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Tilike már tíz éves múlott





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

— 1907-ben volt hasonló hideg — mesélte 
az asztal felső részének. — Akkortájt Miskol
con voltam és Füzéressyvel a szolgabiróval 
vidrára lestünk a Sajó partján. Mikor ugyanis 
kínt jártunk a Sajónál, mert egy-két nyúl min
dig akadt arrafelé, hát egyszer csak halcson
tokat látunk a part mentén. »Itt vidrának kell 
lenni« — mondok, oszt mindjárt meg is álla
podtunk Füzéressyvel, hogy vacsora után me
gint kijövünk vidralesre. Hej, de kutya hideg 
völt azon az éjszakán!

A kántortanitó diadalmasan Zsiga bácsi elé 
hozta az agglegény Lőrinczit, mint valami ti
losban járt bojtárt.

— Elszökött az asszonyok közé és ott 
folyton arról beszél, hogy ő lenne a legjobb 
férj, ha megnősülne. Könnyű dolog igy feltéte
les módban hösködni!

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

— Különben is hátralékban vagy komám, 
- szólt Ernő a házigazda és teletöltötte Lő-

rinczi poharát a bágyadt, bácskai vinkóval.
— Mindenki nevetett és helyeselt. Mága 

Lőrinczi is mosolygott és engedelmesen nyúlt 
pohara után.



— A tékozló fiú bűnbánóan visszatér az 
apai házba — szavalta és mindenki kocintásra 
emelte poharát.

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

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

- -  Igaz, hogy Ciliké menyasszony? — for
dult a puha, hóhaju gyógyszerészné Csontos
áéhoz, a tanitónéhoz.

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

• -  Én úgy hallottam, hogy az a délszerbiai 
kapitány a legkomolyabban érdeklődik Ciliké 
után. Már vizitelt is volna náluk. A korzón is 
mindig vele látják.

— Én a múltkor 'I'örök Pistával láttam. 
Ciliké bizony sokaknak tetszik. Nagyon csinos. 
Kitűnő alakja van. Nézze csak milyen szép lá
bai vannak, mint egy színésznőnek. És nagy
szerűen beszél szerbül.

A két asszony sokáig kémlelgette, ámul- 
gatta a rezgő, viruló Cilikét, akiről hirtelen el
felejtettek valami rosszat mondani. Nehéz is 
lett volna, mert ma este tagadhatatlanul ő 
volt a legszebb, a ruhája is nagyon Ízléses volt, 
táncában és minden mozdulatában pedig annyi 
egyszerű és természetes báj ringott és lükte
tett, hogy a pletykának hallgatnia kellett. A 
szúró és boncolgató tekintetek tovább kúsztak 
a kis Kovácsíy Katicára, aztán a jámbor Zsu- 
zsikára, no meg a többiekre és mindenütt ta 
láltak kivetni, vagv megszólni valót.

Az ebédlőbe?) Somorjai a tiszteletes állt és



felköszöntőt mondott a házigazdára.
— Ö az, aki összefog bennünket, szatócso

kat és papokat, diplomásokat és kisgazdákat 
és öntudatossá teszi hitünket és fajiságunkat. 
0  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 sza
lonban a molett patikusné hangja csattogott, 
csobogott, csilingelt, mint tündérmesék csenge- 
tyiis vízesése:

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

— Mintha tij vizeken járnánk — mondta 
Tibor a kicsi, rózsaszinfiilii Ellának, akinek az 

előbb még azt magyarázta, hogy milyennek 
képzeli majd az életet, ha elvégzi az egyete
met.

— Uj vizeken? — csodálkozott Ellácska.
— Én még azt a régi világot is láttam 

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

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

— Savoir pour prévoir - idézte Tibor 
t ömte jeligéjét.

igen, igen, savoir pour prévoir — lel
kesedett Ellácska és szinte belepirult a lelke
sedésbe, vagy talán abba az örömbe, hogy 
hiánytalanul megértette a francia szavakat.

Az ebédlőben hatalmas éljen és vastag zür-



zavar csörömpölt szerte-széjjel. A beszédnek 
vége volt, mindenki pohara után nyúlt, hogy 
kocinthasson a vezérrel, a kedves házigazdá
val, akire sokak szemében a tiszteletes beszéde 
uj, szinte biblikus fényeket hullatott. Ernő nyu
godtan és szeretettel kocingatott s ezekben a 
kurta, szaggatott mozdulataiban is volt valami 
nagyvonalú, ígéretes és öntudatos, amelyet Má- 
rai, a villanyszerelő épugy kiérzett, mint Lő- 
rinczi, a  fáradt européer.

- —• Most egészen máskép látunk — szólt a 
nyúlánk Szabó ügyvéd Somorjaihoz. — De 
nemcsak Ernőt látjuk másnak, hanem önma
gunkat, rendeltetésünket, életcélunkat is m ás
nak látjuk. Most már nem inogunk többé ide- 
oda, hanem kemény léptekkel megyünk a meg
mutatott és öntudatossá vált cél felé.

— Tenni kellene valamit — bólingatott 
Kovácsfy a sírköves, aki szemben ül Szabóval.

— Tenni kellene valamit erősitgette Török 
Pista, a fiatal kisgazda is és hátratolta előre- 
csuszott_ kézelőit.

— És itenni is fogunk valamit - - bizonyít
gatta határozott hangon a tiszteletes. — Annyi 
terv vár megvalósításra, hogy magunk se tud
juk, melyikbe fogjunk előbb. Itt a kulturszövet- 
ség terve, egy nagy takarékpénztár terve, egy 
részvénytársaság terve, mely függetlenítené kul
túránkat az .önző és velünk nem érző tőkétől...

— Csak minden politika nélkül! — taná
csolta a nyúlánk Szabó és ferde szemöldökei 
kissé félreugrottak.

— Nem, nem, arra semmi szükség sincsen. 
Még a látszatát is kerülnünk kell. Mi egysze
rűen a kultúránkat akarjuk megőrizni és semmi 
mást. Ez jogunk és kötelességünk.



A szalonban egyszer Ágnes ült a zongorá
nál, máskor megint Zsuzsika, a végrehajtóék 
szelidszemü lánya, jelenleg pedig éppen Jóska 
váltotta fel őket, ez a kócos hajú, szögletes 
vállu jogász, aki hol Chaplint, hol valami zon- 
goravirtuózt akart utánozni. Tagadhatatlan, 
hogy a modern tánczenét ő játszotta a leg
ügyesebben, kitűnő technikával csapkodta a 
/.ongorát, ritmusa szinte felrángatta a lábakat 
és a fiatalság széles, határtalan jókedvvel tán
colta, bömbölte a »Csicsóné«-t, meg a  »Teve 
van egy pupu« kezdetű aktualitást.

A szalon melletti kis szobában három-négy 
fiatalember idogált, diákcsinyekről, cselédlá
nyokról és nemibetegségekről röhögve és be
szélgetve. A lányok Cilikével az élükön, több
ször megzavarták' őket, ellopták a poharukat és 
átcsalták az ivókat a szalonba egy csárdásra. 
Az »iszákosok« könnyen engedtek a csábítás
nak és ham ar elfelejtették a magukra erősza
kolt »férfias« pózokat.

A háziak tortákat kinálgattak: csokoládé
sat, puncsosat, mogyorósat, meg gesztenyéset. 
Nehéz ügyesség-vizsga volt a kínáló karokon 
imbolygó és hintázó tortákból a megfelelő sze
letet levágni, mégis csupán Márainé bukott meg 
ezen a vizsgán, aki ölébe ejtette csokoládés sze
letét. A karcsú és figyelmes háziasszony gyor
san karonfogta a pirosfülü Márainét és a für
dőszobába ment vele. hogy a csokoládés folto
k a t  eltüntessék.

Az ebédlőben izzóbb lett a hangulat, min
denki tervezett, lelkesedett és sokaknak eszébe 
ju to tt Széchenyi meg a m agyar tudományos 
akadémia alapítása. Somorjai hangja szikrázott, 
lobogott a vastag füstben, mint a rakéta.



— Nekünk uj életet, kell élnünk: a inasunk 
életét. Eddig még csak a múltat próbáltuk 
folytatni gyáván, ügyetlenül, de most már ki
sebbségi életet kell élnünk, uj életet. Mi nem 
konzerválhatjuk emlékeinket, tradícióinkat, ne
künk haladnunk kell a korral és számolnunk 
kell a többség mentalitásával, különben elve
szünk.

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

— Mi ragaszkodunk a kultúránkhoz csen
gett Török Pista hangja — ésl ezérü mindent 
meg kell tennünk.

Közhelyes közbeszólását többen inegugy- 
vanozták, mert különösen a diplomás emberek 
sokra becsülték Török P ista elevenségét, lelkes 
kultura-szeretetét. Széles paraszt fejében sok 
megértés és okosság volt. Korán vesztette el 
szüleit, ezért könnyen felszabadíthatta magát a 
béklyős paraszt tradícióktól, a földszagu 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.

Márainé, a háziasszony rezedazöld pongyo
lájában jelent meg újra a szalonban s mindenki 
vidáman gratuált, mert a finom pongyola csak
ugyan jól állt a bágyadt, igénytelen asszonyon.

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

Azután megint Csontos tanító nővérével



folytatta beszélgetését a krizanténumokról. Mül- 
lerné ügyes kertésznő hírében állott s amellett 
a legszebb asszony volt ezen az estén.

Lőrinczi megint visszaszökött a szalonba 
és hanyagul megállt Müllerné előtt.

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

-  kacagott kacérkodva a szép asszony.
— Igen, igen, de a taggyiijtést önök vál

lalták magukra, l'agok nélkül nem dolgozhat a 
klub.

— Ja igaz, Zsóka — fordult a szép asz- 
szony a száraz Csontos lányhoz. — Nem akar
nál te is belépni?

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

— Nem tudok én a magyaron kivül más 
nyelvet.

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

— Disais: mardi. Mon mari 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, mint a 

bűnös alig hallhatóan súgta:
- -  A six.
Ágnest ültették most a zongorához, hogy 

hallgatókat játszón. Először a »Kék nefelejts«-et 
rendelték meg nála, azután Csontos tanitó oda
hajolt Ágnes hamvas illatos fejéhez:

— Kérném alázattal, hogy: Kondorost 
csárda m elle tt. . .

— Dé dur!
— Nem, könyörgöm. F-dur.
Majdnem mindenki énekelte:



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

Tibor nem énekelt és hamarosan m agya
rázatát adta a némaságának.

— Nem szeretem, ha a m agyar nótát kar
ban éneklik.

— Én egyáltalán nem szeretem a karéne
ket, — kényeskedett Ellácska.

— A német dal az arra  született, hogy 
karban énekeljék — m agyarázgatta Tibor. — 
A német dal magányosan énekelve egyhangú, 
unalmas, de három-négy hangon már erős és 
színes lesz. A népdal a népiélek megnyilvánu
lása. A német nép szereti a rendet, a szerve
zettséget; a nótájában is ez jut kifejezésre. A 
szláv dal is szép karban, de itt már nincs az a 
pedáns fegyelem és szervezettség, mint a ger
mánnál. Valami csendes, családias melegség 
van a szláv dalban, mondhatni kollektív méla- 
bu. Egy vezető énekes van nálunk, a többi aláza
tos kisérő, velebusulói a panaszos dallamnak. 
A szláv lélek eszménye a családiasság, a sze
retettel összekapcsolt közösség és a szláv dal
ban is megtaláljuk ezt a családiasságot, a kol
lektív bánat elsirását.

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

— A magyar dalt nem lehet karban éne
kelni, mert abban soha sincs kollektív panasz 
vagy öröm, de meg azért sem, mert nem tűr 
fegyelmet, beosztást, dallam szétválasztást. A 
magyar dal szeszélyes, az indidualista ma
gyar lélek tükre. Néha nem is lehet énekelni, 
az ember feje csak leesik az asztalra némán,



feketén és ezért ez is nóta. Olykor suttogni kell,, 
máskor dacosan harsogni, egyszer összerop
pan a pohár az ember kezében, aztán meg fel
szakad valami keserves, ezeresztendős só h a j. . .  
ez a m agyar nóta. A magyar lélek árva lélek 
itt Európában. Nincs rokona, de önmagában se 
találja meg családias békéjét. A m agyar lélek 
individualista. Mindenki magának, magában bú
sul, a m agyar népnek soha sincsen megértője, 
velebusulója.

Ellácska eltűnődött, nótás emlékei és élmé
nyei között kotorászott, hogy Tibor beszédét 
illusztrálja és alátámassza. Neki is voltak már 
hangulatai, fájdalmai, amikor senkisem értette 
miért busul s csupán a nótában tudott felol
vadni. Egy-két m agyar nóta mindent jelentett 
ilyenkor: költészetet, életfilozófiát, mákonyi és 
vigasztalást.

Búzás, a kéményseprő felemelkedett helyé
ről, mikor a nótázást meghallotta. Hires 
basszista volt és büszke volt hangjára, no meg 
arra, hogy a Daloskör nélküle nem mert nyil
vánosan szerepelni. Segíteni akart a szalon 
énekesein, akik között egy basszista sem akadt.

A zongora előtt a háziasszony fordult fe
léje :

— Csakhogy itt van, Búzás ur! Hogy érzi 
magát?

Ez a kérdés kissé felesleges volt, mert Bú
zás arcán vidáman virított a fényesszirmu jó
kedv. A bor meg a sok beszéd, amit az asztal
nál hallott s amiből nem sokat értett, de annál 
boldogabban sejtett, mélységes elégedettségbe 
kábították ezt az egyszerű, kormoskezü iparost.

— Nagyon, de nagyon jól, nagyságos asz- 
szony — áradozott a kéményseprő és hossza



san szorongatta, rázogatta a háziasszony kes
keny, fehér kezeit.

Mikor kisérni kezdte a nótát, mindenki fe
léje fordult. Elégedettsége: önbizalma, jókedve 
még fokozódott. De azért Búzás figyelmes ven
dég volt és az első szünetnél a háziasszonynál 
Tilike után érdeklődött.

— Tilike már nagy fiú, már tiz éves mú
lott — búgott boldog mosollyal a háziasszony. 
- -  Már negyedik elemibe jár.

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

— Bizony már negyedik elemibe jár és a 
legjobb tanuló. Szerbből is kitűnője van.

—' Az én unokám is máir beszél szerbül — 
bólingatott Búzás ur. — Ök már az uj kor 
gyermekei.

Ujabb nótába kezdtek, a dalolás mind job
ban és jobban Ízlett, egymásután rendelgették 
a divatos és elfelejtett nótákat és Ágnes ügye
sen, cigányos fürgeséggel csapott át az egyik 
dalból a másikba. Jóska pohárral a kezében 
megállt a zongoránál és a zaj, a zene, a lükte
tő mámor meleg zűrjében suttogta:

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

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 — 

akkor bólingassál. Igen, vagy nem. Hát kezd
jük a kérdezést. Szeretsz?



Ágnes bólintott.
Nagyon? — faggatta tovább Jóska.

- -  Az tőled függ.
— Én majd megveszek érted. Az Isten él

tessen.
— 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 tiszte- 

letes barátom tévedett, amikor bennem látta 
ennek a kedves társaságnak összefogóját. (Nem 
az én személyem, nem az én névnapom hozott 
össze most benneteket, nem az forrasztja ösz- 
sze a mai tarkának látszó társaságunkat. Az 
igazi kötőanyag nem én vagyok, az bennetek 
van s annak szeretet a neve. Kultúránk szere- 
tete fog és forraszt bennünket össze, akiknek 
egyébként különböző a gondolkozásunk, a fog
lalkozásunk, de ebben a szeretetben találko
zunk, ez a kötőanyag mindennél erősebb. És 
mi evvel a kötőanyaggal építeni is tudunk, szi
veket és lelkeket tudunk majd összeforrasztani, 
mint malterral a fát meg a téglát. így építhe
tünk templomot a lelkűnknek. Kívánom tehát, 
hogy építésünk mennél biztosabb legyen, hogy 
kötőanyagunk minél erősebben fűzzön össze 
bennünket a munkában, a hitben, a holnapban.

Éljenzés buggyant ki a torkokból, Zsiga 
bácsi vidám kicsi szemében ismét könnyek csil
logtak, majd kiloccsantak a boldogpiros orcák
ra. A kántortanitó szorgalmasan töltött az üres 
poharakba.

A zongoránál most Ágnest Zsuzsika vál
totta fel, ez a meleg, molett, jóságos leányzó, 
aki játékában gondtalanul pazarolta olvatag,



simogatós jóságát. Nem olyan fürgén és ötle
tesen játszott, mint Ágnes, de annyi beleélés
sel és szeretettel, hogy a legfakóbb és legko- 
pottabb nótába is forró, olvatag színeket öntött. 
Naivan, szinte önfeledten turbékolt puha játéka 
mellé.

Sir a hegedűm négy Iinrja 
Benne sir a lelkem buja,
Meri a rózsám mást szeret.

— - Kedves leány ez a Zsuzsika — mondta 
a plüsdiványon Szabóné a széphangu patikus
áénak. — Kár, hogy nem tudott még férjhez 
menni.

— Szegény leánynak nehéz ma férjhez- 
menni.

— Nem gondolod, Kató, hogy a fiatalabb 
Simovics neki való lenne? Az bizonyos, hogy 
Zsuzsikából nagyon jó feleség lenne.

— Ki tudja ma értékelni a jó feleséget? 
— kérdezte a puhatokáju patikusné és még 
jobban összesodorta a kezében felejtett hangje
gyeket.

— Én úgy szeretném őket összehozni. . .  
talán sikerülni is fog. M ár egyjzer össze is 
hoztam egy párt és mondhatom, nagyon bol
dog házasság lett belőle. Hiszen te is ismered 
az Almásiékat?

— Én csak egyszer próbáltam összehozni 
egy párt, de az sem sikerült. Végül mindketten 
megharagudtak rám. Azóta megfogadtam, hogy 
soha többet. Minden zsák megtalálja foltját 
nélkülem is.

Tapsolás és halljukozás parancsolt csendet 
a szalonban. A kis Kovácsfy Katica lépett most 
elő matrózgalléros blúzban, hogy monológot



adjon elő, amelynek »Falusi kislány Pesten« 
volt a cime. Sokan átjöttek az ebédlőből és 
megálltak az ajtóban, hogy a kis Katicát lássák 
és hallják, mert nagy tehetség hírében állott a 
kislány. A különben igénytelennek látszó Ko- 
vácsfy Katica csakugyan értékes színészi te
hetség volt. Annyi báj mozgatta finom kis tes
tét, annyi derű, élet, elevenség szikrázott, su
gárzott szeméből, mosolyaiból, arcjátékából és 
olyan nyájas, hizelgős muzsika volt folyton 
változó, frissülő hangja, hogy még azok is cso
dálkoztak, akik már ismerték a monológot és 
Kovácsfy Katica színészi rátermettségét.

— ¡Nagyon nagy komikai erő van ebben a 
kislányban — lelkesedett fölényesen a szaksze
rű megállapításokkal Lőrinczi. — Kitünően 
hangsúlyoz, a mimikája élénk, változatos és új
szerű. Kész művésznő. Kész művésznő.

— A kabaré következő száma Pálfi Ciliké 
groteszk tánca! Zongorán kiséri szerénytelen
ségem !

Ezt Jóska kiáltotta be a monológ utáni 
tetszésmorajba és mindjárt le is ült a zongo
rához. Ciliké némi elfogódottsággal kezdett kü
lönös táncába, de hamarosan fesztelenül, min
den félelem nélkül mozogtak izmai. Fess, friss 
és finom alakja ide-oda rángatódzott, hajlon
gott, húzódozott. Zsiga néni és Csontosné rosz- 
szaló ábrázattal összesúgtak, Török Pista pe
dig önfeledt vágyakozással bámulta a tobzódó, 
tündöklő mozgásokat.

Somorjai nem igen birta a bort. Sokat ko- 
cintott és többet ivott, mint amennyit idegei 
nyugodtan elviseltek volna. Meg kellett tám asz
tani fejét, mert nehéz és kába volt, mint tik- 
kadt nyári méhes. Kellemes káosz duruzsolt



körülötte, eltorzult és elmosódott szavak, han
gok, arcok, emlékképek járták  kótyagos kör
táncukat. 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 ur hamar mellette termett és boldo
gan, büszkén kontrázott:

Ragyogtak rám a csillagok,
Mert tudták, hogy árva vagyok.

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

— Befutta az utat a hó — kezdte a kán
tor tenorja és Búzás ur helyeslőén biccentett 
fejével, majd macska bajusza alól feldörgött 
hires basszusa. A szemek csillogtak, a piros, 
puha szájak nyiladoztak, laposodtak, csúcso
sodtak, a bajuszok ellenkadtak, felkunkorodtak, 
az orrok pedig meg-megrándultak a nagy ének
lésben.

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

— Bizony ünnep ez, öcsém — bólongatott 
Zsiga bácsi és mindig duzzadtan mosolygós 
arca mintha komollyá és meghatottá vált volna.

— Hitted volna ezt valaha, hogy mi igy 
összejövünk és igy összforrunk? Ugye: soha! 
A m agyar fajta Úri fajta, szereti az emberek



feudális beosztását. Ha urnák születik, hát le
gyen ur, ha zsellérnek, hát légyért rendes, dol
gos zsellér. Sokáig azt hittük, hogy ennek igy 
kell lenni. Csak most látjuk, hogy tudunk m á
sok is lenni: emberek, testvérek.'H a az idő, a 
szükség úgy hozza magával, hát leomlik min
den fal és emlék közöttünk.

— Bizony öcsém — rázta meg dagadt 
borzfejét Zsiga bácsi, én már sokféle m agya
rokat láttam, voltam már Erdélyben, Rima
szombaton, Zalában, Szilágyban, Sárosban, Sze
geden, de mindig és mindenütt csak az úri faj
tát láttam az én társaságomban. Most látom 
először, hogy egy m agyar ur, akinek diplomája 
és ötszázéves nemessége van, vendégül lát. 
jobbágyi sorsból felvetődött embereket. Nagy 
dolog ez- fiam.

— Élni akarunk, uj életformát keresünk. És 
közben rájövünk arra, hogy köztünk nincs is 
különbség, hogy a feudális világ osztályellenté
te ostoba, hazug, elavult és nem is szükséges 
a magyarságunkhoz. Rájövünk arra, hogy csak 
a demokráciában van jövőnk és létjogosultsá
gunk.

— A szalonban az asszonyok már türel
metlenek kezdtek lenni, a spaléta résein halo- 
vány, sárgás, hideg derengés remegett, mint a 
barack-fagylalt. Mindenki a hazamenésről be
szélt. Néhányan át is mentek az ebédlőbe, hogy 
férjüket a hazatérésre csalogassák.

— Már hajnalodik. Gyerünk.
— Hol? — tamáskodott a kántortanitó.
— Nézzed csak, ott. Már látni is a temp

lomtornyot.
Csakugyan, a felhasitott spalétarésen, a 

párás, fagyott ablakon keresztül látni lehetett*



hogy a katolikus templom tornya mögött egy
re biztosabban sóhajtozik a didergős, tejszinti 
januári reggel.

— Jön a hajnal! — horkant fel Somorjai 
és feltisztult tekintettel nézett az ablakok pá
rás pihegésébe.

Tibor épp mögötte állt és megremegett e 
szavaknál. Olybá tűnt neki, mintha az esemé
nyek és az emberek hirtelen uj fényt kapná
nak, csodálatos aranyló sugarakat, melyek be
hullanak a felnyílt ablakon és mesebeli hősökké 
aranyozzák a kókadtfejü borozó vendégeket. 
Sokat ivott volna? Vagy más valamitől kótya- 
gosodott volna meg?

A szalonban a fiatalok ellenállásra készül
tek. Jóska bőszen verte a zongorát és mind
nyájan dübörgősen ordították:

Nem, nem nem,
Nem, nem, nem,
Nem megyünk mi innen el. . .

Ciliké a kis szobába ment, hogy a tánc 
közben meglazult melltartóját megigazítsa, de 
egyszerre csak ott term ett Török Pista is.

— Adja meg, amit igért, Ciliké — könyör- 
gött Pista.

— Nem, nem lehet • .. valaki m eg lát. . .  
valaki bejöhet. . .

— Nem jön be senk i. . .  Ciliké!
Elkapta a leány kezét és magához vonta.
— De nem lehet. . .  Hova gondol?. . .  — 

tiltakozott a  mosolygós szőkeség és odasimult 
a szép szál legényhez.

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



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

A szalonban vigan és dacosan ropták a 
csárdást, ezért ezt a jelenetet csakugyan nem 
látta senki, csupán a falinaptár két vidám ki
lencese nevetett boldog, cinóber-piros mosoly
gással.

Hajnalodott.





A sárszegi menyecske





Alföldi a járásbíróságról jött, hóna alatt 
ráncos aktatáska lapult.

— Elnapolták? — kérdezte Lyubica.
Alföldi bólintott és leült asztalához. Vala

mi írásba kezdett, de sehogyan se ment a do
log. Minduntalan felcsapta a szótárt, majd ré
vedezve bámulta a falon lógó történelmi képet: 
t'4 r Dusán koronázását. Milyen jól ismerte már 
ezt a képet, alakjait mint régi ismerősöket kö
szöntötte. Naponta nézegette, elemezte, részle
tezte, tanulmányozta a színes olajnyomatot, a 
íömjénező főpapokat, a pirosruhás apródokat, 
a páncélos lovagokat, a meghökölő paripákat. 
Hamarosan el is felejtette mit is kell irnia.

— Mondja csak, Rájity ur, hogy mondják 
szerbül »fizetési meghagyás«?

Rájity, az öreg borostásképü írnok rossz
kedvűen nézett ki lecsúszott szemüvege felett.

— Hát még most se tudja? Mikor akarja 
megtanulni?

Alföldi tovább lapozgatott a szótárban. A 
belső szobából kihallatszott a felek hangja, 
amint az ügyvédnek hosszasan magyarázgat- 
ták hogyan estek el az anyai jusstól. Lyubica 
pár lépést tett Alföldi felé, aki idegesen for
gatta a szótárt.

— Plátezsni nálog.
— Hát persze, persze! Olyan feledékeny 

vagyok, a szavak olyan rosszul tapadnak az 
emlékezetemben. Nem születtem nyelvtehetség- 
nek. De maga egy angyal, Lyubica! Földre 
szállott angyal!



Lyubica nevetett és kopirpapirost vett elő 
a szekrényből. Rájity ur krákogott, köpött, de 
szemüvege felett többször kisandiíott a fiatalok 
felé. Alföldi vidámabban fogott a munkához és 
hamarosan készen lett. A felek még mindig 
bent tárgyaltak az ügyvéd szobájában.

— Kik vannak benn az öregnél? -  kér
dezte Alföldi Lyubicától.

— Egy fiatal házaspár. Azt. hiszem sár
szegi magyarok.

Alföldi szeme felvillant.
— - Sárszegiek?
Vájjon kik lehetnek? Olyan ritkán talál

kozik sárszegiekkel. E ltűnődött. . .  Apja tizenöt 
évig volt jegyző Sárszegen. A nagy, verandás 
jegyzői lakban élte le gyermekkorának, ifjúsá
gának felhőtlen, aranysugaras éveit. Mint diák 
ott töltötte ünnepi, bőétü, csinyes vakációit 
Gyurkával, a nagyboltosék vele egykorú fiá
val és Miskával, az állomásfőnök képzős nagy 
fiával. Lubickolós nyarak a csatorna kacsáktól 
tarka vizében, izzadt, duhajos parasztbálak a 
Bujdosó-kocsmában, cigányos mulatozások és 
Csorba Mari fülledt, pacsuli szagu kis szobája 
ott lenn a szélm alom nál. . .  istenem, Sárszeg... 
Hogy múlik az idő!

— Alföldi ur!
A főnök kinyitotta az ajtót és Alföldi ösz- 

szerezzent. Felugrott és bement az ügyvéd szo
bájába. Tekintete a fiatal házaspárt suhintotta 
végig és csalódottan kellett megállapítani, hogy 
nem ismeri őket. Már tiz éve, hogy nem járt 
Sárszegeu, azóta már egy uj nemzedék csepe
redett fel, szerelmeskedett össze és szaporítot
ta az anyakönyvekben a teleirt oldalakat.

—- Alföldi ur majd elmegy a telekkönyvbe



cs utána néz Varga Fábián és Varga Fábiánné 
ingatlanainak. A házszám . . .

— - Háromszáztizenhat, — szólt mosolyog
va a fiatal asszony.

- -  Szóval Varga Fábián, Blatno Brdo, há
romszáztizenhat, — szólt az ügyvéd és irni 
kezdte az adatokat, majd hirtelen ledobta a ce
ruzáját és mint uj ötletet vetette fel: — Tud
ják mit, menjenek el mindjárt Alföldi urral a 
telekkönyvbe, keressenek meg mindent és ha 
készen vannak, mindjárt vissza is jöhetnek. 
Rendben van?

A fiatal asszony mosolygott. Arca nagyon 
nyugodt és tiszta volt, mint harmatos, felhőtlen 
reggel. A sárszegiek készülődtek, megfontoltan 
kezet adtak az ügyvédnek, majd Lyubieától és 
Rájity urtól is elköszöntek.

Lassan mentek a széles, álmos kisvárosi 
utcán. Aiföldi kezdte el a beszédet.

— Szóval maguk sárszegiek?
-- Azok lennénk — felelte a fiatal paraszt.

— Hát hogy van az, hogy én nem isme
rem magukat? Én is sárszegi lennék, az Al
földi jegyzőnek a fia.

A hamvasarcu menyecske mosolyogva vá
laszolt :

— Én ismerem az ifijurat. Mingyárt ineg- 
ösmertem, mikor megláttam, pedig már rég 
nem láttam. Azóta megembörösödött.

— Mikor látott utoljára?
— A temetisen. Az idesaptya temetésin.
— Annak már kilenc éve — szólt csen

desen Alföldi és megigazitotta nyakkendőjét. 
— Már kilenc éve múlott.

— Hát akkó. De azonfelül többsző vótam 
magukná. A nővéremmé, a Varga Julissa. Tán



c rá jobban emlékszik?
— Varga Julis? — tűnődött Alföldi Gá

bor. — Varga Ju lis . . .  olyan ismerős a neve . . .  
Igen, igen, most már emlékszem. Olyan te r
metű, mint maga és szép, fekete szemei van
nak.

— Igen, igen. ő  fekete, én meg szőke let
tem.

Sarokra értek. A sárszegiek megálltak. A 
telekkönyv a volt megyeházban székelt, Alföldi 
arra  akart fordulni, amikor a fiatal gazda meg
szólalt:

— Azt hiszem rám nem lesz szükség. Kn 
elmék addig a szijjártóhó.

— Jó. — mondta a menyecske és meg
fordult. Alföldi meg kezet adott a gazdának.

— Ha végeztem, emegyek az ügyvédhő és 
ott megvárom magukat — mondta bucsuzóul 
Alföldinek.

Néhány percig szótlanul mentek, végre Al
földi a pör felől kezdett érdeklődni. Miféle port 
akar meginditani? Ki ellen! A sárszegi m e
nyecske kedves közvetlenséggel kezdte ma
gyarázni.

— Ez az én pöröm lesz. Az anyai jusso- 
mér kell pörösködnöm. Mert az apám most 
semmirő se akar tudni - -. Mikor férhő menteni 
aszonta, hogy majd megkapom a részemet- ha 
a Julisék eladják az ő fődjüket a pacséri ha
tárban, akkó mindenik megkapja az anyai ré
szét. Julisék tavai el is adták a fődjiiket és 
Sárszegen vettek húsz láncot, de az apám tud
ni sem akart arról, hogy mindegyikünknek ki
adja az anyai részét. Csak tizenegy láncot 
adott, mikó férhő mentem, oszt aszonta, hogy 
többet nem is kapok. De én nem is hibáztatom



ötét, ő nem rossz ember, de mióta másodszor 
megnősült, azóta nem gondul a gyerekeire. 
Mindent úgy tesz, ahogy a mostohám mondja, 
ív/, hecceli apánkat a gyerekei ellen, ez végett 
kell pörösködnöm az apámmal.

A megyeházához értek. A sárszegi menyecs
ke elhallgatott és félénken nézett fel Alföldire. 
Talán unta ezt a sok beszédet, talán igazat se 
ad neki? Alföldi semmit sem szólt, előre ment 
a folyosókon, az asszony nyugodtan utána. Ak
kor sem fogódott el, mikor az egyik hivatalnok 
tőle kérte az adatokat. Nem jött zavarba, ő az 
igazát kereste s ezen semmi szégyelnivalót sem 
talált. Tekintete, homloka nyilt volt és értel
mes. Nyugodtan, biztosan válaszolt a feltett 
szerb és m agyar kérdésekre.

A pör anyaga hamarosan tisztázódott. Var
ga Fábiánnénak, született Csordás Marcellnak 
huszonkét hold volt a nevén, amelyet 1911-ben 
eladott. Varga Fábiánék ezután hatvanhárom 
holdat vettek a sárszegi határban, ez a hat
vanhárom hold azonban csak V arga Fábián ne
vén állott. Ebből a hatvanhárom holdból, 
amelyben kétségkívül az anyai rész is benne 
volt, a két lány fejenként tizenkét holdat ka
pott. Varga Fábiánné eladott huszonkét holdjá
nak sehol sem találták a nyomát, szóval a fia
tal menyecske keresése Alföldi szemében jogos
nak tűnt fel.

— Meg fogja nyerni a pört — mondta ne
vetve Alföldi. — De mi lesz akkor, ha meg
kapja az anyai jussot? Mit csinál azzal a ti
zenegy holddal?

A hamvasarcu sárszegi menyecske arcáról 
sugárzott a derű.

— Messzi van még az! Nem iszunk előre



a medve bőrire.
Lassan, szinte vontatottan mentek vissza 

az álmos.utcákon. Sárszegről és a sárszegiek- 
ről beszélgettek. Alföldi boldogan szívta m a
gába ennek az üde parasztasszonynak egysze
rű, tisztacsengésü szavait. Az, amit a falube
liekről mondott, nem is érdekelte, hanem amit 
a menyecske önmagáról beszélt, azt eleven fi
gyelemmel hallgatta.

— Hogy is hívják magát? — fordult Al
földi hirtelen a szőke menyecskéhez. — Sose 
tudom, hogy szólítsam.

—• Ágnesnek. Az anyám ugyan Áginak hi
vott, de én jobb szeretem, ha Ágnesnek hinak.

— Ágnes. Varga Ágnes. Mintha már talál
koztam volna magával valahol.

— Az meglehet, hogy tanákoztunk, de 
akkó én még kis jány vótam, mikor maguk 
Sárszegen laktak. Oszt a jegyzőnek a fia nem 
törődött nagyon olyan magamfajta parasztjá- 
nyokká.

— Ki tudja? Biztosan szép kis lány lehe
tett.

— Mint a pulykatojás.
— Most nem is látszanak a szeplöi. Mit 

csinált velük?
Ágnes kissé elpirult, majd felnevetett.
— De kiváncsi maga! Egy szerb asszony 

elvrácsázta, ha ippen tudni akarja.
Alföldi nem tudta igazat beszél-e az asz- 

szony, vagy csak tréfál, de mindenképpen jól 
esett az a tiszta derű, ami ebből a sárszegi 
menyecskéből kiáradt. Mintha apró ezüst hul
lámok csillognának tavaszi napsütésben. Az 
asszony friss derűje reá is átragadt: könnyű
nek, kedvesnek találta különben szegényes és



szomorú életét.
Már nem voltak messze az ügyvédi iro

dától. Alföldi lelkének ritka, derűs, áradozó 
hangulata szavakat keresett.

' — Olyan szép napot csinált nekem, Ág
nes. Olyan jól esik, hogy találkoztunk, hogy 
megismerhettem magát.

— Ugyan má ne beszéljen ilyet! Hun va
gyok én magától! Mit csinálhatok én magá
nak?

Alföldi nagyon bizalmasan és melegen 
m ondta:

— Nézze Ágnes, ha megint bejön a város
ba, jöjjön el mihozzánk is. Édesanyám nagyon 
örülne, ha eljönne. Ő maga ma is szívesen be
szél a sárszegi dolgokról.

Ágnes készséggel megígérte látogatását.
— Ha legközelebb bejövök, biztos magam 

fogok jönni, oszt akkor elmehetek magukhó. 
Az uramma nem lehet, ő kissé fura fajta. Nem 
szereti az embereket.

Mikor a sötét kapualjba értek, Alföldinek 
kedve lett volna derékon kapni ezt a szép, sző
ke, sárszegi menyecskét és hosszasan, szomja
san megcsókolni, de lefojtotta vágyát, amely
nek keresztülvitele eléggé oktalan dolog lett 
volna. Az utcáról minden pillanatban benyithat
na valaki, vagy az előszoba ajtaja pattanhatna 
fel váratlanu l. . .  Aztán ki tudja, ki ez a sár
szegi menyecske? Szép, okos, hamvas arcú pa
rasztasszony, aki nem az övé. Másé. Egy mo
gorva, málészáju paraszté.

— így van ez Ágnes — sóhajtotta és en
gedte, hogy Ágnes előre menjen és benyisson 
az előszobába.





Kis kávéház





Már csak két poros, posliadt csillár vir
rasztóit a kávéházban: az* egyik a fenékfalnál, 
ahol tarokkozó társaság ült és feszült, meg- 
íeledkeztető izgalommal nézte a kártyalapok 
véletlen felvillanását, a másik az elülső utcai 
sarok fölött, ahol egy szerb nagykereskedő mu
latott palackbor és cigány mellett. Egy fiatal, 
göndörhaju hadnagy és Milivoj, az iszákos 
földbirtokos voltak a nagykereskedő társasá
gában. Csendesen hörpintgették az aranysárga 
bort és félhalkan dudorászták a szerb és ma
gyar nótákat- melyeket a cigány bágyadtan bi
zseregve játszott. Békés, lusta mulatozás volt 
ez, az óramutató unottan, ólmosan mászott to
vább az örök körben, mint fáradt, beteg ló a 
szárazmalomban.

Adolf csúnya unalommal ült le az egyik 
kerevetre, végre ő is vendég volt s noha sze
mei majd leragadtak, újságot próbált olvasni, 
valami rablógyilkosságot, amely talán felpec
kelve tartaná ónszürke szemeit. Ernő a kár
tyaasztalnál kibicelt, noha alig ismerte a tarokk 
lapjait, de az izgalom, a derűsen vibráló de
lejesség, amely az asztal körül érezhető volt, 
nyütt- lomha pincérfigyelmét is felcsiholta és 
fogvatartotta.

Mikor Géza bejött senkisem vette észre. 
Leült, nem messze a bejárattól, mig végre 
Adolf, a fizető lassan, kelletlenül felkelt az 
egyik páholyból és feléje csoszogott.

— Miért ily későn Géza ur?
Géza kissé ingerült volt. Ki tudja honnan



jöhetett? Kurtán és keményen beszélt, mint ré
sen, mikor még a megyét szolgálta és a haj
dúknak parancsolgatott.

— Egv fél liter bort a tegnapi vörösből.
Adolfot bántotta ez a gőgös, parancsok)

hang, ez a zárkózottság, mely még feleletre 
sem méltatta kérdését és azért hasonló gőg
gel és közönnyel továbbította a rendelést.

— Ernő! Egy fél liter vöröset a Qéza 
urnák.

Ernő tunyán, tétovázva hagyta el a kibi- 
eelést. Nem a tarokkot sajnálta otthagyni 
hiszen alig derengett előtte a játék titka és lé
nyege — hanem a lomha semmitevést, az üres 
pihenés tűnődését. Éjfél felé, különösen hétköz
napokon, már legjobb egyhelyben ülni, a lába
kat pihentetni és a vendegekkel komázni, ahogy 
azt Adolf is teszi, a fizető.

Adolf ismét újságot vett elő, de a betii 
sohasem érdekelte őszintén, szenvedélyesen. 
Árnyékos szemhéjai háborogva nyiladoztak az 
újság zsúfolt hasábai felé, mirit szárazon ver- 

. gődő csuka szája. Ismét felkelt tehát, elfeledte 
sértődöttségét és Gézához csoszogott. Bűnbánó, 
szomorú arccal kérdezte:

— Tetszett már hallani az újságot, Gé
za ur?

Géza is unatkozott, következőleg megbo
csátó lett és baráti hangon felelt:

— Miféle újságot?
— Hát a Kovácsékról. Csődbe kerültek, 

egészen biztosan csődbe kerültek.
— Ugyan, — tiltakozott meglepetve Géza. 

-  Az a régi, harmincötéves c é g . . .  Ezek csak 
mendemondák.

— De igen, Géza ur, ez már egészen biz



tos. Az Endre ur is itt volt ma délután a ká
véházban. ő maga mondta. Az ügyvédjük, a 
Rottman is itt volt. Egészen biztos, én csak 
nem mondanám . . .

üéza ivott egy pohárral, melyet Adolf töl
tött a szerémi vörösből és fejcsóválva m ondta:

—- Ki hitte volna . . .  Harmincötéves cég . . .
El akarta mondani az első valakinek vé

leményét, felháborodását erről a csődről, de 
aztán hallgatást parancsolt magára. Még kel
lemetlensége lehet, ha eljár a szája. Biztosat 
ő sem tud, lehet, hogy Kovácsék is hibásak . . .  
Ki láthat itt tisztán?

Adolf megérezte Géza beszélhetnékét és 
ezért óvatosan ki akarta csiklandozni a vendég 
véleményét.

- -  Azt beszélik, hogy a politika végett jött 
ez a csőd. A Kovácsék, ahogy beszélik, nem 
tudták megkapni a kölcsönt a nagy takarék
tó l . . .

Géza felkapta az előtte heverő újságot és 
m ár nem akart tudni a csődről. Adolf várt egy 
darabig, majd fontoskodva odament a tarokko
tokhoz, hogy nem kell-é majd ujabb palackot 
bontani.

Ekkor hirtelenül beperdült Kerekes, a 
^szerkesztő ur«, a nyerges orrú biztosítási ügy
nök, aki tudósításokat szokott közölni a szubo
tivá i lapoknak. Sietve, fontoskodva leült Gézá
val szemben és máris fitogtatta jőlértesiiltségét.

Mit szólsz hozzá, Gácséknak két nap 
múlva menniök kell. Ki vannak utasítva. Raj
tuk kívül még ötöt utasítottak ki. Rosenthalt, 
az öreg patikust, aki állítólag csehszlovák ál
lampolgár, két gépészt a bőrgyárból és két 
osztrák guvernantot.



— Komolyan? Gácsék ki vannak utasítva? 
De miért, hiszen már tiz éve . . .

— Azt már nem tudom, — szólt elégedett 
arccal Kerekes és máris tovább indult a szen
zációs hírrel a tarokkozó asztal felé.

Géza belsejében keserű csalódások harcol
tak végig. Gácsékat őszintén sajnálta, mert 
kedves, becsületes emberek voltak. Legfőképpen 
azonban azért fájt hirtelen és erőszakos távo
zásuk, mert Gács nemrég állást igért neki a  
cégnél. Géza ugyanis már több mint fél éve ál-1 
lás nélkül őgyelgett a városban. A szolgabiró- 
ságtól kitették, a bank ahova oly hamar beju
tott s m indjárt vigaszt és kárpótlást igért, meg
bukott, a hivatalos nyelvet nehezen törte, tanul
ta úgyhogy, végül neki, az egykori közigazga
tási gyakornoknak örülnie kellett, mikor ennél 
a Gács-féle gabonacégnél kapott elhelyezkedé
si lehetőséget. Igaz, hogy maholnap a nagy
anyjától örököl pár hold földet, de abból nem 
lehet megélni. Gonosz, fekete gondok sáncol- 
ták körül holnapját és munkakedvét. M erre 
menjen? Mihez kezdjen?

Elszántan felkapta az újságot és olvasni 
kezdett. Véres tüntetések, kifosztott üzletek, 
megzavart előadás, betört fejek és ablakok. . .  
nem, ezt nem olvassa! Valami mást keres, ami 
szórakoztatja és kivezeti ebből a fojtogató ke
serűségből, az egyre szaporodó és terebélye
sedő tövis-bokrok közül, melyek karcolják, kí
nozzák, keserítik. De valami önkinzási vágy, 
valami mazohista szédület végigolvastatta vele 
a legszomorubb hireket, a leggonoszabb a tro 
citásokat, a leglehangolóbb tudósításokat. Váj- 
kálni a sebekben, a fájdalmakban, hadd vérez
zenek, sajogjanak még jobban, még őrjitőbben.



mint gyulladt, odvasodó fog.
Milivoj, a csapzotthaju földbirtokos elha

ladt asztala mellett, de mikor Gézát ködös te
kintetével észrevette, visszament és hívogatta.

— Gyere át hozzánk, Géza, mit csinálsz 
itt egyedül?

— Olvasom, hogyan rúgják a fajtámat.
— Ugyan hagyd a politikát. Gyere át egy 

pohár borra.
Géza megrázta a fejét.
— Nem tudok ma mulatni, Milivoj. Hagy

jál csak békén engem.
Milivoj tovább támolygott és^ Géza bele

nézett a csillár vánnyadő fényébe. Ázsiára gon
dolt, csodás hegyekre, kék m adarakra, sina- 
ragdos vizekre, iramló szarvasokra, az ősha
zára, amely nyomtalanul eltűnt a múltban és a 
mondák messzeségében. A cigány halkan, meg- 
ejfően húzta és Popovity, a nagykereskedő al
koholos elérzékenyüléssel énekelte:

— Régi nóta- hires nóta cseng fülem be-• .
Géza ájultam szédülősen nézte a csillár

pókhálóit. Ó, miért is kellett a finom bokáju 
szarvas után vágtatni és idejönni társtalanság- 
ba, testvértelenségbe, örök idegenségbe? Itt 
nincs hazánk és nincs holnapunk. Ezer évig hit
tünk és harcoltunk és végül mi is elpusztu
lunk, megsemmisülünk, mint annyi népfaj, mely 
elvesztette hitét és életvágyát.

Adolf közelebb sompolygott, hogy a csőd
ről beszéljen és kicsalja Géza véleményét. Mi
kor Géza közeledni érezte,riadtan ránézett és 
Adolf ijedt ámulattal látta, hogy Géza ur a r
cán kanyarogva csurognak a könnyek. Cso
dálkozva szemlélte a félig kiivott üveget, mely 
nem m agyarázta meg ezt a könnyes hangula



tót és részvéttel, segíteni akarással állt meg a 
fura, fájdalmas vendég előtt. A cigány alatto7 
mosan húzta és fellökött minden korlátot.

—• Az anyám beteg, Adolf — mondta Gé
za rekedt, remegő hangon és zsebkendő után 
kotorászott. — Maga persze nem tudja mi az: 
Túrán, Ázsia, őshaza? Maga nem érti azt, m ert 
maga mindenütt otthon van, de mi már ezer
esztendő óta itt kínlódunk, harcolunk és ide
genek vagyunk . . .  Idegenek vagyunk . . .  Adolf! 
Maga nem érti azt, mikor az emberben felsza
kad a vágy, az a vad, végtelen, hatalmas v ág y : 
vissza az ősi, a gyermeki, a testvéri boldog
ságba! A fajtám, az agyonrugdosott fajtám 
fájdalma bőg most itt a lelkemben. Adolf. Ma
ga ezt nem é r t i . . .

Géza nagy. dacos feje lassan lecsuklott és 
lepihent a kis kávéház maszatos márványára. 
A válla rándult egy-kettőt, mint zsákban vo- 
nagló állat. Hátul pedig haliotásan megnyerték 
a bemondott ultimót.



Érvényesülni





Jenő rosszkedvűen ment a hivatalba. Fő
leg az a levél bosszantotta, amit Etelka néni 
küldött ma reggel a cseléddel. Etelka néni arra  
kérte, hogy irja meg a M agyar Nőegylet kér
vényét az ötödiki teára, ezt vigye mindjárt a 
rendőrségre és az'engedélyt hozza el neki a la
kására. Hát mi ő? Kijáró? S hozzá még a m a
gyar ügyek kijárója. Miért nem küldi el Etelka 
néni idejében azt a kérvényt, miért varrnak 
mindent az ő nyakába? Különben is kellemet
len Bránkótól, aki az engedélyt kiadja, valamit 
kérni. A múltkor is milyen mogorva volt, mi
kor a főjegyző valami soron kívüli elintézést 
kért tőle . . .

A hivatalban még senkisem volt, Jenő ha
mar leült, lekopogta a kérvényt, aláhamisitotta 
Etelka néni nevét, ráragasztotta a bélyegeket 
és nyugodtan borítékba tette. Eleinte arra gon
dolt, hogy a szolgával lekiildi, de hamar meg
gondolta magát. Legjobb, ha bedobja a postán, 
üsse a kő azt a másfél dinárt.

Mikor azonban a naptárra nézett, megdöb
bent. Ma már másodika van, talán Etelka né
ni nem kapja kézhez ötödikéig az engedélyt. 
De mit bánja ő, legalább máskor nem kellemet
lenkednek ilyen megbízásokkal.

Nemsokára a főjegyző is bejött és a kelle
metlen hangulat oszladozni kezdett. Főnöke 
kellemes, nyugodt, kissé kényelmes ember volt, 
a munka majdnem mindig simán, izgalmak 
nélkül ment a főjegyzői hivatalban. Zágorka 
kisasszony ugyan most betegszabadságon volt,



de azért nem torlódott össze a munka, .lem") 
kissé többet dolgozott, sőt a főjegyző is sok 
aktát maga intézett el.

Mikor a főjegyző a postát bontogatta, oda
szólt Jenőnek:

— Hallotta, hogy az államtanács jóvá
hagyta a nyugdíjasok követelését?

Még nem hallottam, főjegyző uram — ha- 
zudta Jenő, pedig ép tegnap délután újságolta 
Dönci bácsi, az egykori városi tanácsnok az 
örvendetes hirt. Jenő nem akarta, hogy főnö
ke megtudja azt, hogy ő Dönci bácsival, az es
küt nem tett tisztviselővel bizalmaskodik.

Pedig Dönci bácsi nemcsak az újságot 
mondta el, hanem egy csomó szívességre is 
kérte. Hogy nézzen utána, mi lesz ennek az ak
tának a sorsa, a közgyűlés elé keriil-e, vagy a. 
város mindjárt elkezdi a hátralékos nyugdijak 
kifizetését. Dönci bácsi arra kérte, hogy beszél
jen magával a polgármesterrel az ő ügyükben, 
a város esetleg havonként törlessze le a visz- 
szamenő hátralékot, ők hajlandók lesznek tá r
gyalásokba bocsájtkozni, de előbb tudja meg, 
hogy ott van-e már az akta és jni a polgár- 
mester álláspontja.

Jenő megint elkomorodott. Ez a Dönci bá
csi is mindig a nyakára jár. Minden csip-csup 

- dolgot rábiz, holott maga is el tudná intézni. 
Mindig azzal jön, hogy ő nem tud szerbül, ez
ért nem akar a hivatalokba menni, de arra nem 
gondol az öreg ur, milyen súlyos árnyékot vet 
rá, mint aktiv városi tisztviselőre, ha ő foly
ton egy esküt nem tett tanácsnok ügyében köz
benjár. Még azt hiszik, hogy ö becsüli, helyes
li Dönci bácsi nyakasságát, kurucos természe
té t.



Jenő átvette az aktákat, de azért folyton 
ezekre a kellemetlen dolgokra gondolt. Egy
szer még súlyos kellemetlensége lesz, ha foly
ton csak a magyarokért exponálja magát. De 
miért is tenné? Egyszerűen lerázza magáról 
ezeket a megbízásokat. Ha látják, hogy nem 
intéz el semmit, majd békén hagyják. A múlt
kor is az öreg Örzse néni, a mosónőjük miatt 
milyen kínos helyzetbe került! Ide jön sirni a 
szobájába, hogy elvették a házhelyét a kiste- 
metőnél és mikor elment vele a mérnöki hiva
talba kisült, hogy a házhely a vejéé volt, aki 
maga cserélte ki egy malomuccai parcellával. 
Ilyenek ügyében kell neki közbenjárni!

Alig dolgozott egy félóráig, amikor a pol
gármester szolgája kereste. A polgármester ur 
kéreti Jenő urat.

Jenő összerezzent, ideje, hangulata sem volt 
ahhoz, hogy bosszankodjon a Jenő szó miatt. 
Már százszor megmondta a szolgáknak, hogy 
ő Evgen Szics és nem Sziics Jenő. Jenő m ár 
indult is és azon tűnődött, miért hivatja most 
a polgármester. Ez csak valami magántermé
szetű ügy lehet - • . Talán valaki feljelentette?... 
De miért? •• . Hiszen úgy vigyáz minden sza
vára és nem jár sehova. A M agyar Olvasókör
ben például sohasem volt. A múltkor ugyan 
magyarul beszélt az öreg Sauerbachhal lent a 
kapu alatt, de senkisem volt a közelükben. Igaz, 
hogy az öreg Sauerbach süket és kiabálni kell 
vele, de azt mindenki tudja, hogy az öreg Sa
uerbach nem tud szerbül. Szóval emiatt nem 
hivatHatja a polgármester. De akkor miért? 
Igaz, hogy a Balog Antalt is elbocsájtották két 
év előtt, talán ő is az ő sorsára kerül. Balog 
Tóni maga mondotta, mikor búcsúzni jött hoz



zá, hogy nem fogja sokáig a város kenyerét 
enni. Ugylátszik igaza lesz Balog Tóninak.

Az előszobában a titkár egy szállási asz- 
szonynak magyarázta, hogy a polgármester 
tizenegy óra előtt senkit sem fogad.

— Csak menjen be, — fordult Jenő felé — 
a polgármester ur már várja.

Jenő kopogott és remegő kézzel nyomta 
meg a kilincset. A polgármesternél egy idősebb 
urat talált, akinek bozontos szemöldöke alól ré
gi divatu szemüveg csillogott s ugyancsak vas
tag bajusza szinte parasztosan hullott ajkára.

— Itt van Jenő ur! — kiáltott fel a pol
gármester jókedvűen. — Azthiszem ő lesz a 
legalkalmasabb, nacselnik uram, ő dolgozott 
Markovity mellett, ismeri az árvaszék ügyme
netét, jogvégzett ember, aztán meg magyarul 
is tud s igy a régi aktákat mindjárt le is for
díthatja.

A nacselnik kissé előrelépett és barátságos 
kezet nyújtott Jenőnek.

— ö n  m agyar? ■— kérdezte és ódivatú 
szemüvege derűsen csillogott.

— Ig e n .. .  a z a z . . .  az anyám bunyevác 
származású - • . — hazudta Jenő kissé elpirulva.

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

Jenő még jobban elpirult. Megijedt, hogy 
a polgármester rájön a hazugságra, hiszen az 
ő anyja hosszupályi Kovách Borbála Hódme
zővásárhelyről, aki nem dicsekedhet bunyevác 
ősökkel. De a polgármester nem tért mindjárt 
vissza, a nacselnik pedig azt kérdezte- hogy 
milyen sokáig dolgozott Markovitynál.

T íz perc múlva m ár az árvaszéki h iva ta l



bán ültek. A nácselnik elővette aktatáskáját és 
az első ügy tisztázásához fogott. Jenőnek mind
járt alkalma volt fordítói készségét bemutatni, 
mert az ügy 1916-ban kezdődött s igy az első 
végzések magyarul szóltak. Jenő gyorsan és 
pontosan íorditgatta a m agyar aktákat, úgy
hogy hamarosan elkészültek az amúgy sem 
bonyolult üggyel.

A nácseinik cigarettára gyújtott és bizo
nyos elismeréssel nézett Jenőre.

— De irigylem a maga nyelvtehetségét! 
ügy  fordit, mintha egy nyelven beszélne.

Jenő mosolygott, szerénykedett.
— Nem csoda ez, nácselnik uram, hiszen 

már gyermekkorom óta ebben a két nyelvben 
élek. Amint már említettem, az anyám bunye- 
vác, a feleségem dalmát származású, iskolái
mat . . .

— Úgy, ön már nős? — szólt atyai ¡lán
gon a nácselnik. — És hozzá még dalmatinka 
a felesége. No ez derék!

Jenő mélyen elpirult. Szégyelte, hogy már 
megint hazudott, hogy anyját bunyevácnak 
mondta, feleségét pedig dalmatinkának. 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 rt látogatóba it
teni nagynéniénél, igy keletkezett az ismeret
ség, a szerelem, a házasság. Az sem volt igaz, 
hogy már gyermekkora óta beszélte a szerbet. 
Jenő csak 1919-ben kezdett a tanuláshoz, ami
kor a gimnáziumban is kötelező lett a szerb 
nyelv. Könnyen tanult, valóban nyelvtehetség 
volt, de inkább letagadta tehetségét, ha ezzel 
származásának szláv eredetét bizonyíthatta.



Tovább dolgoztak. Délben bejött a polgár- 
mester és nyájasan érdeklődött.

Nagyon gyorsan haladunk. Nem is csoda, 
ha ilyen kitűnő segítséget kaptam, mint a gosz- 
podin Jen eo .. . Jeneo- • . Hogy is hívják?

— Evgén — sietett a válasszal Jenő. 
Evgén Szics.

— Nem, nem- - . magyarul?
— Szűcs Jenő — • mondta a polgármester 

széles mosollyal.
— Nagyon tetszik nekem ez a név. Ez a 

sok ü és ő érdekessé teszi a magyar nyelvet. 
Mikor az első balkán háború alatt Nisben vol
tam, mert rossz lábam miatt egy hadifogoly 
táborban 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 polgármester búcsúzott és Jenő még 
egy óráig dolgozott a nácselnikkal. Mikor fel
keltek, a nácselnik arra kérte Jenőt, hogy ve
zesse el egy egyszerűbb, jó vendéglőbe, ahol 
megebédelhetne.

— Nem szeretem a sok parádét, ezért u ta 
sítottam vissza a polgármester ur meghívását 
is. Elég, ha vacsorára ott kell lennem. Nem jöt
tem én ide bankettezni, hanem dolgozni. L eg
feljebb öt napig maradok itt, addig az egész 
vizsgálatot be kell fejeznem, sőt még Marko- 
vityot is ki kell hallgatnom.

A nácselnik nagyon beszédes lett. Elmon
dotta, hogy a Centrál árai neki nagyon drágák. 
Nagy beosztással kell élnie, mert a gyerekek 
nagyon sokba kerülnek. Egyetlen lánya pár év 
előtt ment férjhez egy dúsgazdag kragujeváci 
kereskedőhöz, aki tavaly teljesen tönkre ment.



még emeletes házukat is elárverezték. Persze 
most segélyezni kell őket, aztán az unokáknak 
ruhát venni karácsonyra, v rb icá ra--. Az idő 
sebb fia Párisban tanul már hat éve, orvos lesz 
talán diplomát is kap ebben az évben. A kiseb
bik fia Beográdban tanul, tanárnak készül és 
jóllehet kitűnő tanuló, vele van a legtöbb baj 
és izgalom. Mindig politizál, meg akarja válta
ni a világot, kommunista könyveket olvas, gya
nús társaságokba elegyedik, amiért már kétszer 
is letartóztatták. Egyszer két hétig ült. Képzel
heti milyen izgalom volt otthon, feleségének ez 
a kedvence• • .

Jenő bevezette az öreg urat abba a »szo
lid, polgári étterembe«, melyet legjobbnak gon
dolt. A tulajdonosnak megsúgta, hogy milyen 
előkelő vendége van, csak figyelmesen és be
csületesen szolgálják ki, akkor állandóan ide 
fog jönni.

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

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

Piroska nevetve osztott ki neki egy tányér 
rakott krumplit.

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

Jenő ebédután le se akart feküdni a pam- 
lagra, ahogy rendesen szokta, de Piroska mé
gis lefektette és ezután leszedte az asztalt. Az 
alvás azonban sehogyan se ment. Száz és száz 
terv, gondolat meg lehetőség libegett szeme előtt 
a holnap távlatában, mint valami rajzó madár- 
sereg. Az ügyes vadász bizonyosan elejt né



hány madarat, csak ravaszsás, éberség és szí
vós akarat kell hozzá. Ezt a nagyszerű alkal
mat semmi szin alatt sem szabad elszalaszta
nia! A nácselnik még öt napig dolgozik vele, 
ezen idő alatt teljesen megismerheti tehetségét, 
ügyességét, pontosságát, szorgalmát és köz- 
igazgatási rátermettségét. Mihelyt alkalma lesz, 
fitogtatni fogja jogi tudását és célzást fog ten
ni arra, hogy szeretne a bánsághoz kerülni. É r
zi, tudja, hogy a nácselnik nem fogja vissza
utasítani kérését, talán azt mondja m ajd: ép 
ilyen emberekre van ott szükség, mint maga! 
- -  Csak a neve más lenne. ■ .

Elkomorodott. Ha nem Sziics Jenőnek hiv- 
nák, már fényes karriert futott volna be, hi
szen mindenki dicséri ügyességét, pontosságát, 
kiváló tehetségét. Aztán itt van az anyja meg 
Piroska • • . egyikük sem tud szerbül, szerb tá r
saságba nem mehet velük, szerb vendéget nem 
fogadhat, pedig a nácselnik biztosan eljönne 
vacsorára. Más embernek az asszony egyen
geti az érvényesülés útját, az ő felesége azon
ban csak fék, akadály, pányva. Miért is kel
lett Piroskát elvennie? Igaz, akkor volt a vá
lasztás a városházán és őt is egész életére vá
lasztották meg. Az akkori polgármester Ígére
te szerint, ha elvégzi a jogot, ő lesz az aljegy
ző, mert más jelölt nem is volt erre az állásra. 
De ki gondolta akkor, hogy ez az életre szóló 
választás alig egy évig tart.

Nem volt türelme tovább feküdni. Opti
mizmusa lassan ismét visszatért- hiszen leta
gadhatatlan való, hogy egy magasállásu bán
sági hivatalnok becsüli, értékeli, sőt szereti őt. 
Ezt ki lehet és ki kell használni!

Már félháromkor a városházán volt és cso-



••dá lkozva látta, hogy a nácselnik már ott ül és 
dolgozik. Jenő mentegette magát, de az öreg 
ur nem figyelt szavaira, hanem sietve irt va
lamit az egyik aktára. Vagy öt percig irt s ak
kor csodálkozva és némi szemrehányással né
zett fel Jenőre.

— Miért jött ilyen korán?
Jenő azt hazudta, hogy mindig koráb

ban szokott a hivatalba jönni, pedig ez nem volt 
igaz. Főnöke, a főjegyző négy óra előtt soha
sem nézett be, ezért ő is kényelmesebb lett, to
vább heverészett otthon s mindig fél négy volt 
mire hazulról elindult. No de a nácselnik talán 
nem jön rá erre a hazugságra.

A munka époly könnyen és gyorsan ment, 
mint délelőtt, a nácselnik hangulata is élénkebb 
és barátságosabb lett. Hat óra után fejezték be 
a munkát. A nácselnik megkérte Jenőt, hogy mi
előtt a polgármesterékhez megy, sétáljon vele 
a városban. Az öreg ur megint közvetlen, ba
rátságos hangot ütött meg. Beszélt az első bal
kán háborúról, orvos fiáról, aki egy francia 
lányt akar feleségül venni, holott Beográdban 
is találhatna magához valót eleget. Ismer egy 
ilyen vegyes házasságot, az asszony vagy 
nyolc éve él itt, de még nem tanult meg szer
bül s ezért még mindig idegennek érzi magát. 
Azután a noviszádi társaséletre tért, majd a 
bánsági tisztviselőkre, a drága lakásokra. Je
nő nagyon figyelmes, lelkes hallgató volt. Élén
ken helyeselt,viharosan sajnálkozott és nagyo
kat kacagott a humoros részleteknél. Általában 
úgy festett, hogy’ a nácselnik élményei és ta
pasztalatai Jenőre sokkal élénkebben hatnak, 
mint magára az elbeszélőre. *

A főutcán jártak, ahol már ringott az esti



korzó. A nácselnik fiatalos érdeklődéssel néz
te az embereket, .lenő pedig röviden, találó sza
vakkal konferált: Ez a sovány, magas ur a vá
rosi takarékpénztár igazgatója. . .  Ez a városi 
főmérnök, aki még mindig kedveli a régi bács
kai mulatozásokat. .. Ez a hölgy városunk leg
szebb asszonya. Válófélben van az urától. Állí
tólag egy másik asszony miatt, őnagysága 
ugyanis jobban szereti a nőket a férfiaknál.

— Nézze csak, — szólt a nácselnik és 
megragadta Jenő karját — az ott egy szép 
asszony. Az a magas, fehér sapkával ott a ki
rakat előtt. Nagyon fess jelenség.

Piroska volt a fess jelenség! Valóban jól 
festett: mindig mosolygós arca, kellemes vo
nalú kék kabátja, finom lába s általában nyú
lánk, kedves alakja méltán keltettek feltűnést.

— Az a • • . feleségem — mondta szerényen 
Jenő.

Piroska bájosan rájuk mosolygott, a ná
cselnik mélyen megemelte kalapját és utána 
igy szólt:

— Magának jó ízlése van, kedves fiam. 
Tudja, hogy hol teremnek a szép dalmatinkák.

Mikor visszafordultak a korzón mégegy- 
szer találkoztak Piroskával. Az öreg ur mo
solygós arccal fogadta a közeledő Piroskát, aki 
mikor Jenő mellett elment, könnyedén oda
szólt :

— Vacsorára hazajössz?
Jenő arca szigorúra meredt s hangtalan, 

kurtán biccentett fejével. Na még ez kellett. 
Magyarul beszél a nácselnik elő tt! Dühében ösz- 
szeszoritotta a fogát és nem mert a nácselnikra 
nézni. Mi lenni, ha kitudódna , hogy a felesége 
nem dalmatinka, hogy alig tud pár szláv szót



helyesen .kiejteni, hogy ő hazudott, akkor min
den álmának, vágyának vége • • . Miért is ha
zudott és hogy lehet ilyen ostoba ez a Piroska.

A nácselnik tovább érdeklődött, megjegy
zéseket tett, mintha fel se tűnt volna a dalma- 
tinka magyar beszéde. Jenő felháborodott és 
megint hálás hallgatóvá, figyelmes tájékozta
tóvá, odaadó kísérővé változott.

— Na most menjünk a polgármesterék fe
lé — mondta a nácselnik, mikor már hét óra is 
elmúlott.

A polgármesterék abban az irányban lak
tuk, amerre Jenőék. Jenő aggodalommal gon
dolt arra, hogy esetleg megint Piroskával talál
koznak, aki megint magyarul fog valamit kér
dezni. Ha a nácselnik a zűrös korzón nem is 
értette meg a m agyar szavakat, itt a csendes 
Vasút uccán biztosan rájön hazugságára, ha 
az állítólagos dalmatinka magyarul kezd el 
beszélni. Ez rettenetes lenne!

A sarokról most egy görnyedt, feketeru
hás asszony sietett feléjük. Jenő döbbenve is
merte fel benne az anyját. Mit járkál ilyenkor 
ez az öreg asszony? Anyja lehajtotta fejét, 
mintha nagy gondban lenne. Talán elmegy 
majd mellettük anélkül, hogy észre venné őket. 
A nácselnik éppen egy sumadiai paraszttörté
netet adott elő és Jenő figyelemmel csiiggött 
az öreg ur ajkán. Egyszerre egy halk hang 
s,/ólait meg mögöttük:

— Jenő! Kérlek csak egy sz ó ra . . .
Jenő csodálkozva rezzent fel és bosszan

kodva sietett anyja felé.
— Képzeld meghalt az Emma néni.
Anyja szipogni kezdett. Emma néni uno

katestvére és egyetlen rokona volt a városban.



— Egész hirtelen . . .  talán egy óra előtt... 
Szegény Imre . . .

Zsebkendőjével szorgalmasan törölte az 
arcát. Hangjában furcsa izgalom remegett.

— Most megyek hozzájuk... Szegény jó 
Irmmám...

Heves sirás fogta el.
— Ne sírjon itt az uccán, mama.
— De gyertek el P iro sk áv a l...
— Igen, igen, majd eljövünk.
Jenő visszasietett a nácselnikhoz, bocsá

natot kért és elmagyarázta- hogy hirtelen ha
lálesetről van szó . . .

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

az asszonynak a nővére halt m eg ... Gyermek
koromban ott laktunk a szomszédságban, in
nen van a régi, meghitt ismeretség.

Mire Jenő hazaért, Piroska már otthon 
volt, éppen átöltözött, mikor a doroszlói kis 
cseléd Emma néni halálhírét újságolta. Jenő
ben forrt a méreg és hamarosan ki is robbant. 
Heves szemrehányásokat tett Piroskának a 
magyar beszéd miatt. Más asszony segíti az 
urát, gondoskodik róla, hogy érvényesülésé
nek útjába egy szalmaszül se kerüljön, ő m a
ga pedig ostobaságból, vagy meggondolatlan
ságból egész gerendákat tesz az útjába. Mi 
lesz, ha kidobják a városházából? Mihez fog 
kezdeni? Ha az ő kedvéért megtanult volna 
szerbül, most meghívhatnák vacsorára a ná- 
cselnikot és talán egész jövője más irányt ven
ne, végre érvényesülne tehetsége. íme, a Bakos 
Irma úgy beszél szerbül, mintha annak szüle
tett volna, pedig tiz év előtt még azt se tudta 
mondani dobar dán . . .



— Mindössze négy éve vagyok a felesé
ged és te nem is tudod mennyit tanultam ezen 
idő alatt. Nem érdeklődsz irántam, nem taní
tasz, még azt se mondtad, hogy kitől, vagy 
milyen könyvből tanuljak . . .  Mikor elvettél 
tudhattad, hogy nem tudok szerbül, most meg 
összeszidsz, mert nem tudok s ezzel gerendát 
teszek az érvényesülésed e lé ... De hiszen ed
dig még sohasem mondtad, hogy tanuljak! Ha 
mondtad volna, tanultam volna, sőt te is ta
níthattál volna . . .  Csak összeszidsz, de nem 
mondhatod, hogy hibás vagyok . . .  Úgy bánsz 
velem, m in t. . .  m in t. . .  egy kutyával, akit az 
ember megrug, ha nincs jó kedve.

Piroska sirni kezdett és ugv kombinéban 
pityergett az egyik széken. Jenő leült a terí
tett asztalhoz és egy darab házi szalámit vá
gott magának. Lassan evett. Belátta, hogy 
igazságtalan volt, de azért nem akarta ezt P i
roskának bevallani.

—• Mi az, te nem eszel? — kérdezte kis 
idő múlva szelid, majdnem engesztelő hangon.

Piroska csak a fejével intett nemet és tovább 
szipogott. A vacsora nála egyébként sem já t
szott szerepet, rendszerint almát, vagy naran
csot vacsorázott, hogy karcsú alakját megőriz
ze. Fél óra múlva megindult a társalgás és a 
fiatalok felkészültek Emma néni ravatalához.

A gyászházban nem m aradtak sokáig. Je
nő egyre hangoztatta, hogy neki még dolga 
van. Mikor kiértek az uccára. Jenő hirtelen 
igy szólt:

— Na, isten veletek, nekem iné£ a nácsel- 
nikhoz kell mennem, megígértem, hogy vacso
ra után felkeresem a Centrálban.

— Ugyan fiam — ámuldozott özvegy



Szűcs Lászlóné — ravataltól a kávéliázba?
Piroska sietett Jenő védelmére.
— De mama, ha a nácselnik hivatja, csak 

nem mondhatja, hogy nem megy.
Jenő elsietett. Maga sem tudta miért, de 

nem tudott volna most haza menni. Anyja foly
ton Emma nénit siratná, Piroskával szemben 
pedig fonák helyzetben van s a ma esti han
gulat nem alkalmas a dolgok tisztázására. 
Legjobb, ha megvárja, mig otthon lefeküdtek 
s akkor ő is hazatérhet.

A kávéházban nem voltak sokan. Hájas- 
arcu, borotváltfejü kereskedők és gabonaügy
nökök kártyáztak. Egy hét előtt talán csődbe 
mentek, de ez őket nem igen zavarta a préfe- 
ranszban. Az egyik kis asztalnál Zsárkó, a 
rendőrségi irnok sakkozott a szomszédos pati
ka segédjével, az »Agglegények asztaltársasá
gáénál hárman ásitoztak, várták, hogy tizen
egy óra legyen, mert tizenegy előtt mégsem 
illik nyugovóra térni. Jenő az ajtó melletti asz
talhoz ült, onnan áttekinthette ezt a betegen, 
unalmasan haladó kávéházi életet. Előtte egy 
Esti Kurir feküdt érdekes 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 mel
lett Lőrinczi Pista, a folyammérnökségi ra j
zoló ül azzal a züllött, haszontalan Filipovics 
Lacival. Mindketten ázottan, csapzottan ülnek, 
Lőrinczi élénken magyaráz, mintha valami uj 
elméletet talált volna fel az emberiség megmen
tésére, Filipovics Laci azonban nem emeli fel 
a fejét.

A cigány játszani kezd és Lőrinczi abba
hagyja a magyarázást. Nagyon szereti a nótá-



kát különösen boros állapotban. Igaz, hogy 
ilyen mámoros hangulat egyre ritkábban láto
gatja meg, a felesége kordában tartja és szá- 
monkéri nemcsak a pénzt, hanem .a házon kí
vül töltött időt is. Különben nem is lehetne 
négy gyermeket rendesen tartani és iskoláztat
ni. Lőrinczi nem fiatal ember, talán már ötven 
is van, de évente két-háromszor még mindig 
kirobban belőle a régi virtus s ilyenkor nehéz 
öt hazacsalni. Úgy látszik most is már másna
pos .

— Hé, Marci! — kiáltott a gyorsan távo
zó primás után — azt játszad, hogy: A ka
nyargós Tisza partján ott születtem . . .

Már harsányan énekelte is. Marci azon
ban szemtelenül elfordította fejét, sőt egy ki
csit előrelépett és úgy játszotta tovább a »Tvo- 
já szuknyá sárená«-t. Lőrinczi először éneké
vel akarta tulharsogni a zenekart, de a cigá
nyok elég erősen játszottak,--atgyhogy Lőrin
czi próbálkozása hiábavalónak látszott. Dühé
ben az asztalra csapott és úgy kiabált:

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

Filipovics Laci álmos szemmel bólintott 
és Marci lassan visszatért a bandához mint
egy jelezve, hogy hajlandó lenne Lőrinczinek 
is elhúzni egy-két nótát. Lőrinczi azonban ek
kor olyan dühös volt, hogy nem lehetett lecsil
lapítani. Káromkodott, átkozódott, két poharat 
lesöpört az asztalról, majd Marci hegedűjét 
akarta összetörni. Közben oly cifrán károm
kodott, mint valami régifajta zupás őrmester. 
Azt mondják, hogy valóban őrmester volt a 
huszároknál valamikor régen s ezután lett 
csak rajzoló. A sok vaskos, zaftos káromko-



dúsból két szó ütötte meg Jenő fülét: »a rácok 
istenét!« Szlávkó, a főpincér fölényes előke
lőséggel odament Lörincziliez, aki már esetig 
desebben méltatlankodott, mintha minden mér
gét kiöntötte volna. Fáradtan, dörmögve kelt 
fel a helyéről:

— Ide se jövök többet, azt mondhatom. 
Találok én még olyan kocsmát és . . .  olyan ci
gányt, amelyik nekem já tsz ik . . .  A pénzemért 
csak elhuzathatom a n ó tám at!. . .  Gyere Laci!

Lacit két pincér támogatta. Nagynehezen 
kikullogtak, mint vízzel lelocsolt fenevadak. 
Marci arrogáns mosollyal tovább játszott és 
néhány lépést tett a terem közepe felé.

»Imám jednu zselyu . ..«
Jenő körülnézett. Ez az egész jelenet ha

tás nélkül múlott el a kávéház tespedt, lélekte
len közönsége előtt. A kártyázok, a sakkozók 
oly nyugodtan játszottak tovább, mintha mi se 
történt volna. Az agglegények asztalánál már 
csak az Ivica, a földbirtokos ült és blazirtan 
lapozgatott valami képesujságot. Ezt az em
bert talán már semmi sem érdekli, ezek a kis 
kávéházi botrányok úgy leperegnek érzékeiről- 
mint kacsa tolláról a viz. Nemcsak érdeklődé
se, de figyelme is elfásult a közel négy évti
zedes kávéházi legényélet alatt. Zsárkó, a rend
őrségi irnok gyengén beszél magyarul, talán 
nem is értette Lőrinczi káromkodását, de va
lószínűleg oda se figyelt. Szenvedélyes sakko
zó volt, ellenfele kitűnő játékos és az egész 
jelenet alatt lépés előtt állott, e lépéstől füg
gött majdnem az egész játszma. A pincérek 
minden bizonnyal hallották a nemzetsértő ká
romkodást, de Jenő már régen úgy tudja, hogy 
Lőrinczi gavallérosan szokott mutatni, nem



valószínű tehát, hogy ezek feljelentenék.
— Jobb is — sóhajtotta magában Jenő és 

kiitta feketéjét. — Négy szép gyereke van és 
nagyon rendes felesége. . .  Egy ilyen részeg, 
ostoba káromkodás miatt még állását is elve
szíthetné . . .

Jenő egy zágrábi revüt szeretett volna ol
vasni, de Lőrinczi káromkodása nem hagyta 
nyugton. Hátha mégis meghallotta valaki és 
akkor tőle is megkérdezik: hallotta-e Lőrinczi 
nemzetgyalázó kijelentését? Ha azt mondja, 
nem hallott semmit, nagyon gyanús szinbea 
fog feltűnni a rendőrség és feljebbvalói előtt, 
szinte olybá fog tűnni a dolog, mintha ő azo
nosítaná magát Lőrinczi kijelentésével. Ha azt 
inondja, hogy hallotta, teljes joggal fogják kér
dezni. miért nem ő jelenti az esetet, hiszen mint 
városi tisztviselőnek tudnia kell rpi az állam
polgár kötelessége. Nem, nem, akkor mégis 
okosabb, ha tagad. Semmit sem hallott. De ta
lán mégis látta valaki, mikor Lőrinczit figyelte, 
talán el is árulta magát, hogy a sértő szava
kat meghallotta és megértette, lehet, hogy 
Zsárlcó abban a pillanatban épen reá néze tt. . .  
Alit csináljon? Nem lenne a legjobb és legegy
szerűbb eljárás, ha holnap reggel minjdjárt be
jelenti az esetet a főkapitánynak. A főkapitány 
mogorva, zárkozott mber. de biztosan moso
lyogni fog, megveregeti majd a vállát és azt 
fogja mondani: »No. ez derék! Látom, hogy 
maga igazi hazafi, becsületes hivatalnok, aki 
tudja kötelességét!« De Lőrinczinek négy gye
reke van, minden bizonnyal állását v e sz ít i . ..

— Eh, hagyjuk az egészet!
Fizetett és felvette a kabátját. Fáradt volt, 

délután nem aludt, az egész nap csupa izga



lom, bizakodás, bosszúság, váratlan öröm . . .  
Legjobb lenne már az ágyban lenni.

Otthon csend volt, anyja mélyen horkolt. 
Sietve vetkőzött. Piroska elég egyenlőtlenül 
lélekzett s noha szemét lehunyva tartotta, Jenő 
tudta, hogy még nem alszik. De azért nem szólt 
hozzá. Mit is mondana? Különben is nagyon 
álmos volt és hamarosan el is aludt.

Másnap csak fél nyolckor ébredt. Sietett, 
kapkodott, mégis negyed kilenc volt, mikor be
fordult a városháza sarkán. A nácselnik már 
bent volt és jókedvűen üdvözölte.

— Na, ma csak tiz óráig dolgozunk, azu
tán ki akarják hallgatni Markovityot a már el
intézett ügyekre vonatkozólag. A polgármes
ter ur magával hozza az Írnokát, aki a jegy
zőkönyvet vezeti, azért önre nem lesz szüksé
gem. De délután háromkor megint folytatjuk 
a munkát.

Jenőt bántotta a polgármester, intézkedése. 
Miért hozza most ide az Írnokát jegyzőkönyv- 
vezetőnek, mikor maga mondta a nácselnik- 
nak, hogy nem kell sokakat bevonni a vizsgá
latba, mert sok ember sokat fecseg. A polgár- 
mester nem őszinte ember. Igaz, eddig mindég 
kedves volt vele szemben, de kedvessége mö
gött sohasem érezte a jóindulatot. Ezért is jó 
volna itthagyni a várost és a bánságnál elhe
lyezkedni. Talán délután, vagy az esti séta al
kalmával meg is említi a dolgot a nácselniknak.

Tiz órakor nem ment vissza a főjegyző- 
ségre, hanem azt vette észre, hogy lenn áll a 
főkapitány ajtaja előtt. Sokáig kellett várnia, 
amig sorra került.

— Egy kellemetlen esetről kell jelentést 
fennem, főkapitány uram kezdte. Jenő. —



Tegnap este a Centrál kávéházban voltam, 
amikor Lórinczi István ur, a folyammérnökség 
rajzolója. . .

— Tudok róla — szólt szárazon és kissé 
türelmetlenül a főkapitány. — Botrányt csinált 
és az utcán is ordítozott. Maga még valami 
mást is tud?

— Igen, főkapitány uram. Lőrinczi a ká
véházban nemzetgyalázó kijelentést tett.

— Mit' mondott?
Jenő lefordította szerbre Lőrinczi károm

kodását, mert a főkapitány semmit sem tudott 
magyarul. A főkapitány arca egy fokkal szi
gorúbb lett a szokottnál.

— De hiszen Zsárkó is ott volt a kávéház
ban. 0  erről nem tett említést.

— Igen. . .  ő is ott volt, de • • . talán Zsár
kó ur nem hallotta, vagy nem értette meg eze
ket a szavakat.

— Majd utána nézek a dolognak. Délután 
még egyszer kéretni fogom.

Mikor Jenő kilépett a főkapitány szobájá
ból úgy érezte, hogy ezt rosszul csinálja. A fő
kapitány nem dicsérte meg, nem mosolygott, 
nem lelkesedett. Ellenkezőleg úgy bánt vele, 
mintha ő követte volna el a nemzetgyalázást. 
Furcsa, mogorva ember. De legalább feljebbva
lói értékelni fogják ezt a feljelentést.

A főjegyzőnek hamar elmesélte a Lőrin
czi esetet, azt is megemlítette, hogy már be is 
jelentette a főkapitánynak.

— Sajnálom ezt a szegény Lőrinczit — 
kezdte a főjegyző az őszinte részvét hangján. 
— Derék, ügyes, becsületes ember. Sikerült 
gyermekei vannak. Egyik fia az én fiammal 
jár a gimnáziumba. Kitűnő tanuló és -ami a leg



érdekesebb: magyar íiu létére ő tud legjobban 
szerbül az osztályban. Kár érte, igazán sajná
lom, ha ebből az ostobaságból valami baja szár
m aznék'- .

— No, Markovity barátunk most izzad ki
csit. 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 irt valamit az egyik ak tá i 
ra s azután egy egész aktacsomót átadott Je
nőnek.

— Ez a maga dolga lesz.
Jenő visszament szobájába és rosszked

vűen nézegette az aktákat. Mindig csak ő dol
gozzon, a főjegyző mindent rábiz, de azért nem 
értékeli a munkáját és egy szót sem szólna az 
érdekében. Pedi.g ilyen ügyes, gyors munka
erőt sohasem fog kaoni, ha ő elmenne. Kérdés 
azonban, hogyan fogadja a nácselnik az ő te r
vét? Tenne-e lépéseket az érdekében? • ■ . Ezért 
a feljelentésért sem dicsérte meg senki, senki 
sem akarja értékelni kötelességtudását, haza
fias felháborodását. Ugylátszik minden erőlkö
dése hiábavaló.

Jenő nagyon rossz kedvében volt- mikor 
Etelka néni kopogtatott be az engedélyért. Je
nő idegesen, majdnem gorombán válaszolt, 
hogy nincs ideje most utána nézni, a kérvény 
lent van a rendőrségen, talán már el is intéz
ték. Várja be mig a végzést kézhez kapja.

— De Jenőkém, hiszen mi holnapután akar
juk megtartani a teadélutánt. Már úgyis hir
dettük. . .

— Máskor ne tessék utolsó pillanatban kér
ni, akkor nincs ez a kapkodás. Ha holnap időm



lesz, akkor utána nézek — tette hozzá leple
zetlen 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 irta az akta borító
lapjára: »Kikeresni az összes erre vonatkozó 
adatokat 1920 óta!« Jenő átolvasta az aktát és 
szinte szédült a méregtől. Hiszen ez egy heti 
munka s végeredményben teljesen felesleges! 
A főjegyző ugylátszik csak bosszantani akar
ja. Ezt akkor irta, mikor a L_őrinczi esetet el
mesélte. Talán csak nem azért? •• . Hiszen itt 
egyszerű elvi döntésről van szó, amit adatok 
nélkül is meg lehet hozni. Ezt megmondja; a fő
jegyzőnek, hátha nem olvasta el elég figyel? 
mesen a leiratot. Főnöke azonban nem enge
dett álláspontjából. Csak állítsa össze az ada
tokat.

— De hiszen jogi szempontból teljesen lé
nyegtelenek az adatok-. . Itt a város jogi ál
láspontjáról van s z ó - - .

— Bizza csak rám. Én felelek érte, nem 
maga. A M arkovity eset fokozott óvatosságra int

Jenőben keserűen kavargóit a bosszúság. 
Szerinte a főjegyző intézkedése ostoba, félelme 
nevetséges. Itt semmi felelősségről sincs szó, 
hogyan lehet hát ezt az ügyet Markovity sik
kasztásaival összehasonlítani?

Alig várta, hogy haza kerüljön. Az otthon 
változatlan nyugalma, Piroska elpusztíthatatlan 
derűje, de még anyja sóhajtós hangulata is 
megnyugtatólag hatott. Ebéd után hamar el
aludt és fél háromkor frissen, derűsen ébredt. 
Szinte el is felejtette a délelőtt kellemetlensé
geit.



Ez alkalommal ő jött korábban, a nácsel- 
nik csak három óra után jött s mintha bozontos 
szemöldöke alól nem csillogott volna olyan 
derűsen ódivatú pápaszeme. A nácselnik szót
lanul elővette aktáit, nézegette, olvasgatta őket 
és egy szót sem szólt. Jenő megdöbbent. Mi 
történt? Végre a nácselnik keményen szembe
nézett Jenővel és beszélni kezdett:

— Markovity egy dologban ártatlannak 
mondja magát, még pedig a Bischof ügyben. 
A gyám ugyebár 3000 dinárt kért a kiskorúak 
számára. Ezt a kérvényt maga irta, nemde?

A nácselnik felemelte a kérvényt, Jenő sá
padtan bólintott.

— Amint tudja, a jóváhagyás 13.000 di
nárról szólt. A naplóban a három elé egy 
egyest irt valaki. Utólag Markovity egy 3000 
dináros jóváhagyást irt alá, de a 13.000 'd i
nárról szóló jóváhagyás eredetijét sehol sem 
találni. Akkor csak maga volt mellette és M ar
kovity önt gyanúsítja. A felelősség persze 
mindenképen az övé, a kiutalást ő irta alá, itt 
van egyébként a Városi Takarék értesitése is. 
A bíróság önt nem ítélheti el, de azért ön, 
mint hivatalnok súlyos mulasztást követett el. 
Un jól tudta, hogy a gyám 3000 dinárt kért és 
kapott, azt is tudta, hogy Markovity 13.000 
dinárt hagyott jóvá. Miért nem tett m indjárt 
jelentést a polgármester urnák?

— Én említettem a dolgot Markovity ur
nák — szólt nagyon halkan Jenő és homlokán 
gyöngyök csillogtak. — ö  azt mondta, hogy 
utólag beszélt a gyámmal, aki háztatarozásra 
kért még 10.000 dinárt. Azt mondta, hogy uj 
kérvényt kell majd irni, ha a . gyám bejön. A 
gyám azonban nem jött és én nem mertem



tcíbbet beszélni a dologról. Markovity a főnö
köm volt, tekintélyes köztiszteletben álló em
ber. .. Jó hazafi. . .

— Ennek semmi köze sincs a hazafiság- 
hoz — szólt kurtán a nácselnik. — Alti az 
árvák pénzét lopja, az nem lehet hazafi. Maga 
egyszerűen gyáva volt, nem volt korrekt hiva
talnok. Ha akkor Markovity nyakára hágtunk 
volna, akkor nem jutottunk volna a százezres 
hiányokig. És m ert maga szemet hunyt 10.000 
dinár felett, M arkovity most joggal mondhatja, 
hogy maga lopta el a 10.000 dinárt, hiszen 
nyilvánvaló, hogy tudott róla. Mindenesetre 
bünpalástoló volt. Noha világos, mégis jó vol
na, ha megszerezné a 13.000 dináros határozat 
eredetijét. Mert igy még az is lehet, hogy M ar
kovity vádját az ügyész is átveszi. Persze baj 
ebből se származhat, csak kellemetlenség. A 
bíróság nem fogja elítélni, de viszont senki- 
sem állíthatja, hogy ön lelkiismeretes, megbíz
ható hivatalnok, mikor sikkasztásokat palástol.

Jenő m eghajtotta magát és szinte álom
szerűén hebegte el a »klányám szé«-l A folyo
són megtörölte homlokát, majd lassan, vonta
tottan ment vissza szobájába. Menjen talán a 
takarékba? Minek? Ha meglenne az eredeti 
13.000 dináros határozat, akkor Markovity nem 
vádaskodna ilyen szemtelenül, de biztos, hogy 
csak a másolat van meg, amelynek alján ez 
áll: »A másolat hiteléül: Evgen Sic.« A 3000 
dinárosnál éppúgy, mint a 13.000 dinárosnál. . .

Szóval mindennek vége, Evgen Sic. El
vesztette a nácselnik jóindulatát, elveszti ha
marosan az állását is. Még azt se mondhatja, 
hogy igazságtalanság történt vele. Már ott ült 
a szobájában, íróasztala előtt és meredten néz



te a rajzszöggel odaerősített rózsasziuii itatós- 
lapot. Mi is történt vele? Hol is hibázott? Hi
szen csupa alázat, alkalmazkodás, hűség és oda
adás volt. A feljebbvalói kedvében járt, enge
delmes, értelmes és jó hivatalnok akart lenni...

Hirtelen felugrott. Meg kell szereznie az 
eredeti 13.000 dináros jóváhagyást, hogy leg
alább a bírósági herce-hurcától megszabadul
jon. Igaz, hogy ezzel nem mentheti meg állá
sát, de legalább az ügyész békén hagyja. A fő
jegyző nem volt még benn, igy mindjárt elme
hetne a Városi Takarékba, hátha megtalálja 
az eredeti jóváhagyást.

Már kilépett a városháza kapuján, mikor 
egy rendőr sietve utánakiáltott:

— Jenő ur! Jenő ur! A főkapitány ur kéreti.
Jenő már egészen elfelejtette a Lőrinczi

ügyet s egy-két pillanatig nem is tudta, miért 
hivatja a főkapitány. Istenem, milyen messze 
került most tőle ez az ügy, azóta már minden 
összeomlott s maga alá temette ezeket a ki
csiny, kellemetlen mellékizü érvényesülési buz
galmakat.

Lehorgasztott fejjel baktatott a rendőr 
után, mintha bűntudat nyomná a lelkét, a vál
lát, a gerincét. Kint a folyosón cigányok, két 
pincér és Szlávkó, a fizető ácsorogtak. Egyedül 
Szlávkó köszönt kurtán, kimérten. Az előszo
bában a rendőrőrmester mindjárt betessékeli a 
főkapitányhoz, Jenő belép. Roskadt válla, csuk
lóit feje nem egyenesedik ki. Csend. P ár pil
lanat múlva pillantja csak meg Lőrinczit, aki 
a kályha mellett áll, mint bűnös öreg gyer
mek, szemében ijedtség, bűntudat, könyörgés.

— Ismételje el még egyszer, — szólalt 
meg ridegen a főkapitány — mit mondott Lő-



rinczi ur tegnap este a Central kávéházban.
Jenő zavartan kezdte:
— Én úgy hallottam, noha elég nagy zaj 

volt a kávéházban . . .  amint mondtam is . . .  én 
úgy hallottam, hogy Lörlnezi ur . . .  a szerbek
kel kapcsolatban . . .  illetve . . .

A főkapitány közbevágott:
— A pincérek, a cigányok közük senkisem 

hallotta a nemzetgyalázó kijelentéseket. Zsárkő 
sem hallott semmit, Licht gyógyszerész sem. 
Egyedül ön hallotta a nemzetgyalázást.

— Bocsánat főkapitány uram — szólt Je
nő nagyon alázatosan. Lehet, hogy rosszul 
hallo ttam . . .  nagy zaj volt a teremben, a ci
gány mindig játszott, a ventillátor is berre
gett . . .  Könnyen meglehet, hogy félreértettem 
Lőrinczi ur s z a v a it. ..

— Én csak a cigányokat szidtam, főkapi
tány uram — szólt Lőrinczi huszáros önérzet
tel. — 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 ur, de többet ne 
csináljon ilyen botrányt, mert lecsukatom! El
mehet.

Lőrinczi összecsapta a bokáját, meghajolt 
és elment. A főkapitány most Jenőre nézett. 
Tekintete kemény, hideg, mogorva lett. _ Jenő 
azt várta, hogy a főkapitány pofonüsse és ta
lán hálás is lett volna, ha pofonüti. De erről 
nem volt szó. A* főkapitány nyugodtan felkelt 
cs csendes megvetéssel mondta:



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

Azután megnyomta a csengőt jelezve, hogy 
a Lörinczi ügy utolsó jelenete is véget ért. Je
nő nem tiltakozott. Mélyen, alázatosan megha
jolt és kikuliogott. Összevert, összetört ember
nek érezte magát. Sőt várta az ujabb ütést, a 
végleges összeroppanást. Talán Lörinczi. . . .  
Ügy sompolygott a takarékhoz, mint kivert 
kutya. Itt megtudta, hogy az eredeti 13.000 idi
náros jóváhagyás ugyan nincs náluk, de Mar- 
kovity a felvett összegről maga irta alá a 
nyugtát. Jenő visszakullogott a városházára és 
jelentette ezt a nácselniknak.

— Kendben van, akkor maga büntetőjogi
lag nem vonható felelősségre. Szerezze be a 
nyugta másolatát, hogy csatoljam a többi ira
tokhoz.

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

— Köszönöm, de mivel a polgármester ur 
I.yubomir urat jelölte ki segítségemre, igy te
hát önre nincs többé szükségem . . .  Hát Isten 
ve le . . .  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 Zágor- 
ka s igy senki sem láthatja vergődését, fojto
gató csömörét. Érezte, hogy nemcsak homloka, 
de teste is vizes. Talán ez az ak taszag . . .  a 
sok hazugság, hizelgés, gerincgörbités, ami hi
vatali múltjához tapad . . .  Mindig kegyeket ke
resni, árulkodni, megalázkodni, szemet hunyni, 
csakhogy az érvényesülés utján egy lépéssel 
előbbre jusson . . .



Már majdnem ök Küldözésre késztette ez 
az irodai levegő. Undorodva, borzongva szai 
iadt ki és becsapta maga után az ajtót. Leg
jobb, ha hazamegy és most az egyszer őszinte 
lesz Piroskához. Piroska nem buta asszony, 
biztosan ad valamilyen tanácsot. Várja meg, 
míg kidobják, vagy nézzen már holnap más 
kenyér után? Piroska bizonyosan okos, meg
nyugtató választ fog adni. Nem kell kétségbe 
esni, hiszen nincs egyedül. Piroska van mel
lette.

A lakás be volt zárva. Most jutott csak 
eszébe, hogy anyja és Piroska ebédkor azt 
mondták, hogy délután a gyászházba mennek. 
Megkereste a titkos, belső szögre akasztott 
kulcsot és bement a lakásba. P ár pillanatig cso
dálkozva állt meg Piroska leánykori arcképe 
előtt. Mégis csak jő élettársa van neki. Okos, 
ügyes és mindig nyugodtan néz szét a világ
ban, mint ezen a képen is.

Valaki jön. Biztosan a cseléd. De nem, 
ezek kemény lépések. Jenő kipillant és szive 
elszorul. Lőrinczi. Ez leszámolni jött.

Kiment a folyosóra. Tegnap és ma nem 
igen figyelhette meg Lőrinczit, de most, hogy 
előtte állt, megdöbbenve látja mennyire meg
öregedett. Haja, bajusza erősen deres, szemé
ben fáradt, csüggedt fények hunyorognak. 
Lágy, nagyapai jóság és gyengeség ömlik szét 
az arcán, mintha valami megható családi ün
nepen lenne. Mit akarhat ez az ember?

— Nem akartalak a városházán zavarn i. . .  
feltűnő lett volna. Ezért gondoltam eljövök a 
lakásodra, hogy itt mondjak köszönetét. . .

Jenő betessékelte a vendéget a szobába.
— Jól tudom, hogy milyen kinos helyzet



be hoztalak . . .  'I’e hallottad a káromkodáso
mat és mikor kérdőre vontak nem', mondhattál 
mást, mint az ig aza t. . .  A főkapitány azt 
mondta, minden tőled függ. Ha te fenntartod 
vallomásodat, akkor kénytelen áttenni az ügyet 
az ügyészséghez. . .  A főkapitány biztosra vet
te, hogy ellenem vallasz, egy városi tisztviselő 
csak nem fog ellenkezni, de mikor te azt 
mondtad, hogy talán rosszul hallottad, láttam, 
hogy a főkapitány jobban haragszik rád, mint 
rám. Te talán az állásoddal játszottál, de még
sem adtál határozott vallomást. Ezzel talán 
magadnak ártottál, de megmentettél engem. 
Megmaradhatok az állásomban.

Lőrinczi felállt, könnyek gyűltek a sze
mébe.

— Köszönöm testvér, köszönöm, hogy 
megmentettél.

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

fáradt, nagy embert és úgy álltak pár percig, 
mint az állomáson, ahová megérkezett a régen 
várt fiú és most a viszontlátás érzelgős jele
netén esik túl.

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

Azt akarta mondani: »én közönséges gaz
ember vagyok! alávaló, jellemtelen besúgó va
gyok!« — de nem volt ereje a vallomáshoz.

Lültek az asztalhoz. Már sötétedett. Csen
desen beszélgettek, mint egym ásra talált régi 
jó barátok. Jenő sorsa, holnapja még! sohasem 
volt olyan bizonytalan, mint most. mégis oly 
egyszerű, nyugodt derűvel ült Lőrinczivel



szemben, mintha még soha ilyen rendben nem 
lett volna a szénája. Mindent elfelejtett, a ma, 
a tegnap, a hivatal, a nácselnik, a főkapitány 
úgy elsüllyedtek, mint gonosz manók a színpa
don. Az alkony egyre gorombább, egyre feke
tébb szálakkal szőtte a sötétséget, de Jenő 
mégis úgy érezte, hogy világosság van, hogy 
tiszta, kacagó napfény hull be a szobába.

— Akarsz, egy kis bort, testvér? — kér
dezte hirtelen és megragadta Lőrinczi karját. 
— Finom bácsalmási! Az apósom hozta kós
tolónak karácsonykor. Saját termése.

— Akkor hát — bökte ki vigan Lőrinczi 
és arrébb tette az asztalon heverő hamutartót.

Jenő vigan, fütyörészve szaladt le a pin
cébe.





Tikkadt színek 
egy nyári délelőtt palettáján





A csónak elég sebesen siklott fölfelé a csil
logó, sárga vizen. A fiuk alaposan, feszülő iz
mokkal dolgoztak, izzadtak, a nyári nap ára 
dozó fénnyel zuhogott a vizre, a fövényes 
partra, a rekkent, az áléit ákácokra, a lovakra 
és emberekre. Még egy negyedóra és fenn 
lesznek a Nyultöltésnél. A bőséges, bágyasztó 
fény, a forró, kóválygós nyári délelőtt elcsit- 
íitotta a beszédet, a gondolatok játékát a fiuk
ban: némán dolgoztak az evezőkkel és még a 
verejtéket sem törölték le orrukról meg hom
lokukról.

— No majd visszafelé könnyebb lesz, — 
szólalt meg az egyik, de senkisein figj^elt fel 
a szavára. Olyan feleslegesnek látszott a szó, 
minden szétfoszlott és elolvadt ebben a meleg
ben, mint hópehely a lapos láp vizében.

Csak akkor szólaltak meg, mikor megér
keztek a töltéshez. Kurtán megbeszélték a ter
vüket. Először felmennek egy pohár sörre a 
csárdába, azután átmennek a bánáti partra 
strandolni, esetleg horgászni a füzesek alatt. 
Ha László akar, úgy a csárdánál maradhat, 
mert a töltésről tarkább és nyájasabb a Tisza 
képe, szinte ecsetre és zsiros, csillogó olajfes
tékbe kínálkozik a kanyargós folyó, a kékes 
füzes a túlsó parton, a fehér révészviskó a 
vajsárga fövényen. A többség mindenesetre á t
megy a homokba és strandol. László esetleg 
őket is ráfestheti vásznára.



Lászlónak nem volt sok kedve a festés
hez ebben a tikkadt fényárban, inkább a stran
dolás felé hajlott, de eszébe jutott, hogy egy 
levél van a zsebében, melyet még el sem ol
vasott. Ezért mégis csak a festés mellett dön
tött, mert egyedül akart lenni evvel a levéllel. 
Úgy várta már ezt a levelet és ezért zavarta
lan és bizalmas egyedüllétben akarta felbonta
ni, csókokkal halmozni, mint valami drága, 
fénylő női testet. Lassú, kéjes élvezője akart 
lenni ennek a levélnek, minden szavát meg 
akarta érzékiteni, melegnek látni, hiány nélkül 
átérezni mindazt, ami az Íráskor íelrezzent és 
a tollat vezette. Boldog, buja, bánatos és tit
kos találkozása legyen evvel a drága Írással, 
hogy frissen átéljen minden múltba hantolt 
percet, hogy visszaálmodjon minden csicser- 
gős tavaszábrándot, hogy lássa, érezze és cso
dálja Lillát, a vágyak és álmok távoli király
nőjét.

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 fiuk zajong- 
tak, nevettek és megcsipdesték a keményhusu, 
bandzsa asszonyt.

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

— Tudja a frász, hol jár már megén. Azt 
mondta be kő mennie Becsére valami engedély 
miatt. Pedig tudom, hogy más miatt ment be.

— A jányok miatt, — szólalt meg az öreg, 
leragadt szemű halász redves, repedt hangon.

Pukkadós hahota szakadt fel erre a köz
beszólásra, mintha valami tréfás rakéta siste



regne, köpködne és pattogzana a fiuk asztalá
nál. Mindnyájan ismerték a jámbor, öreg La
jos bácsit, aki talán sohasem já rt tilosban, mi
óta ez a nagy, bandzsa, buja felesége van, azt 
is tudták, hogy a kocsmárosné nem szalaszt 
el egy alkalmat sem s minden jöttmenttel 
megcsalja az urát. így hát az öreg halász re
kedt, bóbiskolós hangja duplán hatott.

A társalgás erre a közbeszólásra fülledt és 
fiiszeres mederbe siklott, gerjedt karok nyúltak 
a maszatos habosszoknya után, a testes kocs
márosné kacagva tiltakozott és ráütött a mar- 
kolgató kezekre. László kis ideig együtt neve
tett és incselkedett a fiukkal, de aztán eszébe 
jutott a levél és türelmetlenül vágyta az egye
düllétet. Felállt, összeszedte szerszámait és ki
felé indult. A fiuknak is eszébe jutott a homok, 
a víz, a nyári délelőtt tunya, tikkadt műsora 
s valahogy bele is fáradtak m ár a céltalan 
hancúrozásba. Lassan ők is felcihelődtek és 
elbúcsúztak a vastaglábu, repedtsarku kocsmá- 
rosnétól.

László már egy akácfa árnyékában üldö
gélt, nem messze a csárdától és felállította a 
festőállványt. Vontatottan készülődött, kinyi
totta a festékesdobozt, tisztogatta ecseteit, ka- 
pargatta palettáját s megvárta, mig mindnyá
jan leérnek a csónakhoz, csak azután merte 
előszedni a levelet. Előbb reszketve és rajongva 
megcsókolta, majd olvasásába kezdett.

A levél jóformán semmi jelentősei 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 Szige
ten s alig várom, hogy ismét ott sétálhassunk 
és elpanaszolhassuk: mennyit szenvedtünk, vá
gyódtunk és álmodoztunk.« Mégis ezek a mon
datok mint lágy, hüs cseppek hullottak szik
kadt, szomjas lelkére. Lilla teniszruhában, ütő
vel kezében jön az alsó utón, mosolyog, és 
aranyos meg rózsás fények szaladnak végig az 
arcán. Emlékek hullanak ki a múlt szarujából 
és csillognak és zenélnek és felgyulnak, mint 
a meseszerü barlangvasut szivárványos fényei. 
László tenyerébe hajtja fejét és lelkében fel
harsan a vágy, mint riadt vadászkürt, meg
mozdul és felébred az erdő. Tisztán megremeg, 
fejében, ereiben kalapál a vér. a vágy, a vágy.

— Lilla!
Utoljára a szigeti strandon találkoztak. Fi

nom, karcsú alakja belerajzolódik a tükröző 
vizbe, két aranyszőke hajtincs csillan ki a tarka 
gumisapka alól. Aztán nevetése csattan fel bá
jos csillogással, majd igézőén muzsikálnak 
mondatai: »Ügyi megteszed? Ügyi, megteszed, 
ha szépen kérlek? . . .« Lépked, mozog, moso
lyog, kezet ad.

— Eh, elég az álmodozásból! — veti fel 
fejét és kemény, szinte elszánt mozdulattal lát 
a munkához.

Hogy vibrál, szikrázik a levegő! Ezt érde
kesen 'ehetne megoldani. A puha szén sercenve 
szalad végig a vásznon: ez itt a füzes, c tt a 
révészkunyhó, igy folyik a T isz a . . .  A többi a 
szineké! Lázasan és szenvedéllyel hever és ke
res. Hogy vakítson a szürke? A fehér a fe
kete és az ultramarin ravasz egymásrahelye- 
zésekor nyugtalan vibrálások keletkeznek. A 
sárga Tisza kitűnő ellentét, a szinpróbák nagy



szerűen sikerülnek, a vásznon megelevenedik' 
ez a bágyadt rekkenet, ez a fojtó júliusi for
róság.

Vagy félóráig dolgozott, amikor úgy érez
te, hogy szeme fáradt és káprázik a sok fény
től. Bágyasztó lustaság ölelte át, munkakedve 
lelohadt, mint iankadt füzfaág, az ing tűrhetet
lenné kezdett válni a testén és legjobban sze
retett volna á többiekkel a homokban lieve- 
1 észni.

A bandzsa, vastag tokáju kocsmárosné 
kint foglalatoskodott a csárda előtt, majd oda
jö tt Lászlóhoz.

— Mennyit pingált már az ifiur?
— Káprázik a szemem az erős naptól, — 

panaszkodott László és összerakta ecseteit.
— üyüjjék hát be kicsit a hűvösbe. Ha 

fáradt, még le is fekhet nálam a szobába — 
kinálgatta, hívogatta a kocsmárosné örömlá
nyos bizalmaskodással és megfogta László 
karját.

László kábán, szédülve ment a kocsmáros- 
né mellett. Hagyta, hogy vezessék, akarata 
megbénult, gondolatai ájultan hevertek szerte- 
széjjel.

Bent a kocsmárosék szobájában csakugyan 
lnisebb volt. Alig látott 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, össze- 
szoritotta fogát és vadul, kegyetlenül belemar
kolt a rosszagu, kelletős asszonyba, aki m o
hón simult hozzá, mint engedelmes, puha állat. 
Nagy mellei párnamódra feküdtek neki László 
keblének. László most hirtelen felriadt, mene



külni szeretett volna, mert úgy érezte, hogy 
megfullad és elmerül a meleg, izzadt húsban, 
de az izmos Putifárné nem engedte el zsákmá
nyát és elcsittitott minden ellenkezést.

*

László végre megtalálta a kilincset és fel
tépte az ajtót. Kint a forró fény lángolt, lihe
gett. Émelygős szédület fogta el, s arra gon
dolt, hogy a sör megposhadt a gyomrában, 
összerázkódott. Az undor végig bizsergett tag
jain s valami öklöndözős büffögésben próbált 
megcsillapodni, de eredménytelenül. Végre az 
az ötlete támadt, hogy lemegy a Tiszához, 
megfürdik és lemos magáról minden mocskot, 
minden szédülős émelygést.

Sietve rohant le a töltésről, kapkodva 
dobta le magáról a ruhát s oda hajította egy 
fiizfa alá, majd szomjasan, szédülve belevetet
te magát a folyóba, beletúrta arcát a vizbe és 
úgy úszott esztelen sietséggel.

Egyszerre csak azt vette észre, hogy már 
túlhaladt a folyó közepén, de ekkor már nem 
akart visszafordulni, inkább átmegy a túlsó 
partra, a tiszta partra, néptelen homokgödrök 
közé. Az ár mélyen lesodorta őt társaitól, s 
mikor partot ért, nem is látta már csónakju
kat. Nyugtalan szívvel, fulladozó léptekkel kú
szott ki a vízből és tehetetlen csalódásos ér
zése támadt, hogy minden hiábavaló volt, m ert 
minden mocsok rajta maradt. Émelygős illa
tok böfögtek fel az orrába és a borzongás vé
gigszántott felajzott idegein.

— Mocskos vagy! Mocskos vagy! — kor
bácsolta az undor és László meg-megrándult,



mint keleti követhordó rabszolga az ostorüté
sek alatt.

Egy pillanatra arra gondolt, hogy vissza
megy a vizbe, hogy végre megtisztuljon, de 
azután úgy határozott, hogy ebben a perzselő 
fényben fog megfürödni, mely felszívja és fe
hérre izzasztja a lelkére fröccsent mocskot. 
Igen a fény, a fény!

— Lilla! Lilla! — kiáltotta könyörgős hi- 
vogatással, széttárta karjait mint örjöngős nap
imádó és lihegve loholt, botladozott tovább' és 
tovább.

— Lilla! Lilla! — ordítozott torkaszakad- 
tából, mintha segélyért sikoltó, fuldokló lenne 
és összerogyott az eszelős, lihegős menekü
lésben.

Belefurta fejét a forró homokba. Tagjai 
úgy rángatóztak, mint valami nyavalyatörősé, 
majd keserves zokogás rázta a mellét. Lent a 
parton kissé megrezzentek a füzesek. A kósza 
vízi szellő szakadozott pihegéssel szaladt to
vább a fodros fövényen és megcirógatta a ho
mokban vergődő, vonagló* fiatalembert.





Kálmán kései csókja





Lehorgasztott fejjel ült a folyosón. Anyu
ka megint fekszik és megint nem; fog felolvasni 
neki. Az utcára menni sincs kedve, különösen 
mióta Jóska és Nikola szétrugták azt a nagy 
labdáját, amelyet születésnapjára kapott. Leült 
tehát kis asztalához, amely konyhaszék volt 
ifjabb korában és némi rezignációval előszedte 
kis, szines gitt-csomóit, amelyekből már annyi 
fura figurát mintázott. Állatot, katonát, ágyút, 
repülőgépet. A mintázás mindig lekötötte fi
gyelmét, ilyenkor mindenről megfeledkezett, 
nem gondolt az iskolára, a dermesztő egyedül
létre, az elmaradt felolvasásra, sőt még édes
anyja köhögését sem hallotta, amely a szobá
ból ki-kicsendült, mint barátságtalan látogató 
kopogása.

Kálmánt most egy hatalmas gondolat fog
lalkoztatta. Gitt készletéből ki szerette volna 
gyúrni a János viéz egyik jelenetét. Azt, ami
kor János az óriások' asztalához ül, hogy: velük 
kősziklát ebédeljen. Nemrég olvasta fel anyu
kája ezt a számára felejthetetlen költeményt, 
amely Kálmán képzeletét azóta állandóan fog
lalkoztatta. Azelőtt is hallott meséket, de ilyen 
gyönyörűt, iyen lélekbemarkolót még sohasem. 
És milyen gyönyörűen olvasta fel anyukája 
Jancsi és Iluska történetét. Hogy változott a 
hangja, mikor János beszélt, mikor a francia 
■király, mikor a dörgöhangu óriások királya, 
vagy a kis szomszédlány, aki Jánosnak Iluska 
halálát hirül adja. Ilyenkor olyan furcsán re
megett anyuka hangja, mintha maga is sirni



akarna. Kálmánnak persze bőven, csendesen 
csorogtak könnyei, olyan rémisztőén szép s 
olyan rémisztőén szomorú volt Iluska sorsa. 
Kálmánt még semmisem hatotta meg ennyire.

Anyukája már kétszer elolvasta az egész 
János vitézt, de Kálmánnak még mindig nem 
volt elég. Felizgatott képzelete nem tudott be
telni a részletekkel, mindig ujabb és ujabb ké
peket fedezett fel, minden olvasás a káprázat 
ujabb fényeit gyújtotta fel képzeletében.

— Kálmán! — hallatszott belülről halkan, 
szinte könyörögve.

Kálmán éppen János vitézt mintázta. Piros, 
csákója, kék dolmánya, piros nadrágja m ár 
készen volt. Ilyen szép katonákat látott egy
szer Péterváradon. Most csak az arcot kellene 
kidolgozni. Aztán meg miből legyen a kardja? 
Szürke gittből vagy talán fénylő bádogforgács
ból, amilyent a szomszéd bádogos inasától 
könnyen kaphat. Esetleg ezüstpapirral bevont 
gyufaszálból?

— Kálmán! — hangzott most erősebben, 
recsegős köhögéssel kisérve. — Gyere be fiain.

Kálmán bement. Tétován és kelletlenül állt 
meg az ágy előtt, sajnálta, hogy abba kellett 
hagyni teremtő munkáját.

— Menj el fiam M ayer doktor úrhoz, — 
suttogta az anyja — és mond meg neki, hogy 
az anyuka megint vért köp. lia bir jönni, jöj
jön azonnal. . .

Kálmán tétovasága és kelletlensége egy 
pillanat alatt elröppent. Tudta, hogy most baj 
van. rögtön cselekedni kell. Sapka nélkül sza
ladni kezdett és az utcán sem lassított.

— Kuda Kálmáné? — kiáltott utána Niko- 
la, de Kálmán csak rohant megállásra, válasz



ra nem méltatva ácsorgó, gombozó barátait.
Mayer doktornál várnia kellett, végre ki

jött egy kisasszony és Kálmán elmondhatta 
anyukája üzenetét. Mayer doktor behivta a ren
delőbe és irni kezdett.

— Ma nem jöhetek, fiam, de irtam egy 
orvosságot anyukádnak. Ebből az orvosságból 
vegyen be minden két órában egy evőkanállal. 
Megértetted?

Kálmán kipirultan, értelmes, villogó sze
mekkel nézett az orvosra.

— Megértettem. Minden két órában egy 
evőkanállal.

Mayer doktor pénztári orvos volt. Nem 
sokat mosolygott, mert nagyon nyűgösnek ta 
lálta hivatását. De most mégis, mintha szőke 
bajusza körül valami derű csillogott volna.

— Nagyon helyes. Aztán mondd meg még 
anyukádnak, hogy holnap délelőtt okvetlenül 
eljövök. Addig csak feküdjön nyugodtan, te
gyen hideg borogatást és vegye be pontosan 
az orvosságot.

*
Kálmán csendes megadással, lefojtott já

tékkedvvel ápolgatta édesanyját. Ha az isko
lából hazajött, mindig volt tennivalója a beteg
ágy körül, ápolói szerepét fontosnak tartotta 
és ez a fokozott önbizalom is hozzájárult ah
hoz, hogy elfelejtse játékos terveit, tízéves 
örömeit: a gitt figurákat, az utcai gombozást, 
a meccsekre való besurranást. Csak anyukája 
legyen megint jobban. Olyan jó, hogy ismét 
elolvashassa a János vitézt. Mert a János vi
tézt sehogyan sem tudta elfelejteni.

Apja egyre mogorvább lett. Egyszer azzal



jött haza a gyárból, hogy a fizetéseket leszál
lították.

— És éppen m ost!. . .
Csúnyán káromkodott. Mari, a kis cseléd

lány, aki százötven dinárt kapott havonta, nem 
tudott főzni, hiába adta meg az utasításokat 
édesanyja. Egyszer odaégette a húst, máskor 
elfelejtette megsózni a levest, vagy a burgo
nyát. Apja káromkodott, durva, döngő léptek
kel mérte végig a kis szobát, majd megállt az 
ágy előtt.

— Hát te mikor kelsz már fel? Már éppen 
elegem van ebből a virtsaftból!

Anyuka nem válaszolt, csak a fal felé for
dította a fejét.

Más alkalommal türelmetlenül, számonké- 
rő hangon fordult felesége felé:

— Mi az? Te még most sem vagy job
ban? És mit mondott a doktor?

Anyuka szemében most zavart félelem re
megett. Az orvos semmit se mond. A láz nem 
akar kevesebb lenni. De vér nem volt. Már két 
hete semmi sem volt.

Egy napon Mayer doktor éppen délben 
jött, amikor Kálmánék ebédnél ültek. Mikor 
apja kikisérte az orvost, Kálmán hallotta, amint 
apja megkérdezte az orvost:

— Hát mit hisz az orvos ur? Van itt még 
remény?

Az orvos halkan beszélt, talán félt, hogy 
a beteg meghallja, ezért Kálmán nem hallotta 
tisztán M ayer doktor válaszát, csupán két szót 
jegyzett meg magának:

— . . .  a folyamat terjed . . .
Nem értette a szavakat, de ezért dédel

gette őket és sokáig tűnődött, mit is jelenthet



nek. Sejtette, hogy nem jót, de azért nem pró
bálkozott meg a sejtelmek megfejtésével, kü
lönösen anyukájától nem kért volna tanácsot. 
Makacsul hitte, hogy anyukája mégis csak ol
vasni fog neki, sőt meg is tanítja a magyar 
betűk olvasására, amit már olyan régen meg
ígért, de amire tudja Isten mért, sohasem ke
rült idő és alkalom.

Azonban Kálmánnak lassan észre kellett 
venni, hogy anyukáját egyre kevesbbé érdekli 
a  beígért felolvasás, a m agyar betűk tanítása 
és általában az ő vágyvilága, amely most már 
csak a János vitézre szorítkozott. Anyukáját 
csak az érdekli, mikor jön M ayer doktor, me
lyik órában milyen orvosságot kell bevenni, 
mennyit mutat a hőmérő, milyen a köhögés és 
a köpet. Szinte idegennek érezte az anyukáját, 
aki már nem kérdezte mi volt az iskolában, 
nem akarna-e meccsre menni vasárnap délután, 
még azt se kérdezte meg, jó volt-e Mari ebéd
je és vett-e magának tiszta harisnyát szomba
ton. Kálmán árvának érezte magát és nagy, 
idegen, végtelennek tűnő fájdalmak borultak 
zsenge lelkére. Mintha egyedül hagyták volna 
egy idegen, sötét szobában, amelyben, nem tud
ja, hol az ajtó, sőt azt se tudja, hogy van-e 
ajtó? Milyen jó volna, ha csoda történne, ha 
valami nagy fény gyulna fel, ha minden, min
den máskép lenne.

Egy délután elővette Petőfit. Hátha mégis 
el tudja olvasni. De az olvasás sehogyan se 
ment, furcsa ostoba betűk torlódtak össze, a 
szavaknak semmi értelme sem volt. Türelmei 
vesztve összecsapta a könyvet.

Anyukája felriadt erre a csattogásra és 
észrevette a piros Petőfi kötetet.



— Mi az Kálmán? Te a János vitézt aka
rod olvasni?

Kálmán a könyvvel együtt hirtelen oda
szaladt az ágyhoz. Tágranyilt szemében vidám 
remény várakozott. Anyuka mosolyogni pró
bált. Sovány arcára csúf ráncok vésődtek, 
fonnyadt, fáradt, fekete ráncok, úgyhogy Kál
mán megborzongott ettől a mosolygástól.

— Hát csak add ide, majd megpróbálom... 
Talán menni fo g . . .

Halkan, nagyon halkan kezdte az olvasást, 
de hangjának zenéje, varázsa a leheletszerű 
suttogásokon is átizott. Nagy csend volt most 
a kis, köhögős szobában. Kálmán visszafojtotta 
lélekzetét és úgy hallgatta ezt a régvárt, tul- 
világinak tetsző muzsikát. Anyuka ritkán köhö
gött és szinte olyannak látszott, mint hóna
pokkal ezelőtt, amikor még fenn járt és a 
piacról maga hozta haza a zöldségtől és krump
litól duzzadó kosarat. De egyszer félbeszakí
totta az olvasást, csöppeket vett be. Kálmán 
megdöbbent, valami ijesztő sejtelem villant fel 
lelkében: nem birja tovább! De anyuka mégis 
olvasott. Arca kipirult, hangja erősebb lett és 
megint olyan bűvösen csengett, annyi meleg 
árnyalattal pompázott, mint hajdanán, mikor 
először olvasta a költeményt. Kálmán mohón 
irta a verssorokat, a rímek egyre ismerősebb
nek tetsző összecsendülését és úgy érezte, 
hogy most végre ismét eljutott; oda, ahová már 
olyan régóta készült Jancsi és lluska borzal
mas, káprázatos és gyönyörűséges mesevilá
gába. Az ágyon Cirmos dorombolt, a f.alióra 
békésen ketyegett, anyuka arca megszépült, 
szint és életet kapott, mint azelőtt. A képzelet 
egyre csillogóbb és megejtőbb szálakat szőtt



ebben a puha, gondtalan nyugodtságban.
Oda se figyelt az ujabb köhögésre. Csak 

rnikor anyuka egyre rémesebben hápogós, szor- 
työgős fuldoklással kezdett el köhögni, ocsú
dott fel a békés bágyasztó bűvöletből. A zseb
kendő tele volt vérrel, sok, sok vérrel és a 
könyvre is vastag, piros csöppeket fröccsentett 
a recsegő, riogó köhögés. És anyuka riadt, dül- 
ledt szemében rettenetes félelem viliódzott,- 
könyörgött, kiáltozott.

Kálmán egy pillanatig meredten nézte az 
anyját, majd hirtelen kirohant a szobából.

*
Hetek, talán hónapok múltak el, amikor 

ismét a könyv után mert nyúlni. A véres pety- 
tyek már elsimultak, már csak piszkos-barna 
toltok jelezték az egykori bíborvörös csöppeket. 
Kálmán csalódottan látta, hogy a vér is elfa
kul, mint minden emlék.

Anyjára azért még jól emlékszik. Különö
sen a szemére, nagy riadt szemére, amely lát
ta, hogy már nincs menekvés, amely meglátta 
azt, amit az élők csupán az utolsó pillanatban 
láthatnak meg: a halált. Riadtan remegtek 
meg ezek a szemek, csodát vártak, segítséget 
kerestek, majd a téboly cikkázott bennük az 
élet utolsó, kQtyagos tünedező lámpása. Kál
mán sohasem tudta feledni ezt az életet kö
nyörgő, tébolyos utolsó pillantást és még most 
is összeszorult a szive, amikor az utolsó esté
re gondolt.

Szomorú gondok feküdtek a gyermek lel
kére, mint mocskos rongyok, mállott szőnye
gek a zsenge, telelő gyümölcsfákra.' Nincs, aki 
törődne vele, az apja mindig goromba, sokszor



elmegy hazulról és nem szereti a panaszko
dási. Mari szerint nemsokára mostohát fog 
kapni, valami özvegyasszonyt Temerinből. A 
A mostoha fogalma pedig szorosan összefor
rott a János vitéz mostohájával, borzasztó go
noszságot érzett e szó mögött.

Lassan, céltalanul lapozgatott a könyvben. 
Ismét belekezdett a János vitézbe. Anyja hang
ját hallotta felcsengeni és maga sem tudta, 
hogy történt, de a furcsa és értelmetlen ma
gyar betűk minden m agyarázat nélkül értelmet 
kaptak, mintha egyszerre valami világosság 
gyűlt volna fel körülöttük. Már tudta mi az ö 
és az ü közti különbség, sőt a dupla, m ással
hangzókkal is megbarátkozott. Néha ugyan még 
megakadt- a ty, a gy. a sz és a zs előtt, de 
hamar megértette mi itt a törvény. A szavak 
mar ismerősek voltak, szinte mindent megma
gyaráztak. Az olvasás vidáman, ujjongó öröm
mel, szinte lázas gyorsasággal gördült tovább 
oldalról oldalra: elvész a nyáj, a gonosz mos
toha kínozza szegény Iluskát, elválnak a kert 
tövében, Jancsi elbujdosik és a sötét erdőben 
bezörget a tizenkét rabló tanyáján ...

Oly könnyen repült a versek felett, mint 
fiatal madár, aki csak most tudta meg, hogy 
szárnyai vannak, hogy övé a végtelen levegő. 
Sápadt arcára derűs rózsák rajzolódtak, sze
mében boldog lángocskák gyultak, ajkai öntu
datlanul, félhangosan mondták az olvasott so
rokat. Milyen jó lenne, háv anyukája még itt 
feküdne az ágyban és ő odarohanhatna hozzá:

— Anyukám, én el tudom olvasni a János 
vitézt!

A tulhabzó öröm nem hagyta nyugodni. 
Legalább Marinak elmondja ezt a csodálatos



újságot! A konyhában nem volt senki. Kiállt a 
íolyosó végére és kiáltott egyet:

— Mari!
A szelid tavaszi estében villamos csengett, 

vonatok fütyültek, sziréna tülkölt és néhány te
lepi kutya ugatta a boruló, sejtelmeskedő sö
tétséget. Kálmán csak azt érezte, hogy szive 
erősebben ver a rendesnél. Kótyagos örömében, 
az újság bóditó izgalmában észre sem vette, 
hogy valaki nesztelenül utána lopódzott a szo
bából, szelíden megcirogatta fejét és szenvedé
lyesen megcsókolta sugárzó homlokát.

Mi izzott ebben a csókban: hála, öröm, ju
talom, biztató boldogság? — ki lehetne ennek 
a megmondhatója? Ki tudná megfejteni a ha
lottak kései csókját túl a tegnap és a temető 
falán?





A körgalléros ember Párisban





— Két szék a második erkélyen, középen, 
első sorban.

— Csak a harmadikban van.
— Tessék? — kérdezte László és arcát 

bedugta a pénztár ablakán.
— Csak a harmadikban van! — kiáltotta 

türelmetlenül a kövér pénztárosnő és idegesen 
lapozgatott a jegyfüzetekben.

—• Akkor kérem . . .
A jegyek árát megint nem értette pontosan 

László, s a pénztárosnő megint kiabálva ismé
telte az összeget. Mögötte is türelmetlenkedtek 
már az emberek, nemsokára dél lesz, az evés 
ideje, s ezért éhesen bosszankodtak a nehézkés 
és ügyetlen jegyvásárlón. Mikor pár lépést tett 
a pénztártól egy fél frankos kigurult a kezéből. 
Milyen ügyetlen márna! Hirtelen lehajolt s ek
kor zűrös feszülés tombolt a fejében, fojtogatós 
köhögés préselte össze a mellét, kezével a 
földre kellett támaszkodnia, különben elesett 
volna. Mi van vele?

Mikor kilépett a színház kapuján, alig ju
tott lélekzethez, úgy hápogott, mint hal a kony
haasztalon. Erővel mélyen és kiadósán akart 
lélekzeni, de ez sehogyan sem sikerült neki, 
valami bizonytalan tompaság töltötte ki mell
kasát. Igaz, ez már többször előfordult, de so
hasem volt ilyen kellemetlen. Majd csak elmú
lik. Lassan, előreszegett fejjel indult a hid felé 
és erősen nyugtalanította furcsa és fonák köz
érzete. Talán csak nem lesz beteg?

Delet harangoztak és a járókelők megsok-



szorozódtak. Majdnem mindenki vidám volt 
ebben a langyos októberben, s László úgy ta 
lálta, hogy az emberek értelmetlenül sokat 
nevetnek. Miért nevetnek? Szavakon? Mozdu
latokon? Az életen, vagy ezen a bágyadt ok
tóberi napfényen, mely rosszkedvűen lecsorog 
a Szajnára? Később már észre sem vette a ka- 
cagókat, ment, mint egy alvajáró: mereven és 
méltóságosan, mert úgy tapasztalta, hogy lé- 
lekzése igy a legszabadabb. Néha összerázkó
dott, finom borzongás bizsergett végig lábain, 
a hátán, egész a nyakáig és fülében makacsul, 
ostobán zúgott valami. Biztosan meghűlt- hi
szen ez már többször előfordult vele. Ezek a 
vékony harisnyák, ez a könnyű, kedves fel
öltő! Az emberekkel, a szembejövőkkel már 
nem is törődött, ösztönszerüen lépegetett, nem 
figyelt se jobbia, se balra, semmi sem érdekel
te, csak önmaga, a légzése, a köhögése, a be
tegsége. Nem hallotta a jármüvek és emberek 
lármáját, az életet, Páris buzogó, habzsoló éle
tét; valami tompa, szürkébe süppedt a világ, 
csak ő volt, az ő ijedt, hápogós énje.

Szinte csodálkozott, mikor a Place St. Mi- 
chel-en találta magát. Hogyan is jutott eddig, 
át a Citén, a két hidon keresztül. . .  Kissé 
könnyebben érezte magát, fürgébben ment, ér
deklődése elevenebb lett és jobban kifelé for
dult.

— A jó öreg Boulmichel! —-mondta moso
lyogva és kissé érzelgősen, mikor átment a té
ren és a boulevard bal oldalán tmendegélt to
vább.

De miért ez az érzelgősség? Hiszen reggel 
látta Boulevard' St. Michelt és este is látja 
rnég, meg holnap is lá t ja . . .



Ebédelni készült megszokott kis diákven
déglőjében, a Rue M. le Prince-ben. Mikor 
azonban belépett a keskeny étterembe, akkor 
jutott csak eszébe, hogy teljesen felesleges volt 
ide jönnie, mert semmi étvágya sincsen. Üdvö
zölte az ismerősöket, az egyik megkérdezte- 
hogy beteg-e?

— Igen, — mondta László zavartan és kö
högni kezdett. — Fáj a fejem.

Keserű likőrt rendelt és bágyadt, undoros 
tanácstalansággal forgatta az étlapot. Végül 
egy körtében állapodott meg. Kissé melege volt, 
valami üde, friss dologra vágyódott. De alig 
tudott egy falatot lenyelni a finom, cuppogós, 
leveses gyümölcsből. Ment is már. Az ismerő
sök jobbulást kívántak, a pincérlány azt aján
lotta, hogy hársfateát igyon és tormát szagol
jon, mert ez a legjobb szer a meghűlés ellen. 
László csak mosolygott és bólintgatott, már 
megint nem hallotta tisztán e szavakat, de nem 
is figyelt a körülötte történt dolgokra. Folyton 
csak betegsége foglalkoztatta. Huszonhárom- 
éves tapasztalatlanságával találgatta, miért 
nincs étvágya, miért van láza? Talán tüdő- 
gyulladása lesz- talán tífusza? Az a tompa ti
tokzatos nyomás-érzés még mindig kínozza, 
még mindig fojtogatja. Mintha recsegne, pat
togna is valami ott benn, ha köhög, vagy ha 
mélyebben lélekzik. Ismét mereven vitte a fe
jét és aggodalmasan topogott előre.

A metró állomás előtt megállott s elővette 
óráját. Még egy óra sem volt. Mit csináljon? 
Blanche-sal csak kettőkor van találkája. Eh, 
mindegy, inkább ott vár rá, mint itt. Lement a 
lépcsőkön és úgy érezte, hogy valami hideg 
lehellett cirógatja végig ruhán, kabáton keresz-



liil. Eeltürte vékony kabátgallérját és úgy ült 
be a villamosba. Didergett. Teljesen összeku
porodott, kurtákat köhintett és feje belehullott 
a feltúrt gallérba, ükkor úgy érezte, mintha 
valaki mögötte állna. Lassan, nehézkesen hátra 
fordult, de senkit sem látott. Réamur-Sébast- 
polnál átszállóit és ahogy a lépcsőkön ment fel, 
ismét azt érezte, hogy valaki követi. Megfor
dult és ekkor látta, hogy ő maradt utoljára. 
Mindenki megelőzte, még egy inankós rokkant 
is. Sután, csámpásan vánszorogta a lépcsőket.

Végre megérkezett Champerretre. Itt az > 
egyik sarkon lett volna a találka. Bianche varr
ni já rt egy közeli szalonba és ezen a sarkon 
szokta öt megvárni. László most annyira fá
zott, hogy nem tudta óráját elővenni. Elván- 
szorgott az egyik órásüzlet elé és megnézte a 
pontos időt. Fél kettő. Bianche két órakor 
megy fel munkára, szóval még fél óra. Gör- 
nyedten, szinte púposán állt meg az ismerős 
kapu előtt, majd ide-oda tipegett apró, csempe 
lépésekkel, de a fél óra sehogyan sem akart 
elmúlni. Megnézte az összes kirakatokat, elol
vasta a cimtáblákat, ó hogy ismerte már őket, 
hiszen mindennapos ismerősei voltak. Az idő 
azonban makacsul álldogált és késlekedett, 
mint trécselő asszony a vásárcsarnokban. Egy
szerre csak feltűnt Bianche, mint valami vá
ratlan szerencse. Még kettő sem volt.

— Van jegy a Chatelet-be? — kiáltotta 
pajzánul.

— Van, de én . . .
— No mi van veled? Olyan furcsa vagy!
S csak akkor nézett alaposabban Lászlóra.
— Én nem tudok ma elmenni. Beteg va

gyok, azt hiszem lázam is van.



— Te csúnya fiú — durcáskodott Blanclie 
-  beteg: akarsz lenni.

— Menjél Marcelle-el — ajánlotta László.
— Nem, nem. Ha te nem jössz, úgy én 

sem megyek.
Nemsokára azonban már megbánta ezt a 

hangos, meggondolatlan kijelentést és szeré
nyen, szinte alattomos hangon kérdezte:

— A jegyek itt vannak nálad?
László előkotorászta a jegyeket s aztán 

gondosan öregurasan begombolta felöltőjét. 
Már nem didergett annyira, arca égett, mint
ha izzó kályhafény pirítaná. Blanche átvette a 
jegyeket.

— Hát jó, ha te már nem akarsz jönni, 
úgy beszélek M arcelle-el. . .  ha ugyan kedve 
lesz nek i. . .  És te mikor akarsz meggyógyulni?

László fanyarul mosolygott. Úgy fájt neki 
ez a könnyű hang, ez a hibátlan egészség, ez 
a ledér felületesség, ez a szép önző Blanche, 
aki vidáman, pajkosan nézett rá, akár csak az 
első napokban.

— Talán holnap vagy holnapután . . .
— Igazán nem jössz estére? — kérdezte 

mégegyszer Blanche, futólagosán, komolytala
nul és feleletet sem várva, csókra nyújtotta 
száját. László kedvtelenül csókolta vissza.

— Milyen jó meleg a szád — mosolygott 
Blanche. — De a csókod nagyon rövid. Hol
nap estefelé eljövök hozzád. Jó? De akkor 
hosszabb csókot tartogass számomra, különben 
megharagszom.

László keserűen, görnvedteii és csalódot
tan ment vissza a metró állomás felé. Mintha 
mindent elveszített volna. Hát ez Blanche? 
Ilyen üres, ilyen önző? Meg sem kérdezte, mi



bajom, hol fáj, arról meg szó sem volt, hogy 
munka után hozzá jöjjön, ápolja és ne gon
doljon a Chatelet ma esti előadására. Hirte
len milyen távol kerültek egymástól! Csak a 
csók, az egészséges test kapcsolta őket egy
máshoz. Most is a csókon jár az esze. Hosz- 
szabbakat követel tőle, tőle a fuldoklós, köhö- 
gős betegtől. Ez több, mint szelesség, mint 
meggondolatlan hebehurgyaság, ez durva és 
kegyetlen közöny, ez viszonyuk lazaságának, 
felületességének és érzékiségének szomorú jele. 
Olyan jól esne, ha valaki most levetkőztetné, 
ágyba fektetné, betakarná, megkérdezné hol fáj. 
akar-e teát vagy som-befőttet, vagy talán bo
rogatást a melle köré.

Alig vergődött le a villamosig, kétszer meg 
kellett állnia és hápogni és köhögni, mint aszt
más öregurnak. A villanyos már elment, mire 
leért, s a perronon már senki sem volt. Ekkor 
a másik oldalon egy szikár, különös, körgallé
ros ember jelent meg. Milyen furcsa. Mit keres 
az az ódivatú ember a végállomás érkezési, ol
dalán? László borzalommal, ködös sejtelmek
kel nézte ezt a titokzatos fekete galléros em 
bert. Jött a villamos. László beszállt. Egy vi
dám arcú, szőke lánnyal ült szemközt, aki 
hamiskásan, kihivőan nézett a lihegő, kipirult 
ifjúra. Mit akarhat tőle? Megint kaland? Mi
lyen értelmetlen és üres dolog: kaland, csók. 
nevetés, szeretkezés. Undorodott ezektől az 
üresen csacsogó csókvágyó nőktől és nem tudta 
megérteni, hogy nemrég hogy rajonghatott ér
tük. Most puha ágy kellene és a másik nő, az 
anyja, aki olyan messze v a n . . .  A szőkehaju 
kissé előretolta térdét, úgy hogy összeért az 
övével. László azonban ridegen visszahúzódott



és bosszankodva félrenézett. Ekkor éles, borzal
mas döbbenettel azt vette észre, hogy a kör
galléros ott áll a kocsi közepén. Hogy kerül
hetett ide, hiszen a másik oldalon állt, s a sí
neken senki sem mehet át? Ez a titokzatos fe
kete jelenség állandóan nyugtalanította s csak 
mikor az átszállásnál elvesztette szeme elől, 
nyugodott meg kissé. Mintha légzése is köny- 
nyebb lett volna. Érezte, hogy láza van, va
lami tompa szúrást is érzett a mellében, 110 
de mindez elviselhető volt. Csak elmúlik, ha 
ágyba búvik, ha kiizzadja magát. Úgy vágyó
dott az ágy után,mint még soha.

A St. Sulpice-nél szállt ki, s innen, úgy 
érezte, hogy még nagyon hosszú útja van ha
záig, a Rue Garanciére-ig. De valahogy köny- 
nyebben ment most. Ó. ha lefekhet, ha jól be- 
takaródzhat, milyen jól fogja magát érezni! 
Csak ágyba jusson már, ágyba. Futólagosán az 
egyetem is eszébe jutott, három órakor nem
zetközi jog lenne. . .  de most lázas, ágyba kell 
feküdnie. Majd máskor. Sietett. Amint a Rue 
Palatine-en befordult, úgy érezte, hogy valaki 
sietve felmegy a St. Sulpice lépcsőjén. Megállt, 
majd visszafelé is tett pár lépést s ekkor úgy 
látta, mintha a fekete galléros éppen besu
hant volna a templom ajtaján.

— Képzelődöm, rémeket látok csitit- 
gatta magát, de szive összeszorult a félelemtől.

Mikor végre a háza elé ért, vágyakozva 
nézett fel az ötödik emeletre. Hogy jut majd 
fel? Nagyon nehezére esett a lépcsőmászás. 
Eleint fuldoklóit, majd köhögni kezdett, feje 
zakatolt, szeme kidülledt. A harmadik emeleten 
le kellett ülnie a lépcsőre. Ült, ült, békésen, zi
hálva, fejének zizegő zúgását hallgatva. A ne



gyedik emeleten ismét le kellett ülni. Egy asz- 
szony épp akkor lépett ki az ajtón és szólt 
hozzá, de László e nagy belső zakatolástól 
semmit sem hallott. Mosolygott maflán és 
kényszeredetten. Az, asszony lement, László 
utána nézett. Lent mintha beszélne valaki a 
házmesternével, ugyan nem értette a szavakat, 
de hallotta a beszedet, egy mély férfihang 
kérdező muzsikáju mondatait. Lepillantott a 
földszintre s ekkor egy fekete .alakot látott 
mozogni a házmesteri fülke előtt. Szive a tor
kába ugrott a rémülettől- szédülni kezdett s az 
az érzése támadt, hogy rögtön lezuhan.

— ö  az! A körgalléros!
Várt. Remegve és sípoló susogó lüktetés

sel a fülében, de lassanként semmit sem hal
lo tt csak saját vérének lázas száguldását.

— A láz, a lá z . . .  — csillapította magát 
és tovább csoszogott felfelé, az otthon felé.

A lakás üres volt, a háziasszony nem volt 
otthon. László bement szobájába, de annyira 
kimerült volt. hogy nem tudott mindjárt az 
ágyba feküdni. Bevetette magát a karosszékbe 
s pirosán, zavaros szemekkel hápogott, s ek
kor mindjárt olyan jó lett, otthon volt a Tiszá
nál, forró nyári délelőtt volt, minden szikrá
zott a tüzes napfénytől, a füzesnél asszonyok 
sulykolták a ruhát, a Tisza pedig sárga, mint 
az agyag. Ő mesztéláb gázolja a vizet, s arra 
gondol hogy hazamegy, de nincs cipője. — 
Hol is hagyta? Az anyja már várja, m ár ké
szíti az ágyat. Hazamegy, akárhogy is, de ha
zamegy. Elindul, de ekkor elsötétül az ég, mint
ha fekete felhők húzódtak volna a nap elé. 
Mindenütt viz és mindig sötétebb lesz. Nem 
mer visszafordulni, egy iromba, galléros ár-



tv yék mindig: előtte van, soha el nem hagyja. 
A v í z  hideg és sűrű és mintha valaki a  lábát 
fogná. »Ne, ne, eresszen el, sietek!« Álig kap 
levegőt, úgy siet, szalad a hideg, sötét vízben, 
de a borzalmas fekete gallér utána. Jaj, most 
fogja meg! Jaj, most teríti rá a g a llé r t. ..  
megfullad, nem kap lev eg ő t... Segítség!

— Anyám! Anyám!
Förtelmes köhögési roham rázza fel, mint

ha minden szét szakadna a belsejében, mintha 
valaki valami gummi ballont fújna a mellkasá
ban s a tüdők mind jobban összeszorulnának. 
Majd az az érzése támad, ha valami nagyot, 
vastagot kiköphetne, úgy minden könnyebb 
ienne. De hiába. A hosszú zakatolós köhögés 
teljesen eredménytelen. Még kevesebb levegőt 
kap- mint azelőtt.

László most felkel, az ablakot akarja ki
nyitni, hogy friss levegőt szívhasson, s elván
szorog a tükör előtt. Belenéz a tükörbe és ide
genül nézi az arcát. Ajka szinte kék, csúnya 
barna árnyékok gonoszkodnak a szeme körül, 
orcái sötét piszkos vörösben izzanak, a keze 
pedig viaszos, fehér és hideg, mint a halotté, 
ügy pillanatra a ravatalra gondol, ahol ilyen 

kezek tartják a feszületet, azután egy másik 
tükörkép villan fel előtte. Pár nappal ezelőtt, 
mikor indulni készült, feltette uj kalapját és 
kénj^eskedve bepillantott a tükörbe. Egy csinos, 
nyalka huszonhároméves ifjú nézett vissza rá, 
űz ifjúság minden örömével.

— Milyen drága- csinos kölyök vagy te, — 
■mondotta Blanche és összevissza csókolta az 
üde rózsaszín orcákat.

De ez a fojtogatós köhögés nem engedett 
dót eilágyulásokra és emlékezésekre. László



az ablakhoz lépett és.durva, dacos mozdulattal 
feltépte szárnyait.

Enyhe, ábrándos őszi délután. Emitt a Jar
din de Luxemburg-ban sirnak, sárgáinak a fák. 
szemben a negyedik emeleten leckét magol egy 
kis leány, amott a St. Sulpice tornyai, lent né
hány autó tü lköl. . .  De Lászlónak most csak 
egy gondja van: mélyen, nyugodtan lélekzeni. 
Rövid időre csillapodik is a köhögés, a ziháló 
hápogás. Mégis csak jó a friss levegő. Lassan, 
vontatottan és roppant óvatosan megveti az 
ágyát, majd ernyedten, erőtlenül lehámozza 
magáról a ruhát, a cipőt, a nyakkendőt. Több
ször szünetet tart, leül az ágy szélére és üre
sen bámul a padlóra, a felfordult cipőre, az el
hajított harisnyára. Otthon, forró délelőtt, a Ti
sza kanyarog, a kert alján a naspolya bokrok, 
a konyhában kalapál a mozsár, az ebédlőben 
nagyapa nagyszakállu fényképe, az anyja torta
bélést kavar, ő hazajön. . . hazamagy. . .

Két könnycsepp csorog le a meggyvörös 
orcákon. Oh, ha otthon lehetne, ha dédelget
nék, ha megsimogatnák a fejét, ha azt monda
nák, hogy m eggyógyul. . .  Nem akarna még 
meghalni, még csak huszonhárom éves.

Valami pattant az előszobában. Valaki 
jön. Talán a háziasszony, talán bejön hozzá és 
mond egy-két vigasztaló szót. Mintha hason
lítana egy kicsit az any jához. . .  Csend. S ek
kor hirtelen eszébe villant a körgalléros ember. 
Ő az! Igen. igen, utána jött, s most ott áll az 
ajtó mögött. Biztosan hallgatózik. Már arra is 
pontosan kezdett emlékezni, hogy az ajtó;, 
rosszul csukta be, a körgalléros bármikor be
jöhet anélkül, hogy a kilincset lenyomná. Mi
lyen rémes! Csúnya riadt vonalak rángatod/



tak torz, idegen arcán. Ekkor gyerekesen, de 
borzalmas elszántsággal bedobta magát az 
ágyba, a paplant a feje fölé húzta, hogy ne 
lássa a fekete galléros rémet. De ez a hirtelen 
és ostoba védekezés hatalmas köhögést váltott 
ki belőle, úgy, hogy rögtön kibújt a paplan alól 
és ismét az ágy szélére ült. Melle eszeveszet
ten kezdett zihálni.

— Jaj! Jaj! — kiáltotta és olykor felpró
bált állni, de mindig visszazökkent. A mellé
ből rosszhangu sipolás, recsegés, huhogás sza
kadt fel, mint nyekergő és sebesen hajtott vá
sári kintornából. A levegő folyton fogy, a tü
dők, mintha teljesen összelapulnának, semmit 
sem tudnak tágulni, mindjárt megfullad, jaj 
nem le sz . . .  segítség!

És ekkor minden ernyedt erejét összemar
kolta és felállt. Érezte, hogy megfullad, ha még 
egy-két pillanatig igy marad. Jobb kezével gör
csösen az ágy tám lájába1 kapaszkodott, bal ke
zét pedig felemelte, lóbálta, mintha repülni 
akarna. Az ablak nyitva volt, kirepülni, mint 
valami nagy m adár a könnyű levegőbe, s men
ni haza, haza, a Tisza p a r tjá ra . . .

Levegőt! Levegőt! Teljesen elkékül, mint 
a szilva, erei kidagadnak, szeme eszelősen me
red az enyhe párisi égre, izzadsággyöngyök 
csillognak homlokán, arcán pedig fekete árnyé
kok gázolnak végig. Na most! Mindjárt vége 
lesz!

De ekkor megváltásszerüen meleg, sós fo
lyadékkal telik meg a szája, mely boldogan 
bugyog, rocsog, fröcsög ki a száján és az or
rán. László visszaesik az ágyra, de mindig 
ujabb és hatalmasabb vércsomókat kell kiköp
nie. A padló m ár olyan, mintha nagy tál pa



radicsomlevest öntöttek volna ki. Könnyűnek 
és fáradtnak érzi magát és lehajtja fejét a pár
nára. A feje oly sápadt, mint valami bohócé, 
aki a szája köré vastag vörös festéket kent. A 
párna, az ágy, az ing is tele van evvel a vi
dám, megváltó vérrel — nem baj, de most olyan 
könnyű. Még egyszer-kétszer kibuggyan a szá
ján egy kis habos vér, azután béke van, az 
egész napi kinnak és hápogásnak vége. Oh, mi
lyen jó. Lehunyja szemét, boldog és bágyadt 
és máris úgy érzi, mintha aludna.

— Anyám,. — nyöszörgi szelíden, mintha 
csak otthon lenne, a szomszéd szobában alud
na az anyja, beteg kis fiú volna és az öreg 
falióra tik-takolna a falon.

— Anyám, — nyafogja mégegyszer és 
hangját fáradtan, alázatosan leejti, mint ahogy 
az engedelmes gyermekek szokták.

A körgálléros csendesen belép a szobába.



Holnap holnapután.





Már tiz napja agy éltek, mint az őrültek. 
Sötétben, hirek, bizonyosságok nélkül, rémsé
gek, rettenetek, riadalmak között. — Kint ta
nyáztak a szabad ég alatt, a piszkos autók
ban, a szűk sátrakban, zilált arccal* szemükben 
a téboly ingatag lámpása integetett. Gyerekek 
nyafogtak, piszkos munkás asszonyok átko- 
zódtak, az emberek minden kis zörejre felsi- 
koltottak, híreket szomjaztak, a levegőt kém
lelték és álmatagon, figyelmetlenül fel-felria- 
dozva őgyelegtek ide-oda.

— Borzasztó! Borzasztó!
A katonaság kint tanyázott a Houdan ha

tárában. Szétszórtan, züllötten, rosszkedvűen, 
fáradtan, mint a többi emberek. A tisztek ke
veset beszéltek, szelídek és szórakozottak vol
tak, az őrmestereknek is elment a kedvük a ká
romkodástól.

— Menjünk a vasútvonal mentén — indít
ványozta Róbert. — Arra sokan szöknek át. 
Különben i s . . .  Ki törődik a katonákkal?

— Akkor gyalog kell mennünk, ha csak 
valahogy Septeuilig nem jutunk az autóval. 
Csak azt tudnám bizonyosan, hogy a foszgén 
motorrobbanást okoz-e, avagy csak rémhír ez 
is, mint a többi?

— Nem, nem, ez komoly lehet. A katona
ság nem használ egy motort sem, pedig én 
rnágam láttam, mennyi katonai gép áll kint az 
utón.

Az utak különben is tele vannak autókkal. 
Még Septeuilig sem lehetne menni.



— Én mégis m egyek! — kiáltotta Róben.
-  Gyalog.

A parancsnokságot folyton ostromolták, 
hogy jöttek-e már hirek a Városból, de a ka
tonák csak vállukat vonogatták.

— De mikor mehetünk már egyszer?
— Aki a halálba akar rohanni, az mehet-

- szólt fanyarul egy fiatal hadnagy és csvi- 
ny ráncok karcolták össze bágyadt arcát.

Zavaros, rekedt rikoltozás követte szavaii. 
Azt mondják, sokan már visszajöttek. Miért 
nem engedik hát őket? Meddig kell még itt 
várni? Mikor kapnak m ár friss kenyeret? Ezt 
igy tovább nem lehet kibírni! Meg kell őrülni! 
Meg kell őrülni!

Róbert észre sem vette, hol van a katonai 
kordon. Már Tacoigniéres közelében járt, ami
kor két katona sietett utána.

— Hova megy?
— Ameddig lehet — szólt Róbert és kissé 

meglassította lépteit. — És maguk hova men
tiek?

A katonák nem válaszoltak erre a kérdés
re, hanem arról beszéltek, hogy Versaillesben 
sokan életben maradtak és állítólag katonai bi
zottság is ment volna Versaillesba. Róbert vi
dámabb lett erre a beszédre, talán nem is igaz 
az az elképzelhetetlen borzalom. Némán, friss 
lendülettel lépkedett a sinek között, elől ment 
a nyúlánk kékszemü katona, mögötte Róbert és 
az alacsonyabb, akinek az egyik szemöldöke 
ferdén felfelé szökött s ezért valami hetyke, 
hamiskás kifejezése volt az arcának.

Két sportsapkás fiatalember tűnt fel a töl
tésen, velük szembe jöttek. Az egyik különösen 
izgatott volt.



— Ne m enjetek! Még eddig mindenki meg
halt, aki Versaillesig ment.

— Ti honnan jöttök? — kérdezte a kék- 
szemű katona.

— Villiersből. De tovább nem lehet. — 
f;gy élő lelket sem látni arrafelé. Érezni már a 
gázszagot. . .

— Én csak Sevresig mennék — mondta 
tétován és szomorúan a ferdeszemöldökü. - 
Ott van a lakásom, ott hagytam a családom . . .

— Nem lehet! — siránkozott furcsa arc
rándulással a sportsapkás. — Én is mindent 
elvesztettem . . .  Mindenkim a Városban ma
radt . . .  Ez borzasztó!. . .

Arcán végigcsorogtak a könnyek. Lecsuk- 
lott fejjel bandukolt tovább. Társa egy szót 
sem szólt, némán ment utána, mint az árnyék. 
A katonák kissé megálltak, látszott rajtuk., 
hogy tétováznak. Róbert türelmetlen lett és in
dulni készült.

— - Addig megyünk, ameddig lehet.
A katonák lassan megindultak. Most Ró

bert ment elől. Valami kertészet mellett mentek 
el, sok tarka rózsa, ochidea, krizantém és más 
virág virított önfeledten, lágy, őszi színekben. 
Róbert nem vette, észre a virágokat, pedig más
kor mindig Blanche-ra gondolt, ha virágot lá
tott. Mert Blanche nagyon szerette őket, so
káig őrizgette, ápolgatta, babusgatta, locsolgat- 
ta azt a pár kis cserepet, amit születésnapjára 
kapott. Mindegyik olcsó, ványadt virág fel
frissült a lágy, simogatós asszonykezek alatt. 
Róbert ugyan Blanche-ra gondolt, de azért nem 
vette észre a virágos kertet.

Néhány ház állott a sinek mentén, az egyik 
előtt emberek álldogáltak. Róbert kissé meg



torpant. Egy katona feléjük tartott.
— Mi az? Szöktök? és mosolygott.
Ez volt talán az első ember, akit moso

lyogni láttak. Róbert is nevetni próbált, de 
nem a legjobban sikerült. A katona komoly 
lett, azonban csupa jóakarat maradt.

— Versaillesig mehettek, most jött vissza 
egy vegyészmérnök, aki reggel ment át kerék
páron.

— No és mit mesél? Mi van Versailles- 
ban?

— Mi legyen, — szólt most már szinte ko
moran a mosolygós katona. — Halál. Csak 
halál.

— De, — erősködött Róbert, — Houden- 
ban azt beszélték, hogy sokan életben m arad
tak . . .

A katona legyintett és tovább ment. A 
vándorokat megint valami tétovaság gáncsolta 
el iramló szándékukban- de aztán mégis meg
indultak s pár perc múlva már rendes katonás 
ütemben mentek Garanciéres-ig. Onnan már 
csak tiz kilométer Viliéres, ahonnan viszont ti
zenkét kilométer Versailles. A katonáknál tér
kép is volt, ezért tudták olyan pontosan az 
adatokat.

— Én csak Sevres-ig mennék — lihegett 
a ferde szemöldökű, aki legkevésbbé birta az 
iramot, — de, azt h iszem . . .  ne menjünk ma 
Viliéresnél tovább. Addigra este lesz. Minde
nütt sötétség lesz és én félek a sötétségtől.

Fáradtak voltak és kicsit tébolyodottak, 
mint mindenki, aki tiz nap óta a Városon kí
vül várakozott, borzongott, remegett, átko- 
zódott.

Garanciéres körül katonák tanyáztak. Az



egyik — őrmester lehetett — szürke körgallér
ban állt az egyik csoportban és mikor észre
vette a jövevényeket, nagy, kemény lépésekkel 
feléjük tartott.

— Hova mentek? — kérdezte nyersen.
A nyúlánk, kékszemü volt a legnyugodtabb, 

a kis sevresi, meg Róbert lihegtek a gyors 
tempótól, meg az izgalomtól. Ezért a kéksze- 
mii válaszolt:

— Addig megyünk, ameddig lehet. .
— Hát nem tudjátok, hogy a kordonon 

tűi senki sem mehet a parancsnokság engedé
lye nélkül? Mi? A halálba akartok menni? A 
mérges gázokat eddig hozza a szél.

— De h á th a . . .  — ellenkezett Róbert — 
életben m aradtak . . .  talán csak elájultak . . .

— Ostoba beszéd! Senkisem m aradt élet
ben! Négymillió ember halt meg percek alatt! 
Ez biztos. A repülőgépek mindennap kémlelik 
a Várost, de az életnek eddig semmi nyoma 
sem volt fellelhető. És kísérleteket is csinálnak, 
de eddig a gázok még nem oszlottak szét, még 
mindig életveszélyesek. Most tehát eleget be
széltem. Hátra arc! Vissza a kordon mögé!

— Őrmester ur, — fújt szánalomkeltően a 
köpcös sevresi — legalább azt engedje meg, 
hogy kissé kipihenjük magunkat. Nagyon fá
radtak vagyunk.

— Hát üljetek le.
Nagy szuszogások közt telepedtek le a 

talpfákra. Az őrmester otthagyta őket. Hall-, 
gattak. Nagyon csüggedtek voltak, de azért 
mindhármukban a kétely tovább dacoskodott. 
Tovább és tovább, ha mindjárt a halálba is, de 
tovább a régi világba, az övéikhez a Városba! 
A kékszemü egy kis tabacra gondolt a Piacé de



Clignancourton, a kaszárnyával szembe. A íer- 
deszemöldökünek anyja jutott eszébe, amint a 
gázon a  kávét melegíti. Istenem, iszik-e még 
olyan jó, meleg kávét abban a rózsás ibrik
ben? Róbert most észrevette az előtte elnyúló 
keskeny kertet, a bágyadt sárga rózsákat és 
Blanchra meg Susannera gondolt.

Csökönyösen hitte, hogy őt várják odaha
za, felesége kikérdezi majd, hogy hol járt, mi
lyen üzleteket csinált és ő m ár készülődött a 
válaszra. Angersban elég jól dolgozott és Bre- 
tagneban is eladott néhány villamos vajköp il
lőt. Mindent összevetve, meg lehet elégedve e z 
zel a kéthetes Htjával.. .

— Nincs egy cigarettátok? — kérdezte a 
sevresi és szemöldöke még ferdébbnek tűnt fel.

Senkisem válaszolt, talán nem is hallották 
ezt az ostoba kérdést. Napok óta nem lehetett 
cigarettához jutni, ezért teljesen haszontalan do
log volt cigarettáról beszélni. A kékszemti hát
radőlt és lehunyta szemét. Keserűen káromko- 
dós hangsúllyal nyögött egyet. Róbert óvato
san lement és körülnézett. A vidék teljesen 
néptelennek látszott, úgy látszik, csak a másik 
oldalon vannak katonák. Néhány bizonytalan 
lépést tett előre, a Város felé. Egyszerre meg
állt. Mintha valaki kiáltott volna . . .  Visszanéz. 
Minden mozdulatlan. Ismét pár lépést tesz. É r
zi, hogy lábai vizesek, a talaj itt lenn ingová
nyos- de most már mindegy. Tovább! Tovább!

Mikor már jó messze járt, akkor nézett 
csak vissza. Sehol senki, a csend szinte re tte
netes. Felkuszott megint a töltésre. A két ka
tona még mindig ott hevert, de a garanciéresi 
katonákat elfödték a fák. Boldogan szaladni 
kezdett, néha hangosan felkacagott és rákon-



cáliánul kurjantott, ügy néptelen őrház vagy 
állomás tűnt el mellette, három tehervagon, 
azután csak fák, póznák és csend, csend, csend. 
Most kezdte először érezni a csend borzalmát 
és úgy akart ellene védekezni, mint gyerekko
rában, amikor fojtott, sötét csendben ment_ át 
kis házuk udvarán: dudorászott. És egy régi, 
kopott kupié dallamával sietett, botorkált, li
hegett előre, cgvre előre. Egyszerre . inegué- 
anult és megtorpant. Valami mozgott a távol
ban, a töltés alatt húzódó utón. Róbert legug
golt és négykézláb kúszott a legközelebbi bo
korig. Szive rettenetesen kalapált, ,ugy érezte, 
hogy most észreveszik és visszaviszik. A foga 
is vacogni kezdett, mintha a hideg lelné. Szá
jában mégis valami forró szomjúság lángolt. 
JVlég beteg lesz és gondot okoz Blanchenak . . .

Két katona közeledett és egy asszony dü- 
íöngött közöttük, mintha részeg lenne. Az asz- 
szony kiabált, sikoltozott, de Róbert zakatoló 
szive és lázban zugó feje miatt semmit sem 
értett. A két katona húzta, tolta az asszonyt. 
Az asszonynak kormos volt az arca, szemei 
ijesztően fénylettek. Végre elmentek és Róbert 
végre felemlkedhtett. Kissé szédült, de azért 
megint szaladva botorkált tovább. A torka kín
zóan száraz volt. Nem messze valamit fényleni 
lá to tt: csatorna, patak vagy poshadt ingovány? 
Mit bánja ő! Szomjas, hát iszik. A viz a bo
ruló esti fénynél elég tisztának látszott. Róbert 
ráhajolt a zöld tükörre, bal kezével egy kiálló 
köre támaszkodott és száraz nyelvével kutya- 
módra lepetyelte a vizet. F á rad t/ türelmetlen 
és ügyetlen volt, hamarosan vizes lett az ar
ca, a kabátja, a melle, a könyöke, de legalább 
szomjúsága csillapodott. Mikor pedig torka



szárazsága alábbhagyott, valami hirtelen ál
mosság zuhant rá. Álig tud pár lépést tenni. 
Szemhéját már semmi sem tudja felpeckelve 
tartani, lábaira titkos sulyok akaszkodnak. Jaj, 
de f á ra d t! . . .

Csendes este pihegett a dermedt tájon. Zu- 
gos, borzongás csend, amely nagyon hasonlított 
a halálhoz. Az országúton semmi, a töltésen 
semmi, a Városban semmi, az égen semmi; se 
hang, se fény. se mozgás.

Róbert lehullott a töltés lankáján. Néhány 
percig átborzongott rajta ennek az esti csend
nek és fénytelenségnek minden iszonyata, az
tán hirtelen lecsukódtak szemei és nyitott száj
jal horkolni kezdett, mint otthon Blanche mel
lett a Rue Lecourt tisztátlan bérháízában.

*
Egy rigó fütyült az egyik aszott cseresz

nyefán és Róbert felriadt. Már hajnaiodott. Hi
deg párák pihegtek a mozdulatlan táj felett. 
Az ég morcosán ráncolgatta felhős arcát, fönt 
nyugtalan szél nyargalászott a felhők között. 
A rigófütty szinte ordításnak tűnt ebben a vég
telen, dermedt csendben, ebben a vigasztalan 
süketségben.

Róbert megint lement a vízhez, bedugta 
nyelvét a vizbe, ivott, megdörzsölte arcát, sze
mét, halántékát. Fázott, de azért jól esett ez a 
mosdás, valahogy úgy érezte, hogy kimossa 
szemeiből ennek a néma, halálarcu tájnak a 
képét, mint egy bamba álom emlékét. Csak 
egy pillanatig gondolt arra, hogy rendbe kelle
ne hoznia magát, azután lebiggyesztette ajkát, 
jobb kezefeje legyinteni próbált: a halottaknak 
igy is jó lesz!



— De nem! Nem!!
És máris sietett, dacosan,, szaporán lép

delt, haját a szél cibálta, arcába csípős szagok 
csapódtak.

— Élnek, élnek! — dudorászta, orditgatta 
akaratosan, a halott csenddel ingerkedve.

A széles és sima országúton ment tovább, 
néha már egészen tisztán intett feléje Versailles. 
Most már bizonyosra vette, hogy Versailles;;.; 
akadály nélkül eljuthat, talán még tovább is.

Szaladni kezdett. Versailles, ott van Ver
sailles! Gyerekes ujjongás ágaskodott, inger- 
kedett bensejében. Mintha megszökött volna az 
iskolából, a sandaszemü tanító most biztosan 
őt szidja, beírja a könyvbe, de ő a határtalan 
szabadságban tombol, vágyai után szalad és 
csupa tiltott dolgot fog ma elkövetni. Versail
les, a  szökés, a szabadulás!? És most itt van 
Versailles előtt, túl mindenféle szófogadáson, 
katonai kordonon, bölcs belátáson. Versailles!

Szinte állandóan szaladt, de egyszerre 
megtorpant. Egy kerékpáros tiint fel az utón, 
egy élő, mozgó kerékpáros. Sietve közeledett 
feléje. Róbert megkövülve nézte a közeledő 
életet, szive folyton magasabban lebegett a 
mellkasában. Most rajta kapták. A menekülés
ié  nem lehet gondolni,, elrejtőzni sem lehet már. 
Visszaviszik! Nem tudott egy lépést sem tenni, 
lábai zsibbadtan, bénul tan cölöpöztek a földbe.

A kerékpáros lassított. Szelidarcu fiatal 
embernek látszott.

— A bizottság a Butte Montbauronon van. 
Hozott valami élő állatot? Tegnap három macs
kánk megdöglött. Nem látott valami állatot itt 
a közelben?

— Nem láttam — mondta Róbert hirtelen



nyugalommal és megigazította nyakkendőjét. — 
Egy-két rigót hallottam fütyürészni arrafelé.

A kerékpáros kissé mosolygott.
— Az nem jó. Az őrnagy ur azt mondta, 

hogy macskát, kutyát vagy nyulat hozzak a 
kísérletekre.

— Akkor vissza kell menni Houdanig. Ott 
van elég.

— Az messze van, a bizottság pedig ina 
még a Városig szeretne menni. Kár, hogy mo
torral nem lehet. . .

A kerékpáros indulni készült.
— Hol van a bizottság? — vetette oda 

könnyedén Róbert, mert m ár biztosnak érezte 
magát.

— A Butte Montbauronon. De ne menjen 
az állomás felé, mert ott rettenetes sok a hulla 
Menjen inkább a töltés mellett és kerüljön 
Sceaux irányába.

A kerékpáros már ment is. Róbert nagy 
komoly lépésekkel ment Versailles felé. Mintha 
valami bizonyosság költözött volna belsejébe, 
mintha visszatért volna egyensúlya, önbizalma, 
életcélja. Legjobb, ha jelentkezik a bizottság
nál, hogy hajlandó bemenni a Városba, a Rue 
Lecourbe-ig. Esetleg elvállalja egy kutya, vagy 
egy házinyul szerepét. Ö nem fél a hulláktól, 
sőt attól sem fél, hogy a mérges gázok, ame
lyek itt-ott megrekedtek, megölhetik. Ezért leg
okosabb, ha jelentkezik a bizottságnál és el
vállalja azt a szerepet, amit reábiznak. A bi
zottság úgy látszik vár valakit, különben a ke
rékpáros nem közölte volna, hogy a Butte 
Montbauronra menjen. Nyilván összetévesztette 
valakivel. Valószínűleg nem fest olyan züllöt
ten. De hát fontos-e ilyenkor a tiszta gallér, a



borotvált arc, a vasalt nadrág, a kecsesen meg
kötött nyakkendő? Fontos-e még valami ez
után és emellett a nagy Halál után?

Lassabban, de azért tétovázás vagy csüg- 
gedés nélkül ment Versailles felé. A nap feltá- 
pászkodott, a szürke felhőrongyok mintha 
foszladoztak volna. A szél megrázta a fáradt 
fákat. Róbert éhes volt. Talán Versaillesban, a 
bizottságnál kap valamit enni. Csak ne lásson 
sok hu llá t. . .

Valami édeskés, áporodott illat lengett a 
széllel, mintha rothadt kajszin barackok erjed- 
r ének valahol. Néha olyan érzése volt, mintha 
pörkölt gumiszaggal vegyülne ez az édes, rot
hadt sóhajtás. Ezek az illatok lennének a gá
zok, a hullák, az üszkös házromok, a rengeteg 
borzalom előre küldött hirnökei? Róbert kissé 
nehezebben lélegzett, máskor azonban meg kel
lett állapítania, hogy ez a lélekzési zavar csak 
Képzelődés. Ilyenkor elevenebb lett, frissen lép
kedett, de ha ismét fanyar, furcsa szagot ér
zett, akkor lecsuklott a feje és sáros, maszatos 
zsebkendőjét az orra alá tartotta.

Messziről egy autót látott, mintha még 
több is állna mögötte. A kíváncsiság erősebb 
iramot adott lépteinek, a rettenetes sejtelem, 
amely lelkét megülte, elfelejtette a sűrűsödő, 
émelygős gázokat.. A házak, ezek a sápadt, élet
telen kulisszák egyre szaporodtak, amott egy 
csonka gyárkémény, körülötte füstös, hült ro
mok. Róbert mellében félelmes nyugtalanságok 
bizseregtek, mintha valami elképzelhetetlen ér
dekes és nagyszerű dologra várna, mely pár 
perc, vagy pillanat múlva feltárul előtte. És 
ime, már itt is van a nagyszerül borzalom!

Az első autó lecsúszott az árokba. Szép fé



nyes, borvörös autó volt. Róbert óvatosan kö
zeledett feléje. Hát űrén: benne vannak! Öten, 
egym ásra hullottam az egyik nő az ajtó kilin
csén ta rtja  a kezét. A sarokban egy öregur sző
rös, zöld arcával Róbertra néz, a többi egymás 
hegyén-hátán.

—Ez rettenetes! — kiáltotta a borzalom
tól fuldokolva és a többi autóhoz rohant.

A második autó, kis szürke taxi. Négyen 
ülnek benne. A sofőr feje a volánon fekszik,mint
ha aludna. Hátha csakugyan alszik. Az egyik 
férfi tátott szájjal fekszik a másik vállán. Arca 
szürkés-zöld, kockás, barna sapkáját erősen a 
homlokába húzta, nyakkendője pipacspiros és 
szinte világit a rothadt, szürke arc alatt.

Róbert néhány lépéssel eltámolygott az au
tóktól és köpött, prüszkölt, mintha valami un
dorító bogár repült volna a szájába. De ezzel a 
köpködéssel nem könnyebbült meg, hiába akart 
tovább sietni, valami fárasztó, nyomasztó érzés 
kínozta, fojtogatta, egyre több nyál szaladt ösz- 
sze a szájában, a gázok kószáló, fanyar szaga, 
a hullák édes bűze betöltötte orrát, száját, egész 
agyvelejét. Öklöndüzni kezdett. Meg kellett áll
nia, szájából csörgött a nyál. Azután előre tá- 
molygott bukdácsolt, mint egy részeg s igy tá 
molyogva jutott be Versailles utcáiba. Jófor
mán semmit sem látott.

— Az állomást elkerülni! Ott sok a hulla!
Ezt a figyelmeztetést ismételte s egyszer

re csak egy sorompó zárta el az útját. Ki felej
tette el ezt felhúzni? Megkerülte a sorompót, 
majd a sínek között szaladt tovább. így beju
tott a Városba! Lelkesen szaladt. Nyála még 
csörgött, szemei vizesek és vörösek voltak az 
öklöndözéstől. És most a házak, utcák, hidak.



felbillent motorok, ferde autók és zöldes, kó- 
kadtfejü emberek között érezte meg a legbor
zasztóbb valamit, ami minden bűznél, gáznál, 
tátottszáju hullánál és füstös, roskadt házaknái 
rettenetesebb: a csendet.

Csend! Csend! Süket, végtelen csend! — 
Mintha bedugultak volna a fülei. De lépéseit, a 
kavicsok riadt zörrenését tisztán hallja. Körü
lötte tehát a halál hallgatott. Csak ő élt, csak 
ö egyedül.

Ez a halott csend végigludbőrözött a hátán 
cs zúgni kezdett a fejében. Csend, mindig csend 
mely egyre szorosabban öleli át, mint valami 
szűkülő abroncs.

— Halló! — kiáltotta bele a rettenetes der- 
medscgbe.

—- Halló — kiáltotta mégegyszer felemelt 
fejjel és kétségbeesett grimasszal.

Nem látta az utat, nem törődött a bezárt 
ajtókkal, az elhamvadt házakkal, a fonnyadt, 
leforrázott salátára emlékeztető fákkal, az itt- 
ott felbüzlő hullákkal. Dillledt, vörös szemmel 
sietett, botorkált a sinek között és mellett és 
mereven előre nézett. Nem érezte m ár többé a 
hullabüzt. az üszkös romok fanyar lehelletét, a 
megrekedt szelet, amely olykor lágyan végig
tapogatta a barackillatu gázokat. Nem érezte a 
csapongó piszkos, zülött testét. Nem érezte 
már az éhséget, a szomjúságot, csak ment, 
ment- néha lassított és mosolygott, máskor si
etve és fontoskodó arccal lépkedett tovább.

Élet! Élet! — robbant ki egyszerre, 
mert valahol egy motor kezdett búgni.

Ide-oda kapta a fejét, közben kurta nyivo- 
gások szakadtak ki belőle. A motor kattogása 
szinte elviselhetetlenül erőssé vált pedig a re-



piilőgép még messze és magosán járt. A levegő 
zúgott, pattogott, berreget, kalapált, megjött az 
élet, a zaj, a feltámadás.

Róbertnek egy régi, keleti jelenet jutott az 
eszébe. Színházban látta-e avagy a moziban? 
De most utánoznia kellett ezt a jelenetet. Leve
tette magát a földre, majd felemelkedett, k itár
ta karjait és becsukott szemmel kiabálta:

— Allah! Allah!
Azután ismét levetette magát, mint egy 

imádkozó fellah. A repülőgép Versailles felett 
búgott, ballagot, majd eltűnt és egyre halkab
ban duruzsolt. Róbert várt, megvárta mig a 
csend ismét olyan hatalmas és rettenetes lett, 
mint az előbb. És a csend tágult, terebélyese
dett, mindent betöltött, mint az óceán az el
süllyedt hajóban. Róbert süketen feküdt a ka
vicsokon, majd hirtelen felugrott és megcibálta 
füleit. Kisujját bedugta az egyik fülébe és rázni 
kezdte, hátha felnyílik a hangok lezárt kapuja, 
de hiába. A másikat is megpiszkálta, de a csend 
kérlelhetetlen volt. Oh, ha megint valami motor 
berregne, ha valami kiáltás, üvöltés hasítaná 
szét a hangta lanságot' Ha csak halk beszéd, 
távoli zene, fojtott ének. dünnyögő. nyöszörgő 
pusmogás, csüggedt sóhajtás, valami sápadt 
hang duruzsolna körülötte! Ha valami susogás, 
állomszerü surranás, egércincogás jelentené, 
sejtetné, bizonyítaná az életet.

De ez a csend kibírhatatlan.
Ujját ismét fülébe fúrja és oly türelmetle

nül rázza, hogy fájdalom hasogatja a fejét. Mi
kor pedig kihúzza, körmén friss, piros vér csil
log. A csend azonban süket és mozdulatlan, 
mint a keleti istenszobor.

Róbert tétova tekintete most végigtapogat



ta a környéket. A töltés kissé magasabban ve
zetett, előtte Sévres hallgatott. Az ott talán 
Meudon és a meutioni erdő. Hullát seholsem 
látni. Amott fekete toltok, ott tűz lehetett. De 
abban az irányban az Eiffel torony banális alak
ja hívogat a tiszta kék égben. És kupolák és 
tornyok és kémények: a Város!

Róbert most sietős léptekkel botorkált to
vább és tovább. Tekintete ismét zavaros lett, 
már nem vette észre a megdermedt élet, meg 
a kimúlt és rodthadó Sziv megrázó je leit: az 
összetorlódott autókat, a felborult autóbuszo
kat, a hullák döbbenetes helyzetét, mely olykor 
éiőt sejtett az oszladozó emberekben. Ú tját két
szer is eiáilták az összetorlódott autók, de Ró
bert mindig talált kis rést, ahol átsurranhatott. 
A félelem már époly ismeretlen volt számára, 
mint az undor, nyugodtan gázolt át hullákon 
bűzökön, borzalmakon. Minél közelebb érezte a  
Várost, annál inkább rohant és törtetett. Szá
guldása szinte ösztönös volt, nem tudta merre 
jár, Sévresben alig járt egy-kétszer életében, 
mégis letért a sínekről és a legrövidebb utón 
igyekezett a Város felé. Egyszerre eszébe ju
tott, hogy a kis íerdeszemöldökü most már itt
hon lenne, az anyja talán itt lakik a közelben, 
de azután elmerült a kis sévresi köpcös alakja.

Mikor a Szajnához ért, szinte megdöbbent 
a folyó életén. A Szajna itne él, folyik és szinte 
zug ebben a rettenetes csendben. Él, mozog, be
szél! És Róbertban most ismét felszakadt a re
mény: hátha él Blanche és Susanne?

— Igen, ők élnek!
Alig tudott átmenni a hidon. Valami húzta, 

hívogatta, hogy ezt a boldog vizzugást hallgas
sa. Ez az élet egyetlen jele ebben a végtelen és 
könyörtelen halálban. — Szinte elbűvölte a viz



surranó, örvényes játéka, meg szeretett volna 
pihenni ennél a kis zajnál, mint végtelen, der
mesztő hómezőben egy meghitt, meleg kunyhó 
ölén, mint végtelen és vigasztalan sötétségben 
egy mécses felvillanó fényénél. A viz kacéran 
nyújtózkodik, ide-oda forog, viháncolva hány
kolódik, talán a halak is élnek ott lenn és a -Vá
ros halott, az emberek halottak, a kutyák ha
lottak, a madarak halottak, a macskák halot
tak . . .  O h .. .  Nekik is volt egy nagy fekete 
macskájuk, Blanche nagyon szerette, ágyba 
szoktatta és a folyosóra nyiló ablakot mindig 
nyitva tartotta, hogy Leó hazajöhessen.. .  A 
viz olyan, mint tiz nap előtt, mint tiz év előtt.

Nagyon nehezen vált meg a víztől és ment 
tovább Boulogne felé.

Az avenue üresnek látszott. De mégis mint
ha ott messze állna valaki! Igen, ott valaki áll! 
A borzalom és a csend versenyt fojtogatták Ró
bertét. Ismét felcsillant benne a gondolat, hát
ha még élnek? Jól emlékszik egy nyurga, nagy- 
orru fiatalember szavaira, aki Houdanban, ab
ban a tébolyitó zűrzavarban azt magyarázta, 
hogy a gázok nem hatolnak tizenöt-husz méter
nél magasabbra, ezért a negyedik és még m a
gasabb emeleten lakó emberek mindenesetre 
életben maradtak. Az ő lakása az ötödik eme
leten van, következőleg Blanche és Susanne 
még élnek, hacsak le nem mentek és nem ^akar
tak menekülni. De az is eszébe jutott mostan, 
hogy egy idősebb ur, aki mérnöknek mondta 
magát, hamar lefújta a felnyíló reménybóbitá
kat. Ez a keményhangu ember azt állította, 
hogy a gázok nyugodt időben ötven-hatvan mé
ternyire is felszállnak és pusztítanak, de csak
hamar ellenmondtak neki, a további vita már



izgalmas zűrzavarba fűlt. Valaki a foszgénrői 
beszélt, de hogy mit, a rra  már nem emlékszik.

Megszokott, tám olygó. lépésekkel ment vé
gig a halott avenuen. Kissé szédült, valami fur
csa émelygés kínozta. A levegő valóban elvisel
hetetlen volt. Most veszi észre, hogy egy álló 
alak egy oszlopba kapaszkodik s amellett ke
rékpáron ül. Ugyan már lecsúszott az ülésről, 
de az első kerék és a kormány mereven áll
tak a csatornarésben, ezért nem bukott el a ke
rékpár és az oszlopba kapaszkodó kerékpáros. 
Amint közelebb ért hozzá eszmélt csak arra, 
hogy ez a kerékpáros a Város felé igyekezett. 
Ez nem menekülő, ez visszatérő, olyan mint ő.

Kíváncsian nézte az oszlophoz támaszko
dó és a kerékpáron ülő hullát. Barna sportsap
kát viselt, szája kissé nyitva maradt, mintha 
oxigént hápogna. Arca nem volt olyan zöldes, 
mint az eddig látott hulláké. Hátha csak elájult? 
Róbert kissé megérintette a vállát, mire a sport
sapkás fiatalember és a kerékpár a földre zu
hant. Ez a zuhanás oly hangos és borzalmas volt 
a dermedt, halott csendben, hogy Róbert, mint 
iszonyatosan megijedt kis gyerek, aki rossz 
fát tett a tűzre, ész nélkül szaladni kezdett lés 
csak jósokára mert lassítani és vissza nézni. 
Úgy látta, hogy a hulla békésen fekszik az 
utón. Talán nemsokára ő is igy fekszik vala
hol. . . .  Vissza szeretett volna menni. A levegő 
nehéz volt és orrfacsaritóan undorító. Csügged
ten,rosszkedvűen nézett körül és elgondolta az 
útirányt. Ha igy megy tovább egyenesen, ak
kor az Avenue de Versaillesra fog kijutni, azu
tán átmegy a Szajna baloldalára és hamarosan 
ott lesz a rue Lecourben.

A Város egyre közelebb jött. Az egyik fod



rászüzlet ajtaja nyitva volt. Bent néhány hulla 
feküdt a padlón. A bejárat melletti tükörben 
Róbert megpillantotta magát, de nem ismert 
önmagára. Milyen mocskos mindene, vonásait a 
téboly kuszáira össze, szemében a rettenet vii- 
lámlik... P ár percig dermedten nézte a tükör
ből visszanéző arcot. Nem értette, nem ismerte 
meg. Lassan minden értelmetlenné vált előtte, 
lelkére, mint valami nagy, nehéz felhő, ráboruií 
a csend, a halál, a megsemmisülés bódulata. 
Négy millió hulla hallgatott és büzlött a V áros
ban.

Egyre lasabban dülöngött az avenuen. Már 
nem érdekelte többé Blanche, Suzanne a rue 
Lecourbe. Lélekzete nehéz volt. a fejét feszí
tette valami: a csend, az éhség, a halál, a gáz
szag, a huliabüz vagy az őrület? ki tu d ja .. .  
Minden összefolyt tudatában. Jóformán észre 
sem vette a járdára felszaladt autókat, a fony- 
nyadt, riadtan megmeredt hullákat, amelyek
nek utolsó mozdulatában vagy vonaglásában 
még benne van az élet reménye, vágya, végtelen 
szerelm e...  A baloldalon füstös romok, lehul
lott cserepek, feketén tátongó ablakok. . .  A 
park fái barnák, szárazuk mint májfoltos töpö
rödött aggastyánok.

Csend. Róbert kényelmesen támolygott az 
ezerarcú halál között. Valami fásult, fáradt 
bambaság iilt az arcára. Semmit sem érzett, ön
tudata lágyan és boldogan süllyedt bele a tom
pa közönybe. De egyszerre, pár pillanatra mé
gis csak kizökkent érzéktelenségéből. Az egyik 
mellékutca sarkán három hullát látott egymás
ra borulva, két nőt és egy gyereket. Egyiknek 
épolyan színű ruhája volt, mint Blanchenek, Ró
bert odaszaladt. A kislánynak csak egvik lába



látszott ki a ráborult két hulla alól. Ferdére ta 
posott, fekete félcipőcskét viselt ez a gyermek
láb. Talán Susanne? De neki nincs fekete fél
cipője. Fel akarja emelni a legfelső hullát, de 
nem volt ereje. A bűz elviselhetetlen volt és kar
jai reszkedni kezdtek.

— B lanche. . .  — szipogta Róbert, noha 
semmi sem szólt amellett, hogy Blanche feküd
ne előtte. De már nem is keresett bizonyítéko
kat. Zokogva, röhögve, bárgyú, fásult arccal 
támolygott tovább.

A Pont Mirabeauhoz ért. Most átmegy a 
másik oldalra. De a Szajna élő,mozgó sodrai is
mét elbűvöli. Mereven nézi a fodrokat, az oszló, 
szélesedő védőkét. Élünk még! Élünk még!

Szelíd, szeptemberi este volt, az égen bájos, 
rózsaszín sóhajok sápadoztak, ímcsuzkodtak. A 
csend se volt olyan elviselhetetlen itt a folyó 
felett. Róbert kissé felfrissült. Mintha valahol 
énekelnének. Sokan. Ezren. Milliók. Mintha 
négymillió hulla kezdené el jajongó, sikongó 
énekét.

Christ est ressuciíé!
Christ vient de renaitre,
paix et félicité
aux disciples du rnaitre!

Róbert véres fülei, melyek egész nap hiába 
szomjazták a hangot, most tisztán hallották az 
egyre erősödő, bömbölő éneket. Négymillió hul
la tápászkodott fel és nyitotta fel száját a ti
tokzatos karmester parancsára.

Christ vient de renaitre,
Christ vient de renaitre,
Christ est ressuciíé!



Róbert felállt a hid karfájára. Ő lesz a kar
mester! Lassan, méltóságosan, ünnepélyes gesz
tusokkal vezényelte a láthatatlan énekkart és 
maga sem vette észre, amikor a vizbe loccsant. 
Abba a vizbe, amely évezredek óta siet, kanya
rog, tovasiklik, de sohasem állt meg az emberi 
gonoszság előtt.



ßoriska árva lesz





Korán volt még és Dezső idegesen mérte 
végig a várószoba szőnyegét. Rajta kívül még 
egy sápadt, szőke szlovén nő volt a várószo
bában, de ő későbben jött és szerényen, fárad
tan, szenvedő lemondással húzódott meg az 
egyik karosszékben. Dezső izgatott volt, több-, 
szőr levette szemüvegét és megtörölte, holott 
nem is volt homályos, a kis tükörben pedig 
többször megigazította nyakkendőjét, amely 
kifogástalanul állt. Alig egy félórája, hogy 
megérkezett, megmosdott és rendbe hozta ma
gát. De egész éjjel utazott, jóformán semmit 
sem aludt s talán elsősorban ez a csúnya, za- 
katolós, gonosz árnyéku éjszaka okozta ide
gességét.

Végre megnyílt a főorvos ajtaja s Dezső 
gyorsan belépett. A főorvosnak kitűnő emlé
kező tehetsége volt, rögtön felismerte Dezsőt, 
pedig csupán kétszer találkozott vele, legutóbb 
két és fél hónap előtt.

— Nagyon örülök, hogy látom, Kovács ur 
-  - kezdte horvátul a szlovének jellegzetes 
hangsúlyával. — ö n  persze érdeklődni jött, 
hogy Boriska mit csinál? Hát állapota jelenleg 
elég jó, noha, mint már mondottam, itt egy 
súlyosabb folyamatról van szó. Amint tudja 
talán, egy hónappal ezelőtt meg is operáltuk, 
de ez az operáció nem sikerült teljesen. A 
mellhártyaösszenövéseket akartuk volna a tü
dőről leválasztani, de az összenövések nagyon 
kiterjedtek és makacsok voltak . , .  Most egye
lőre várnunk kell s talán egy-két hónap múlva 
ujabb beavatkozásra határozzuk el magunkat,..



A főorvos íróasztalánál ült és lassan já t
szadozott egy papirvágókéssel. Kissé kutatott 
emlékezetében, milyen is Kovács Boriska leg
utóbbi Rőntgen-képe? Lent három vastag sza
lag húzza a k averná t. . .  Penditse már most 
meg az idegkiirtás gondolatát? Vagy várjon 
még vele? Még maga sem döntött a műiét 
szükségességéről, de azért úgy érezte, hogy A 
rnütét elkerülhetetlen le s z . . .

Kovács Dezső, aki már harmadik éve jogot 
tanult Zágrábban, kissé elfogódott hangon be
szélni kezdett:

— Köszönöm a felvilágosítást főorvos 
uram, de én tulajdonképpen egy másik felvilá
gosításért jö ttem . . .  Arról van ugyanis szó, 
h o g y . . .  hogy a mi anyánk már közel három 
hete halott. Boriska mit sem tud erről, nem 
mertük neki megírni s most azért jöttem, hogy 
ezt a szomorú hirt, ha főorvos ur is megengedi, 
közöljem vele.

A főorvos letette a papirvágókést és kissé 
eltűnődött,

— M ár három hete? — És sokáig volt be
teg?

— Régi szívbaja volt, de azért fent járt, 
dolgozott, végezte házi teendőit. Halála hirtelen 
és teljesen váratlanul jött. ;

— Azt hiszem megmondhatja nővérének 
ezt a szomorú hirt. Tapasztalatom szerint a 
szanatórium betegei elég jól tűrik a nagy lelki 
csapásokat és ez érthető is. Annyira eltávolod
nak az élettől, érdeklődésük annyira önmaguk 
felé összpontosul, hogy a külvilág eseményei, 
örömei, bánatai iránt érzéketlenekké, közönyö
sekké válnak. Ezzel nem azt mondom, hogy 
Boriska közönyösen fogja venni anyja halálhi-



rét, de azt se hiszem, hogy ez a hir hatalmas, 
veszélyes megrázkódtatással járna, Boriska 
már nyolc vagy kilenc hónapja a szanatórium 
lakója, ő jól tudja, hogy a nagy megrázkódta
tások helyrehozhatatlan károkkal já rn a k . . .  A 
legtöbb beteg önfegyelmezése, élnikarása rop
pant erős . . .  Minden betegünk tudja, hogy csak 
hosszas, türelmes, fegyelmezett szanatóriumi 
élet segíthet állapotán. . .

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

anyjuk súlyos állapotáról s később levélben 
vagy sürgönyileg közölje a ha lá lh írt. . .

Kopogtak. Kovács Dezső felkelt és meg
hajtotta magát. Mikor felment Boriskához, még 
nem tudta, mit fog mondani. Csak el ne árulja 
magát. Fekete nyakkendőjét a táskájában hagy
ta. Szóval súlyos b e te g .. .  az öreg Roth re
ménytelennek látja a helyzetet. . .  Zugó fejjel, 
nyugtalan szívvel taposta a lépcsőket. Egyszer 
csak fent volt Boriska szobája előtt.

A 31 -es szobában Boriska két asszonnyal 
lakott. Az egyik Darinka volt, egy sibeniki ta 
nár fiatal felesége, a másik Marica, egy zág
rábi kereskedő csendes, kékszemü, jóságos, már 
nem éppen fiatal asszonya, aki a szoba legré
gibb lakója volt, már tizenhárom hónapja hever 
a szanatórium ágyain.

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

— Dezső! Dezső! sikoltozott Boriska, 
ahogy megpillantotta és bátyja nyakába borult.

- M ár olyan nyugtalan vo ltam . . .  Nem irtok... 
Anyánktól m ár egy hónapja nem kaptam leve
le t . . .  Már azt hittem, hogy valami baj v a n . . .



Dezső zavartan mosolygott és megigazítot
ta szemüvegét:

— Hiszen ír tam . . .
Majd hirtelen Dannkához és Marica asz- 

szonyhoz fordult, hogy őket is ődvözölje. Bo- 
riska csak most vette észre bátyjának zavart 
tekintetét. P ár percnyi társalgás után karon- 
fogta Dezsőt és kimentek a verandára. Szép, 
langyos koraőszi reggel arany lőtt a fenyvesek 
és a szanatórium virágos parkja fölött. Jova a 
falu bolondja már lent ült egy pádon és várta 
a betegeket, akik eljátszadoztak vele. Szőrös
mocskos arcát nézte féltett tükrében, ugylátszik 
nagyon m eg volt elégedve önmagával s nagyon 
érdekelhette mocskos arcának sok apró. förtel
mes fintora.

— Mondd, mi történt otthon?
Dezső zavartan és bizonytalanul kezdte:
— Megírtam már, hogy anyánk milyen be

te g . . .  Az öreg Roth azt mondja, hogy nagyon 
komoly a baj, a szive nagyon gyenge. . .

— És te otthagytad őt ilyen súlyos álla
potban? — Boriska hangja kissé kemény volt, 
tekintete pedig Dezső szemüvegére tapadt, mely 
kicsinyítve mutatta a tétova szemeket.

— Nekem Zágrábba kellett jönnöm a szi
gorlatok m iatt — hazudta Dezső és lassan visz- 
szatért nyugodtsága. — Anyánk mellett ott van 
Anna néni és Jancsi. Meghagytam nekik, ha a 
legkisebb rosszabbodás előadná magát, rögtön 
sürgönyözzenek. Zágrábban elintéztem a dolgo
mat és ezért jöttem hozzád* liogj' ezt a szomo
rú tényállást élőszóval is elmondjam- .

— De mi a baj? Hát nem lehet rajta se
gíteni?

Boriska a hosszú szanatóriumi élet alatt k,ö-



üdébb került az orvostudományhoz, hiszen egész 
nap betegekről, kezelési módokról és orvosok
ról beszélgettek. Ha uj beteg jött. már ő is ér
deklődött, már ő is fogadta a tétova tekintetű 
jövevényt. "Kavernád van? Fibrózus folyama
tod! Ne félj a kávémétól. Kapsz pneumatho- 
raxot, ha az nem segit, akkor jön a Jakobeus 
műtét, ha még akkor sem esne össze, akkor 
még exairesist is kaphatsz . . .  Látod én már á t
mentem a Jakobeuson

Az orvosi kifejezések úgy lebegtek a leve
gőben, mint a Koch baclllusok. Boriska hama
rosan tájékozott, mondhatni otthon lett a sok 
orvosi szakkifejezésben, sőt a betegségek kór- 
tanát, a tüdőbetegség sokféleségét is kezdte ér
teni, vagy legalább is sejteni. Dezső újból meg
ingott, istenem, mit is mondjon hamarosan 
Boriskát sohasem lehetett becsapni, mindig éles, 
eleven esze volt, az orvosi dolgokról pedig 
minden bizonnyal többet tud, mint ő. Lgv pilla
natig azt gondolta, hogy legjobb lenne elmon
dani úgy. ahogy volt:

H ajnalidé nyöszörgésre ébredt, szokatlan, 
furcsa fájdalmas nyöszörgésre, valami kétség- 
beesett, halk, töredezett segélyhívásra, mire 
átfutott anyjához. „Nagyon rosszul vagyok 
fiám ...«  — nyögte az anyja és le-lehunyta a 
szemét. A homlokán az izzadtság gyöngyözött. 
Dezső a kis Pannit elküldte az orvosért, majd 
Jancsit költötte fel és a két fiú ijedten, kóco
sán, tehetetlenül, a valóságot alig értő szemmel 
állott az izzadó, ónszinü öregasszony körül. 
»Boriska!«— suttogta alig hallhatóan az öreg
asszony. Dezsőt bántotta, hogy anyja most Bo- 
m k á ra  gondol, aki rossz tüdejével, elpuhult 
testével sehogyan se kelhet útra. De a gyön-



győző homloku beieg nem tágitott, folyton Bo- 
riskát emlegette egyre türelmetlenebb hangon.- 
»Nem kellene sürgönyözni Boriskáért?«—  mo
tyogta Jancsi bamba, álmos arccal. Dezső dühö
sen, de fojtott hangon támadt öccsére: »Milyen 
ostobaságot beszélsz! Azt a beteg lányt ide 
akarod sürgönyözni, hogy az ijedtség meg az 
utazás teljesén tönkre tegye.« Tovább nem ige« 
beszélhetett, mert özvegy Kdvácsné furcsán 
kezdett el pislogni bal szemével. Valami ijesztő 
és nevetséges' volt ebben a féloldali hunyorga- 
tűsbán. Majd hirtelen szája is mozogni kezdett, 
meg bal karja, de ez nem tarto tt sokáig. Két 
perc múlva özvegy Kovács Istvánné halott volt: 

Dezső közben már beszélt. Egészen folya
matosan hazudta, hogy pár nap előtt a topolyai 
orvost is elhívták, inért az öreg Roth pesszi
mizmusa nyugtalanította őket, ellenben a  topo
lyai orvos sem mondott biztatóbbat. Valami sú
lyos szívbaj, azt mondta, a szív izom' nincs 
rendbén, érelmeszesedés. Az orvosok sokféle or
vosságot irtak, de a mama nem akarja őket be
venni. Minden keserű neki.

Boriska némán lehajtotta fejét és Dezső el- 
szégyelte magát. Milyen nagyszerűen hazudott 
zökkenés/íénhakadás nélkül, pedig nem is ké
szült erre a borzalmas mesére, amely megha- 
inisitja anyja igazi halálát. Alig figyelt arra-, 
amit mondott, folyton a valóság járt eszében, a 
friss sirhant, a ragadós, vajsárga göröngyök,,« 
fonnyadt, szétmáló virágok a pár hetes sir há
tán és lent a koporsó a feketeruhás öregasx- 
szonnyal. Mégis milyén folyékonyan ment min
den ! '

Péter,' a szanatórium öreg, sz'edérjesarcti 
szolgája nyitott be a verandára.



- Kovács kisasszony, kilenc órára rönt
genre!

— Akkor sietnem kelll Várj itt Dezső, amig 
visszajövök.

Boriska bement a szobájába, Dezső lené
zett a parkba. Betegek őgyelegtek a padok kö* 
fiit lustán, fáradtan, a tétlenség céltalan lépé
seivel. Jova körül derűs csoport gyűrűzött.

— Kit látsz a tükörben? — kiabáltak a bo* 
iondra.

Jova csak vigyorgott és nézte szőrös» 
szutykos arcát. Végre megszólalt:

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

réggel 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 
sohasem botlott meg. A tolvaj ham ar -tovább* 
adta a tükröt s igy Jova hiába kereste annáf, 
aki ellopta. Ekkor hirtelen egy másik betegnél 
csillant fel a tükör, Jova utána kapott, de most 
az szaladt el és ad ta tovább a bolond tü k ré t 
Így tartott ez a kergetödző játék sokszor fél
óráig is, amikor a tükör ismét visszakerült tu
lajdonosához.

' Dezső figyelmesen nézte ezt a groteszk» 
cseplines játékot, amikor Marica asszony jelent 
meg a verandán.

•— Mi történt maguknál? — érdeklődőit a 
zágrábi asszony. — Tálán csak nincs baj?

— De igen — szólt Dezső nagyon egysze
rűen. — Meghalt az anyánk.

Olyan jól esett végre őszintének lennie a 
sók hazugság után, dg Marica asszony ijedt,



ih a to tt  tekintettel fogadta ezt a hirt. Halkabb
ra fogta hangját és úgy kérdezte:

—, De Bpriskának nem mondta meg?
Dezső megrázta a fejét. Marica asszony le

ültette Dezsőt és részletesen kikérdezte, hogyan 
történt a dolog s mik a tervei Boriskát illetö- 
íeg. Azt hiszi, Boriskára rettenetes hatással lesz 
a hir, hiszen neki az anyja volt mindene: tá 
masza, vigasza, reménye. A beteg emberek 
rendszerint túlértékelik azokat, akiknek szere
l t é r e  számítanak. De talán egy anyát nem is 
lehet túlértékelni. . .  Marica okosan beszélt és 
úgy látszott, teljesen együtt érez Boriskával. 
Azok közé a puha, meleg, megértő zsidóasszo
nyok közé tartozott, akik m indjárt-az első. ta
lálkozáskor azt az érzést keltik, mintha régi, 
meghitt, azonos érzésvilágu ismerősök lenné
nek.

Nemsokára Darinka is kijött és a többi be
tegek is elfoglalták helyüket a nyugvóágyakon. 
Parinkénak Marica asszony suttogta el a hirt, 
aki riasztó, tanácstalan szemekkel nézeti ide- 
oda. Borzasztó! Mit fognak most csinálni? Ma
rica azt a tanácsot adta, hogy Dezső menjen a 
postára, írasson egy sürgönyt magának, am ely
ben öccse rögtön haza hívja. Délután ismét jöj
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. Akármilyen 
rettenetes is lesz ez a sürgöny, mégsem lesz 
váratlan s igy okozza talán a legkisebb meg
rázkódtatást.

Boriska hamarosan visszatért és Marica 
asszony úgy mint mindig, most is szóval ta r
totta a társaságot. Az alorvos szigorúságáról



beszélt hátborzongató történeteket, hogyan őr
ködik a házirend betartása és a szanatóriumi 
erkölcsök felett. Boriska kedvetlennek látszott, 
de azért elmosolyodott. Marica asszonynak 
egyik nővére Szuboticán van férjnél, azelőtt 
sokat volt nála és megtanult néhány magyar 
szót. Marica m agyar beszéde mindig viharos 
derültséget keltett, oly szellemesen labdázott, 
játszadozott a magyar szavakkal, mintha jelen
tésüket is tudná. Ez a játék nemcsak Boriskát 
mulattatta, akit a zagy va értelmetlenség is szó- 
rakozatott, hanem a többieket is, akik egy szót 
sem tudtak magyarul. Megtörtént, hogy Boris
ka is sokszor m agyarra fordította a beszédet 
nemcsak azért, mert megunta a horvát és né
met szavak közötti bukdácsolást, hanem azért 
is, mert valóban azt hitte, hogy Marica ért ma
gyarul. Marica asszony valóban nyelvtehetség 
volt, magyar szókincse szinte napról napra sza
porodott és játéka a magyar szavakkal egyre 
mulatságosabb, színesebb lett. Darinka asszony 
lelkes olasz felkiáltásokkal fűszerezte Marica 
magyar beszédét, amire a sarokban egy belgrá
di kisasszony francia gyermek-verseket kezdett 
el szavalni. Mindenki túl akarta kiabálni a má
sikat, végül is az egész bábeli nyelvzavar ha
talmas hahotában oldódott fel.

Marica kísérlete a magyar beszéddel ez al
kalommal sikertelen volt. A verandán mindenki 
tudta már a gyászhirt, csak Boriska nem. Da
rinka úgy tett, mintha olvasásba merült volna, 
a vékonyhangu belgrádi kisasszony valami szí
nes kendőt horgolt különös buzgalommal, de 
Boriska fiatal, pajkos tobzódását is megder- 
inesztette már a gond, mint mezei egerek játé
kát az ölyv egyre növekvő árnyéka.



Különben is már az orvosi vizit ideje kö
vetkezett s ilyenkora  betegek olyan engedel
mesek voltak, mint kicsi óvódások. Ilyenkor 
mindenki a házirend szigor« szabályai szerint 
viselkedett, sehol sem hallatszott több kacagás, 
hangos beszéd, nem csattogott a kártya, a g ra
mofonok sem pattogták, prüszkölték az unalo
mig ismert fox-trottokat. Ez a vizit előtti csend 
sokban hasonlatos volt a főigazgatói látogatá
sokhoz, amikor a tanulók és a tanárok egyfor
mán drukkoltak és nyugtalan, szorongó szívvel 
várták az ajtónyitást.

*
Dezső ekkor már tűnődve sétált a lankás 

hegyi utón a kis gostilna felé, ahol reggel meg
szállt. így hát nem fog itt aludni, délután meg
mutatja 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. Tatán 
Boriska után fog kérdezősködni, ha hazaérke
zik. Azt is megkérdezi, hogy hozott-e szenv- 
nyest, m ert holnap jön a Mari és kimossa. 
»Szólj Fanninak, hogy hozza be a teádat!« 
Szinte tisztán hallotta anyja hangját. Tatán 
már nem is fekszik az ágyban, talán már fenn 
járkál, biztosan a konyhában főzi az ebédet, 

-sima fehér haja, öreg, foltos, fakó-fekete köté
nye beissza a zsir- meg a hagym aszagot. . ,  
most kinyitját a sporhert ajtaját, melyről már 
levált a fogantyú és vörös, eres kezével a tűzre 
r a k . . .



Dezső már a kis gostilna ágyán feküdt s 
hamarosan elaludt abban az édes, furcsa hitben, 
hogy nem történt semmi s hogy holnap reggel 
odahaza várni fogja az anyja. Álmában is ott
hon já rt a kertben, néhány érett körtét talált 
az egyik fán s bevitte anyjához. Jancsi mind
já rt beleharapott egyikbe. Anyja feddőleg né
zett Jancsira. »Boriskára nem is gondolsz? 
liogy  örülne szegény, ha kapna néhány hazai 
körtét.« »Csomagold be őket anyám, én holnap 
úgyis Boriskához megyek.« — mondja Dezső. 
»Sürgönyt kaptam, hogy utazzak.« »Sürgönyt? 
— kérdezte gyanakodva az anyja. — Hol van 
az a sürgöny? Én is veled m e g y e k ... Én is 
veled megyek!« Szemében furcsa aggódás vib
rált és kékfényü könnyek csillogtak. »Még egy
szer látni akarom a lányomat! Az én Boriská- 
mat!« Kovácsné hangosan sirt és jajveszékelt...

Négy óra után Dezső a postahivatalban 
gondosan és készségesen kiállított sürgönnyel 
ismént felment Boriskához. M arica és Darinka 
feltűnően tapintatosak voltak, mindjárt 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 bámulta a súlyos szavakat, azután 
nyugodtan kérdezte:

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

erdei ú t r a . . .  Itt zavarhatnának. . .  Szeretnék 
nyugodtan beszélni veled.

Felkapta a kabátját, belekarolt bátyjába és 
lassan lementek a parkba. Nyűgös, kínos dolog



volt, hogy az ismerősük köszöntek és kérdezős
ködtek. Végre egy hűvös erdei útra tértek, ahol 
már nein találkoztak betegekkel. A nyirkos, 
friss avarnak, a buja kis erdei virágoknak édes, 
lágy illata pihegett áz 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 kö
zött és a riadt falevelek engedelmesen hullot
tak le az útra.

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

Dezső kellemetlenül érezte magát. Hazud
jon? Már szinte becstelenségnek tartotta a ha
zugságot, de hiszen minden vigasz hazugság. 
Nehezen indult a beszéd.

— Nézd Boriska, te most beteg vagy s ne
ked csak egy célod lehet: ismét meggyógyulni. 
Ez az utazás talán mindent lerombolna, amit 
eddig a hosszas gyógykezelés nagynehezen fel
épített. Te ezt jól tudod, jobban, mint én. Be
látom, hogy milyen rettenetes most itt lenned, 
mikor tudod, hogy anyánk súlyos betegen fek
szik otthon, de te jól tudod, hogy a te jelenlé
ted még nem hozhat gyógyulást anyánknak, 
viszont az utazás, az izgalmak kockára teszik 
az eddig elért eredményeket, sőt a teljes gyó
gyulás lehetőségét i s . . .  Ezért Boriskám, te el
mész szépen a kápolnába, anyánkra gondolsz, 
imádkozol érte és mindig vele vagy.

Boriska nem tudott sirni. Arca néha meg- 
megrándult, keze is finoman remegett, hangján



érezni lehetett a tulleszült idegállapotot, vala
mi furcsa szárazság volt a hangjában s ez a 
belső szárazság felszitta könnyeit is. Kínos gát
lások, meg a beidegzödött szanatóriumi fegye
lem késleltették a könnyek kitörését. Nagyon 
kellemetlen volt ez a feszült fojtogatás, de fel
oldódni nem tudó idegállapot, még testi rosszul- 
léttel is já rt: kinos lejnyomással, émelygéssel, 
sajogó izomrándulásokkal.

Dezső csak beszélt vontatottan, minden 
meggyőződés nélkül. Hogy talán még minden 
rendbe jön, hiszen a szívbetegségek kiszámít
hatatlanok, az öreg Pali bácsi, a nyugalmazott 
százados már vagy negyven éve szívbajos, 
azért is nyugdíjazták, az orvosok mind lemond
tak róla és még mindig él. Mindennap maga 
megy a m észárszékbe. . .

Olyan szép volt az őszi erdő. Az egyik fe
nyőn fekete mókus hancurozott. Mulatságos, 
villámgyors ugrásokkal hol itt, hol ott termett, 
átugrott a szilfákra, a bükkösökre, letörte a ta r 
ágacskákat, néha játékosan lóbálta magát, majd 
lecsúszott a fenyő sudaras törzsén, hogy hirte
len megálljon valahol és átvesse magát egy 
csábitó bükkfa-ágra.

— Sok mókus van itt? — kérdezte szelíd 
mosollyal Dezső.

— Elég sok. Kedves á lla to k . . .  El tudóin 
nézni ő k e t. . .  — felelte Boriská fakó hangján és 
úgy érezte, mintha gombóc lenne a torkában.

A mókus egyre merészebb mutatványokat 
végzett, mintha csakugyan szórakoztatni akarta 
volna a padonülőket. A fojtogatós hangulat eny
hülni kezdett, még Boriska arcára is szelid de
rűt csalt ez a virgonc, lomposfarku légtornász. 
Alföldi emberek sokáig elbámészkodnak ezeken



a hegyvidéki furcsaságokon, söl maga az erdő 
varázsa is élénkebben hat rájuk. A két szomorú 
bácskai lélek észre sem vette az idő múlását. 
Mintha sötétedett volna. Dezső órájához k a
pott:

— Már háromnegyed hat! Hatkor jön az 
autó. Isten veled Boriskám! Sietnem kell.

Boriska szenvedélyesen átölelte bátyját a 
tucsuzásnál. Ott szerette volna fogni, mert 
ijedve gondolt a rettenetes egyedüllétre. legye
dül lenni a borzalmas bizonytalansággal, a ha
lál kikerülhetetlen gondolatával. Talán már meg 
is halt, talán holnap. . .

— Ha még élve találod . . .  csókold meg és 
m ondd. . .  hogy mindig vele vagyok , . .

Dezső a széteső hullára gondolt ott a bács
kai temetőben és könnyen megborzongott.

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

Boriska lekisérte bátyját az országúiig, az
után sietve, lihegve visszatért. Szemei szárazak 
maradtak. A járás nagyon nehezen ment, külö
nösen a lépcsőmászás. Alig.kapott levegőt, mire 
szobájába ért. Levetette magát az ágyra és 
hőmérőjét bedugta a szájába. A mérés alatt 
rendszerint olvasni szokott, de most csak a 
inenyezetet nézte mereven, zugó, kába fejjel.

— Meddig méred magad? — kérdezte Ma- 
rica asszony. — Már húsz perce van a szád
ban a hőmérő.

Boriska kivette: 38.8. Ilyen sok talán sose 
volt, még az operáció után sem. Csendesen le
vetkőzött és lefeküdt. A borzongás csiklandoz
ta, ostorozta, de Boriska alig vett tudomást 
róla. Marica aggódó arccal élcelődött, kis mo
solyt, kurta fejbiccentést várt, azonban mind



hiába. Boriska merev, csúnya arcával a menye
det felé fordult és néma maradt.

Úgy érezte, hogy fejében valami a pattaná
sig megfeszül. Valaminek történni kell, talán 
hányni fog, talán vért fog köpni, talán záporozó 
zokogásba fog kitörni. Valaminek történnie kell, 
m ert nem birja tovább ezt a feszülést. így múlt 
el az éjjel, de a feszülés nem engedett. Néha 
anyja jött oda ágyához, hideg vizet hozott a 
mosdótálban, hogy borogatást tegyen a fejére, 
máskor Dezső állt mellette és csititgatta: mind
járt meg fog ha ln i-■ . ne félj, majd imádkozni 
fogsz a kápolnában . . .

Reggelre esett a láz- az osztályos orvos 
megveregette Boriska arcát és mosolyogva 
m ondta:

— Csak nyugodtan Boriska. Szép nyugod
tan 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, majd kivezette a verandára. 
Közben beszélt, csacsogott s Boriska megsimo
gatta fejét, mikor becsomagolta a takaróba. 
Mégis csak jó, hogy szeretik, hogy babusgat
ják, hogy igy törődnek vele itt az idegenben. 
Ez  megható dolog, sírásra késztető, csak az a 
rettenetes, hogy nem tud sirni.

Darinka is segíteni akart valamit s Bo
riska ekkor vette észre, hogy a dalmát asz- 
szonynak milyen vörösek a szemei. Darinka 
zavartan ajánlkozott, hogy egy vállkendőt is 
hoz, mert kissé hűvös van. Boriska megkö
szönte és kérte, hogy ne fáradjon, hiszen nem 
fázik. Meg akarta kérdezni, hogy mi bántja, de 
nem volt ereje hozzá. Marica észre vette Bo-



riska nyugtalan, csodálkozó tekintetét.
— Ne nézz úgy rá, az urától kapott leve

let, azért sir. Már megint a régi nóta: a tanár 
ur nagyon féltékeny, mióta Darinka megírta, 
hogy a főorvos nagyon kedves hozzá és külön 
is megvizsgálta.

Darinka nagyon szomorúan mosolygott. 
Boriska érezte, hogy be akarják csapni, ez 
nem lehet igaz, a posta csak- tiz óra tájban 
jö n . . .  De miért sir akkor Darinka? Éjjel hal
lott valami suttogást, de semmit sem értett be
lőle. Talán róla beszéltek, őt sajnálták? De 
sokkal fáradtabb volt, a fojtogató nyomás is 
kábította s igy nem tudott a dolgok nyitjára 
jönni.

Így múlt el a nap s négy óra tájban vég
re bejött Lojzek, a félkezü postás, aki a há
ború alatt Pesten is járt s ott megtanult né
hány m agyar szót.

— Alászolgája! Boriska kisasszony. Te
legram jönni.

Boriska nyugodtan aláírta a vényt. Da- 
rinka sietve, riadt tekintettel kiszökött a ve
randáról, Marica asszony pedig a korláthoz 
ment és lenézett a parkba, amelyen keresztül 
két apáca sietett a mosóda felé. A kertész uj 
krizantémokat ültetett a kerek ágyásokba. 
Messze az országúton egy motorbicikli puffo- 
gott és kúszott fel a hegynek. Ez biztosan Lov- 
renc doktor! Fent a harmadik emeleti veran
dán mgszólalt a gramofón. P ár napja mindig 
ugyanazt a fox-trottot játszotta az a dalmát 
kisasszony, aki már két éve a szanatórium la
kója. Mi is i cime? Sweet and lovely. . .  vagy 
talán Sweet and charm ing. . .  ilyesvalami.

Boriska elolvasta a sürgönyt és letette a



takaróra. Végre Marica megfordult és nagy, 
kérdő, nyugtalan szemekkel nézett a sürgönyre.

— Mi az?
Boriska némán odanyujtotta neki a sür

gönyt. Eszébe se jutott, hogy a sürgönynek 
m agyar a szövege s igy Marica nem igen ért
heti. Marica halkan kérdezte, mintha választ 
se várna:

— Meghalt?
Boriska bólintott és meredten maga elé 

nézett. Marica végigsimitotta a magyar lány 
kemény, szőke haját és alig tudta visszatartani 
kitörni készülő sírását. Jól ismerte Boriska vi
szonyait, tudta, hogy most ez a csúnya, beteg 
lány teljesen árva. Nincsen már o tthona. . .  
Azt is tudta, hogy mellhártya-összenövések 
m iatt a kaverna nem fog záru ln i. . .  Mit is fog 
kezdeni ez a beteg lány anva és apa nélkül? 
Itt a szanatóriumban idegen, otthon idegen . , .

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

Egyszerre csak Jovica, a fiatal noviszádi 
tengrészhadnagy jelent meg az ajtóban, aki 
többször fel szokta keresni Boriskát, mint föl
dit. Noha Jovica sohasem járt m agyar iskolá
ba. mégis jól beszélt magyarul. Ennek oka 
némcsak az volt, hogy gyermekkorában min
dig magyar szomszédai és magyar játszótársai 
voltak, hanem az is, hogy eddig jóformán 
csakis m agyar lányoknak udvarolt. Boriska 
nem volt szép, kemény vonásai/makrancos sző
ke haja és mosolygáshoz kibukkanó felső met
szőfogai nem tették csinos jelenséggé, a tenge
részhadnagy mégis úgy találta, hogy benne is 
megtalálható az a titkos varázs, amelynek ere
dete talán ősrégi, ázsiai szerelmi kultuszókból



magyarázható. Jovica legalább is igy hitte s 
csökönyösen tűrte barátainak gúnyolódását» 
magyaron-vádjait. Mindig derűs volt és nagyon 
kellemes, meg szellemes társalgó.

— Na, mi az? — kérdezte elpusztíthatat
lan mosolyával. — Családi jelenet? Féltékeny
ség? A három istennő talán összeveszett Párizs 
almáján.

— Ó semmi — mosolygott Boriska. — Ül
jön csak le.

Marica kissé hátra ment, inteni akart a 
hadnagynak, hogy hagyja most Boriskát, de a 
hadnagy mindjárt egy vidám történetbe fogott, 
szobatársának, a mamlasz pancsevói kereskedő
nek tegnap esti kalandját beszélte cl. A keres
kedő tegnap este kilenc órakor egy Ízléses cso
magot készített, virágot is tűzött tetejébe e i  
spárgán leengede az első emeleti ablak elé. O tt 
egy csinos szkoplyei asszony lakik, meg egy 
pozsareváci tanítónő. Mikor azok a csomagot 
észrevették, természetesen mindjárt utána nyúl
tak, de a kereskedő ilyenkor röhögve feiráritot- 
ta a skatulyát, mint az éhező Tantalus körtéit 
az istenek. Persze nevetés, sikoltozás kiséríft 
ezt a játékot az első emeletről is. ügy szer csak 
az alorvos dörgő hangja hallatszott a folyosón, 
A kereskedő ijedt patkány módjára bebújt az 
ágyba s az ablakra erősített csomagot továbbra 
is lógni hagyta. A hölgyek igy nyugodtan kive- 
hették a három Duchese körtét a skatulyából, 
de ezzel még nincs vége. A begyulladt kereske
dő, mikor m ár azt hitte, hogy elmúlt a vesze
delem, ismét kibújt az ágyból, hogy megnézze 
mi van a skatulyával. Fel akarja huzni. de 
érzi, diogy nehezebb, mint mikor leenged te ...

Marica már eltűnt a verandáról és úgy lát-'



szolt, mintha Boriskát .szórakoztatta volna Jo- 
vica elbeszélése, vagy csupán a magyar szó 
esett jól. Mással nem is volt alkalma anyanyel
vén beszélni. Fejében a tegnap óta tartó feszü
lés alig engedett valamit, az anyanyelv köny- 
nyen folyó árja mégis megkönnyitette a szavak 
és gondolatok kapcsolódását.

— Nem akarja megnézni az uj képeket? — 
szólalt meg hirtelen Marica az ajtóban. — Azo
kat, amiket még a blédi kirándulásról csinál
tam.

A hadnagy zavarban volt: Marica hívja, 
Boriska nem marasztalja, még a történet végé
re sem kiváncsi. . .  itt történt valami. Felállt, 
Boriskának azt mondta, hogy még visszajön. 
Persze nem jött vissza- mert Marica tudomá
sára adta a gyászhirt.

Boriska egyedül maradt. Az órák lassan 
kúsztak el a kihalt veranda felett. Marica min
den látogatót elküldött, már a folyosón lesbe 
állt, nehogy valaki Boriskát zavarni merje. Da- 
rinka asszony a szobában ült, nagyokat sóhaj
tott. néha könnybe lábadtak szemei és hat óra
kor 37.5-öt mért. Fent a harmadik emeleti ve
randán a dalmát kisasszony állandóan húzo
gatta gramofonját és forgatta a kopott, csömör- 
lős slágereket.

Boriska úgy érezte, hogy most már min
dennek vége. Nagy céltalanság ásított feléje a  
lassan boruló őszi délutánból. Mit keres ő még 
ebben az életben ilyen árván, elhagyottan, be
tegen? Nincs már 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 szo
bába. Darinka és Marica nem beszéltek hozzá, 
de csupa aggodalom, segiteniakarás volt az a r
cúk. Borlskának azonban nem kellett semmi. 
Merev arccal, zugó, feszülő fejjel, homlokába 
hulló hajjal ült ágya szélén és a fehér, szana
tóriumi fal árnyékait nézte, ki tudja meddig, 
lázát nem mérte. Minek?

Egyszerre felugrott és felnyitotta szekré
nyét. Sokáig nézte ruháit, majd fehérneműje 
között kutatott. Végre talált egy fekete selyem- 
kendőt, melyet még anyja adott neki, mielőtt a 
szanatóriumba jött volna, hogy télikabátja alatt 
a nyaka körül viselje. Ez volt az egyetlen fe
kete darab az egész szekrényben.

— Feküdj le Boriska! — szólalt meg Ma
rica asszony az ágyból.

Ekkor vette csak észre- hogy társnői már 
az ágyban feküsznek. Marica asszony éjjeli 
szekrényén az óra már fél tizet mutatott. Kint 
is már minden csendes volt.

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

rényen álló tejescsésze után. Jóformán semmit 
se evett aznap. Marica boldogan nézte, mint 
hörpinti le tejét. Hamarosan levetkőzött, lefe
küdt és Marica eloltotta a villanyt. Aludni azon
ban senkisem tudott, a halott anya eljött abból 
a sivár, bácskai temetőből s most ott állt, já r
kált, sóhajtozott és hallgatott a sötét szobában.

Boriska lassan felkelt és halkan felöltözött. 
A két asszony lélekzetvisszaíojtva figyelte a 
történendőket. Boriska fejét gondosan bekötöt
te azzal a fekete kendővel, amit az asztalra ké
szített, felvette kabátját és puha házicipöjében 
kiosont a verandára. Árnyéka olyan volt. mint



valami öreg parasztasszonyé. Marica riadtan 
felült, Darinka egész testében remegett.

— Ez még kárt tesz m agában. . .  Meglá
tod !

Boriska rákönyökölt a veranda korlátjára. 
Jla 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 mutatta, ő biztosan ideadná. . .  Vagy 
lopjon Cecília nővértől egy üveg morfiumot? 
Este, mikor a nővér vacsorázni megy, többször 
nyitva hagyja a kis ambulancia ajtaját. Az üve
gekre rá van irva a gyógyszer neve . . .  Nem 
tévedne. . .  Ez lenne a legjobb.

Ó, ha anyja tudná, hogy most mire gon
dol! Vagy talán tudja is és most fejét rázza, 
sima ősz fejét: Boriska, B o riska!. . .  De hiszen 
anyja nincs többé, minek hát tovább? Kinek 
íontos az ö élete?

Mikor tavaly karácsony előtt az első tüdő
vérzése volt, az öregasszony maga ment a kút
ra és folyton hozta a jeges vizet a borogatás
hoz. Didergős éjszaka volt, Dezső nem volt ott
hon, Pista a patikába ment az öreg Roth re
ceptjével . . .  Az öreg asszony kissé nehezen zi
hált a hidegtől, a vizhordástól, az izgalmak
tól? — ki tudja. De kemény, nagy hittel mond
ta, mikor lánya homlokára tette dologban el
durvult vörös kezét:

— Ne félj, lányom, majd meggyógyulsz. Az 
fsten majd megsegít.

Mindenét odaadta volna lánya egészsé
géért. És most Boriskának minden szeszélyes, 
sértő, goromba szava eszébe jutott, amit valaha 
anyjának mondott. Milyen türelmetlen, milyen



igaztalan volt ezzel a jóságos öregasszony
nyal, mikor nem tudta beállítani a rádiót, mikor 
nehéz, kozmás szagokat hozott be maszatos 
öreg kötényével, vagy szakadt berliner kendő
jével a konyhából, mikor a fiuk szobájában so
hasem találta meg azt a könyvet, amelyet ép
pen olvasni szeretett volna, vagy mikor nyája
san m arasztalta a kellemetlen és ainugy is ne
hezen távozó látogatókat.

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

oda tántorgott, fulladozott, majd levetette ma
gát az egyik heverőre. Marica ott állt a folyo
só sarkában és dideregve várta, mi fog tör
ténni? Boriska még félóráig vergődött- tipegett, 
jajgatott, hápogott és suttogta a furcsa m agyar 
szavakat. Végre elfogta a zokogás, fejét be- 
furta a párnába és válla szaporán rángatódzott. 
Agyában mintha enyhült volna az abroncsszerü 
feszülés, de ez a lazulás nemsokára valami zu
hanáshoz kezdett hasonlítani, valami lassú, 
majd egyre gyorsuló süppedéshez. Mintha egy
re sötétedő, feketedő talajtalanságba csúszna, 
zuhanna. Mi akadályozza meg ebben a zuha* 
násban? Milyen szálak kötik még az élethez? 
Mi célja lehet árva, beteg, munkátlan és te r
méketlen életének?

— Utánad akarok menni! — sirta, mint 
egykoron, gyerekkorában, mikor nem vitték el 
a piacra vagy a nagyboltosék lakodalmára.

Igaz, van két fivére, jó fiuk, akik azonban 
mégis csak saját útjukat járják. Ostobaság len
ne tőlük megértést várni, kegyetlenség lenne 
odaadó támogatásukat követelni, mikor oly ne
héz ma az élet, a tanulás, az állás-szerzés. 
Mindegyiknek szüksége van örökségrészére, hi-



szén nem is sok esik egyre. Ő sem hiszi, hogy 
vagyonrésze elegendő lenne arra, hogy hátra
lévő éveit szanatóriumban töltse. De akkor hol 
és hogyan éljen? Kinek a segítségét kérje? ÉS 
niiért nyújtani meddő, céltalan életét?

— Édes, jó anyuskám . . .  Utánad akarok 
m enni. . .

Marica megnyugodva ment vissza a szo
bába. Darinka riadtan pattant fel:

— Mi az?
Most már nyugodt. . .  Már sir . . .  Végre 

tud sirni. Kz hiányzott szegénynek.
Az asszonyok megnyugodtak. Éljfélre já rt 

már az idő. A közeli faluban megkongatták a 
harangokat. Szombatról vasárnapra virradó é j
jel volt s a vasárnap első órájában rendszerint 
megkondultak a kis szlovén templomok harang
jai. Az égbolt csupa csillag volt, a mosoda előtt 
sárgán, csúnyán virrasztóit a villany. Boriska 
felfigyelt. A harangok kiabáltak, kopogtak, zúg
tak, záporoztak. Mintha temetnének valakit. 
Olyan furcsa, olyan csodálatos, olyan hatalmas 
voit ez a harangszó ebben a hűvös, békés, csil- 
lagsugáros éjszakában. A szanatórium csendes 
és sötét, csupán annak a szerencsétlen szlovén 
mérnöknek szobájában ég a villany, akinek m át 
csak napjai vannak. Mindig vérzik . . .

Milyen csodálatosan remegnek a csillagok, 
Talán odaszáll a lélek a halál után. Egyszer Ol
vasott egy könyvet valami asztráltestekről. 
Most eszébe jutott, milyen hévvel magyarázta, 
bizonygatta a könyv szerzője a lélek halhatat
lanságát . . .  Ki tudja, mi van a halál után?

Csillagok, végtelen távolságok, elképzelhe
tetlen m esszeségek. . .  Isten ••. élet--, h a lá l--. 
örökkévalóság... Mikor Rómában járt, egy szép-



homloku m agyar szerzetes, aki a zarándokokat 
vezette, Michelangelo Mózes-szobra előtt arról 
beszélt, hogy a nagy művészek azért alkotnak 
halhatatlan müveket, mert Isten nekik is ad az 
ö halhatatlanságából. . .  Olyan egyszerűen és 
sejtelmesen hangzottak ezek a szavak ott a San 
Pietro in Vincoli bársonybarna hom ályában. . .  
Mintha akkor megértette volna Istent és a vi
lág érte lm ét. . .  Szép kék szeme és lágyan 
zsongó baritonja volt a szerzetesnek. A hom
loka pedig olyan tiszta volt, mint a felhőtlen 
ég. Ha ez az ember most itt lenne mellette. • •

Boriska heverőágyát a korlát mellé húzta, 
megigazította a sirásban félrecsuszott fekete 
kendőjét, rendesen lefeküdt, betakaródzott és 
úgy nézte a távoli hegyek ködös árnyait, a fe
nyők finom fekete sziluettjeit, a csillagok reme
gő milliárdjait. A harangok még mindig zúg
tak. Már nem sirt, szeme csodálkozva, szinte 
szomjasan nézte az éjszakát, mint valami isme
retlen, izgató panorámát. Nagy áramlása telje
sen kitöltötte lelkét, minden figyelmét a fények 
és árnyak mozdulatlansága és titokzatossága 
Jíötötte le. Maga se tudja, hogyan múltak el az 
órák. Mintha valaki mellette lett volna, becéz- 
gette, simogatta, babusgatta volna • •. Talán az 
anyja? Talán a tisztahoniloku római szerzetes? 
Vagy valami titokzatos szellem, aki itt bolyong  
a bagolyhuhogós éjszakában?

Milyen csodálatos dolog volt a keleti ég
bolt fokozatos sápadása! Boriska még sohasem 
láto tt ilyen virradatot. Kék ködök derengtek 
niállottak. szét a hegyek és erdők között és fur
csa, szürke gályák vitorláztak nyugat felé a 
költözködő éjszaka után. Felhők lettek volna 
vagy az éjszaka halálraitélt árnyai, melyeket



elolvaszt a fény, mint ólmot a tűz? A rigók 
már mozgolódtak, a verebek szószátyár módra 
csiripeltek. Fent a szanatórium mögül a hegy
ről valami torz kiáltás nyulott el: Jova a bo
lond üdvözölte a hajnalt.

Boriska lehunyta szemét és hamarosan el
aludt a lassan pirosodó hajnalban, a zajosodó 
ébredésben. Fejkendője megint félrecsuszott, de 
arca nyugodt és megbékélt volt, mint egy bol
dog halotté.





Kirándulás az életbe





Nevenka ujjongva, szökdécselve rontott be 
a szobába:

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

történt?
— 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, 
mosolyogva bólintott és azt kérdezte, hogy 
mind a hárman? Erre azt mondtam, hogy vagy 
mind a hárman megyünk, vagy senki közülünk, 
mire ő mosolygott és csak annyit mondott, hogy 
akkor menjünk mind a hárman.

— Gyerekek, — szólt Erzsi, a becskereki 
asszony — 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 huzol fel? — kérdezte Mira és 
benézett a tükörbe, hogy haját megigazítsa.

— Tudom is é n ...  — álmodozott Erzsi asz- 
szony. Mi itt elmaradunk az élettől, a divattól... 
aztán azt se tudom, hogy leszállunk-e valahol?,

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

— De nekem nincs is arravaló ruhám — 
nyafogott Mira. Előkelő é tte rem . . .

— . .  .ahol az estélyi ruha kötelező — ka
cagott Nevenka.

— És a férfiak? —> érdeklődött Mira.



— Azok már megkapták az engedélyt. Szó
val ő ott lesz, miatta ne legyen gondod.

Mira nem tiltakozott, már megszokta a sok 
célzást, élcet és gyanúsítást. Hát igen, a repü
lőhadnagy tetszik neki és mihelyt rendben lesz
nek a tüdejükkel — ha ugyan rendbe lehet jön
ni ezekkel az átkozott kavernákkal — házas
ságra lépnek. A főorvos úgy nyilatkozott, hogy 
a hadnagy egy-két hónap múlva elhagyhatja a 

szanatóriumot, neki azonban még tovább kell 
itt maradnia . . .  Még két, három töltést k a p .. .  
Talán addigra negatív lesz . . .

— Én le sem merem merni magam, azt hi
szem biztosan lázam van — szólt Nevenka és 
vékony, vértelen ujjait arcához szorította.

A levegő valóban lázas volt. Öltözködési 
gondok, aggodalmak, kapkodó készülődések. 
Olyan részletek jutottak eszükbe, amelyekről 
szanatóriumi életük alatt teljesen megfeledkez
tek. Minden újabban felötlött apróság hatalmas 
izgalmakat okozott, mintha élet-halál problé
mákról lenne szó.

— Gyerekek, én már azt se tudom, hogyan 
kell viselkedni az emberek között. Hat és fél 
hónapig mindig pongyolában, papucsban, kóco
sán, gyűrötten, lustán, a sok fekvéstől egészen 
meghülyülve és m ost...

— Ugyan ne sirj, — vigasztalta Nevenka. 
A »nagyvilági« életmódot hamarabb lehet meg
szokni, mint a pneumotoraxot.

A három beteg ebédre alig evett valamit. 
Égy órakor lázukat se mérték le, ahogy azt a 
szanatóriumi rend megkívánta, hanem testvérie
sen összeadták szépitőszereiket, ügyetlenül pi- 
pesgették magukat a tükör előtt. Nevenka még 
egy rozzant hajsütővasat is szerzett' valahon



nan és Erzsi asszony hullámokat varázsolt a 
zágrebi leányka lágy, szőke hajára.

— Echte Dauerwellen! — áradozott Neven- 
ka mikor felkelt és a tükörbe nézett. Azt hiszem 
még Blédbe is mehetnénk ma este valami jó 
dancingba.

A férfiak már türelmetlenül vártak utitárs- 
nőjükre. Végre Lovrec doktor maga kopogott 
be a 19-be, hogy már két óra múlott és a férfi
ak türelmetlenek. Fél háromra végre megjelen
tek a hölgyek, akikre alig lehetett ráismerni: 
frissek, szépek és idegenek voltak.

— Milyen bájosak — bókolt Lovrec doktor 
Mintha nem is a szanatóriumhoz tartoznának.

Az elhelyezkedésnél persze úgy intézték, 
hogy Mira és a repülőhadnagy egymás mellé 
kerüljenek a középső ülésre. Rajity mérnök a 
soffőr mellé ült, mig Erzsi, Nevenka és Lovrec 
doktor hátra kerültek.

— Jaj, de finom! — izgett-mozgott Mira 
mikor az autó megindult. Mintha most ülne "elő
ször autóban, gyerekes öröm rángatta izmait.

— Pá, pá! — integettek a fekvőcsarnok fe
lé, mikor az autó lefele gördült.

Illatos bükkösök közt kanyarog az uí, majd 
sötét fenyvesek jönnek, zsuborgó patakok, ájult 
feszületek, jámbor, tarka 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 gondos 
garde des dames szerepét. Még meghütöd a ka- 
vernádat!

Kuticorgó nevetés bugyborékoi az autóban. 
Mira visszafordul és szemrehányóan néz Erzsire.



— Rám nem is gondolsz! Én itt ülök a cug- 
ban, a kavernám épen az ablakra néz, hiszen 
tudod, hogy jobboldalon van. Erzsi hamar rá
tette rókaprémjét Mira jobb oldalára.

— Na ne sirj, takarjuk be azt a szegény 
mostoha kavernácskát.

A hangulat olyan vidám volt, hogy bármi
lyen jelentéktelen megjegyzés viharos derűt 
váltott ki. A szabadjára engedett gyerekek szi- 
lajsága volt ez. A különben komoly Rájity mér
nök is olyanokat kacagott, hogy elnyomta a 
motor bugását. A nagy nevetés után köhögni 
kezdett, mire zsebéből elővette a kék köpőüve- 
get és beleköpött.

— Mi az? Maga elhozta a Dettweilerjét? 
llá t el akarja árulni az egész társaságot ezzal 
a kék üveggel? Ne merje mások előtt elő venni.

Hátul is tiltakoztak a köpőüveg ellen. Rá
jity azonban pedáns ember volt és hűen követ
te az orvosi előírásokat.

— Nekem három keresztes volt a köpetem 
— mentegetőzött.

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

— De ha köpnöm ke ll.. .
— Ne köhögjön! Egy délután talán csak 

tudja játszani az egészségeset, a blédi kirándu
lót, aki azt se tudja, hogy,¡szanatóriumok van
nak ezen a vidéken.

Mira és a repülőhadnagy keveset beszél
tek. Itt-ott egymásra mosolyogtak és a két ülés 
támlájára helyezett kabátok alatt boldogan szo
rongatták egymás kezét. Mira többször hátra 
nézett Erzsi asszonyra és Nevenkára. Valami 
tiszta, gyermekes báj mosolygott hamvas a r



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

— Szép vagy — súgta Erzsi asszony és 
megigazította a le-lecsuszó 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 vonalai cáfoltak rá, betegségére, ha
nem gyerekes, ámulós tekintete is, amely mö
gött senkisem sejtette a betegséget, az azzal 
járó félelmet és borzalmakat, a halállal való 
kacérkodást, a vérköpés dermesztő izgalmát, a 
iázas éjszakák rettenetes fantomjait. Pedig Mi
ra épugy átesett ezeken az izgalmakon, mint a 
többiek, akiknek szemében a lemondás, az élet
tel való leszámolás borús árnyai komorlottak. 
Mégis ugylátszott, hogy egyedül Mira az élet 
gyermeke, mig a többieket már rabul ejtette, 
alázatra, engedelmességre s örök hűségre kény- 
szeritette a halál.

— Megállni! Megállni! — sikoltozott Ne- 
venka.

Egy gostilna előtt járt az autó, amelynek 
falán a benzinreklámokon, az autóállomáson ki- 
\ti! még ez állott: »Minden este tánc.«

Tánc! Tavaly ilyenkor Nevenka egy osz
trák fürdőhelyen ropta a rumbát és hajlongva 
ábrándozott a tangó édes, fülledt dallamára, 
istenem, hol van már a tavalyi nyár, a kis aus- 
sei hotel s az a magas pesti fiú, akivel boldo
gan, botor kacérkodással sétáltak a hegyek kö
zött.

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, 
serszagu szobában. Erzsi asszony már majd
nem kimondta, hogy tejet, amikor Nevenka eré
lyesen rendelkezett:

— Sört kérünk, mindegyiknek egy pohár 
sört.

—Lovrec doktor csak akkor tiltakozott, 
amikor a pincérlány már elment.

— Hát miért hoztak engem magukkal. 
Hogy segédkezzek a kihágásokban?

— Természetesen — mondta Erzsi asz- 
szony. Maga most már bűntársunk és ha elárul, 
akkor önmagát jelenti fel.

— De holnap hőemelkedésük lesz, vagy 
vérköpésük, vagy tudj’ isten milyen más bajuk, 
ki lesz a felelős? — komolykodott Lovrec, de 
hahotába fultak szavai.

Csak sose erőltesse magát ezzel a nagyké
pűsködéssel, kedves doktor bácsi — torkolta 
le Nevenka a feltörő kötelességtudást. Mi meg
engedjük, hogy sört igyon, az ellen sincs ki
fogásunk, ha rágyújt, vagy ha táncolni kezd.

A repülőhadnagy felhúzta a gramofont, va
lami öreg fox-trott recsegett a hatalmas töl
csérből. Nevenka felugrott és karon fogta a 
hadnagyot, Rájity mérnök — Dettweiller üveg
jével a zsebében — kötelességének tartotta, 
hogy felkérje Mirát. Az összenyomott tüdejü 
emberek szaporábban lélekzettek. Lovrec doktor 
fejcsóválva vette tudomásul a betegek ujabb ki
hágását, de Erzsi asszony, aki mellette m aradt, 
szelíden vállára tette a kezét.

— Hagyja az örömüket. Fiatalok még. Él
ni szeretnének.



Lovrec rámosolygotí a m agyar asszonyra.
— Hát maga nem fiatal?
— Nekem már gyermekem van és őszül a 

hajam.
Lovrec nem tiltakozott többet, még egy po

hár sört rendelt és szelíden udvarolgatott Erzsi 
asszonynak. Egy aranyos kedélyű magyar me
dikusról beszélt, akivel nagyon melegen össze
barátkozott és elesett az olasz harctéren. Azu
tán egy olasz asszonyról beszélt, kivel Bolog
nában ismerkedett meg, mikor ott egyetemre 
járt, aki nagyon szerette őt, de aki sohasem lett 
az övé.

A tánc véget ért, ujabb sörök következtek, 
majd Nevenka cigarettára gyújtott. Rájity is 
felbátorodott; betegsége előtt nagy dohányos 
volt, de most úgy fújta a füstöt, mint valami 
kis gimnazista, aki a szülői- és tanári felügyeT 
lettől távol először élvezi a tiltott gyönyöröket.

Végre felkerekedett a társaság és tovább 
ment Jezersko felé. A táj egyre vadregényesebb 
lett, olcsó olajnyomatokra emlékeztetett: feny
vesek, vízesések, fűrésztelepek, zsubogó pata
kok, idillikus erdészlakok, megnyúlt testű Krisz
tusok, pirostornyu hegyi kápolnák.

A valóságban azonban ezeknek a nyf/tt ké
peknek minden banalitása elszállt, a színek 
százféle árnyalatával a fenyők acélos kékje, ho- 
moritó zöldje között a templomtornyok és az ut- 
menti Mária oltárok, a vörös és sárga színfoltok 
lázadó hangon tiltakoztak az egyhangúság el
len. Titkos erők feszültek a kövekben, a roha
nó vizekben, az ormok kemény vonalaiban. Min
den lihegett, lélegzett, a levegőben mámoros, 
fűszeres illatok pihegtek és körülölelték az au
tó utasait.



— Ciklámen- • . — sóhajtott Mira és le
hunyta a szemét.

Az ut merészen kanyargóit felfelé s hama
rosan az osztrák határra értek. Rájity elővette 
fényképezőgépét és nagy körültekintéssel, a 
tőle megszokott pedantériával fogott a felvétel
hez. Sokáig tarto tt mig beállította a gépet, köz
ben a pajzán jókedv ki-kitört a társaságból.

Azután visszafordultak. Az autó motor nél
kül szaladt a kanyargós hegyi utón. A megbe
szélt jezerskói vendéglőnél állt meg az autó. 
Vidám osztrák és magyar társaságok ültek az 
asztaloknál. Valaki elkiáltotta magát:

— Erzsi!
Erzsi asszony visszafordult. Régi becskere- 

reki ismerősök voltak, akik pár év előtt Zag- 
rebba költöztek. Erzsiről, betegségéről semmit 
sem tudtak. Leült az asztalukhoz, érdeklődött 
a gyerekek iránt, akik bizonyára már nagyok 
lehetnek. A zágrebiak hamarosan visszakérdez
ték:

— Te most honnan jössz?
— Blédből — hazudta Erzsi és kissé elpi

rult.
Erzsi még keveset hazudott életében, de ez 

alkalommal szükségesnk tarto tta a hazugságot, 
mert ezzel sok kellemetlen emléknek felújítását, 
tapintatlan részvétnek a kiváltását kerülte el. 
De hogy valamiképen el ne szólja magát, sietve 
búcsúzott és visszatért a szanatóriumi társaság
hoz. Ott melegiben, lángoló arccal vallotta be 
hazugságát.

— Nagyszerű! Nagyon helyes! — kiáltozták 
vidáman.

— Éljen a blédi kirándulótársaság! — emel



te poharát Lovrec doktor és a többiek lelkesen 
kocintottak.

A nap már lebukott a hegyek mögé és a 
hűvös este friss lehellete megcirogatta a beteg 
társaságot. A szanatóriumban ilyenkor lázat 
kell mérni, ilyenkor kúszik a hőmérő 37 fölé. 
Majdnem mindegyikük arra gondolt, hogy láza 
van, talán 37.4, esetleg 37.5. Hátha megárt a 
kirándulás? Néhány könnyű árnyék suhant át 
az azuros estén. A hangulat azonban mit sem 
veszített könnyű vidámságából, sőt mikor is
mét az autóba ültek és kissé szorosabban össze
bújtak, pajkos, meleg érzések gyultak fel a lel
kekben és a szemekben. A repülőhadnagy szo
katlanul beszédes volt, Lovrec doktor öreg, né
met tréfákkal csiholgatta az amúgy is jókedvű 
társaságot. Észre sem vették, hogy harminc és 
egynéhány kilóméter szaladt el alattuk a fehér 
utszalagon.

Mikor Kranjba 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, Neven- 
ka és Mira a drogériában szerezték be azokat 
a szépitőszereket, amelyeknek a hiányát ma 
felfedezték. Ki tudja, talán hamarosan ismét 
kirándulnak valahova, talán Blédbe és akkor 
még rendes púderük sem lesz. Azután templom
ba mentek a 19-es szoba lakói. Mindhárman 
katolikusok voltak s betegségük erősen vallá
sossá tette őket. A szép kranji templomban áhi- 
tatos, sürü homály remegett,, csupán a lourdes-i 
Szűz előtt égett néhány gyertya. Mindhárman 
egészséget kértek a holnap láthatatlan intéző
jétől, nyugodt, felhőtlen napokat, igazi, békés 
életet láz, köhögés, vér és vigasztalan virrasz



tások nélkül. A homály puha, szinte jóságos 
misztikuma megígérte a fohász teljesülését. A 
19-es szoba lakói legalább is igy érezték, mikor 
kijöttek a templomból. Könnyűek és vidámak 
voltak.

Abban az »előkelő« vendéglőben, ahol le
telepedtek vidáman játszott a jazz. Mirának 
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 ha
tározottan feltűnést keltett, a hölgyek úgy is 
viselkedtek, ahogy a megcsodált nagyságok 
szoktak: affektáltan és kiszámitottan. De azért 
minden pózolásuk mellett is bájosak voltak, 
gyerekesek, szendék és szerények, hiszen elbi
zakodottságukat már régen letörte a halál le- 
hellete, a Koch bacillusok hatalmas hadserege. 
Nevenka még meg se ette vacsoráját és máris 
táncolni kezdett Rájittyal. Nemsokára Mira is 
követte a repülőhadnaggyal. A tánc végeztével 
mind a négyen fáradtan, lihegve ültek vissza 
helyükre.

— Hiába! Nem nekünk való ez, pneumoto- 
raxosoknak! — sóhajtott Rájity és homlokát 
törölgette.

— Úgy innék egy kis pezsgőt — kényeske- 
dett Nevenka és a nagyvilági hölgyek arcfin
torát szerette volna utánozni.

Senkisem vette észre, hogy Rájity beszélt-e 
valamit a pincérrel, de egyszerre csak pezsgőt 
hoztak asztalukhoz.

— Gyerekek! — kiáltotta Lovrec doktor 
sugárzó arccal — én m ár nem birom tovább 
ezt a bűnpártolást! A lelkiismeretem, az orvo
si lelkiismeretem. . .

— Éljen a blédi kirándulótársaság! — foj



tották bele a szót és összeütötték poharaikat.
Rájity mérnök bácskai ember volt. Most 

hirtelen Erzsi asszonyhoz fordult és magyarul 
m ondta:

— Hiába minden, kedves Erzsi! Nekünk 
korábban kell elmennünk az életből, mint ahogy 
szeretnénk. Hiába minden áltatás, minden be
csapni akarás. Mert végeredményben kit is aka
runk becsapni? A világot? önm agunkat? A ha- 
cillusokat?

— Talán önmagunkat — szólt halkan E r
zsi asszony és lehajtotta a fejét.

— Mit mond? Mit mond? kérdezte néme
tül Lovrec doktor, mert észre vette, hogy vala-r 
milyen kellemetlen dologról folyik a szó s min
denesetre meg akarta menteni a derűs hangula
tot.

— Azt mondja, — fordította németre be
szédét Erzsi asszony — hogy hiába minden 
erőlködés, időnek előtte kell elmennünk • •

— Eh, ostoba beszéd! — hadonászott ciga
rettájával Lovrec doktor. — Magukból mind 
nagypapa és nagymama lesz.

— Bennünket nem lehet becsapni, kedves 
doktor — nevetett Rájity mérnök. — Mi jól 
tudjuk, hogy a javulás, ha összenyomják tüdőn
ket, ha kitépik idegünket, még nem jelent gyó
gyulást. Mi már nem lehetünk többé egész em
berek. Ha kikerülünk az életbe gondok, köteles
ségek közé, akkor a bacillusok is uj erőre kap
nak. Az élet kegyetlen tempót diktál: küzdeni 
megelőzni a másikat! Kenyérharc! A köteles
ségek kiszipolyozott rabszolgái leszünk • • . Roz
zant szervezetünk nem birja sokáig, hamarosan 
ki kell dőlni a so rbó l. . .  Mi ezt nagyon jól tud
juk.



— De még mennyire! — lelkendezett Ne- 
venka, mintha a legvidámabb dologról lenne 
szó. — Hát mit is csinálnánk mást, mikor majd
nem egész nap feküdnünk kell, beszélnünk sem 
szabad és csak nézzük az eget meg a fellegeket. 
Bizony sok mindenre kell gondolnunk ilyenkor: 
életre, halálra, további sorsunkra. Elgondoljuk, 
hogy fogunk meghalni, milyen lesz a temeté
sünk, hány évet irnak a koporsóra, kinek fo
gunk hiányozni, ha elmentünk. . .  Mi van eb
ben? A mi életünk ilyen, ezen nem lehet változ
tatni.

Nevenka szavai egyszerűen és világosan 
rám utattak a valóságra. Minden tüdőbeteg tisz
tában van a sorsával. De ez nem jelenti azt, 
hogy a nyomott kedélyállapot állandósuljon. A 
szanatóriumi társaság hangulata sem lankadt 
el, inkább emelkedni látszott. A zene ismét pat
togott és Nevenka nem tudott ülve maradni.

— Gyerünk — szólt a repülőfőhadnagy
nak, aki felpattant és meghajtotta magát.

Nagy derűt váltott ki Lovrec doktor tán
ca, aki Erzsi asszonyt kérte fel. Lovrec kissé 
nehézkes mozgású ember volt, mozdulatai, tán
ca a medvére emlékeztettek. De Lovrec nem 
hagyta magát. Nehézkesen, de pontosan és lel
kesen lépkedett a zene ritmusára. Talán az al
kohol váltotta ki belőle ezt a táncoló kedvet, 
vagy talán a betegek elszánt, nyitottszemü m á
mora?

Már elmúlott kilenc óra, mikor autóba száll 
tak. Eleinte még kacagtak, daloltak, de később 
elcsendesedtek, a fáradság kitört puha, beteg, 
agyonkényeztetett testükön. A pajzánság, a po- 
ráz-nélküliség kitombolta magát, a kirándulók 
elfáradtak, elálmosodtak, mint hancurozó, fia



tál vizslák. Nevenka Erzsihez bujt, 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 kivilágí
tott épület dermesztette meg a társaságot. P ár 
pillanatig tartott, amig ebben a tündöklő tün
dérpalotában felismerték a szanatóriumot. Sen- 
kisem beszélt többet.

A 19-es szoba lakói hangtalanul nyitottak 
be a szobájukba. A visszatérés nem volt kelle
mes, vagy talán a sok bűnös kilengés ártott 
meg?

Mira az ablakhoz lépett és ábrándosán 
nézte a nagy éjszakát, a hunyorgó csillagokat 
s messze, valahol Kranj felé egy-egy elvesző 
fénypont vibrálását. Tizennyolc éves és szerel
mes volt; furcsa, soha nem ismert szenvedélyek 
cirógatták a bőrét és kellemesen nyugtalanítot
ták zsenge idegeit.

Erzsi asszony levetette ruháját és leült az 
ágy szélére, hogy papucsot huzzon, amikor Ne
venka hirtelen mellette termett, átölelte és az 
asszony vállára szorította fejét. P ár perc múl
va Erzsinek éreznie kellett a vállán szétfolyó 
meleg könnyeket.

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

Nevenka torkát fojtogatta a sirás, mikor 
nagy nehezen kinyögte:

— Mikor olyan szép ez a rongyos élet. • •





Szenteleky hagyatékában huszonnyolc el
beszélést találtunk. Tíz év terméséből ő ugylát- 
szik ennyit tartott érdemesnek megőrizni. A 
körülmények nem engedték meg, hogy egy kö
tetnél több elbeszélést kiadjunk, s ezért a hu
szonnyolc darabból a tiz legjellemzőbb irást 
választottam ki.

Posthumus írások kiadása roppant nagy 
felelősséggel jár. Nemcsak a kritikus, a kö
zönség, de elsősorban a halott költő szempont
jait kell figyelembe venni. Hogyan lépett volna 
ő a nyilvánosság elé, mit mutatott volna meg 
szívesen, mit takart volna el a kiváncsi sze
mek elől? Szenteleky Kornél szellemének va
gyok a sáfárja, a jövő számára én konzervá
lom művészetét, tiszta, emberséges gondolata
it, mámoros mesélőkedvét. Én mondom: ez 
Szenteleky Kornél.

S ki ad nekem igazolást arra, hogy nem 
tévedtem? Hogy ő sokkal több volt, sokkal na
gyobb művész, a mélységek és magasságok 
szédületét jobban ismerő gondolkodó, mint a- 
mennyit ezek az írások bizonyítanak, azt fel
tételezheti, sőt állíthatja bárki. Én csak a lel
kiismeretemre hallgathatok.

Akaratlanul is dicsekednem kell azzal, hogy 
a halála előtti egy-két évben igen közel állot
tam Szenteleky Kornélhoz. Engem 6 már a sa
ját nevelésének tartott, s igy talán hozzám bi
zalmasabb volt, mint másokhoz. A késő éjsza
kákba nyúló beszélgetésekből megismerhettem 
ízlését, véleményét, megismerhettem terveit, 
amelyeket halálos tüdőbaja már nem engedett



megvalósítani, s nemcsak azt tudtam, hogy 
másokról mit tart, hanem azt is, hogy a saját 
Írásairól mi a véleménye.

Ezért merem hinni, hogy nem cseleked
tem rosszul az elbeszélések kiválasztásánál. 
Ezért gondolom, hogy ha neki kellett volna e- 
gyetlen kis kötetben bemutatni elbeszélő művé
szetét, talán ö is ezeket a fájdalmasan szép, 
helyenként elszánt akarással, helyenként pedig 
fáradt lemondással megirt elbeszéléseit válasz
totta volna.

Szenieleky Kornél nem volt egysik;i iró. 
Életének és munkásságának három nagy szem
betűnő változata volt. A leghosszabban tartó a 
splendid isolation korszaka, amikor lelkileg 
teljesen elzárkózott a körülötte folyó élettől, 
s az önmagáért való művészetben és nagy kül
földi utazásaiban élte ki magát. Ebbe az idő
szakba esik Páris-imádata, s ekkori írásai fran
cia irodalmi reminiszcenciákon, s Tolsztoj és 
Romain Rolland humanizmusán épülnek fej. 
Ennek az időszaknak szinte antitézisét jelend 
az a néhány esztendő, amikor Szenteleky fel 
ismerve hivatását s szerepét a kisebbségi sors
ban, a korlátok közé szorult magyar élet jogok
ért száll síkra. A legfájdalmasabb és egyben a 
legőszintébb korszaka életének önmagával és 
betegségével, sőt az utolsó években már a ha
lállal folytatott viaskodása. Ö gyógyíthatatlan 
szomorúságnak. egyénisége alaphang, ilatának 
nevezte halálfélelmét, amely kora ifjúsága óta 
hűen kitartott mellette az ugyancsak korai el
múlásig.

E három időszak legjellegzetesebb szépiro
dalmi termékeit találja ebben a kötetben az ol
vasó. Szándékosan kezdtem a kötetet azokkal az



Írásokkal, amelyek a kisebbségi öntudatosodást 
s a helyi színeket és helyi problémákat mutat
ják be. A kisebbségi sorsba szakadt magyar 
falu társadalmának rajzát egyetlen iró sem 
volt képes ennyire hűen, pontosan, ennyi el
mélyüléssel és együttérzéssel visszatükrözni, 
mint Szenteleky a »Tilike már tiz éves...« ci- 
mil elbeszélésében. Ez a kis remekmű oly meg- 
rázóan érzékelteti az árvaság érzését, az egy
másrautaltság biztató, testvéri hangulatát s a 
szivek átforrósodását a közös sorsban, az ösz- 
szeiogódzást a nagy egyedüllétben, amilyen 
művészien és emberségesen talán senki sem 
tudta kifejezni a kisebbségi sorsot. De bámulat
tal kell adóznunk annak a kitűnő jellemrajznak 
is, amely a mindenáron érvényesülni akaró 
Szücs Jenőt állítja elénk s az ő szomorú éle
tén keresztül a kisebbségben élő magyar lati- 
ner szánalmas vergődéséről tesz tanúságot.

De művészi és emberi szempontból talán 
még ezeket az elbeszéléseket is felülmúlják 
francia gyökerű írásai: a halál vendégjátéka 
egy párisi szállodában és hatalmas —  csak a 
huszadik században elképzelhető —  tömegara
tása Franciaország felett. Az előbbi egy lírai 
hangulat víziója, az utóbbi pedig megdöbbentő 
jóslata azoknak a borzalmaknak, amelyek a 
halála utáni háborúban bekövetkeztek.

S végül a tüdőbetegek golniki siralomhá
zából irott két elbeszélése mutatja meg az élet 
és a halál között tátongó szakadékot abban a 
szörnyű, vigasztalan mélységben, ahogyan 
csak Thomas Mann Varázshegyében láttuk.

A másik négy elbeszélése inkább kapocs 
ezekhez a súlyosabb■ tartalmuknál, művészi



megformáltságuknál fogva hatalmasabb dara
bokhoz. Szenteleky életének három nagy vál
tozatát kötik össze, s az életszemlélet alakulá
sát, a művészi fejlődés és az emberi magatar
tás szilárdulását \elzik.

Szenteleky Kornél szépiró volt, bár hely
zete más szerepre kény szeritette, s igy nem 
volt ideje arra, hogy tehetségét ebben az irány
ban kibontsa. Műveltsége, a mi vidékünkön pá
ratlan kritikai érzéke, szellemi nagyvonalúsága 
irodalomszervezővé tette, de a szive mindig a 
széppróza felé húzta. Stílusa még az esszében 
is hangulati jelzőket vet fel és hosszú, csillámló 
körmondatokban nyujióztatja magát.

Az itt közölt elbeszélésekben nem enged
tem meg magamnak a legcsekélyebb változta
tást sem. Minden szó úgy van a helyén, aho
gyan Szenteleky leírta, az ő gyakran önkényes 
nyelvtani és helyesírási szabályai szerint. Né
hol a délvidéki városoknak jugoszláv neve sze
repel. Nem akartam magyarra fordítani e vá
rosneveket sem, nemcsak azért, mert amikor 
ezek az elbeszélések megszülettek, a városne
veket igy kellett irni, hanem, azért is, mert ez 
a változás is aláhúzza az elbeszélés jellegzetes
ségét.

Tíz év terméséből tiz elbeszélés! Egy iró 
gazdag munkásságának egyik ajándéka. Tanul
mányaiban és cikkeiben az értelemhez szólt, 
elbeszéléseiben pedig a szívhez. S nem kívánha
tunk többet az ő nevében sem annál, hogy: mi
nél több szivet érintsen meg és melegítsen át 
az ő finom művészete és nagy emberszeretete.
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