elhagyjuk a 
T rattoria dei cacciatorit.

Az állomás körül szendén alszanak a pálmák, 
kaktuszok és mimózafák. Nagyot szippantok a 
tiszta, tengerszagú levegőből, és csodálkozom, 
hogyan lehettem  hűtelen ehhez a lágy, langyos 
liguriai éjszakához.

(1928)



A HOLT VÁROS

Ne féljen, asszonyom, az alkony oly szelíd, 
m int barackarcú novícius, aki a Madonnához 
imádkozik, és az Arm ea völgyében a pálmák, 
pineák és olajfák duzzadós zöldje, a szegfű- és 
violatáblák pirosa, sárgája, buja rózsaszínje 
zengi az örök tavasz hites himnuszát. Ne bor- 
zongjon, hiszen m inden m ár a messzi múlté, 
drága útitársnőm.

Jöjjön velem a keskeny sikátorokon keresz
tül, meredt, halott falak, riadt, repedt árkádok 
alatt. Íme egy üzlet: a falban még a polcok he
lye, am ott az adósok névsora az ajtó mellett. 
Vajon megadta-e m ár Giovanni Bianci a fel
jegyzett 35 centesimit? Ki tudja, mi le tt Gio
vanni ú rral azon a borzalmas éjszakán ötven 
esztendővel ezelőtt, m ikor megindult a föld, és 
a halál költözött ebbe a városba? És ki tudja, 
mi le tt önnel, kedves szatócs uram, kinek szel
leme még itt bóbiskol az árutlan, vevőtlen üz
letben?

Ez pedig egy hálószoba volt, kedves, boldog, 
meleg fészek; nézze, mily friss még a festés, 
pajzánkodó faunok és riadozó nimfák kergetik 
egymást a hasadt fal felső peremén. Itt kéjes- 
kedett az ágy, a széles, szerelmes ágy, csókcsa
ták csattoghattak benne, és ki tudja, hogy da
lolt és lüktetett az utolsó csók azon az éjszakán, 
m ikor meghasadtak a falak és leroggyantak az



emeletek? Ez ott egy olajszagú osztéria lehetett, 
dalolós, boldog, bűzös osztéria, vastag, vörös 
bort ittak benne a kósza gitárosok, a léha 
gyöngyárusok, az elűzött genovai kikötőmunká
sok. Azon az éjszakán nem a taggiai botok és 
kések, hanem a szétrepedt mennyezet ütötte le 
a borgőzös koponyákat és sebezte fel a barna, 
bátor, büszke arcokat. A canzonetta pattogó 
dallama szétszakadt valahol, kifolyt a bor, el
aludt a sárga, füstös világosság, vége szakadt a 
mulatozásnak, csak valami vereses, loccsanós folt 
m aradt a falon, mindössze ez jelzi az akkori 
murit. Bor, vér vagy leszáradt agyvelő festette 
barnára a falat? — ki ad erre ma választ és bi
zonyosságot.

Ásító kiskapuk, roggyant, töredezett lépcsők, 
rovások, gazdátlan házszámok, vak ablakok, 
térdre esett emeletek — mindmegannyi fagyott, 
dermedt jelei a sebtiben eliram lott életnek. 
Fent a templomban még állnak és várnak a m ár
ványoltárok, várják  a hívőket, a szenteket, a 
szépséges madonnát, aki elhagyta házát, és nem 
hallgatta meg a fohászokat. A szenteltvíz-tartó
ban kiszáradt m ár a víz, a galam btestű szent
lélek helyett most denevér röpköd a csonka to
ronyból a főoltár keresztje felé. A sekrestyében 
széles hasadék, mely a pince setétjébe hullat 
világosságot, öreg , sűrű, poggivi borok szuny- 
nyadózhattak ott lenn a sötétben, vastag, duha- 
jos borok, melyek sohasem szelídülhettek Krisz
tus vérévé az aranykehelyben.

Kilépünk a templomból, és az est homálya 
lassan behamuzza a holt várost. Szavunkat visz- 
szadobja a fagyott csend, mint gőgös tirannus a 
kegyelmi kérvényeket. Valami alattomos belső 
borzongás redőzi fel a lelkünket, m intha a né
mává fagyott kiáltások lassan ú jra  élednének, 
mintha a csenddé kövült sikolyok, az elsápadt 
gyermeknyöszörgések, a horpadt mellkasok



utolsó segély sóhajai életet és síri hangot kap
nának a boruló estében. Giovanni ú r talán  meg
mozdul az egyik kőrakás alól, amott a sarki kő
szilánkok közül talán  egy zúzott, véres kéz nyúl 
ki é letért koldulva. A felhasadt pincék homá
lyában talán fulladozó asszonyok, pityergő öre
gek sírnak, hápognak, hörögnek . . .

— Gyerünk innen!
Sietve, idegesen botorkálunk át törm eléke

ken, szétmállott homlokzatokon, lecsúszott te
tőkön, sietünk az életbe, m int szomjas, dider- 
gős, téli szegénylegények a füstölgő, forgács
cégéres kocsma felé. összesimulunk, akárcsak 
két borzongó veréb az északi éjszakában, és 
nem eresztjük el egymás kezét. Gyengék va
gyunk a holt árnyak tömegében, mi vagyunk 
a gyengébbek, m ert csak ketten vagyunk. Élők 
vagyunk, idegenek vagyunk, és ijedősen botor
kálunk a halál városában, mint az a két elté
vedt gyerek a mesék erdejében.

Messziről idekong az angelus szendergős fo
hásza, és nemsokára ismét felnyílik az Armea 
szegfűs, píniás, violás völgye. Villanyfények 
pislognak Poggio felől, a virágok m unkásai las
san, ringósan, nótásan baktatnak tova a bölcs 
fejű szamárral.

É le t . . .
K iléptünk m ár a holt városból, és kezünk 

szétszakad. Büszkén, önhitten, keményen és kü- 
lönváltan lejtünk lefelé!

(Bussana Vecchia, 1928)



KIS NAPOK TEMETÉSE

Hogy hullanak a napok, ó, hogy hullanak! Ma 
esik az eső, tegnap még a nap sütött, és holnap, 
ki tudja, milyen színű nap m erül el az emléke
zet-óceánban? Vágyak fonnyadnak el a hulló 
napokkal, halkan, de bő fájdalomm al búgó vá
gyak. Varázsos tájak, buja színek, fekete cipru
sok és píniák a Campagna horizontján, bóbitás 
gyümölcsfák, torpanó kecskék, kéklő indiafü- 
gék a nápolyi vagy a palermói öbölben, vará
zsos campanile árnyékok ibolyás toscanai esték
ben . . .  Majd csendesen eltemetem ezeket a vá
gyakat. Hosszú m enetben viszik a kis, kopár, 
fekete koporsókat, és én csuklott fejjel kullo
gok utánuk. A szél összezilálja hajam at, édes 
rozmaringillat tápászkodik fel a kövek közül. 
Hát sohasem szabadulok ettől a temetőtől?

Várnak-e valahol engem? A Sole miót dúdo
lom könnyes, reszketős hangon . . .  Ő, ha mene
külni tudnék ettől a tem etőharangtól, ettől az 
esős estétől, ettől a sok rideg koporsótól, me
lyekre még egy hervadt rózsa sem hull! Ha 
imádkozni tudnékf Ha éjjel fel tudnék menni a 
sziklás szirtre, és onnan elszántan lehullani a 
tengerbe!

Tegnap, m ikor kis hajónkat úgy dobálta a vi
har, m int árva dióhéjat, fáradt, áju lt közöny 
fonnyasztotta el tagjainkat a kis vörös szalon
ban. Olyan mindegy volt minden. Alám erü



lünk? Nem tépem fel az ajtót, és nem rohanok 
a fedélzetre. A víz m ajd bejön ide is, és a ha
laknak nem kell választ adni, ha em beri dol
gokról érdeklődnek. M ert ez az ő részükről üres 
udvariasság. Végül mindenképpen beleharap
nak az ajkunkba.

Tegnap, abban az émelyítő bágyadtságban, 
abban a béna közönyben nem volt fontos az 
élet, de ma fáj, hogy hullnak a vágyak, a n a 
pok, az emberek, az alkony átok a M arjan mö
gött. Ma, mikor csendes, fénytelen esőszálak 
lógnak a végtelen szürkeségben, ma apró, nyö
szörgő hangulatokat babusgatok a Sole mio 
dallamánál. Régen olvasott francia sorok ju t
nak eszembe. Le kell írnom őket, pedig azt se 
tudom, hogy helyesen idézek-e. La Vie danse 
avec la Mórt. Elles m elent leurs fleurs, liurs 
pás, leurs cheveux, et l’unique sagesse c’est de 
le sav o ir . . .  Az Élet a Halállal tán co l. . .

És valahol Szecsuanban vagy Vucsangban a 
sárga mosolyú, mandulaszemű emberek tízezrei
ből eltáncol a piros élet. Valahol, tiszta, fényes 
laboratórium okban bombákba zárják a halált, a 
holnap nagyszerű, hatalm as halálát, amely mil
liók szívét fogja egy vagy legfeljebb két perc 
alatt megállítani. A Sole mio lefagy az ajkam 
ról. Ezek az árnyak olyan rettenetesek, m int a 
börtön vastag rácsának árnyai, ha a nap a zár
kába s ü t . .. milyen kevés fény hull be éle
tembe, lelkembe és Diocletianus falai közé! De 
hát fontosak ezek a lelkem re hulló rácskeresz
tek, fontosak-e ezek a kis koporsók, ezek a kis, 
árva vágyhalálok, ezek a rózsátlan, daltalan te
metések? Fontos-e mindez, mikor olyan nagy
szerű, gigászi griffek suhognak, húznak a Má
ban, a Holnapban, a földön és a levegőben?

Mégis én hűségesen kikísérem kis koporsói
m at a ciprusok árnyékába. Egyedül és gyalo



gosan megyek a nyirkos, vakondokszínű este
ben, m int elkésett vándor, aki most m erül el a 
boruló este puha, párás peremén.

(Split, 1930)



Szenteleky Kornél írásait ebben a kiadásban 
a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási 
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zöljük. A helyesírás rendezését Papp Gábor 
végezte.



T A R T A L O M
SZENTELEKY KORNÉL — — — — — — 9
GESZTENYEVIRÁGZÁS

Vágy lángok sivár karácsony estben — — 15
Elégia poros prózában — — — — — 19
Gesztenyevirágzás — — — — — — — 23
Bogdánka h a lá lára---------- — — — — 27
Souvenir d’ aout — — — — — — — 31
Halott h ú sv é to k ---------------— — — — 36
Május 1. — — — — — — — — — 41
Őszi e s t v e ------------— — — — — — 44
önarckép — — — — — — — — — 48
Fejem lehull az asztalra — — — — — 52
Tilike már tízéves múlott — ---------- — — 55
Érvényesülni! — — — — — — — — 71
Tikkadt színek egy nyári délelőtt palettáján 98
Borislka árva l e s z  — — — — — 105
Kirándulás az életbe — — — — — — 128

Ű TIT ARISZN Y A

Portrévázlatok a gyorsvonaton — — — — 143 
öreg úr a Moulin Rouge-ban — — — 147 
Vásár a Montronge-on — — — — — 150
Nápolyi dalocska — — — — — — — 154
Fra Angelico da Fiesole — — — — — 159 
Este Pompejiben — — — — — — — 162
Séta az Akropolisz kövei között — — — 165
Fáraók földjén —  — — — — — 168
A luxori szép napok — — — — — — 171
Trattoria dei oacciatori — — — 174
A holt város —  — — — — — 180
Kis napok temetése — — — — — — — 183



Szenteleky Kornél 
VÁLOGATOTT ÍRÁSAI

Első kötet 

GESZTENYEVIRÁGZÁS

Szerkesztő* 
Tornán László

A boríték és a kötésterv 
Misa Nedeljkovic  

iparművész munkája

Technikai szerkesztő: 
Borovics József

Korrektor:
Vass László

Készült
Fórum Lap- és Könyvkiadó Vállalat nyomdájában 

Növi Sad, 1963







„Már nem lehetünk 
többé a közönség szóra- 
koztatói. írástudók va 
gyunk, a holnap elhiva
to tt építői. S akkor nem  
szabad megtagadni a föl
det, az időt, amelyben  
építeni kötelességünké




