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TÓTH BAGI ISTVÁN

Valamit 
tenni hell.



Mf l  pokol tornáca jóazándékkal 
van kikövezve“



Gyors, ruganyos léptekkel haladt. Melle 
dagadt, izmai feszültek, arca kipirult a bol
dogságtól.

Állást kapott!
Munkához jutott és ezzel megindult az 

élet legalacsonyabb fokáról, ahonnan az ut 
nyílegyenesen szökik a cél felé. Most már 
küzdhet, dolgozhatik és haladhat — ami az 
emberi élet értelme.

Állást kapott! A világ eddigi élettelen tár
gyai és közömbös emberei egyszerre megele
venednek: kérni és adni, simogatni és ütni 
kezdenek. Számára a világ időtlen-időktől 
mindmáig elvarázsolt csipkerózsa-birodalom 
volt, amely most ennek a kétszavas mondatnak 
érintésére megelevenedett.

Megmozdultak a marionett-figurák, kez
dődik a komédia! — súgta egy ünneprontó gú
nyos hang. — Eh, ilyenre ma gondolni sem 
szabad. Legyen ez a nap valóban gondtalan 
ünnep... Mert igaz, tudja, hogy az élet nem 
más, mint nagy küzdelem, amelyben a legtöb
bet a hozzá hasonló újoncok szenvedik. Raj
tuk mindenki rúghat egyet. Tisztában van az
zal, hogy nagy és nehéz ut áll előtte, amig a 
holnapra nyugodtan gondolhat. De mégis ked
vet érez a küzdelemre. Erős akarással hiszi, 
hogy eredményes lesz a harc...  A fontos az, 
hogy már félévre az érettségi után munkához 
jutott. Egy talpalattnyi helyet kapott, ahol 
megvetheti a lábát — nem is talpalattnyit, csak 
homokszemnyit, de ez a homokszem ösz-



szefüggésben áll a föld végtelen mezőivel: zz 
élettel! Tűrni fog majd, lesz kitartása — és 
jöhet, ami akar. Amiig középiskolába járt, ad
dig is sokat szenvedett... de most érzi, hogy 
azok csak a gyeirmekiérzékenység szenvedései 
voltak... Most jön az igazi nagy harc ...

A halk, hetes eső már teljesen elszitáló- 
dott. A nap öreganyósan felmosolygott az el- 
szálló ködfelhők mögül.

Egy sarkon megállt. Kis külvárosi térség 
nyilt előtte. Mosolygón nézett a napfényben 
fürdő párás levegőbe. Az visszaderült rá. Moso
lyogtak körül a házak, a kopaszodó fák, a tö
redezett téglákkal kirakott gyalogjáró, de fő 
képpen a feneketlen kékségbe merült égbolt. 
Úgy érezte, hogy nem is ősz van, hanem ta
vasz. A levegő már az uj termés illatát hozza. 
Talán be sem következik a tél, hanem mindjárt 
megindul a kikelet, rügyeznek a fák, virágba- 
borul a természet, érik a termés... ¡Ez nem is 
lenne csodálatos, hiszen manapság rendkívül 
nehéz időket élünk...

Sokáig szemlélte az e&étáiruló szürke külvá
rosi képet. Úgy emlékezetébe akarta vésni,, 
mintha vonat ablakaiban tovatűnő csodálatos 
hegyi tájék lenne, amelyet soha többé nem lát. 
Örökre leikébe rögzíti ennek a boldog órának 
a képét, mert csak ez az egy óra igazán bol
dog. Az eljövendő napok már keserűséget is 
hoznak. Elővette naplójegyzetét és beírta: Indu
lás 1931 mov. 18.

*

Barátjához, Telkes Ferihez ment, hogy d- 
ujságolja az örvendetes hirt. Telkes árvagyerek 
volt, aki a szüleitől örökölt szőlőültetvényből 
tartotta fenn magát. A szőlőt jócskán nyomta 
adóssági is és ezért csak nagyon szerényen él
hetett. A külvárosban bérelt kis szobakonyhás



lakást. A konyhában ő maga főzött, ha főtt 
ételre éhezett. Lakása volt az iskolai jóbarátok 
találkozóhelye. Ott készülődtek az érettségire, 
ott tárgyalták meg minden közös ügyüket. 
Most is, hogy Katona Béla belépett, majdnem 
valamennyien együtt voltak. Széthevertek az 
ágyon, a divánon és a székeken. Beszélgettek, 
dsitoztak. Előttük könyvek, jegyzetek összevisz- 
szaságban.

Az újonnan érkezőt harsányan, kedélyeske- 
dőn üdvözölték. Csak éppen azért, 'hogy valami
vel félbeszakítsák az unalmat. Katona leült egy 
sarokba. Nem jött elő mindjárt a maga megle
petésével. Élvezni akarta még ezt a boldogsá
got. Tudta, hogyha nagy boldogságát elujsá- 
golja, akkor a fiuk irigységből vagy akár csu
pa megszokásból is ugratni kezdik és ez most 
fájna. Annyira unatkoznak, hogy mindenből, 
ami elébük kerül, fanyar tréfát habarnak.

— Valamit kellene tenni!
Telkes dobta bele az unalomba ezt a sok

szor ismételt mondatot. Katona erről már tud- 
tai, hogy ismét a megélhetésről keseregnek.

A lusta közöny töretlen maradt mint a 
százéves parlag. Valaki hátul megszólalt: Ta
nulni kell. Telkes dühösen válaszolt: Mit ta
nulni? Nincs megélhetésed, hoigy tanulj. És ha 
elvégzed iskoláidat, akkor se biztos, hogy ál
lást kapsz... Élénk vita forrott fel a kis szo
báiban. Mindenki résztvett benne, mert minden
kinek elevenjébe vágott a kérdés. Mi lesz ve
lem holnap? Még két jobbmódiu fiú is felszó
lalt, akik az iskolában az osztály leggazdagabb- 
jai voltak. Egyiknek az apja földbirtokos, a 
másiké kereskedő. Most szavaikból kiderült, 
hogy mindkettő a törtkremenéssel küzd. Bé
lának nem volt kedve ahhoz, hogy élénken be
lemélyedjen a vitáiba, mint máskor. A sok szó
beszéd úgy elzsongott a fülei mellett, mint egy



zümmögő darázsraj. Megszámlálta a társasá
got, éppen tizenkettőn voltak. Egykor virágzó, 
ma tönkrement családok ifjú hajításai. A tönkre- 
menés oka: háború, gazdasági válság, beteg
ség, ismét háború...

Telkes, az erélyes Telkes állandóan tettre 
sarkalta a társaságot. Ferencsik Géza még 
csak támogatta, de a többiek ellenkeztek, ho
lott nem is kézzellfogható tervről volt szó.

A beszélgetés a háború előtti időkre tere
lődött.

— A régi diákélet — vette át a szót Pa
taki — szép élet volt. Az apám mesélt róla né
hányszor. A nagydiákoknak a legtöbb fejtörést 
a táncmulatság és az udvarlás okozta. Micsoda 
majálisokat rendeztek. Majális? Hol volt az ne
künk? .. .

— De talán azért is jutott ilyen nyomorba 
az a nemzedék, mert igy készült az életre ...

így készült az életre .. .  Katonát megragad
ta ez a néhány szó. Hányszor, de hányszor hal
lotta ezt az iskolában. Minden napnak vissza
térő refrénje volt, minden órán fülébe harsogta 
a tanár: Készülj az életre! Szörnyű nehéznek és 
küzdelmesnek irták le az életet. Ez a tudat át
itatta az egész osztály lelkét. Úgyszólván vala
mennyien megkisérelték, hogy készüljenek az 
életre, amelyet különleges borzasztó valaminek 
képzeltek. Többen igyekeztek önképző mód
szerrel külön képzettséget szerezni, mert meg
győződésük volt, hogy az iskola nem azt adja, 
ami tulajdonképpen az életben szükséges. Az 
iskola csak kellemetlen kötelezettség, akadály, 
amin át kell küzdenie magiát az embernek, hogy 
magasabbra juthasson. Többen gyakorlati, mű
szaki tudást akartak szerezni. Fúrtak, faragtak, 
rádiót is készítettek. Néhányan festettek, raj
zoltak, mások zenével foglalkoztak. Akadt kö
zöttük zeneszerző is. Vendég Kálmán az iroda



lomra vetette magát. Titokban remélte, hogy 
egyszer majd iró lesz és sok pénzt keres. Egy 
fiú szinésznek készült. Folyton arcát fintorgat- 
ta. Azt állította, hogy ezzel arcjátékát fejleszti. 
Két-három fiú pap akart lenni, de volt olyan is, 
aki tudományos pályán szeretett volna érvénye
sülni. Azonban egyik sem tanult rendesen. 
Gyakran elkedvetlenedtek, más munkába kap
tak. Egyesek modern könyveket olvastak, friss 
lehelletü idők szelleme terjedt közöttük. Az 
órák közötti szünetekben az udvaron részlete
sen megtárgyalták a napilapok és képeslapok 
érdekességeit is. Gyorsan, hadarva vitatkoztak 
mindarról, ami még őket közvetlenül nem 
érintette. A vitában a sporté volt a legnagyobb 
rész, de másra is jutott idő. A nagy kérdések 
tekintetében egyesek modlemek igyekeztek 
lenni. Arról például a legtöbben meg voltak 
győződve, hogy a háború idejétmulta és mü
veit emberhez nem méltó, regényessége csak 
üres képzelgés vagy hiú dicsekvés, a legrosz- 
szabb esetben ámítás. Néhányuk kivételével va
lamennyien szegények voltak. A háborúval meg- 
nyomoritott emberek nyugtalan és zavaros éle
tét látták. Rövid életükben még csak ellensé
geskedést és nyomort szemléltek. A gyűlölkö
dés éppen úgy lángolt, mint a háború alatt. 
Emellett is, vagy talán éppen ennek visszahatá
saképpen a testvériség szent és biztonságos ér
zete fejlődött ki közöttük. Ideálizmus töltötte el 
őket. Tudatossá vált bennük, hogy a világ nem 
a jó felnőttek jutalma, hanem a jószándéku, 
meg a gonosz, kíméletlenül könyöklő emberek 
forgataga — de bíztak, hogy a világ mégis 
megjavítható és ez a munka reájuk, a legújabb 
nemzedékre vár. Legalább is Katona ezt igy 
érezte. Nagyon sokat olvasott. A könyveken és 
az újságokon, valamint a filmeken keresztül 
megismerkedett az egész világgal, annak min



den gyönyörűségével — amelyből semmi se ju
tott neki — és minden szenvedésével, amelyből
— úgy érezte — már jócskán részesült. Tehet
ségesnek érezte magát mindenben, irodalom
ban, festésben, zenében. Kereskedelemhez, ipar
hoz, mezőgazdasághoz és más gyakorlati mun
kához is kedvet érzett. Otthon a családjai, a 
nyugdíjas tanitócsalád a háború után egyre 
bomlott, folytonosan vesztette vagyonát, belső 
életerejét. Volt szép darab földjük is, amelyre 
még régi, a jobb világban szerzett adósságok 
nehezedtek. Apja valamikor törekvő és munka- 
szerető ember volt, de ahogy idő előtt nyugdí
jazták, elvesztette minden kedvét. Kiesett a falu 
szűk társadalmi életéből. Elvonult, az ivásban 
lelte minden örömét. Anyja beteges volt, erőt
len asszony, tehetetlenül látta, hogy szegénye
dik a család. Az adósság a földet apró részle
tekben vitte, mert majdnem minden évben elad
tak egy-két holdat, hogy legalább a kamatokat 
kifizessék. Egy év előtt a házon is túl kellett 
adni és még mindig maradt adósság. Bélát már 
gyermekkora óta nagyon érdekelték a felnőttek 
dolgai, mert anyja neki mondta el minden ba
ját, ő volt az egyetlen, akinek nyugodtan pa
naszkodhatott. Szivszorongva látta a tönkreme- 
nést és erős vágy támadt benne, hogy vagyont 
szerezzen, megmentse a családját a nyomortól. 
Sokszor dagadtak testi és lelki izmai. Érezte, 
hogy erős és nem fél az élettől. Csak a bizony
talanság nyugtalanította. Hol kezdje, mibe ves
se meg a lábát, hogy izmainak kemény erőife- 
szitése ne vesszen a semmibe. Picinyke egzisz
tenciát kívánt csak, ami máskor a társadalom 
leghasznavehetetlenebb tagjának is kijárt. Nem 
tudta mihez kezd majd — bár néhányszor meg
kísérelte, hogy épkézláb haditervet eszeljen ki
— de érezte, hogy nagy lehetőségek állnak 
előtte. Az élet betonfallal elkerített vára előtt



állott.. .  Belül folyt a színes, érdekes élet.. .  
és nem talált nést, ahol beszivároghatna... 
Most pedig — mégis megtörtént!

Újra meleg boldogság bizsergett végig raj
ta, ahogy ismét eszébe jutott: állást kapott! Eh, 
el innen, ahol csak fecsegnek, kalásztalan szal
mát csépelnek. Dolgozni!

Végignézett a többieken, akik még mindig 
a sötét légüres térnek látszó jövőt tárgyalták 
agymás szavába vágott félmondatokkal, inge
rült felkiáltásokkal. A tisztánlátás és logika 
éles késeivel úgy boncolták saját életüket, mint 
egy nagy, félig ismert állatnak még vérző tes
tét... Vagy mintha akasztásra itélt rab elemez
né halálos ítéletének mondatszerkesztését. Ami
kor már tizedszer ismételték önmagukat, csüg
gedten elhallgattak!. Hosszú láblóbáíó, felhő
bámuló csend után Telkes szájából makacsul új
ra felbukott a kérdés, mint egy vizbeesett fe
kete macska.

Valamit tenni kell!... De mit?
Vállvonogatás volt a felelet. Telkes heve

sen magyarázta, hogy az ifjúságban erő, ki
tartás, önbizalom wan és képes a cselekvésre, 
csak akarnia kell. össze kell fogniok mindany- 
nyiuknak. Ipari, kereskedelmi vagy egyéb vál
lalatot kell létesíteni, 'hogy dolgozni tudjanak 
és megélhetésüket biztosítsák. Akármilyen kis 
vállalkozásba is kezdjenek, de dolgozzanak! 
Ellene vetették, hogy nincs pénzük, alaptőké
jük. És egyesek nem is érnek rá, hogy állan
dóan együtt dolgozzanak. Telkes még inkább 
megdühösödlött: Lusták, tehetetlenek vagytok. 
Csak korzózni, újságot olvasni, rádiót hallgat
ná, pingpongozni és labdarugó mérkőzéseken 
ordítozni szerettek. Erre naponta legalább öt 
óra megy rá! Az ujabb ellenkezésre Ferencsik 
válaszolt: Tunya maradiak vagytok. Eddig azt 
hittem, hogy némileg is tudtok újszerűén gon-



doEkodni.. .  Most, 'hogy tettre kerülne a sor, 
kiderül, hogy minden eddigi beszédünk ha
szontalan szócséplés volt. Egyszeirre vissza
vetnetek százláncos bácskai gazdáivá, aki örök
ké csak pipázik, iszik, esetleg bicskázik és el
lensége minden újnak... Ilyenek vagytok ti, 
azzal a különbséggel, hogy a fölldl kicsúszott 
alólatok...

A válasz újra: Pénz kellene. Telkes inge
rülten ugrott fel: Már megint a régi nóta, 
hogy pénz kell... Ezzel csak kihúzzátok ma
gatokat a munka alól. Hiába veszekedünk, 
hogy tudunk-e együttműködni vagy sem, ezt 
így, elméletben nem dönthetjük el. Inkább pró
báljuk ki magunkat azonnal. Mondjuk: énekel
jünk el közösen egy rövid nótát. Mindegy, 
hogy mit, csak az a fontos, hogy harsogjon, 
hogy telitüdővel fujhassuk.

Pataki ezt is fitymálta. Csak a könnyelmű, 
bohém'kedő Vendég Kálimén helyeselt, ő  már 
unta a sok szóbeszédet. Felugrott: Nótázzunk, 
mulassunk, az ér a legtöbbet. És a gyakorlott 
mulató tempójával már el is kurjantotta ma
gát: Csuhaj, sose halunk meg! Azután rázen
dített:

Nagy a feje, búsuljon a ló ...
A többiekre ez különösen hatott, de las

san mégis Vendég után surrantak a hangjuk
kal. Telkes harmonikán kisért. A nóta végét 
már együtt énekelték. Szép volt, könnyű má
mort hozott. Illett is ez a dacos hangulatú nó
ta a kedélyükhöz, de Katona úgy érezte, hogy 
mégse egészen tvaló hozzájuk ...

Vendég ezután uj daliba kezdett, Bánk bán 
bordáiét énekelte:

Ha férfi lelkedet egy nőre feltevéd...

Szép bariton hangon énekelt. A refrént 
valamennyien együtt zúgták:



Gondold meg és igyál,
Örökké a világ sem áll,
Eloszlik, mint a buborék 
S marad, mi volt, a puszta lég.

Vendég elénekelte a dal másik strófáját is.
Katonának nagyon tetszett az éneknek ez 

a két sora:

Gondolj merészet és nagyot s tedd rá 
éltedet,

Nincs veszve bármi sors alatt 
ki el nem csüggedett.

Igen, ez illik a mai if juságihoz is ... A 
többi — szereltem, csalfa nő, borban, részeg
ségben a vigasz... — mind távol áll a fiatalok 
nagy részétől. Idegen odvas szelíd a mai fájó 
sebeket legyezgető üde légáramlatban... A 
ma himnuszát is az uj nemzedéknek kell meg
teremtenie ...

A dal elhangzása után észretvették, hogy 
az idő nagyon eljárt. Gyorsan szedelőzködtek 
és indultak hazafelé. Telkes felszólította őket, 
hogy holnap reggel ismét jöjjenek el és akkor 
kidolgoznak egy részletes munkatervet. Egy
két »jó, jó, eljövünk« hallatszott. A többség 
hallgatott és sietve távozott.

Végül csak ketten maradtak. Katona szin
te szégyelte, hogy Telkes kérdésére ezt kell 
válaszolni:

— Nem jöhetek el holnap ... Ezután csak 
ritkán látogathatok el hozzád, mert állást kap
tam ...

Telkes nagyon megörült. Részletesen' el kel
lett1 mesélnie neki a dolgot. A Reirner szövőgyár 
irodá jában kapott állást... Igaz, hogy a cég 
egy kicsit gyengén áll... és egyelőre csak fi
zetésnélküli volontőr lesz... de kezdetnek e2 
is jó.

Telkes bólintott.

lt



— És hogy sikerült bejutnod? Ki prote- 
zsált?

— Senki. Bementem ajánlkozni és az 
igazgató meglepően szívesen fogadott. Ugy- 
látszik, jó órájában találtam. Mindjárt azt 
mondta: rendiben van, akceptál, holnap regigei 
menjek be.

Telkes:
— Tehát kiválsz közülünk... De azért né

ha elnézhetsz felénk ...
— Természetesen. Csak nem gondolod, 

hogy most már elhagylak benneteket. Együvé 
tartozunk és ha csak tudok, segítek nektek ...

Vidáman indult hazafelé. Mostanában sze
retett elindulni és mindig sietős léptékkel ment.

2

Lépései élesen kopognak a magas boltíves 
kapu alatt. Szeretne halkabban járni, de nem 
lehel Gumi nélküli cipősarkai kellemetlenül 
nagy zajt csapnak. Úgy érzi, hogy csepp viz 
szalad most a nagy tóba. A na|gy vállalat ma
gába foglal egy jelentéktelen pontot, akiinek 
nem volna szabad ilyen zajosan bevonulni. Vi
szont az ő részéről ez a bevonulás olyan nagy
jelentőségű, hogy vidáman harsogó zenekari 
kíséretet érdemelne ...

Minden kőkockát megnéz. Gyors pillan
tással felméri az udvart és a hátul lövő gyár
telepet. Ismeretséget szeretne kötni mindennel, 
hogy itt minél előbb ne legyen idegem Ne 
botladozzék és ne jöjjön zavarba.

Az első lépcsőfokon úgy érzi, hogy a bol
dogság útjára hágott, de a hátában ott lapul 
a szorongás: vájjon valóra válnak-e a remé
nyek? Reiner igazgató előtt áll, Kihúzza ma
gát, de hiába, a kopott és rövid, még hatodi
kos gimnazista korában /vásárolt télikabát 
mindenképpen íoamátíanul áll rajta. Jölentke-



zik: Katona Béla vagyok... Az igazgatóról su
gárzik a jólét, látszik, hogy a maga külön vi
lágába« valóságos hatalomforrás. Mindamel
lett szívélyes ember és most is barátságosan 
nyújtja a kezét: Isten hozta... Szóval maga 
véglegesein beáll. . .  na jól van, jöjjön utánam 
... Mennek termeken és szobákon, folyosókon 
keresztül, útközben az igazgató színtelenül 
megkérdezi: Mit csinál Karcsi bátyja, miért
nem jött be ő is? Megdermed, mint a jégcsap: 
Kire céloz ezzel? Érzi, hogy csak azt kellene 
mondani: Dolgozik, nagyon el van foglalva, — 
az igazgató csupán ilyen semmitmondó felelet
re vár és már el is intéződött volna az egész, 
— de ki az a Karcsi bátyja? — Bocsánat igaz
gató ur — hangja remeg —, valami tévedés 
történhetett, nekem nincs Karcsi bátyám... 
Az igazgató visszafordul és megütközéssel néz 
rá. Katonának végigborsózik a háta: végzetes 
baklövést követett el, az igazgató bizonyosan 
pillanatnyilag összetévesztette mással és ha
ragszik majd, hogy szórakozottságát vagy em
lékezőtehetsége gyengülését leleplezte. A ba
rátságos ember hirtelen csupa gyanakodás: Hát 
maga nem a Klein Károly unokaöccse? Nem, 
kérem szépen, én Katona Béla vagyok. — Nem 
Klein-Katoma? — Nem, csak egyszerűen Kato
na. Az igazgató néhány pillanatig némán für
készi és emlékeiben keresgél, a fiúnak pedig 
forróséghullám önti el a hátát: Katasztrófáüis 
tévedés történt, bizonyosan nem én vagyok, 
akit várt, mert azt a fiút Klein Karcsi bácsi 
ajánlotta, nekem meg nincs semmi más protek- 
toroan, mint jómagam, ahogy igy csupaszul, 
összeköttetés nélkül ebbe a világba csöppen
tem. Borzadlva ébred arra1, hogy az egész ál
lás csak álom volt.. .  ismét az ucca, a borús 
é g .. .  A barátságosan mosolygó falak és búto
rok hirtelen ellenséges képet vágnak: hozzá



juk csak a protekciós Klein-Katonának van jo
ga. Az igazgató határozott mozdulattal1 vállára 
teszi a kezét. Ez úgy hat a fiúra, mint az eny
hülést hozó kiadós júniusi zápor: — Na sem
mi baj, fiam. Úgyis szükségem van most. két 
uj fiatalemberre, legyen maga a másik, ha igy 
hozta a sors... Újra megindulnak: — Szóval 
maga is állást keresett.. .  Most érettségizett... 
Szegény fiú szintén... Na, ha ügyes, úgy ná- 
iunk szépen megragad... Bemutatja a tisztvi
selőknek. A fiú szemei körül zsong a sok uj 
arc. Sorra megragadja a feléje nyújtott keze
ket, mintha minden kéz befelé húzná a válla
lat biztonságos életébe. Fülébe vidáman patto
gó kandallóként duruzsol az igazgató szava: 
Az uj kolléga... Kolléga!... Túlzás, de na
gyon jól esik, mert ezzel közéjük tartozónak 
nyilvánítja... A végső teremben öreg íróasz
tal mellé állítja: Ez lesz a maga asztala. Sze
mei jólesőn szaladnak végig a régi jószágon, 
amely öreg komondorként fekszik előtte. A 
szobában még ketten vannak, egy idősebb és 
egy fiatalabb tisztviselő. — Balla ur fogja a 
raaiga munkáját irámyitami, mondja a direktor 
és ezzel az öregebb kegyelmére bízza a fiút. 
Leül az asztalához. Jól esik, mintha hosszú ut 
fáradalmát pihenné a békés otthoniban. Érzi, 
hogy úgyis van, évtizedes vándorlás után vég
re megérkezett a biztos révbe. Úgy tekint a 
piszkos, összefirkált rozoga asztalra, mint szi
lárd várra, ahol már megvetette a lábát és igy 
igazi emberré lett. Megkönnyebbülten piheg 
és lassú pillantással szemléli körül a terepet. 
Tekintete minduntalan visszaszalad a fogason 
lógó kabátjára. Milyen szépen simul a kopott 
jószág a többiek között, mintha .mindig hozzá
juk tartozott volna.

Megszólal Balla ur, a fiú gyorsan abba
hagy minden örömet és mereiven ráfigyel. Na,



ez kezdi az egzerciroztatást, gondolja és elké
szül arra, hogy Balla ur menten visszaél ha
talmával. Kínozza, nyaggatja őt, a zöldfülűt, 
hiszen büntetlenül teheti. Ó, gondolja magá
ban, nagyon tévedtek, ha azt hiszitek, hogy én 
kis hiszékeny gimnazista vagyok, aki fenékig 
tejfelnek nézi az életet és rögtön eltörik a 
mécsese, ha olykor durvábban bánnak vele. Én 
nem csalódhatom, ment mondén gonoszságra 
elkészültem. . :. Most ezzdl a tudattal nézett 
Balla urra, aki megkérdezte: — Mondja fiam, 
maga kereskedelmit végzett? — Nem, hanem 
gimnáziumot. Komor bólimtás: — Kár, mert 
így nehezebben jön bele... A fiú magában 
kesernyésen helyesel: — Persze, igaza. van. 
Mindig mondták, hogy a gimnázium ma már 
nem ér semmit, mert nem arra tanít, amire az 
Életben valóban szükség van, hanem holt nyel
vekre és elvont tudományokra. Jól esik, amint 
Balla nr hozzáteszi: De nem baj, ha ügyes, ha
mar pótolhatja azt, amit a gimnáziumiban nem 
tanult. Balla ur kikérdezi. Hány éves, hol szü
letett, milyen bizonyítványa volt a nyolcadik
ban? Kurtán és halkan válaszolgat, nem szeret 
kitárulkozni senki előtt sem. ő  mindenkiről 
meg akart tudni mindent, de magáról sohasem 
beszélt szívesen. — Persze, ki akar ismerni, 
hogy aztán annál könnyebben elbánhasson ve
lem.

Jókora szünet következett és ezalatt szem- 
ügyre vehette ? két tisztviselőt. Balla őszülő 
férfi volt, ráncos apás szemekkel, amelyekből 
a folytonos robot némileg kiölte az eredeti jó
ságot. Kényelmes, görnyedt tartással ült az 
asztalánál, mintha csak a kártyaasztalnál pi
pázna és a kártyákat ívizitálná nyugtalanul ug
ráló szemeikkel. A másik jóval fiatalabb ember 
volt, színtelenre borotvált arccal, vidám ke
délyre valló húsos ajakkal. Bálintnak hívták.



BaHa könyvelt, annyit már megállapított, de 
Bálintról méígi nem tudta kisütni, hogy mit dol
gozik.

Balla kiküldte a szolgáért. Végigment egy 
sor termen, óvatosan végigbámulta az egész 
nagy irodai apparátust. Nagy tétek, nagy ösz- 
szegek röpködtek a levegőiben. Figyelt min
denre, hogy megértse, tulajdonképpen miben áll 
ez a nagy (vállalat, honnan ered az a sok pénz, 
ami mozgatja és milyen mélyen (bocsátotta le 
gyökereit a földbe. A bútorokat szépeknek és 
kellemeseknek találta, a tisztviselőket jó oltö- 
zetüekndks, a munkát kiválóan fegyelmezett
nek. Általában mindenről a jólét és a bizton
ságos kényelem sugárzott le rá. Vájjon hon
nan indult el ez az egész gazdagsági kinek a 
két keze munkáján növekedett ilyen nagyra? 
 Aztán eszébe jutott, amit a Reiner igaz
gatóról hallott: apja tolikereskedő volt, aki 
negyven évig egylovas kocsin járta a falvakat. 
Utón is érte a halál. A fiára szép nagy va
gyont hagyott, amiből az ifjú. Reiner ügyes 
kézzel ezt a vállalatot növelte. Rátekintett a 
zölddel kitapétázott főnöki ajtóra: Mennyivel 
drágább lehet ez, mint egy közönséges ajtó. 
Amikor visszament, belesüppedt székébe és 
boldogan szürcsölgette a körülötte folyó mun
ka izét. Senki sem zavarta. Kinézett az uocá- 
ra, a ritka, sárgalombu fák alatt napfényes 
arcú emberek siettek, kocsik döcögtek megelé
gedetten. Eszébe jutott, hogy elővesz egy fü
zetet és naplót kezd, feljegyzi a mai nap min
den eseményét, mert azok rendkívül fontosak 
és egyszer majd boldog emlékei lesznek.

3

Tudta mindig, hogy szűk és alacsony szo
bában lakik, de most uigy tetszett, hogy sötét 
odvas pincehelyiségbe lép be. Megindultan né-



zett szegénységére és arra gondolt, hogy an
nak a gazdagságnak csak tízezreid részével is 
milyen meleg, lakályos szobává varázsolhatná 
ezt a zugot. Az asztalon levél feküdt. Azonnal 
megismerte, hogy hazulról, jött, az anyja irta:

Kedves fiam!

Tudatom veled, hogy a földet el
adtuk. Muszáj volt, mert igy legalább 
a berendezést meg a gazdasági (fölsze
relést elvihetjük. Húszezer dináré kelt 
el lánca, éppen elég az adósságra. Ne
héz ildlők elé nézünk, ezért igyekezz 
minél előbb valami kereset után nézni. 
Vigyázz, meg ne fázitsd magadi, csó
kol szerető A nyád .

Ernyedten tette le a levelet és szédülő fej
jel nézett ki az ablakon. Úgy érezte, hogy 
megindul alatta a föld, amely eddig biztos ta
laja volt. Kifut a lába alól és csak ingotvány 
marad alatta. Szülei eladták a vagyont, a föl
det, amely igazi otthona, külön országa volt. 
A föld édesanyja apai öröksége volt, húsz 
lánc, szép, tágas szállással. Amióta az apját 
nyugdíjazták, a nyarat mindig ott töltötték. A 
háború a'Haitt is ott laktak. Az apja bevonult és 
ők az anyjával jó ideig a szálláson öregapó- 
nál éltek. Később az apját kihelyezték a közeli 
tanyai iskolába tanítónak és igy ismét ott lak
tak. Örökre beleszeretett a tág, egyszerű és 
mégis csalogatóan vidám rónaságba. Ott érez
te 'magát a ¡legszabadabbnak és leggondtala
nabbnak. A faluban is szeretett lakni, de azt 
szűknek találta. A város iránt nehezein tudott 
felmelegedni, mert telente, mig ott tanult, csa
ládjától elszakítva, imagárahagyatlva élt nyolc 
hónapig. Májusban már alig várta, hogy vég
leg megszabaduljon az iskolától és a szállás



ölébe vesse magát. Ott a sárguló búzatáblák és 
a (fiatal kukorica erdőik között vidám piroscse- 
rapes és zöldloimibos, kacsagáigoigjástól és kakas
kukorékolástól hangos majorság köszöntött 
rá. A tágas vertfalu ¡házban hűvös szobák és 
kéinyei'imies ágyak szundítottak. Ott a júniusi 
aranykánikula idején isteni élvezettel' lehetett 
pihenni, aludni, felejteni leckéket, izgága és 
igazságtalan tanárokat, téli fagyos városi na
pokat. Milyen jó volt egy élvezetes könyvvel 
elbújni a kertben valamely bő, fötd'iglomb gyü
mölcsfa alatt, lebeveredni a! fűbe és olvasni 
mohón napestig. Vagy fürödni a nagy kádba 
hordott friss vízben és súlyt dobni, magasug- 
rani, tornászni a napsugaras kertben. Néha 
egész délutánokat töltött a gyümölcsfákon, 
lakmározva a kifogyhatatlan friss éléstárból. 
A meggyfákról ingerlőn virított a csoportok
ban függő édes-savanykás gyümölcs, mint a 
zöld kukoricatáblák között ¡haladó marokverő 
lányok piroskendős feje. A barackfán megany- 
nyi mézédes aranysárga napocska csüngött. 
Az almafá'kon szelíd, jóságos anyásképü szent- 
iváni almák cirmosodtak. Ha felkuszott az 
ágak közé, a lombsátorban olyan szabadinak 
érezte magát, mintiha őserdőben haneurozna. 
Keldfvvel elbarangolt a búzatáblák között és 
nézte, 'hogy az érett buzaszála'k hogyan dug
ják össze nagy busa fejüket, olyan különös zi- 
zegéssel, mintha összesúgnának jövendő sor
sukról. Alattuk rózsaszínű, bóditóan édes illa
tú földi 'mogyoróvirág, kék búzavirág és Iliá
szán. kankolyvirág vigasztaltáK elaggott gaz
dáikat. Este itt is, ott is piros tüzek gyultak 
ki a határban, mintha az emberek jeleket ad
tak volna egymásnak az elkövetkezendő buza- 
vérontásra. Lebegőszoknyás sikongató lányok 
és tüzcsóMás legények repülték át a tüzeket. 
Még két ízben megismétlődtek a csillagos es
téken a szentiváni tüzjelek, majd negyednap



hajnalban az emberek kaszákkal, marokverő 
kukákkal megrohanták a buzanyáiakat és har
sogó rendeket vágtak Két ihétig tartott az em
ber, a búza és a forró nap nagy viadala, mig 
végre keresztekbe szelídült a sok szuróstalpu, 
toklászos, bairniaimaiglvu jószág. Akkor jöttek a 
cséplőgépek, mint idétlen, elnehezedett züm
mögő darazsak és egy-kettő felfalták, átráz
ták magukon az egész búzát. Csuromvizes, fe
ketére piszkosodott ingü, viharvert arcú embe
rek sürögtek-forogitak körülötte. Bélának 
mindig öröme tellett a cséplésben, mert a bo
londul dolgozó gép, meg a fájdalmasan fel-fel- 
bugó, kalászt nyelő és szalmát okádó dob sok 
érdekességet, sőt titokzatosságot rejtett. De 
szivszorulva nézte, hogy milyen irtózatos mun
kát kell végezni a cséplőknek. Egyszer kiván- 
csiságból maiga is beieiz'elt. Rossz kalapot nyo
mott a fejébe, nagy védőszemüveget tett az 
orrára és beállt a pelyvalyukba. A gép zakatol
va fújta rá az összetört toklászt, szalmát, apró 
kalászszilánkokkal telitett port, port és port a 
végtelenségig. Mintha a pokol szájából lövellte 
volna ezer ördög rá az egész csipő és maró, 
forró tömkeleget. Néhány perc múlva már 
nemcsak a szeme, hanem a ruhája alatti egész 
teste, a feje és a tüdeje is tele volt porral, 
toklásszal. Fuldokolva kaparta össze a pelyvát 
és félóra múlva félig eszméletlenül vénszorgott 
ki a pokol tornácáról. Vad kivánfcozással ro
hant a fürdőkádnak és belevetette magát a 
friss vizbe. Utána úgy érezte, hogy tisztítótűz
ből került ki és újjászületett. Akkor elcsodál
kozott és elrémült, hogy van rengeteg ember, 
akinek ez rendes foglalkozása és minden nyá
ron töri magát, hogy ilyen munkát kapjon 
Hajnali három órakor kezdődik a dolog és es
te tizig tart, azonfelül nyomorúságosán fizet
nek.

A cséplőgépek eleammogása után áldott



nyugalom telepedett a vidékre. A kék levegő - 
égben zavartalanul fénylett, reszketett és tüze
sedéit ,a mindent) érlelő igazi nyár. Esténként 
ha megcsillapodött a szilaj meleg, könnyű ru
ganyos kocsira ült és a Ifeketészöld két fasor 
között benyargáltatott a községbe. Ott fiúit, 
lányok rakodtak a kocsira és ismét kifelé trap- 
poltak a lovak. Vidám körutazás a falu kör
nyékén, harsogó éneklés a csendes tájon. Au
gusztusban csak foghegyről való fattyazás fo
lyik az erdővé nőtt kukoricásban és kelletlen 
ugarolás a tarlókon, ezért ez a hónap kiválóan 
alkalmas a vendégeskedésre. Rokonok, ismerő
sök jönnek látogatóba. Sikongatnak a szár
nyasok, sülttel, rétestésztával, almával, dimy- 
nyével és borral rakódnák meg az asztalok. 
Nappal az elsötétített szobákban, este pedig a 
felfrissült tornácon folynak a kártyacsaták. 
Jön az ősz, a kukorica zörgőn érik, a szilva 
kéklik a fákon, iskola...  Boldog volt mindig 
a nyáron, de rejtett aggodalmak, jövőbenéző 
efczomoTodások gyakran kínozták. Mert tud
ta, hogy ez a szép élet hamarosan eltűnik, a 
családnak busitóan sok adóssága van és a ga-1 
bona ára esik. Négyein voltak testvérek: két fiú 
és két leány. Nénje, buga és egy öccse. Nénije 
és húga otthon rekedtek, várták, hogy főkötő 
alá jussanak, öccse még inas. Mind ruhát, en
nivalót és pénzit húz hazulról. Kedvetlenül dol
goznak, mert tudják, hogy jövőjük kilátásta
lan ...  Béla tehetetlenül látta, hogy süllyed a 
család építménye. Erős vágya támadt, hogy 
vállaival alátámaszkodjék és ne engedje to
vább a mocsárba... És most egyszerre vége 
mindennek. Elment a föld, süllyednek az ingo
ványba ...

4

Az irodában lassanként kezdték csekély 
munkákra felhasználni. Balla kéz alatt tartot-



ta és néha napokig az volt a feladata, hogy 
az üzletfelek kartotékait összeszedte, Balla elé 
adogatta és azután visszarakosgatta a helyük
re. Nagyon ügyelt, de Balla mégis mindig ta
lált elégedetlenkedni valóra. Néha még a moz
dulata sem tetszett neki. Ugylátszott, hozzá
szokott már, hogy a volontőrök mind ügyet
lenkedjenek. Bálintnak is, aki segédkönyvelő 
volt, segített néha. Hosszú számsorokat adott 
össze. Bálint hamar megszerette, de ha hibát 
csinált az összeadásban, neki is kinyílt a szája 
és olyankor B alléval együtt záporozva szid
ták. De azért Bállá is gyakran szeretetreméltó 
módon bánt vele. Bélának a legnagyobb örö
me az volt, ha olykor, nagy ritkán, kis hibát 
talált Bálint még ellenőrizetlen összeadásában. 
Egyébként az idő meglehetősen gyorsan telt. 
Akadtak mulatságos percek is. A tisztviselők 
szerettek mókázni, ha a főnök nem volt jelen». 
BiáÜnit a fiút .máir második napon elküldte a le
velezési osztályra, amely az épület túlsó végé
ben volt, ihogy keresse fel Kemény Richárd 
urat és mondja meg neki, hogy „Bálint ur ké
reti Kemény urat, szifyeskedjék azonnal átjön
ni a könyvelési osztályra a géppel1 együtt, mert 
forífcos iSevellet akar diktálni“ . Kemény ur rö- 
vidrevágott, sörtehaju ember volt. A hajszálak 
egyenesen, szigorú katonás rendben sorakoz
tak a fején. Egyébként zömök testalkatú volt, 
erős nyakkal és tatárosan hátraszaladó zöldes 
szemekkel. Bajusza rifkás kefének tűnt fel. Pi
rospozsgás orra azonnal elárulta, hogy nagyon 
szereti az italt. Nagy szemüvege mögül bizal
matlanul pislogott Katonára. Amint a .fiú el
mondotta az üzenetet, a szemei úgy kiugrot
tak, hogy a szemüveget majdnem leverték az 
orráról. Felpattant a helyéről és vékony hang
ján rikácsolta:

— Mondja meg annak a nietmand Bálint
nak, hogy ugrassa a nagyapját. Maga meg



máskor először kérdezze meg, hogy ki az, aki
vel beszélni akar. Itt ügyetlen gólyáikat nem 
tűrünk meg.

Azután ívlisszaeövekesedett a helyére és 
ádáz diühivel esett az Írógépnek. Merev ujjak 
kai olyan, erővel és gyorsasággal döfködött a 
gép billentyűi felé, mintha halálra akarná szür
külni szegény jószágot. Két hegyesre hajlított 
könyökével viharosan bökködött kifelé, szinte 
életveszélyes volt a közelében való járás.

Katona váratlan pofon érzésével ment visz- 
sza. Amerre elhaladt, a tisztviselők kitörő 
örömmel mulattak a mókán. Egyikük odaszólt 
a fiúnak: De aztán szószerint adljja ám át a 
feleletet Bálint urnák!... Bálint nelvető vára
kozással fogadta és élvezettel szedte ki belőle, 
hiogy miit üzent Kemény. Azután a fiú a bőbe
szédű Bálinttól megtudta, hogy a rendes, min
den volontőmek kijáró áprilist űzték vele. Ke
mény ¡kitűnő német, olasz, angol és francia le
velező, valamint gyorsíró. Igen nagyra tartja 
ezirányu képességét és lenézi valamennyi kol
légáját, kivéve a cégvezetőket, meg az igaz
gatót. Barátságból ¡még szóba sem áll olyan 
emberrel, aki az említett nyelvek közül leg
alább kettőt nem beszél... hát még gépelni 
egy Bálint fajta embernek!...  De hiába a 
nyelvtudása — jegyezték meg csípősen — a fe
lesége csak egy nyelven beszél és otthon mégis 
állandóan övé a szó ...

Katona más érdekes alakkal is találko
zott Reiner irodájában. Ott volt például Pethő 
Károly, a fiatal pénztárnoklhelyettes, akit a 
tisztviselők között mindenki irigyelt. Pethő 
jóképű, elegáns termetű, rokonszenves fellé
pésű fiatalember benyomását keltette. Az üzem 
Don Juan-ja, vagyis dón Jánosa, mint ahogy a 
szerelmes gépirökisasszonyok mondták. Szinte 
ragadtak rá a nők, nem1 is arra kellett erejét 
pazarolnia, hogy meghódítsa, hanem hogy le



rázza magáról őket. Nem is törődött mással 
komolyan, mint a nőkkel, de munkáját azért 
pontosan végezte. Negyedóránál ritkán késett 
többet és a pénztárnál sohasem mutatkozott 
komoly zavar. Pethőt mindenki becsülte, mert 
csodálták, hogy vidám, muris fiatal élete mel
lett is annyit törődik a hivatalával. A pénztár 
csak fél éve került kezelésébe, amikor az öreg 
pénztáros szitvszélhüdésben hirtelen meghalt. 
Pethő azelőtt az öreg segédje volt és mivel 
ügyeskezü, megbízható fiúnak bizonyult, azon
kívül Reinernek is meg tudta szerezni rokon- 
szenvét, teljesen beülhetett a pénztárba. Szülei 
jiómódu tőkepénzesekkérul) éltek a köztudat
ban és a gyáros elhatározta, hogy véglegesen 
a Ifíiiatálemberre bízza a pénztárt. Ezt ugyan 
nem közölte senkivel, sőt gyakran olyan meg
jegyzéseket hullatott el, hogy csak ideiglene
sen, szükségből bízta a fiúra a pénztárt és 
amint módja lesz rá, elveszi tőle. Ezeket a fél- 
szavákat és célzásokat a többi tisztviselő mo
hón kapkodta fel, mint a tyúkok a kukoricát. 
Megforgatták, összevetették a főnök egyéb 
tetteivel, azt igyekeztek kielemezni belőlük, 
hogy az öreg mikor szándékozik már (végleg 
rendezni a pénztáros kérdését. Ehhez minden
kinek súlyos érdeke fűződött. Négyen maguk 
fenték fogukat erre az állásra és a többiek az 
előbbiek helyére szerettek volna ülni. Reiner 
azonban egyre késett a rendezéssel, Pethő már 
teljesen beleélte magát az önálló munkába és 
a pénztáros-önjelöltek nyugtalankodva lát
ták, hogy az átmeneti állapot állandósul. Rend
szeres áskálodási hadjáratot indítottak elle
ne, amelyben Balla főkönyvelő vezérkedett. 
Naponta apró feljelentéseket suttogtak a fő
nök fülébe. Elmondták, hogy részeges lump, 
meggondolatlanul szórja a pénzt a nők között. 
Reiner mosolyogva engedte el a füle mellett a 
duruzsolást, ismerte jól az embereit. Szerette



Pethőt és elnézte, ha hivatalán kivül szeleske - 
dett. Pethő úgynevezett dzsentri gyerek volt, 
ami ugyan bizonyos időnként kiötlő enyhe pó
zoláson kivül semmiben sem tűnt ki rajta, de 
Reinemeki ez is imponált. Szerette hangoztat
ni: Fiataloké a jövő, csak bátran, ügyesen kell 
nekivágni!... Reiner szemében Pethő volt a 
jövő meghódítására bátran elindult fiatalok 
legértékesebb képviselője. iHa a fiatalok eré
nyeiről volt szó, a Ifőnök mindig Pethőt tar
totta az iroda elé mintaképül. Ha szeret mu
latni? Istenem, hát azért fiatal, mondotta oly
kor és ez úgy hatott alantasai reményeire, 
mint májusi fagy a leendő gyümölcstermésre. 
Noha nem árulta el senkinek, hogy Pethőt az
ért tartja a pénztárban, mert igy négyezer di
nár helyett csak ezerötszázat kell havonta ki
fizetni a 'pénztárosnak, a tisztviselők mégis 
megérezték ezt és átdidtergett az egész társa
ságon: Az öreg rémolcsó fiatalokkal akarja 
helyettesiteni a régi kipróbált tisztviselőket. 
Erre aztán önként — mint kikerülhetetlen' ter
mészeti szükségszerűség — megalakult a fia
talellenes front, amelyben egy szövetségbe tö
mörültek az eddig egymás területén portyázó 
ellenséges érdekcsoportok. Egységes támadás 
indult Pethő ellen, de ez korántsem sikerült. 
Az egész hadjáratból csak az tűnt ki, hogy 
Pethő megingathatatlan Reiner kegyeiben. Er
re a szövetség bomladozni kezdett. Egyes ér
dekcsoportok úgy vélték, az lesz a legjobb 
rájuk nézve, ha Pethőt is beveszik tagnak és 
ezzel jelentékenyen megerősödnek. Pethő egy
szerre azt ivette észre, hogy az irodában is ka
pós lett. Addigi ellenségei fontoskodó arccal, 
érdekcsoportkovácsolásra alkalmas kényes sze
mélyi titkokat árultak el és az igazgatónál való 
közbenjárásra kérték, örült, hogy békét kö
töttek vele, de nem szegődött kizárólagosan 
egyik érdekcsoporthoz sem, hanem valameny-



nyivel tartotta a jóbarátságot. így aztán meg
állapodott a pénztáros-ügy, a sajgó szivek és 
sebek lassan meggyógyultak.

A fiatalellenes szövetség a Pethővel való 
kibékülés után is hallgatólagosan fennállott és 
amikor Katona belépett az irodába, már az el
ső győzelmét ünnepelte. Nem sokkal Pethő 
uralomrajutása után belépett az irodába egy 
volontőr, az igazgató egy távoli unokaf¡¡véré
nek túlsó részről való még távolabbi rokona. 
Nyegle fiú volt. Az igaizgató befolyásos roko
naképpen jáirt-kelt az irodában, semmit sem 
szeretett dolgozni, de mindenkit megszólt. A 
tisztviselők hamar tájékozódtak, hogy az igaz
gató nem tartja úgy a rokonságot, ahogy a 
tizenharmadizigleni »unokaöccs« megjátssza 
azt, sőt még a pártfogó igazi rokont sem sze
reti. Ezért a szerencsétlent egy jól előkészí
tett egyetlen közös vállmegfeszitéssel kinyom
ták az irodából. Ügyetlen kotnyelessége valami 
kisméretű zavart keltett a könyvelési osztá
lyon, am'it a főkönyvelő ezerszeres nagyitó- 
ü)vegen keresztül mutatott meg az igazgató
nak és mivel a nagyítással a többiek nekikese
redett .müfelháborodása' is egyezett, a fiú re
pült.

A fiatalellenes szövetség az első győzelem 
után mint jóllakott oroszlán kényelmes elnyug- 
vással pihent és nem vetette .magát mindjárt 
uj, mitsem sejtő áldozatára. Katona ennek kö
szönhette, hogy zavartalanul kezdhette meg az 
uj életben való elhelyezkedést. Csak néha ka
pott kisebb csípéseket és rúgásokat, de még 
erő .nélkül. A szövetség egyelőre nem mondot
ta ki a halált reá. Nem tartotta veszedelmes
nek.

Katona érdeklődve figyelte Pethő élet
módját. Idegenül hatott rá a fiú. Folyton az 
volt az érzése, hogy a pénztáros nem az ő em
beröltőjének hordozója. Nem a háboruutáni



ifjúság tagja, hanem még valahogyan a nagy 
világfellfordiulás előttről maradt itt. A multszá- 
zadvégi fiatalság képviselője, akin nem fogott 
az idő acélfoga sem. Pethő is érezte a távol
ságot és fölényes biztonsággal tekintett le rá, 
de nem csipkelődő rosszakarattal, mint a töb
biek. Sőt, olykor néhány bátorító és segítő szó 
is kiesett a gazdag lakomát ülő főur morzsá
jaképpen. Alapjában véve jó fiú volt. Élvezett 
benne, ha olykor Katonát a többiek rugdosása 
ellen elegáns és nagyvonalú mozdulattal meg* 
védhette.

5.

Ül az Íróasztala előtt és csendben figyel 
maga elé. Előtte hosszú számoszlop, kimuta
táshoz kellene összeadni, de .most sehogy sem 
halad a munkával. A szobában nagy kaszinózás 
folyik. Mindenki odagyült, akinek nincs sürgős 
dolga. Az asztalokra ülve, dőlve cigarettáznak 
és beszélgetnek. Az igazgató temetésre ment 
és most — cincognak az egerek. Kezdik a ré- 
genvárt fizetésjavitásokon és a helyette bekö
vetkezhető bércsökkenéseken, végigcsörtet* 
neki az igazgató vagyoni viszonyain, családi 
életén és legbizalmasabb, hét lakat őrzött ma
gánügyein. Azután a távollevő kollégák pisz
kos ügyein keresztül pusztitva-rabolva végzik 
a világháború utáni forradalmak lápos mocsa
rában. Béla szomjasan hallgatja és önfeledten 
kúszik a beszéd fonalán. Mindén olyan érdekes 
számára, mint kisgyereknek1 a vasorru bábáról 
szóló mese és inyenofalat, mint a primadonna 
legbensőbb barátnőjének a sikamlós színházi 
pletyka. Nem meglepő dolgok a számára, hi
szen elméletileg tudja, hogy ilyen piszkos a 
>magasabbrendü« világ is, d'e megkapja és 
meghatja az, hogy most igy szemtől-szembe 
áll a világ valóságos mocskaival és betekinthet



az eilviharzott világtörténelem színfalai mögé. 
Minden fhallott szót megjegyez, szinte regisz
trálja emlékezetében. Megforgatja, összeveti a 
többivel, ihogy mennyiben logikus a beszéd és 
igy milyen mértékben szavahihető. Mert csak 
a tiszta igazságot akarja tudni, mint a tör
vényszéki elnök, aki változatlanul diktálja be a 
vallomásokat a jegyzőkönyvbe. Előtte állnak a 
»nagy idők tanúi«, akik vallomást tesznek ta
pasztalataikról, meg saját sáfárkodásaikról és 
ő leikébe jegyzőkönyvvezi vallomásukat. Szük
sége van minden mondatra, mert a gyakorlati 
tapasztalatok terén is meg akarja közelíteni 
őket, 'hogy annál biztosabban álljon a lábán ve
lük szemben.

*
Berecz, a levelezési osztály vezetője viszi 

a szóit. A főnökről »szedi le a keresztvizet« és 
— hogy a formaságnak eleget tegyen — egy 
oldalpillantást vetve Katonára, beszúrja a sok 
meztelen belső titok közé: — De vigyázzunk, 
urak, nehogy a fiatalságot elrontsuk! Katona 
szeretne minden erejével belekapaszkodni a vé
rébe, hogy ne fusson az arcába, mégis lassan 
elpirul. Berecz pedig habozás nélkül elmondja 
a főnök legújabb kalandját. Megtetszett neki 
egy kis nagyon; szép, fiatal, keményhusu varró
lány. A maga módján hevesen udvarolni kez
dett és ugylátszott, hogy a kicsike hiszékeny 
buta csirke, könnyű zsákmány lesz. A -néhány 
selyemlharisnyának, cipőnek, valamint kalapnak 
módfelett örült. Reiner széles mosolyra sza
ladt szájjal dörzsölte a markát, hogy a kicsike 
ilyen olcsón adja magát. Eljött a bizonyos 
nap, Reiner diszkrét kis szállóba wezette a nő
éit. Ott már teljesen készen állott állandóan 
kibérelt különszobája. Alig ültek a pompásan 
megtérített asztalhoz, az ajtó előtt zavar, iz
gatott női hang: az Istenért sürgősen beszél
nem kell a lányommal. A pincér kínosan leifoj-



tott (hangon válaszol: Nem lehet, a kisasszony 
nagyon elfoglalt. A kicsike kiejti a villát a ke
zéből, elsáppad: az anyám!... A gyáros ijedt 
dühvei fel akar ugrani, de Liliomszál kétség- 
beesett 'mozdulattal megelőzi: Várjon, majd
én!... Kint fájdalmas anyahang: Okvetlenül 
beszélnem kell vele, a fiamnak eltörött a lába. 
Liliké még hátra szól: Meg ne moccanjon! — 
és már röpül is ki. Jaj mama, mi történt a 
Karcsival! Zokogásba fül a válasz: Eltörött a 
lába, amikor iskolába ment...  Klinikára vit
ték ... sürgősen kell ötezer dinár...  Neked van 
annyi pénzed... Hol tartod... adj gyorsan ... 
Lili. — Mindjárt mama... niáLam is van véletlenül 
ezer, mert a kabátomra valót akartam... és 
még kérek Reinerné őnagyságától, akinek a ru
háját tervezzük most... áldott aranyszívű ur- 
hölgy, bizonyosan kisegít.. .  Ne, ne gyere be 
anyukám, mert olyan gyönge szivü, hogy el
ájulna, ha ilyen borzasztó valóságban tudná 
meg a szerencsétlenséget...  várj, majd én ... 
Belibbent a szobába és az elfcéppedt gyárosnak 
könnyes szemmel odasugta: azt mondtam a 
mamának, hogy a maga feleségéhez megyek 
ruhát próbálni és most mi lesz ha megtudja ... 
Négyezer dinárt kér a klinikáira ... Sírásba 
csuklott a hangja és Reiner már tudta, mi a 
kötelessége. Különösnek tűnt fel ugyan az 
egész dolog, de nem ért rá gondolkodni, ha
nem vette a pénztárcáját. Mint hasonló kalan- 
dtokbam tapasztalt ember pénz dolgában elő
vigyázatos volt és ezért nem jött zavarba. Gör
csösen fájó szívvel nyújtotta át az ezreseket, de 
gyorsan megvigasztalódott, mert megszabadult 
a veszélytől. Sőt, még a kislány is visszama
radt a számára. Azt mondta az édesanyjának, 
hogy nagyon sürgős a dolga, félóra múlva 
majd ő is megy a klinikára. A mama csillapuló 
zokogással elviharzott. Liliomszál pedig ismét 
asztalhoz ült, csipegette az ételt és Reiner



kedveskedéseire könnyein keresztül is reásü
tötte mosolyát, mire a férfi ismét melegedni 
kezdett. Amikorra azonban Iforró lett, a lány
ban újra felcsuklott a sirás és zokogva mon
dotta, hogy nem tud levegőt sem szivni addig, 
aimig nem látja összetörtén, fekvő szegény szeren
csétlen öccsét. Ki tudja, talán azóta már hal
doklik is. Reimer kénytelen, volt megelégedni egy 
holnapos ígérettel. Másnap délelőtt feldúlt női 
hang hivta telefonhoz. Lili volt. Az Istenért, te
gyen valamit gyoirsan, mert az édesanyja áz 
igazgató feleségéhez készül nagy sirós és kéz- 
csóikos h'álálkodásra, amiért az esti gyors köl
csönével megmentette kisfia életét. Reiner 
majdnem elszédült a bosszankodástól. Lili so
pánkodva esdekelt bocsánatért. Hisz mást nem 
tehetett, minthogy azt hazudta, Rememétől 
kapta a pénzt. Különben szikrát fogott volna a 
leányféltésnek az anyában mindig szárazon ál
ló puskapora és olyan botrányt csapott vfolna., 
aminek zaját visszhangzanék fél ország plety- 
katfészkei... Reiner dühös mozdulással csa
varta el a szócsapot: Mondja, hogy a feleségem 
elutazott... — Nem lehet — sirt vissza a vá
lasz, mert már azt hazudtam, hogy ma ismét 
megyek hozzá ... Száz szónak is egy a vége: a 
direktor ismét súlyos ezrektől szabadult .meg.... 
Fogcsikorgatva (fizetett, mert látta, hogy rá
szedték, de rettegett a vadul féltékenykedő, 
híuszárőrmester tempójlu feleségétől.. .  Fize
tett, anélkül, hogy hozzáérhetett volna a lány
hoz ... Igaz, hogy azután fogcsikorgató düh- 
vel azért se hagyta ennyiben a dolgot... Elő
vette legcsavarosabbik eszét és a lány mégis az 
övé lett... Azóta Lili megelégszik tisztességes 
fedlámál is... És ami a legérdekesebb, a „fáj
dalmas anya“ nem is volt a Liliomszál mamája,- 
hanem etgyiki idősebb barátnője, valamikor vi
déki seintársiulatok kóristanője, aki most ilyen, 
ügyletek lebonyolításából é l...



A kollégákból ezerszázalékós gunysavval 
töményitett 'kacagás csapdosott •ki. Kéjelegve 
kotorásztak az igazgató legféltettebb titkai 
között. Az előadó irigy elismeréssel jegyezte 
meg: kezeskedem arról, hogy ez a Bende Lili se 
marad sokáig itt... Nemzetközi stilu kokott 
lesz belőle, máris olyan hatalmas esze van...

Katona meglepetten nézett a beszélőre ... 
Eddig még egyszer sem említették teljes nevén 
a nőt...  Bende Lili... Hát persze, az a Lili, 
aki a gimnázium harmadik osztályáig együtt 
járt vele... A városban még nem állítottak fel 
külön női gimnáziumot és ezért több lány is 
járt vele az osztályba. Köztük a legfeltűnőbb 
Bende Lili vo lt... Még ma is szemébe virií 
aranysárga haja... Különös... Akkor kis 
szent volt, folyton ol|vasót hordott magával, 
kerülte a kamaszodó fiuk incselkedéseit... 
Templom egerei voltak mindig... Talán sok 
szenvedésen és fájdalmas lelkiharcon bukott 
keresztül amig ide jutott...

... A beszéd csónakját Baliához verik a 
társalgás lanyha hullámai. A főkönyveid né
hány széles csapással huszonöt év előtti emlé
kek vizeire evez. Nagyratörő vállalkozó volt. 
Építtetett, dőlt hozzá a pénz, de ő szitaként 
állott a pénz folyama előtt: olyan bőkezűen 
dobálta, mint ahogyan jött. Fővárosi gavallér 
volt. Mágnások kezéről leütött színésznők 
pusztították ezresállományát. Karcsú bokáju, 
izmos paripák ragadták el a lóversenytéren ami 
a primadonnák után megmaradt. Ur volt, gond
talan és amikor már baj jelentkezett volna be
ütött a világháború: katonai szállítások, uj 
pénzfolyam indult hozzá. A béke szintén jókor 
ütött be, amikor már feltorlódott pénze roha
mosan értéktelenedett. A tőzsdéhez verődött. 
A háborúban kimerült Európa pénz- és nyers
anyagláza magasra dobta őt is. Néhány nap 
alatt milliókat keresett és újra nagyvonalú



gavallérrá hízott. A habom után minden élet
ösztön lélegzetszoritó habzsolássá1 igyekezett 
pótolni az ínséges esztendők mulasztásait. Bal- 
ia nem igen nélkülözött, de az ár magával ra
gadta. A táncőrület szele csapta meg és min
den tánemu’atságon résztvett. Csalárdok éivii ke
resetét dobta oda táneversenyekbe rakétául — 
amig a hossz tüzes csiikaja egy merész szaka- 
dékugrásnál le nem vetette a hátáról. Balla a 
szakadékba esett. Azóta itt küzködi'k a kispol
gárok siralomvölgyében, mint a Reiner-féle 
szövetgyár főkönyvelője. Ál'ásával megelége
dett, mert a szenvedélyek nyugtalan erői már 
elültek és évtizedek tapasztalatainak szüredéke 
föléjük rakódott. A pénzével még mindig nem 
tud1 bánni, de állását már gondosan őrzi.

A társalgás csónakja a boldog konjunk- 
turás idők után végérvényesen a politika fe
kete vizére siklott. Ott Bodor Béla sietve le
horgonyzóit a saját emlékeinél. Bodor Béla 
harminc év körüli ember volt, haja ritkult, apró 
szemei gőgöt és bizalmatlanságot árultak el. 
Arcán látszott, hogy sok szenvedésen ment ke
resztül. Katona Béla annyit tudott róla, hogy 
viharos politikai múltja van, az összeomlás 
titán, mint a líbrradslmi eszméktől felihevült 
még félig siheder fiatalember résztvett minden 
forradalmi mozgalomban, végigcsinálta a 
kommünt is és azután menekült. Uj; otthoná
ban, Bácskában is kezdetben tevékeny részt 
vett a munkásmozgalmakban. Azután — mint 
Bálint egy izben csípősen megjegyezte — már 
csak ünnepi alkalmakkor vette elő szociálde
mokrata ábrazatát, amikor tüntetni akart a 
munkások felé — egyébként teljesen »kapita
lista szolgálatba szegődött«. Ez utóbbival Bá
lint gúnyosan arra célzott, hogy Bodor mint 
tanult vasmunkás és egyidőiben gyári bizalmi- 
férfiú, lassan befurakodott a hivatalnokok 
közé. Reinerrel szemben rövid ideig mint meg



alkuvás nélküli munkásvezér hatakérozott, ké
sőbb azonban megenyhültek a nézetei és meg
állapodott az alapos emberismerő Reinerrel, 
hogy ezentúl a termelés fokozottabb sikere ér
dekében mint ipartermelési és üzemifelügyelő 
működik a gyárban. Munkaköre határozatlan 
volt, mert a felügyeletet maga a főnök végezte 
azután is igen alaposan. Bodor — a gyár körüí 
munkája nem igen lévén — mindinkább befelé 
sodródott az irodába. Ide vágyott ő mindig, a 
tiszta, kényelmes, cigarettázgató és kaszinóz- 
gató munkakörbe. A hivatalnokok, régi tiszt
viselők hiába morogtak a betolakodó ellenr 
eredménytelenül fogtak irodai cselszövésekhez, 
Bodor feltartózhatatlanul haladt előre.

.. . Akkor a Népszavánál dolgoztam mint 
fiatal kezdő újságíró . . .  mesélte folyton a hall
gatók arcát fürkészve . . .  Garami nagyon meg 
volt elégedve velem, igazán nemi azért mesé
lem most mintha dicsekedni akarnék, de hozzá
tartozik a dologhoz. Hát mondom, Garami elv
társ többizben kijelentette a szerkesztőségben, 
hogy bennem minden reménysége, én vagyok 
az, akire majd évek múlva rá meri bizni a Nép
szavát. Ezt megtudhatta Kun Béla is, mert 
egyszer csak hivat és azt mondja, hogy írjak 
a Vörös Újságba. Keményen szemébe néztem 
és odavágtam neki: Miniszterelvtárs, én meg
győződésem ellenére Heikópátemek sem dol
gozom. Nem bánom, inkább én is megyek Ga
rami után a száműzetésbe. Kun Béla nagyon' 
megharagudott rám és szeretett volna eltétetni 
láb alól, de nem mert, mivel tudta, hogy ezt a 
munkások megkeserültetnék vele. így mindvé
gig ott maradtam a Népszavánál de reszketett 
is cikkeimtől Kun Béla.

— Milyen kár, hogy a maga cikkelyeire 
már senki sem emlékszik — Metett Bálint kis 
gunygáncsot Bodor elé.



— Az én cikkeimben a valóság szinteti
zált ereje volt, mert én sohasem voltam nyápic 
irodaember, én a kalapácsok és aoéllkerekek 
között tanultam megismerni az igazi determi
nált életet — döfött vissza, felboirzolódtott ke
vélységgel. A többiek az előtörni készülő gú
nyos mosoly feszélyezettségével néztek az uc- 
cára. Katona tudta miért van ez. A Népszava 
annakidején kelletlenül közölte Bodor néhány 
szólamoktól (fröcskölő cikkét, aminek fejében 
egy-két izben feljárt a szerkesztőségbe. Oda 
azomibian Pogány József pártfogása mellet: 
sem vették fel.

Bodor átcsapott vasmunkás emlékeire. Za
vartalanul csatangolt régi élete emlékektől tar
ka mezején.. .  Hej., azok a jó idők, amikor a 
munkásnak becsülete volt, sziklaszilárd szerve
zetbe tömörült és meg is fizették, úgy élhetett 
mint egy kisebb vállalat cégvezetője ...

Katona úgy nézett a társaságra, mint a 
gyermek a tönkrement tékozló apára. Kivéte
les idők szerencsefiai váltak, nagy lehetőségek 
előtt állottak és ők is, mint annyi millió kor
társuk rosszul sáfárkodtak a gondjaikra bízott 
vagyonnal. ..  gondolta föühevüilien. Lusták, 
lelkiismeretlenek, Ikapzsiak, rosszak voltak. 
Nem tudták megbecsülni azt a nagy kincset, 
hogy szabadon mozoghattak az életben., kifejt
hették erejüket, kamatoztathatták tudásukat. 
Ha egyszer ilyen lehetőségei nyílnának, mint 
amilyenek előtt egykor Balla és a többiek itt 
állottak, akkor...  akkor ... mindig résen áll
na, hogy ne csalja meg senki, vigyázna, hogy 
szenvedélyei el ne ragadják, hogy a lehetőség 
legvégső határáig mindenkivel jót tegyen, 
hogy amit dolgozik, az soha kárba ne vesszék, 
hogy a szerencse, a fiatalság drága idejét el ne 
fecsérelje és soha, de soha ne bánja meg tettét, 
soha1 ne sajnálja az elmúlt időket... A gyarló



földi ember százszázalékos boldogságát épitené 
fe l...

6.

Kinyitotta a szemét és kitekintett. Kint le- 
tompitott vonalakban hullámzott háztetőkön, 
fákon és kerítéseken az éjjel hullott szüzfe- 
hér hó. Az ablakon fehér kép áramlott be, 
mint az üdítő hideg téli levegő. Karácsonyt- 
Máró boldog hólepellel borított világ, a 'há
zak teteje ¡felett barnán göndörödő füstcsóvák. 
Újra egyszerű oknélküli boldogságot érez, 
mint régen a gyermekkor mélyén, amikor éb
redező öntudattal először szemlélte a komor 
őszi világra reászállott téli csodát.

Kilép az ajtón. Az udvar virágoskertjében 
hervadásukban is melegszinü őszirózsák magas 
hóbóbitát viselnek. Minden szépre, minden jó
ra, illatosra reászáll a halál, reászáll a múlan
dóság, ismétli magában és a szive elszorul.

Vasárnap délelőtt van. A levegőben ájta- 
tos nagy harangzúgás reng végig. A harangszó 
hálózatán keresztül kövérre tollasodott hó- 
pe.yhék ereszkednek alá. Csendes boldogság
gal nézi milyen fesztelenséggel szövődik a fehér 
téli idill.

A hóözönből hirtelen Telkes Feri kopott 
téhlkiatótja bukkan elő. Béla most világosan 
érzi a tveséje és szive körül a szúrást, aimi eddig 
is már nyugtalanította. Első szóra otthagytad 
barátaidat, nem törődtél (küzdelmes kísérlete
zéseikkel, hanem beültél kényelmes hivatalba.

— Mi az, te már felénk se konyitasz?
— Tudod uj helyen vagyok és olyan sok a 

dolgom, hogy ...
— Igen, igen, tudom a nagy kényelem...  

Pedig sajnálhatod, mert legalább megtanultál 
volna gombokat felvarrni...  Képzeld oda ju
tottunk, hogy gombfel varrást vállaltunk. Azok 
közül, akik a múltkor fölesküdtek a s z ív ó s



¡munkára — sejtheted — csak hatan jiöttek el, 
épp a Ifiele. A legágrólszakadtabb banda: Fe- 
rencsik, Kemény, Pataki, Elek, Tornyosi meg 
Vendég. Napokat spekuláltunk, mindent meg
hánytunk, de semminél se tudtunk megállapod
ni, mert ezer akadály gátolt bennünket...  Vé
gül is Vendég eltalálta, hogy gombokat varr
junk fe l... Van itt egy kisebb gombgyár, cér
nagombokat készít gépekkel, de a gombokat 
kézzel kell felvarrni a papírlapokra. Miniden 
papírlap megtöltéséért 10 párát fizetnek. Egy 
nap, ha közepes ügyességgel 7—8 órát dolgo
zol, megkereshetsz 5 dinárt is ...  Ha 10 órát 
varrsz nagyon fürge kézjárással, akkor eset
leg sikerül 10 dinár értékű munkát elvégezned. 
Hát...  szóval varrtunk egy egész nap reggel
től estig... Te, csak most láttuk, hogy milyen 
hosszú is egy nap. Úristen, valóságos esztendő, 
ha ilyen igályarabmunkát kell elvégezni. Kora 
reggel, hét órakor kezdtük a dolgot, jó há
romnegyed óra kellett hozzá, amig az ujjain
kat hozzáidomitottuk a tűhöz ... Nem is olyan 
könnyű egy óra alatt összeszokni a tűvel, ami 
azt jelenti, hogy egész életre berendezkedett 
varrónő szokásait kell (felvennünk ... Szóval 
nyolc órára már ment valahogy a dolog... Fél 
kilenc órai kezdettel az uj munka öröme ver
sengésbe vitt bennünket. Ki tud félóra alatt 
több lapot televarmi gombokkal. Kilenc óra
kor végétért a munkalendület. A győztes Fe- 
rencsik lett egy lófejjel, akarom mondani egy 
lappal. Nagyon izgalmas verseny volt. Pataki 
Pali serénykedett kezdetben a legjobban, de 
tudod, hogy Pataki milyen szalmaláng termé
szetű. Háromnegyed kilenckor, a félidőben már 
utolérte őt Ferencsik, aki nehézkesen kezdett 
ugyan, de aztán annál szivósabban haladt. így 
ő lett a gombvarrás bajnoka. A verseny után 
visszaesett a ilendület, de azért még kedvvel 
folyt a munka. Kemény Jóska az ő mokány



technikás fejével szokása szerint fantáziáit. Ki
számította, hogyha egy évig mindig ilyen nagy 
tempóval dolgoztunk, mint a verseny dalt, ak
kor fejenként 3000 dinárt keresünk meg és mi
vel ha minden kötél szakad 200 dinár havonta 
elég egy magunkfajta ember eltartásához, min
déin hónapban megtakarítunk fejenként 50 di
nárt. Ez átlag öt embert számitva 250 dinárt 
tesz ki egy hónapban, vagyis az év végén már 
összesen 3000 dinár megtakarított pénzünk 
lesz. Ez már tőke, amit kis 'kereskedelmi vagy 
ipari vállalatba fektetünk. Abban is magunk 
dolgozunk és megkeresünk havonta koponyán
ként legalább 500 dinárt. Ebből már havonta 
külön-külön 200, egy évben öten összesen 12.000 
dinárt takarítunk meg. Ehhez jön a régi 3000 
dináros tőke is, tehát már 15.000 dinárunk van. 
Ezt forgatva a harmadik esztendőben fejen
ként havi 1000 dinárt keresünk — persze min
dig lelkiismeretesen és hangyaszorgalommal 
dolgozunk, — abból havonta ne takarítsunk 
meg csak 500 dinárt per koponya, akkor is már 
egy évben ötünknek összesen 30.000 dinár jön 
össze. Ehhez számítjuk még a régi 15.000 di
nárt, — amit persze közben nem prédáttunk el 
—, vagyis összvissz vagyonunk két közönséges 
és egy szökő esztendő után, 45.000 kemény di
nár lesz. Ezért már öt lánc földet vagy a főuc- 
cán egy házat vehetünk, de ami ezeknél sokkal 
észszerűbb befektetés: ennyi pénzzel egy egész 
üzletet berendezhetünk. Ilyen, alapon kiszámí
totta, hogy öt év múlva, vagyis 24 éves korunk
ban, amikor mások jobb esetben is mégcsak 
abszolvált jogászok vagy ehhez hasonlók, mi 
már 153.000 dinár tőkével rendelkezünk. Amel
lett a negyedik-ötödik évben már jól is élünk...

— Csuda pofa ez a Kemény..,.
— Képzelheted, milyen tudálékos komoly

sággal adta a bankot. Nagyszerű volt, amikor a 
végén odavetette: Természetesen még ehhez az



összeghez jöhetnek előre nem látott bevételek 
is ... És érdekes, nem nevettük ki, mint ahogy 
megérdemelte volna... Tudod, olyan jólesett 
beleélni magunkat az öreg meséjébe ... Éhes 
disznó volt az egész banda, amely makkal ál
modott ...

Nevetett a rögtönzött tréfán és aztán foly
tatta:

— Ezzel nagyon jól el'mult az idő 10 óráig. 
Fél 11-kor már megint unni kezdtük magun
kat. Akkor Elek Bandi elkezdett óbégaitni, hogy 
mennyi sok ideje, — már egy évszázada dol
gozunk — és mégis milyen lassan haladunk. 
Folyton fészkelődött. Nyafogott, hogy neki 
ilyen vacak munkával kinszenvedés minden öt 
perc. Dühös voltam rá — éppen azért, mert ma
gam is éreztem ezt a kint, — de minek rontja 
a többit. Mire beértünk a nap tizenegyedik órá
jába, Elek aláásta az egész társaság munkaked
vét. De egyelőre nem lett baj, mert szerencsére 
Ferencsik szidalmazni kezdte a nőket, akik a 
háború alatt beültek a hivatalokba és a gyárak
ból is lassan kiszorítják a férfiakat, ők ott
hagyták a konyhát és a varrógépet, azért kell 
nekünk itt helyettük varrogatni...

— Aztán mégis csak elkövetkezett a dél. 
Minden malom és gyár nekünk fújta a delet, 
örömmel mentek szét a gyerekek: két óráig a 
mienk a világ.

Azt hittem, hogy délutánra már a fele se 
jön újra el. De jöttek mind a hatan — igaz, 
hogy csak fél három felé lustálkodtak be. Im- 
nieí-ámmal kezdtek munkába. Valóban úgy dol
goztunk, mint a robotosok. Több mint egy 
óráig alig szóltunk egymáshoz. Azután lassan 
megindult a terefere. Vendég eldicsekedett leg
újabb kaöiandjiá'val és leadott egly csomó erotikus 
viccet. Pataki meig Tornyosi leveszekedtlék a 
napi sportvillaporciójukat. Tornyosi fejből össze
állította az őszi bajnokság tabelláját és eldön-

ói



tötte, hogy tavaszra ki lesz a bajnok, öt óra
kor Elek megint akcióba lépett és nem is kellett 
sokat jártatni a száját, mire eljött a hat óra, 
kitört a forradalom. Valamennyien azt kiabál
ták, hogy nem érdemes folytatni ezt a munkát, 
inkább éheznek és tanulnak. Csak Kemény öl
tözette komoran és hallgatagon) a tüt. Magam 
is azt gondoltam, hogy más után kell néznünk, 
mert ebből nem élünk meg. Tudod, úgy elkese
redtem, amint láttam, hogy milyen lehetetlen 
munkával kelt vesződnünk.

— Másnap reggel már persze nem jöttek. 
Csak harmadnap verődtek össze újra, amikor a 
pénz szétosztására került a sor. Hat dinárt ka
pott mindegyik ... örültek a pénznek a gyere
kek, de szégyelték is a varrólánydijat. Ez az 
első balsikerünk története ...

Telkes elhallgatott. Amig beszélt, céltalan 
ődöngiéssel többször körülsétálták a karcsutor- 
nyu, díszes városházát. Katona ernyedten pihen
tette szemeit a környező kopott házakat idilli 
képbe fonó hóesésen. Úgy hallgatta Telkes el
beszélését, mint fanyarizü mesét.

— És most?... — kérdezte.
— Hát most... — horkant fel dühösen Tel

kes ... Mi lehet... Fene tudja. Valamit majd 
csak csinálunk.

Eltűnődött.
— Másképpen kellene csinálni — szólt Ka

tona. — Nem ilyen végtelenül igénytelen dol
gokkal ...

— Könnyű ezt igy mondani... különösen 
neked.

Katona szégyenkezve gondolt arra, hogy 
Telkesnek igaza van. ö  csak beszél, beszél, de 
nemi dolgozik semmit...

— Csak kitartás szükséges — riadt fel Tel
kes. — Azt hiszed, hogy gombvarrással nem



mennénk valamire, ha gépies kitartással dolgoz
nánk ... Különben mesélJ, hogy vagy ott abban 
a timtanyaló bandában'...

7

Lódul az öreg kapun ki és fejét leszegve 
öles léptekkel vágtat befelé. Dühös izgatottság 
háborog belül: elkésilki. Alaposan elaludt és csak 
az utolsó pillanatban derült ki, hogy kivételesen 
az óra is késik. Mintha az is rúgni akarna rajta 
egyet. Végeredmény: félórai késés és jégeső- 
szerüen kopogó dorgálás. Éppen most kell ez, 
amikor az irodában úgyis feszült a helyzet. Egy 
hete süketül már a levegőben a vihar előtti 
csend. Csak elharapott dühös félszaivak szikráz
nak elő a villamos légkörből... Három nap 
múlva elseje...  még képesek a késedelmeske
dés miatt kidobni... Ismerős fekete szorongás 
szállj a meg, mint amikor egy csínye miatt ki 
akarták csapni az iskolából...

Líhegőm nyit be az ajtón. Első pillantása 
Baíla kivörösödött arcára esik.

— Igém, ilyenek ezek a mai fiatalok. Mond
tam én mindig, hogy nem szabad bizni ben
nük.

Béla nem érzi a testét. Csupán egy szál 
meztelen öntudat ő, amely mindenre elkészül
tén megdöbbent csodálkozással állapítja meg, 
hogy ilyen nagyfokú veszedelemre mégse szá
mított. Mert ez, ami itt történik, már szinte 
■nevetséges. Mindenki felhevülten kapkod ide
ad®, aktákat keresgélnek ... Mégis, vele senki 
sem törődik, itt más hiba van... Pethő, a min
dig vidám és magabizó Pethő magábaroskad
tam áll az Íróasztala előtt. A főnök mellette iz
gatottan vizsgálja a pénztárkönyvet... Megüti 
a fülét: sikkasztás, Pethő sikkasztott huszonöt- 
ezret ... harmineezret... Lassanként... Apró



fuvardíjakat nem vezetett be a könyvbe, azután 
nagyobbak jöttek ... Fél év óta ... Eddig sze
rencséje voit, mert az a néhány üzletfél, akitől 
inkább véletlenül1, mint szándékosan ujrakérték 
a fuvardíjat, szintén nem nézett utána., hogy a 
szállítás idején kifizették-e a jelentéktelen, ősz- 
szeget ... Most azonban egy kiskereskedő meg
mutatta a pénztárostól kapott nyugtát és bot
rányt csapott, hogy újra követelik tőle ,a pénzt. 
A többi sikkasztás felfedezése ezután már gyor
san ment, mint amikor a fényes selyemharis
nyán egy szem elszakad! és az egész leszalad.

A kollégák Mikiik mélyén ujjongva köszön
tik Pethő sikkasztását. Már előre élveznek ab
ban, hogy miilyen kéjjel viszik majd a város
ban szét az irigyelt fiatal vetélytárs bukásának 
hírét. Azonban a főnök az első meglepetésből 
való feloesudása után kiadja a szigorú rende
letét, hogy az egész ügyről senkinek egy szót 
se! A sikkasztás hire nagyobb kárt okozna a 
vállalatnak, mint maga a cselekmény. Lezárják 
az iroda valamennyi ajtaját és csupán két siró 
öreget eresztenek be. Egy galambősz nagybaju
sza férfit és egy feketébe öltözött sovány nőt: 
Pethő szüleit. Rimánkodón kérik Reinert: bo
csásson meg, ne tegyen feljelentést, minden ká
rát megtéritik. Van kevéske pénzük, amit nyug
dijukból kuporgattak össze. Reiner örömmel 
egyezik bele a dologba és alkalmazottainak hi
vatalvesztés terhe mellett megtiltja, hogy bár
kinek egy szót is mondjanak róla.

Az öreg Pethő aláirja a kötelezvényt és a 
váltókat, azután mindhárman elmennek. A fia
tal Pethő lehajtott fővel és kemény, elkesere
dett arckifejezéssel halad szülei között. Édes
anyja megérzi sötét gondolatait és könnyes 
kéztördelések közepette már balzsamos vigasz
talást suttog a fülébe...

Béla megkövültén néz utánuk. Első eset, 
hogy szemtől-szembe látja a bűnt, a felnőtt



emiber igazi 'bűnét, ¡amely miatt ¡kicsaphatják az 
életből, mint most Pethővel tették. Milyen re
mek állást könnyelmiisködött el ez a Pethő ... 
Ha neki ilyen lehetőség adatna szorgalommal és 
lelkesedéssel ércalapot teremtene gazdasági lé
tének, amelyen nem fogna sem az idő, sem a 
gazdasági értékhullámzás vasfoga. Vállalatok 
megbukhatnak, de munkaképességét és jó hirét 
nem viheti el soha semmiféle gazdasági árviz... 
Persze, ez .a szerencsétlen Pethő világéletében 
gondtalanul élt, dédelgetett gyermeke volt két 
biztosá'llásu embernek. Talán soha szenvedés 
nem marcangolta...  anyagi bizonytalanság 
nem festette ófcunszinüre jövője egét... Meg
érteni, megérteni...

s
Először ment le a gyárba, pedig már több, 

mint ¡egy hónapja a vállalatnál dolgozott. Any- 
nyira lekötötte az iroda érdekessége, hogy ed
dig úgyszólván eszébe se jutott a gyár. Most 
az iroda embereivel egyszerre betelt és kinzó 
vágy lepte meg, hogy a gyárat, a gépeket meg
ismerje. Ámulva járt-kelt a zakatoló szövőgé
pek között. A gépek szövetszálainak sűrű hu- 
rozatán boszorkányos gyorsasággal futkosott 
oda-vissza a füzőszerkezet. Mint kis állat, ame
lyet a gonosz emberek űznek, hajszolnak sza
kadatlanul. Fáradságos kengyelfutása nyomá
ban szép sűrű ruhaanyag szövődött, amelynek 
ő semmi hasznát sem veszi... A nőmunkások 
is ideges gyorsasággal pergették a gyári orsó
kat. A fiú szinte elszédült a sok kattogó for
gástól. Kiment a gyár hátsó részébe, ahol ék
telen bűz terjengett. A gyapjút mosták, tiszto
gatták. Pokoli hőségben, piszokban és porban 
félmeztelenre vetkőzött munkások gereblyézték 
a büdös anyagot. Katona nem állta ki a szagot.



Visszament a gépterembe. Az egyik gépnél 
meglepetés érte. Kedves kép fogadta az özön
víz előtti életből — ami még az iskola idején 
volt. Kellett pillantotta meg munkászubbony
ban, olajos piszkosául. Mintha csak régii fizika
órán lett volna arányaiban megnövekedett fizi
kateremben, ahol Keller, a fizikatanár kedvence 
a villamosgépekkel kísérletezik.

Kölcsönös öröm: Hogy kerülsz ide? .. .  És 
te? ...

Keller elmondta, hogy még augusztusban 
állott munkába. Egyik rokona szakmunkás volt 
és ő ajánlotta be egy kinálkozó alkalommal. 
Úgyszólván csak kíváncsiságból és a tapaszta
lat kedvéért jött. Azt tervezte, hogy szeptem
berben vagy októberben kimegy Németország
ba. Még a múlt tavasszal! megkezdte a hadjá
ratot a tehetősebb rokonoknál, hogy külföldi 
tanulmányait anyagilag biztosítsa. Ígéreteket 
kapott is, de mire eljött az ősz... mindén Ígé
ret terméketlen maradt. A nővére fizetését is 
csökkenették és ő itthon maradt. Még a gyár
tól sem válhat meg, mert otthon, kell az a havi 
négyszáz dinár...

Béla megrendültén nézte Kellert. A hallga
tag, komoly Kellert, aki az iskolában mindig 
kicsit idegenül élt közöttük. Bezárkózott az ál
tala képviselt magas német műveltségi körbe. 
Hegel, Kant, Marx és Nietzsche kultusza 'ke
mény bástyái voltak annak a kínai falnak, amely 
Kellert a többiektől elválasztotta. Csupán a 
•nyolcadik osztályban melegedett fel néhány 
osztálytársa iránt, akik ugy-ahogy hozzáértel- 
mesedtek. Köztük volt Béla is.

Este a munka után együtt sétáltak. Eltné- 
lyülten beszélgettek. Tiz perc alatt jobban ösz- 
szemelegedtek, mint az elmúlt nyolc hosszú 
esztendő során. Keller bevallotta, hogy bár
mennyire tiszta., hideg fejjel nézte is az iskolá
ban a világot, mégis csalódott. A viszonyok sze



rencsés alakulásában) nem bízott, de hitt a sa
ját erejében és abban, hogy kevés anyagi segít
séggel a jég hátán is megél... És mégis ide
került a gyárba. Az első szárnycsapásnál a föld
re zuhant. Addig mindig a külföldnek — Euró
pának készült és csak most, az esés után kez
dett foglalkozni a környezetével...

Elmondotta, hogy néhány héttel ezelőtt ta
lálkozott Telkessel, aki elmesélte kudarcbafult 
vállalkozásuk történetét. Telkessel is összemele
gedett, megtárgyalták az ügyeket. A találko
zás végié egy terv lett. Kellet ajánlottal, hogy 
létesítsenek pántlikakészitő műhelyt. Nem keíl 
hozzá más, mint néhány gép és ügyes kézierő. 
Reiner birtokában van. egy használt gép, amely 
már régóta nem dolgozik, mivel >a gyáros fel
hagyott a szalagkészitéssel. Ezt a gépet olcsón, 
szinte ócskavas árban megveszik. Csak úgy vé
letlenül kérik, hogiy a vén izmaelita ne is sejtse 
miről van szó. A gépet megjavítják és belefek
szenek a munkába. Ö, Keller már valamit ért a 
szövészetbez, azonkívül itt van egy kitűnő 
szakmunkás, aki Münchenben tanult. Feldmann 
Zsigmond a neve. Annikor külföldről hazatért, 
egy ideig gyárban dolgozott, de egy buta sze
relmi ka'aind -miatt elvesztette a munkáját. Be
leszeretett egy szép munkáslányba, akit az egyik 
idősebb főnök gyenigiéd vonzalma cimzetes gép- 
irónővé emelt. A gépirónő a busás fizetés elle
nében is unta a kopasz főnök szerelmét és mel
lékesen barátságot kötött Feldmannal is, A szö- 
vőmunkás jóképünek nem mondható ember 
volt, azonban bozontos szemöldöke alatt vala
mi -téifldtnekényszeritő erő rejtőzött. A 
lányt annyira megbolonditotta., hogy miatta 
még a főnökkel is szakított. Igaz ugyan, hogy 
ez a szakitás inkább a főnök akaratából tör
tént. Amikor az öreg megtudta, hogy a. lány 
hütlenkedik, hatalmasan felháborodott. Afölött 
még szemet hunyt volna, ha- a lány egy társa



dalmilag magasabban, álló férfival csalja meg, 
de a munkás vetélytárs nagyon sértette az ön
érzetét. így a lány repült az irodából, pedig ez 
Feldmannak sem volt a kedvére való dolog. 
Szerette volna, ha szeretője alaposan kiszívja a 
főnök zsebének vérét és azután hagyja ott. Azt 
remélte, hogy a lány a jövedelméből megtaka- 
rit jókora összeget és azzal elrepülnek Mün
chenibe, ahová althatatlan vágyakozás vonzotta 
... Feldmanin később kisegítőként dolgozott 
egy . olcsó amerikai bazárban, de az üzletet nem
sokára becsukták. Azóta főleg Jucinak, a sze
retőjének apró keresetéből é l ... A szalaggyár 
létesítésének terve Feldmann Zsigának nagyon 
megtetszett... Remélhetőleg sikerül vele zöld
ágra vergődni... Nemcsak kitűnő szakember, 
hanem ért a dolog kereskedelmi részéhez is ... 
Nagyerejü ember... Most az a fő, hogy azt a 
szalaggyártó gépet ügyesen megszerezzük attól 
a minden hájjal megkent kalmártól... Ebben 
neked is segíteni kell. Valamit majd kispekutá
lunk, úgyhogy te játszod a gép eladásában a 
véletlen szerepét. Rendben lesz?

Béla némán intett ai fejével.

9

Fekete fiú volt. Sokáig várakozott a főnök 
ajtaja előtt. Gyorsan, végiglegeltette szemeit a 
hivatalnokokon és azután mereven kinézett az 
ablakon,. Béla elfogta sürü fekete szempillája 
alól jövő nyugtalan tekintetét és egyszerre 
érezte, hogy tudja a 'fiú szándékát. Bizonyosain 
munkát, segítséget kér. Egzisztenciát akar ala
pozni és a nagy Re inért kéri, hogy tegye meg 
az első csákányvágást. A fiú bement, két per
cig bent volt, aztán elsietett. Harmadnap visz- 
szajött és akikor a várakozás alatt már lassab
ban legeltette szemeit a társaságon. Béla akkor



már gyűlölte. Tudta!, hogy ide akar bejutni Rei- 
ner irodájába, ami azt jelenti, hogy küzdeni 
kell vele ezért a rozoga Íróasztalért. A főnök 
és az idősebbek bizonyára nem tűrnek meg so
káig két fiatalt. Kicsit meg is sajnálta, hogy 
gyámoltalan, hogy félénk pillantással sunyit a 
mogorván dolgozó hivatalnokokra. Önmagát is 
sajnálta benne, aki három hónappal ezelőtt 
ugyanilyen bátortalan ingással állapodott meg 
ebben, a zűrzavaros helyiségben.

... Már csapódik is ki a főnöki ajtó és 
jön a kékesfekete pillájiu fin, utána Reiner: 
Uraim ...  bemutatom!... Katona-Klein urat...

Ahá... ő az, akinek én kellettem volna 
lenni akkor... Akinek a neve és léte alatt be
surrantam az Életbe ... A protekciós... Most 
már nem szabad engedni: Harc ellene. Egy ho
mokszemen állok, ahol mégis megvethetem: a 
lábam. Küzdelem életre-halálra ...

Mozdulatlanul figyeli a fekete gyereket, 
akit Reiner odaültetett vele szembe, az ő öreg 
komondor asztalához. Nincs több asztali, nincs 
több hely.

*

Napokon át rendszeresen figyelte Kleint. 
Igyekezett kiismerni. Azt mindjárt észrevette, 
hogy Klein korántsem tartja olyan fontosnak 
azt, hogy dolgozhat, mint ő. Szegény fiú volt. 

-Az .apja kereskedősegédként tengette életét. 
Most is éppen munka nélkül ő dongott. Egy 
nővére is volt, aki a férjfogás nehéz mestersé
gét gyakorolta, egyelőre nagyon kevés kilátás
sal a teljes sikerre. A családot az anya tartotta 
el azzal, hogy varrogatott, mindenféle háztar
tási cikkel csereberélt és ünnepek meg nagy 
vendégeskedések idején mint volt szakácsnő ki
segítőnek ment gazdag zsidó családokhoz. A fia 
uzsonnára gyakran hozott sültmaradványokat, 
amelyeket KJiein-Katonáné letarolt lakomaaszta-



lókról mentett át. Ha nem volt sültmaradék, 
akkor csupán libaizsiros kenyeret, de ha a zsir 
is kifogyott a Klein mama spajzából, akkor 
csak rozskenyérnek nevezett fekete kenyeret 
majiszolgatott délután ötóra tájban. Sohasem 
mulasztotta volna el az uzsonnát. A legnagyobb 
munkában is tökéletes nyugalommal' húzta elő 
a fiókjából 'kenyerét és lassan eszegette. Béla 
idegesen nézte, hogy Klein olyan önző nyu
godtsággal és rendszeresen tartja jókarban a 
testét. Neki nemi volt, aki akár maradék sülte
ket vagy száraz kenyeret adjon. De nem is tud
ta volna megenni a száraz kenyeret. Nem, mert 
azt tartotta, hogy silány dolgokhoz csak vég
szükség esetén kell nyúlni. Sokszor inkább kop
lalt, minthogy száraz kenyeret egyen. A gyom
ra se vette be szívesein és büszkesége — elszé- 
gyelte magát, amikor erre gondolt — nem en
gedte. Elszégyelte maigát és el is szomorodott: 
— Ez a Klein mindig érvényesül majd, mert 
nem válogatós, mig te finnyáskodsz ,..

Klein nem törte magát a munkáért. Amit 
a kezébe adtak, azt csendesen végezte. Béla vi
szont félszemével mindig azt leste, hogy hol 
hasznosíthatná magát. — Persze, gondolta Bé
la, neki nem fontos a munka, mert úgyis biz
tosan ül itt. Protekciója van.

— A harc folyik — folytatta gondolatait.
•— Mindegyikünk úgy küzd, ahogyan tud. ö  
külső segitséggel, én csak a saját erőmmel. Az
után igyekezett, hogy Klein feletti tudásbeli és 
munkavégzési fölénye lépten-nyomon kitűnjék. 
Ha valamelyik öregnek segítség kellett, mind
járt ő ugrott. Minden nehéz munkát vállalt és 
sokat túlórázott. Ha Klein kérdezett valamit 
tőle, semmitmondó válaszokat adott. Nem árul
ta el azokat a műhelytitkokat, amelyeket már 
ismert. Eltűrte, hogy Klein botladozzék az iro
dai munkamód korlátai között. Klein pedig bi
zalommal volt iránta. Gyakran kérdezgetett iro-



döi szokásokat és Béla szégyenlősen, belül köny- 
nyezve tért ki az érdiem leges felelet elől. Klein 
nem ért a válasszal semmit, de másodízben 
már ő maga is jól csinálta a munkáját. Köny- 
nyen rájött a helyes munkamódra.

Egy délután Klein nem tudott eligazodni a 
kartotékrendszer dzsungeljében és kérte Bélát, 
segítsen. Béla látta, hogy Klemnek sürgős a 
munkája — Balla már türelmetlenül zaklatja — 
és megmakacsolta magát. Itt is egy alkalom, 
hogy elősegítsem Klein helyzetének megingatá
sát. A fekete fiú jóidéig zavartan keresgélt a 
bonítlékok között. Balla türelmetlenkedett. Ami
kor már nem győzte várni, dühösen rákiabált:

— Mi az, még egyszerű borítékot se tud 
megtalálni? Ez a bambaság jellemző a mai fia
talságra. Csak léhaságokkal törődnek. Mi is 
voltunk a mi időnkben léhák — szerettünk mu
latni, de mondhatom, hogy tudtunk is dolgoz
ni! Merem állítani, hogy maguk ketten együtt 
se tesznék ki egy békebeli fiatalembert. Egyi
kük balkezesebb, mint a másik. Na adja már!

Bélának eltűnt arcából a vér. Magába döb
benten meredt asztalára Idáig jutottunk?... Én 
is beállók a sekélyes lelkű öreg hajcsárok kö
zé, akik elkeseredetten szívják el a levegőt a 
fiatalok elől.. .  Ez az öreg trotty Balla har
minc év alatt vált ilyenné, mig én már két hó
nap alatt beletanultam a legcsunyább aknai lí
rásba. És a fizetség az, hogy én is kikapok, 
amit százszorosán megérdemlek.

Szégyenkezve lesütötte a tekintetét.
Klein egyáltalán nem vette szivére a dol

got:
— Látja, milyen beképzelt az öreg. Azt hi

szi, hogy az ő nemzedéke különb volt, mint a 
mienk. Ha csak hasonló is lett volna, mennyi
vel előrébb és jobb állapotban lennénk már ma 
... ö  azt hiszi, hogy ez a tudomány ez az iro-



dal pedantéria ... Lehet, hogy ezt is érteni kell, 
azonban....

Hosszú beszédbe kezdett. Elmondta, hogy 
ő a gyakorlati munkának, a technikának a hí
ve. Unja és utálja az irodát. Középiskolába is 
csak azért járt, mert általános műveltségre 
akart szert tenni és mivel a szülei küldték ... 
A szülei azt akarják, hogy egyetemre járjon, 
jogot tanuljon és ügyvéd legyen belőle. Ő azon
ban ezt nem teszi. Mesterséget tanul majd, el
megy lakatos- vagy asztalosinasnak. Azután, ha 
kitanul kimegy Palesztinába, ott nagyon, meg
becsülik a kézműveseket... Ugyanis ő tagja a 
cionista szervezetnek és azon dolgozik, hogy 
minél előbb kijusson Palesztinába... Paleszti
na, az igen... Ott ma a zsidók egy jobb és 
szebb élet alapjait rakják le, anélkül, hogy rom
bolni kellene. Itt ha az ember újat, jobbat akar, 
ezer és ezer gánccsal kell megküzdenie és a vé
gén semmi sem sikerül. Mig ott, Palesztinában, 
mindent a leghaladottabb elvek szerint építenek 
fel. Ott az uj bevándorlók között nincs maradi 
szellemű...

Béla csendes irigységgel nézte Kleint. El
megy innen, jobb feltételek között jövőt épit 
magának... Nem marad itt a mocsárban, mint 
ő, Katona. Mit érhet itt el? Húsz esztendő 
múlva közepes fizetést? Most még fizetést sem 
kap...

10

Hazulról megszűntek a pénzküldemények. 
Elseje után csak egy levél érkezett, amelyben 
anyja bejelentette, hogy nem tud küldeni a szá
mára pénzt...  Azt irta: Kérj fiam valami fize
tést a főnöködtől, de vigyázz, ne erőszakoskodj, 
mert aztán kitesznek és az se lesz, ami eddig 
volt... Béla már várta ezt, de most mégis 
könnyű szédület fogta el. Akárcsak gyermek-



korában, amikor úszni tanították. Nagyon fé
lős gyerek volt, alig mert derékig ,a vízbe men
ni. Aztán egyik bácsi-rokona egrecérozás alá 
vette. Megfogta a derekát és harsány kiáltások
kal gyakoroltatta az uszómozdulatckat. Ezt né
hány izben megismételtette, majd1 eleresztette a 
vízben. Halálos ijedelem fogta el, az egész vi
lágot talajtalan tengernek érezte. Jobbra-balra 
éviekéit, azután süllyedni kezdett. Szerencsére a 
v íz  nem volt mély . . .  De most? ...

Amióta belépett a vállalathoz, állandóan 
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mennyi fi
zetést kap majd. Félénken érdeklődött Bálint
nál, hogy mi a kezdő alkalmazottak fizetése. 
Bálint nem tudott határozott választ adni. Ami
kor ő kezdte, akkor ezret kapott, abban az 
időben még konjunktúra volt... Balla véletle
nül meghallotta a kérdést. Szemüvege mögül 
lapos karvailypillantást vetett Bélára és aztán 
tovább irt. Bélán átfutott a hideg és biztosra 
vette, hogy Baliában felkeltette az oroszlánt.

Nehezen vágott neki a dolognak. Kérni so
hasem szeretett. Amellett itt van ez a Klein, ez 
is megnehezíti a helyzetét. Ha erélyesen kér fi
zetést, egyszerűen elküldik, mert Klein helyet
tesítheti ... Reiner bizonyosan szívesebben fizet 
Klieinnék...

A következő napokban váratlanul kapott 
kétszáz dinárt. Az anyja küldte, hogy honnan 
kaparhatta össze?...  A pénzből 180 dinárt há
zigazdájának adott... A maradék húsz dinárt 
zsebretette. Ezt őrizem majd a végkimerülésig, 
— gondolta. Lassan morzsolgatom, hogy min
dig maradjon legalább egy-két dinár a zsebem  ̂
ben. — Aznap este az uccán szemébe ötlött 
egy nagy falragasz: Márius. Márius? Homályo
san emlékszik! rá, valami hires francia színda
rab, valamikor sokat olvasott róla...  Valami 
Pagnol... vagy Topáz irta ... Ahogy a képek 
mutatják, érdekes...  Jó volna megnézni...



Hatalmas vágy támad rá: Moziba kell menni... 
Már úgy ráéhezett.. .  talán három hónapja nem 
látott filmet.. .  Film: a nagyvilág, művészet, 
zene!... Nincs pénz? Van, muszáj, kultúrára 
kell, bármily csekély is ... Egyszer sem volna 
szabad elmulasztani azt az alkalmat, amikor el
mélyülhet igazi gyönyörűségekben. Lihegő vágy 
fakad benne, kínozza a mellét: élni, élni, amig 
az ember fiatal...

Bent ül az erkélyen. Pereg a film és elébe
dobja a távoli világok villanó, felfokozott 
élénkségü életét. Nagy ivalaku, teknőszerü pá
lyán autók zúdulnak előre, mint vad géphörcsö
gök. Nézők izgatottan hajlonganak és kiáltoz
nak. Nem érdekli. Milyen versengés az, amikor 
az ember egy gépet zavarász és ő maga egy
helyben ül. Miért fontos a sokezernyi ember
nek az, hogy melyik — számára elérhetetlen — 
gép lesz a<z első ? .. .  Síugrók startolnak, magas 
ívben repülnek keresztül a fehér hópusztaságion, 
mint a felszabadult emberi vágyakozás... Ku- 
korioaszedőverseny Amerikában ... Vidám pa
rasztlegények vadul csörtetnek át az érett ku
koricatáblán ... Viziünnepély remek hegyko-
szoruval köritett svájci tavon Mindenfelé
élet, dlagadóizmu lendület... Magával ragadja 
az embert és vinné, repítené ki, messzi Nyugat
ra, ahol igazán élhet...

Zenekari hangverseny. Üde, tiszta hangok, 
magával sodró dallam — jaj, a dallam is úgy 
visz, repítene valahová ... Bizsereg a testben, 
mint zárt börtönben, örömet és fájdalmat er
jeszt ... Minden régi örömet és bánatot fel
idéz és felségesen szép ...

Márius...  Marseille piszkos, forró párától 
patina sodott kikötőjében él egy bozontos csa
poslegény, akiben ugyanilyen vágy feszül az is
meretlen napfényes tenger felé. Az ódon házak 
között fiatal lány szerelme viaskodik a csapos



legény tengerrevágyásával. .. Milyen közel áll 
ez az ő szivéhez . . .

Felfrissült lélekkel lép ki a sötét és hkfeg 
itocára. A hideg ímeglborzongatja és eszébe jut, 
hogy otthon most a nyomorúságos lakásban 
kísérteties csendben nehéz lélekzéssel alszik a 
család. Talán csak egyedül az édesanyja van éb
ren és aggódva gondolkozik azon, hogy a fia 
miképpen tudja felhasználni azt a kevéske pénzt 
... 'amit ő most mozira költ... Ü, könnyel
műség! ...

lt

Áll ,a párnázott ajtó előtt és mereven nézi 
a zöld posztót, amely mögött Reiner igaz
gatja a gyárat. Ügyfél van bent, akit meg 
kell várni. A várakozás alatt elveszti önbizal
mát. Tulajdonképpen miért is kér fizetést. Mit 
végez, mit termel? Semmit. Reggel bejön, le
üt, olvas, vár munkára. Keresgél ügyiratokat, 
számoszlop okát ad össze, üzeneteke t hord, 
készséggel ugrik ide-oda — ez az egész. Sem
mi komoly, nélkülözhetetlen munkavégzés ...

Belép az irodába. Az igazgató nem is fi
gyel rá. Az ablakon át lenéz az ucoa túlsó fe
lére, ahol széles sétány terpeszkedik. Szájából 
vastag sziivar lóg. Béla először a szivar finom 
illatát érzi. Nem dohányos, de ez az illat már 
gyermekkora óta kedves az orrának.

Az igazgató továbbra is érdeklődőn néz 
ki az ablakon. A fiú udvariassági ösztönből 
szintén kitekint ugyanabba az irányba. Erősen 
kidomborodó formájú elegáns nő sétál ott. 
Reiner visszafordul és látja, hogy a fiú is 
odanéz, Béla visszakapja a tekintetét, mintha 
ő fürösztötte volna élvezettel tekintetében a 
nőt. Zavarba jön. Átfut rajta a gondolat: Bi
zonyára kellemetlen neki, mert észrevettem, 
hogy vezéri trónjáról ilyen dolgokat szemlél. 
Elrontottam a dolgom.



Kérése előadása után az igazgató csak 
annyit mond kissé meglepő dőlten:

— Hogy-hogy?...
Azután ismét fél pillantást «vet az uccára.
— Na, maijd meglátom.

*

Kint századgrammra lemérte az igazgató 
minden szavát.

Talán ad valamit, — vigasztalja magát. 
Azért, mert kicsit resteíli magát, hogy úgy tet
ten értem.

12
Kellerrel mindsürübben jött össze. Keller 

rendezte ezt igy. Megtárgyalta vele a. szalag- 
gyártáshoz szükséges ócska gép megkapario- 
tását. A vételt különösen Telkes sürgette. So
káig nem tudták, hogyan fogjanak az alkuhoz. 
Féltek Reiner üzletragadozó természetétől. 
Feldmann kijelentette: Ismerem» én jól az aljas 
kapitalistát. Ha megtudná, hogy mi itt mű
helyt akarunk felállítani, bizonyosan ide sem 
adná a gépet, vagy pedig méregdrágán meg
fizettetné. Felkeltenénk benne a kapitalista 
irigységet és még megtörténhetne az is, hogy 
ő hozná üzembe a gépet.

Végre nagy fejtöréssel kitaláltak egy ha
dicselt. A gépet egy vidéki gyáros részére kell 
megvenni. Mondjuk egy olyan ember számá
ra, aki az ország másik felén, a tengerparton 
él. Egy nemlétező szpliti gyáros részére.

össze is kovácsolták a haditenvet. A szpliti 
Tonics cég képviselője üzleti ügyben ezen a 
vidéken tartózkodik. Ez a képviselő Feld
mann. Bácskai származású, de kora ifjúságá
ban Szplitbe került. Egyszer a tengerparton, 
amikor Béla ott nyaralt, véletlenül megismer
kedtek. Most újra találkoztak és mint jó ba
rátok elbeszélgettek. Feldmann elmondta, hogy



használt gépet aikar venni szalaggyártásra. 
Béla említette, hogy a főnöke rendelkezik
ilyennel és igy jutott ő a Reiner céghez.

Rengeteget tervezgettek. Úgy számítot
ták, hogy Reiner akár 10.000 dinárért is át
adja a gépet. Úgysem tudná eladni és ha még 
telebeszélilk a fejét azzal, hogy a tengerpartig 
való szállítás kis vagyonba kerül, akkor bizp- 
myára ¡sokat enged. Ezenkívül még kell vagy 
5000 dináros befektetés. Akkor aztán működ
ni kezdenek és dől a pénz... Feldmann is
meri jól az ország fogyasztóképességét. Tud
ja, hogy a déli piac egyáltalán nincs beszer
vezve. Az országnak éppen ezt a részét nem 
aknázták még ki a szalaggyártás tekinteté
ben, amelynek !atklosság|a a legjobban szereti 
a színes pántlikákat.

Béla eleinte lelkesen vetette magát bele a 
tiervezgetésbe. örült, hogy a kis baráti diák
körnek is segíthet. Nem tartotta: erkölcsösnek, 
hogy egyszerre otthagyja őket. Azonkívül: 
Reiner vállalatánál nem érezte magát bizton
ságiban. Rememéi az irodai alkalmazottak ha
vonta kétszer kaptak fizetést. A hónap 15-én 
Béta várta', hogy neki is adnak valamit. Hi
szen a direktor olyan Ígéretteljesen mondta: 
Majd meglátj,uk... Mégis elmúlt a 15-ikeugy, 
hogy felé se néztek a pénzzel. Újra elfogta a 
keserűség. Vacsorára kevés kenyeret evett és 
némi szalonnát. Reggelire semmit. A lakbér 
gyötörte. Amikor reggelenként felriadt, ko
moran rebbent fel szemei előtt a nagy fekete 
kérdés-madár: Mi lesz holnap?... Itt nem 
akarnak fizetni... itt nincs jövő. Egyre sű
rűbben merült fel az a gondolat, hogy mikép
pen lenne, ba a szalaggyárat sikerülne nyélbe- 
ütni. Ő eddig szerzett gyakorlati tudásával so
kat segítene a kis társaságnak. Ő lenne a 
könyvelő, az irodavezető. Valahogy majd csak 
megélnének...



Kinyitotta a vonat ablakát és mélyen ki
hajolt az ablakon. Üde, meleg levegő csapta 
meg. Boldogan fürösztötte arcát benne. Ta
vasz van! — kiáltott 'fel magában 'boldogan. 
Sarjadozó fii illata ütötte meg az orrát. Teli 
tüdővel szívta a levegőt, hogy minél több ta
vaszi erőt kebelezzen be. Kívánta, hogy őt is 
fogja ed a tavaszi ébredés lendülete. Megmá
morosodott a tavasz tehetőségeitől és kinzó 
vágy támadt benne, hogy sokat dolgozzék, 
mintha most kezdené az életét és még semmit 
sem rontott volna el. Már sajnálta is, h-ogy 
holnap ünnep lesz, Gyümölcsoltó Boldogasz- 
szony napja, azután meg vasárnap. így két 
napig tétlenségre van kárhoztatva. Csak az vi
gasztalta, hogy végre két szelíd tavaszi napot 
tölthet el otthon a szülőfalujában, ahol már 
régóta nem járt.

Amikor a vonatból kiszállt, a failü már 
aludt. Az apró házak alja félhomályban húzó
dott meg, de a háztetők balszámyán ezüstös 
fény ragyogott. A vonat néhány utasa csende
sen szétoszlott és Béla hamarosan egyedül bal
lagott a nép téten ucca téglajárdáján.

A ház ¡kapuját nyitva találta. Nesztelenül 
lépett be. A folyosó felőli szoba világosságot 
árasztott. Meghökkent. A szobában az asztal 
mellett ült az édesanyja, összegömyedten, 
mozdulatlanul. Mereven nézett ki az ablakon, 
mintha éppen azt .figyelné, hogy ő miképpen 
lép be a kapun, — de olyan Lemondó szomo
rúsággal, hogy az embernek elfacsarodifc a 
szive. Átfutott rajta a hideg. Miért nézte a ka
put, miért várta? ... Bizonyára; megint valami 
baj lesz...  Bekerült a folyosóra, ahonnan az 
oldalszobába jutott. Anyja háttal ült az ajtó
nak és az ajtó nyílására meg se moccant. Béla 
tekintete abba az irányba tévedt, amerre az



anyja nézett. Megborzongott. Mélységesen sö
tét, fekete volt az ablaküveg. Csak kis fény
tükrözés enyhítette a feketeséget. Az a fény is 
csupán arra volt jó, hogy szomorú halálszin- 
nel adja vissza a szegényesen bútorozott szo- 
bácska tükörképét.

*

Mint a nyári vihar után az ég, olyan) gyor
san vidul fel az anyja. Boldogan járkál a fia 
körül. Kérdezgeti, hogy utazott, nemi éhes-e, 
■mit csinál a házigazdája és családja. Mindent 
egyszerre akar megtudni a fiáról.

Különösen az iroda érdekli. Kaptál-e már 
fizetést? — Nem... Úgy szégyeli magát szü
léje előtt, hogy még mindig nem emberayi 
ember, nem keres semmit. Kényszeredetten 
hozzáteszi, bár maga sem hiszi: — De bizo
nyos, hogy elsején már kapok...

Megkérdi, hol ivammak a többiek.
— Apád elment Károly sógorékhoz be

szélgetni. Lehet, hogy hazafelé jöttében 
megint bement a Huszár-kocsma,ba és ott re
kedt . . .  Bár nem tudom, miből télik rá, ami
kor nincs pénz a háznál. Maholnap már el is 
árvereznek bennünket. Laci megint kószál va
lahol . . .  meg ...  még Maris se jött haza .. 
Csak Annus van itthon, ő már lefeküdt...

Apa iszik . . .  ez nem meglepő ...  mit is 
tegyen egyebet. Tanítania kellene, hiszen még 
sok az Írástudatlan ...  Tavaly volt két közép - 
iskolás magántanulója. Az idén csak egy je
lentkezett, az is megbetegedett és abbahagyta 
a tanulást . . .  Laci mászkál... ez se csoda, 
szegény tizenhatéves gyerek... De Maris mi
ért nincs itthon? Egy 18 éves lány ilyenkor? 
Anyja szinte leolvassa, tekintetéről a gondola
tát és elfordul. Mindketten arra gondolnak, 
hogy ez sehogyan sem jó ... Béla1 megrázkó- 
cfik. Maris... mi lesz ebből a lányból... eny-



nyit mászkálni este. De mit is tegyen? üljön 
itthon, .nézzen az ablak kilátástalanságába, 
vagy7 feküdjön le 8 óraikor, mint a ménje?... 
Valami komoly foglalkozásra kellene taníttat
n i... Annus megjelenik az ajtóban, hosszú 
hálóingben van. — Hát te itthon vagy? — 
kérdi fanyar mosolyárnyéklkal az arcán és leül 
a székre. A válasz nem is érdekli. A fekete 
ablak felé fordul, annak gyenge tükrözésében 
haját igazgatja és aroa ráncait nézegetné, ha 
látná. De nem látja, .mert a kép homályos és 
ez negyed árnyalattal felviddtj:a. — Kapsz-e 
már fizetést? — kérdi. Nem? Belőled se lesz 
már soha semmi! — mondja közömbösen és 
nézegeti a három évvel ezelőtt kölcsönkért 
Színházi Élet elpiszkolódoitt képeit. Béla lopva 
erősen megnézi az arcát. Szemei beesettek, 
ráncosak. Mintha keveset aludna... vagy so
kat sima... Nem is csoda, ha sir szegény... 
Harminc éves és még nem ment férjhez. Szá
mára egyetlen ut van az életbe. A férjhezme- 
nés. Ez az ut elzáródott. Nincs hozomány, 
nem fiatal már...  Nyomában ott a másik le
ány ... Megborzong. Mit tenne ő, ha Annus 
helyében lenne . . .  Elmémmé apácának, mint 
ahogyan Annus egyszer már megkísérelte. Két 
évvel ezelőtt volt, amikor már tisztán látszott, 
hogy teljesen tönkremennek . . .  Annus akkor 
kétségbeesett erőfeszítést tett, hogy apácának 
menjen. Levelet irt annak az intézetnek a fő- 
nöknőjiéhez, ahol iskolába járt és kérte, 
hogy vegyék fel. Kérvényezett, bizonyitványo- 
kat szerzett be, pártfogásért ment a lelkész
hez. Valósággal egzaitált lett. Gyűlölte kör
nyezetét, aiz ételszagu és örökké rendetl^h 
konyhát, a kopott és áporodott levegőjű szo
bát, a folyton civakodó testvéreket, a magát 
agyomdotgiozó anyját, rest, önmagával meghai- 
sonlott apját, a poros és sáros uccát, az egy
más húsán marakodó embereket és az egész



pletykálllkodó falut. Halálosan unt mindent. 
Fájt már a legkisebb érintkezés is, amit a kör
nyezetével, a faluval fenn kellett tartania. 
Legboldogabb esténként volt, amikor vissza
húzódhatott kis szobájába, letérdelt az ágya 
elé és ivégtelennek tűnő suttogással elimádko
zott egy olvasót. A térdelés fájdalmát csak 
eleinte érezte. Ekkor erősen arra gondolt, 
hogy a fájdalom szükséges, mert boldogság 
fakad belőle. Erre a fájdalom lassanként tom
pám vibráló jóleső érzéssé vált. Úgy ment 
végbe a változás, mint ahogyan a fagyosan 
didergő ember végül már tüzesnek érzi vörös- 
recsipett kezeit. Erősen, s z ív ó s  akarattal gon
dolt arra, hogy elkerül ebből az aljas világból 
oda a tiszta, fehér intézetbe, ahol a nővérek 
szelíd léi ékkel, de szigorú rendben nevelik a 
kicsinyeket. Pedáns lélek ivóit. Már kislány ko
rában is tetszett a zárda fegyelme, kimértsé- 
gie. A nővérek gyakran őt bizták meg, hogy 
felügyeljen társnői felett és ennek a megbiza- 
tásnak büszkén, feszes, komoly mozdulatokkal 
tett éleget. Később otthon nehezen szokta 
meg a barátnői és udvarlóik szabadosságát. 
Mégis igyekezett valahogyan beletanulni ebbe 
a modorba. Színpadi műkedvelő lett. Néhány 
főszerepben »szinházi viszonylatban is kitűnő 
alakítással nagy sikert aratott« — miként az 
újságok irták. Alkkor jelentkezett néhány 
olyan fiatalember is, aki megfelelő kezdés 
után partiképes kérő lett volna —, de abban 
az időben még nem törődött a férjhezroenés- 
sd. A kérő jelölteket fitymálta. Mást várt, nem 
közönséges embereket. A jelöltek elmentek és 
Annus maradt, maradit... Azután évek követ
keztek hiábavaló férjvadászattal.. .  Jött ismét 
az intézet utáni vágy... De mégse ment el 
apácának... Végül is valami csekély akadály 
jelentkezett és Annusnak nem volt tovább ki
tartása. A megfeszített iramot, a térdelést nem



birta tovább ...  térdizmai elerőtlenedtek, elő
rebukott szobája padozatán... Aztán estén - 
Ikiént már csaik nedves párnájára hullott és sirt, 
sirt. Rohamosan fonnyadt.

Hazavetődik Maris. Sovány arca csodád- 
kozóra nyílik: — Szervusz, te itthon vagy ? 
Aztán azonnal evéshez lát... Anyja lefojtott 
kérdésére már teli szájjal! válaszol: — Sehol, a 
gyerekekkel sétáltunk. Ott volt Olga néni is. 
— A további anyai korholásokra csak vállvo- 
nogatás a váLasz. Evés közben faggatja a báty
ját: — Mi újság a városban, mit láttál a szín
házban meg a moziban? Utána' lelkendezve 
mesélni kezdi: — Te, képzeld, már nálunk is 
van hamigosmozi. Vasárnap Morisz Kevaliér 
játszott, te olyan csuda jó pofa. Képzeld, egy 
francia grófot játszik, akiről azt hiszik, hogy 
szegény keredkedősegéd... Lelkendezve me
séli és anyja alig tudja bezavarni, hogy eredj 
már aludni...

Annus már előbb elment és most rövid 
ideig csend üli meg a szobát. Ekkor berohan 
Laci: — Anyukám elviszem a gombcsapatom, 
nemsokára vissza...  Szervusz Béla, te mikor 
jöttél?... Meddig maradsz? ... Milyen jó, 
hogy hazajöttél, meglátod, holnap hogy ját
szok... betettek az első csapatba... Anyu
kám el muszáj vinnem a gombcsapatot, mert 
most akadt rá vevő... Nemsokára jövök visz- 
sza...

— Hogyisne mennél, itthon maradsz és 
lefekszel! Hol maradtál eddig?

— Most beszéltük meg a holnapi mécs
esét! Én is játszok ám! A Huszár beteg lett 
és én kerülök 'be helyette, mint tartalék.

Tudja, hogy anyja úgysem képes megér
teni a dolog jelentőségét és ezért inkább Béte 
felé beszél.



— Nem mész sehotvia. Egész nap csava
rogsz, most itthon a helyed. Egyél és eredj 
aludni.

— De gombcsapatot...
— Egy szót se többet.
Laci dühösen ül asztalhoz és egy ideig 

nem tekint fel a tányérjáról. Béla megindul
tam nézi és sajnálja, hogy a gömbcsapat és a 
futball életének egyetlen tartalma.. Arcát do
hos levegő csapja meg: mintha évekkel vissza
esne iaz időben és újra fent lenne a padlásu
kon, ahol az ismerős gyerekekkel gombfutbal- 
loanak. Kezdő gimnazista korában... Hosszú 
cserebere és számos gomblopás után finoman 
reszelt, tükörsima gombokból álló nagyszerű 
csapatot hozott össze... Az öccse akkor még 
kisfiú volt és /vágyódva nézte a nagy gombo
kat ... Azután évek múltán, az ő tulajdonába 
ment át az egész csapat, ő  már nagyon régen 
elfeledte, de öccse még most is tartja... Nem 
volt más, amivel foglalkozhatott volna. Most 
jön a futball!...

Béla másra szeretné terelni a szót:
—' Hogy vagytok bent az üzletben...
— Ugyani hagyd... Nem elég egész nap ...
Komoran eszik. Szemeit csak néha veti

fel és akkor haragos pillantásokat vet az any
jára ... Ez töri valamiben a fejét.. .  gondolja 
Béla. De Laci inem kezdeményez semmit, ha
nem evés után szótlanul megindul befelé.

— Az imádságot ne feledd! — kiált utána 
az anyja ... Mindig külön kell mondani ne
ki . . .  dohog Béla felé fordulva ... Hirtelen 
megáll, látszik, hogy még akar valamit mon
dani. Béla érzi, hogy most annak az éles kér
désnek kellene következnie: Te sem szoktál 
imádkozni ugye? ... Meleg áramlat indul anyja 
felé: mennyire is szereti őt, hogy most elmarad 
ez a kérdés. Nem akarja az első estén meg
feddi ...



Jöin apa. Nehéz léptekkel közeledik. Anya 
kinyitja .az oldalszobának a folyosóra nyiló aj
taját, hogy jobban lásson. Be se néz az oldal- 
szobába,, csak ennyit mond:

— Menjetek már aludni!
Béla mozdulatlanul tekint alakja után, 

amely a belső szobában tűnik el. Olyan furcsa, 
hogy ismét! látja. Úgy elszokott mér tőle, mint 
egy régli szép hiazalfiias képtől, amit a háború 
után feltettek a padlás egy elrejtett zugába. 
Apját skkior is nagyon ritkán látta,, ba illthon 
volt. Vaigy kóborolt a mezőkön, vagy beszél
getett ismerőseiméi, illetőleg a kocsmában, ¡vagy 
pedig félrehuzódva olvasott.

— Apád most csak az alvással ¿törődtök, 
mondta az anyja és bement, hogy eligazítsa a 
helyét.

— Mi is megyünk már aludni...
Meiglgyujíotta a másik petróleumlámpát és

bevitte a belső szobába.
Nemsokára visszajptiti. Szótlanul leült és 

újra olyan sötét arccal meredt az ablaküveg
re, mint amikor Béla érkezett. Béla Jopva 
nézte és szerette volna kitalálni, hogy mi bánt
ja. Nem mert kérdezősködni. Hátba arra kény- 
szeriti az anyját, hogy valami borzasztó dol
got áruljon e l...

— így van ez bizony — szakadt fél mély 
sóhaj az öregasszonyból. — Elment a ház és 
holnapután elárverezik két tehenünket, meg a 
lobiunkat is... Még nem is emlite'titeim? Hétfőn 
jönnek a végrehajtók.

Elbeszélte a dolgot. Azután felkelt.
— így állunk, fiacskám...  Majd csak ¡lesz 

valaiho'gy .. .  Most gyerünk aludni.
Behozott egy szalmával kitöltött, derekai- 

jat és elhelyezte a földöm. A derékaljra kopott 
kabátokat téri telit, ¡hogy minél melegebbé te
gye. Azután letakarta fehér ágyteritővel, majd



vánkost, paplant vetető rá és kész vo.lt Béla 
ágya Néhány éve, — amióta a szükség beköl
tözött, — Béla mór csak ilyen ágyon aludt, ha 
hazatért.

A petróleumlámpa elaludt és Béla egyedül 
maradit a szobában.

*
A hold teljes erejével sütött. A szoba bú

torai éles, sápadt fénnyel tündököltek. Nem 
tudta lehunyni a szemeit. Mereven nézte az 
öregasszony ¡módjára szélesen elterpeszkedő 
rozoga almáriumoiti és a szintén régi faragott 
asztalit, valamint a székeket. Valamennyi bútor 
élt legkorábbi gyermekkora óta. Sokat vándo
roltak ¡már, dé bármelyik négy fal közé is ju
tottak, mindig régi, meghitt, barátságos han
gulatot leheltek.

Most sárga holdfény tapadt rájuk, mint a 
régi, pompásan perzselő nyári napsugár vissz
fénye.

*
Teste megrándult. Felriadt. Kicsit elszuny- 

nyadt volt. Az' álom elrepült. Kényelmetlen 
volt aiz ágy, sötét a szoba. Éppen belátott az 
almériom állá: szemeiénye hátborzongató sö
tétbe veszett. Most nem. birjia a sötétet, gye
rünk iki a szabadba. Minél több szabadságot 
és fényt...

Nesztelenül felikellt és kiment. Az udvaron 
feKélekzett. A hold majdnem nappali fényt 
árasztott. És csodás tavaszi párával telt lan
gyos levegő vette körül.

Kissé tűnődik. Azután megindul kifelé, 
minél tágasabb helyre. Átlép a kerítés legala
csonyabb részén. Nézegeti a házakat: ismerő
sek, rozogák, komorak. Elmegy a régi iskola 
előtt. A düledező épület százötven évvel ez
előtt volt uj. Akkor építették még, amikor



ősei, — akik az Alföld szivéből jöttéik, — meg
telepedtek a bácskai feketeföldön. Ma a fahi 
hitei- és építkezési problémája. Ahogyan el
megy mellette, kezével érinti a falat. Azután 
megfog egy téglát, amely felől az idő már rég 
elvitte a vakolatot. Homályos vágy hajtja, 
hogy közvetlen kapcsolatot teremtsem ősei ke- 
zemunkájával... — Az ősöm szikes talajról 
jött ide ¡a bácskai telcvémyre, amelylről az ő 
ősei a mohácsi ¡vész után elsodródtak. Milyen 
öröm, tölthette el arra a gondolatira, hogy itt 
pompásam terem a búza és mindem más, mit 
szeme-szájia megkíván. Mennyi reménnyel il- 
illeszthette egymás tetejére ezeket a téglákat. 
És én, az utód most tétován bámulom falum 
létének talpkövéitl. Talajt vesztettem. Itt nincs 
megélhetésem, bármennyire is szeretnék ma
radni. Más vidékeken, a városokban pedi|g tíz
ezer, mem, százezer más utód kapja el előlem 
a kenyeret. Ki a hibás? Én nem, a falu sem, 
az az ős sem, aki itt épített! ...

Tovább megy. Siet ki a faluból. Ahogy a 
szélére ér, ujjongani szeretlme. Teljesen otthon 
van! Hirtelen azt sem tudja, hogy mi okozza, 
csak érzi, hogy tökéletesen otthoni körbe ju
tott. Azután szimatol: eben, ez buzaszag, ez 
a pompásan izes, egyszerű valami, ami a ból- 
dog gyermekkort hozza vissza.

Az uiton biztosan lépked: még mindig úgy 
ismeri miniden kanyarulatát, mintha sohasem 
hagyta volna el. Növekvő gyorsasággal siet, 
mohón szivja a langyos tavaszi levegőt. Mint
ha már évek óta felgyülemlett hazavágyás he
vítené és repítené előre. Későbbi gimnaizista- 
évei alatt sokat gondolkodóit, hogy mi vonz
za úgy haza. Megállapította azt, hogy a szülői 
szereteten és az oitthoni kényelmen kivül a föld. 
Mágikus erővel húzta magához a föld. Amig 
otthon élt, a kertjükben mindig kihasított ma-



gámak egy kis darabot és azon ő gazdálkodott. 
Vettleményeket, gabonát ültetett és nagy ¡volt 
az öröme, ha az ő földje is termett.

... Az ut jobb- és baloldalán egymásután 
maradinak el a 'holdfényben alvó szállások. A 
kwttyák néha foluigatmak, a szomszéd szállás ku
tyái átveszik az ugatási vészjelet és tovább ad- 
Jáik a következő szállás őreinek, azul'áui egy
másnak felelgetnek, de tétlenül maradinak.

... Kiért már. Messziről mosolyo/g felé a 
tégi ház. Szelíd, magas és értelmes ablakai 
mintha éppen ránéznének. A kutágas 'feltörek
vő gémje, a ifák kopasz koronája, a sza’maikaz- 
laik horpadt vonala: minden a régi otthoni. A 
szállás közelébe megy. Egész a lakóház me- 
gett elterülő léckeritéssel körülvett niagy gyü- 
mölcsöskerti|g|. Ez a gyümölcsös és veteményes 
íaert volt az édenkertje. Amikor elemiben a 
plébános >a paradicsomról beszélt, mindig ezit 
a nagy, bujia növényzetű kertet képzelte maga 
elé. Még a kiét tilos almafa is ott állott a kö
zepe táján. Elem ista korában ösztönszeirü ide
genkedést is érzett a két fa iránt.. .

... Már egész közel van hozzá. Egy pilla
natra megborzong, hátha valamilyen kutya 
mászkál itt a közelben?... Megindultan áll 
meg a kerülés régi, öreg lécei előtt. Ahám, itt 
méjgt mindig megvan az a nyílás, amelyen át 
annakidején kibújt, hogy a kerítésen kívülre 
esett almáikat felszedje. Mi .lenne, ha bemenne? 
Ha észreveszik... Eh, ahogy lesz. Bebújik. Le
ül .az édenkert földjére. Éppen az öreganyá- 
mosan szétterpeszkedő spanyolmeggyfa és a 
Szentivámkor érő almafa között. Mindjárt 
megismeri mimdkelitőt. Ennek a két fának a 
három méternyi köze volt az állandó szántó
földje. Ilyenkor, kora tavasszal ő volt az első, 
ákli ásóval a kezében kijött a kertbe és felásta 
a földijét.



. .. Igen, ezen a földterületen termelt éle
tet. Lehajol. Lm itt vöiröshagymaszál bújik ki 
a; parlagból. Talán bizony egyenes leszárma
zottja egy áltála nevelt é^ a földben maradt 
.vöröshagymának. Lehetséges, mert. a fák kö
zét sohasem művelték1 komolyan. Szeretné 
megölelni a kis zöld hajtást. Hogyisne, amig 
bolyongott a nagyvilágban, addig ez itt hűsé
gesen őrizte az általa földbeojtott életet, ö, 
hogy mért nem termelhet most is jó fekete 
földiből élettől buzgó növényeket... Mennyire 
szeretne mindig csak életet1 adni, termelni, al
kotni ...

... Jó itt feküdni a földön. Olyan, mint az 
otthon. Ez a szomorúan letört száraz gizgaz 
öreg .pajtás. Én is gyakran ilyen vagyok, 
vagy taláin hamarosan ilyenné válók? Nem 
baj, ha elhasznált gaz is leszek, arra törek
szem, hogy alattam zöld, életerős csirákat nö
vesszek, mint ez teszi itt. Hátha ezekből a csi
ráikból egyszer majd nagy fáik lesznek...

Bent a tanyán hirtelen kutyaugatás hang
zik fe l... Brrr! Ha a kutyák észrevették, uigv 
néhány pillanat alatt itt jvamnak, kegyetlenül 
összemalrják és felébresztik a háziakat: párat
lan botrány. Azt mondanák: annyira lezüllöt- 
tek már a Katonáélki, hogy lopni kényszerül
nek ... És valóban minden jel arra mutatna, 
hogy lopni jött ide a régi tanyájukra. Mert 
itt jól ismeri a járást... Ki tudná megérteni 
itt a 'műveletlen emberek között őt, hogy mi
lyen érzés hozta ide?... Mozdulatlanul fülel. 
A távoli szomszédból vonitón felel egy kutya. 
Tehát ezek csak beszélgetnek, még nem vet
ték észre... Felkel és megindul visszafelé. 
Széles kerülőt tesz, bekanyarodik a töretlen 
tarlóra. Lábai alatt süpped a téli fagyban por
hanyóra lazult föld. Széles, völgyesedő szabad 
mezőségre jut. A láthatárról eltűnnek a szál
lások és az országúti fák. Olyan sik és üres a



mező, mintha sivatagban járna. Csak a földre 
néz, ahol a buzatarló letöredezetten lapui a 
földhöz. Meghatottsággal tekint rá. Mindig 
elbusullti, ha nagy buzatarlót látott maga előtt. 
Most világosan érzi, hogy miért. Azért, mert 
valahogy kiifosztottnak és kijátszottnak érzi a 
földet, meg tüskés tartóit. Tavasszal vidáman 
indul az életnelk, dús erővel terem, mindenkit 
báimiulatba ejt. Nyáron nagy izzadás és azt kö- 
vetőleg vidám hejehujázás közben learatják, az 
emberek. Aratás ¡fqglalkoztaí'ja a.z egész vilá
got. Az aratórészes számit gatja., hogy elég 
lesz-e télire, amit keresett. A gazda az adó és 
adósság tekintetéből mérlegeli a termést. Az 
iparos szeretné, meg nem is, hogy ária legyen 
a gabonáinak. A gyári munkásság fél, hogy 
megint kevés lesz a kenyér és amellett drága. 
A gabonakereskedő nyerészkedni szeretne a 
paraszt és a .nagykereskedő bőrére. A nagy
városok kávéházaibami és párnázott ajtajiu iro
dáiban peldig kopasz, elhízott emberek ülnek 
össze és mint akik a legtöbb joggal rendelkez
nek a .mezőik ¡koszorúja felett, számolnak, szá
molnak, aztán nagy raktárakba halmozzák a 
búzát és éheztetifc az embereket, hogy mennél 
többet adjanak értte... Végső fokon, már a 
tenger habjai is készülnek, hogy elnyeljenek 
néhány ezer vagonnal... Ezalatt a tartó és 
népe elhagyatottan fuildoklik, nélkülözik az 
aiugusztusi melegben, ö  is olyan, .miínt ez a 
tarló. Sokat akarltJ eddig, talán tett is valamit, 
de mindig egyedül, árván és eltaposottam ma
radt ... Vájjon az-e az élet rendje, hogy az 
emlber kitermeljen magából szép gyümölcsöt, 
miint ez a tarló és azután visszatapostassék a 
fekete földbe?...

Megindul az utón hazafelé. Azért mégsem 
ez tenne már a világa... Ha kapna ilyes kis 
birtokot, nem tudna belenyugodni, hogy csak 
a föld művelésének éljen... Hogy mást' ne te



gyen, csak hajnalban keljen, dolgozzék, nézze 
a kaiiko ricaszár növését és esté korán feküd
jék ... Együgyü érzelgősség volna ilyesmit 
gondolni. Szó sincs róla, gyönyörrel munkál
ná a földet, de nemcsak ilyesmit szeretne ten
ni, ¡hanem valami magasabb rendűt is. Olyant, 
mint a búzatermelés, csak jobban, .magasab
ban ...

Gyors léptekkel megy. Úgyis 'hiú érzelgés 
az egész. Minél előbb otthon lenni, minél előbb 
visszautazni a városba, a mostani való életébe.

Előtte az utón libagágogást hall. Való
ban, libák látszanak ia holdfényben. Alacsony 
fórifi hajítja őket. Az alak hirtelen oldalra vá
gódik és eltűnik a friss szántás feketeségében. 
Mi ez? Biztos lopó... Valami kezldlő lehet,sze
gény, ha ilyen könnyein megijed... A hidak 
szétlszélednek, csipegetik a füvet. Néhány kö
réjé megy és bizalmasan felé gágog... Ejnye, 
ezek érzik, hogy nem vagyok rosszakarójuk?

*
Hazaér. Már be akar menni a szobájába, 

amikor kiabálás üti meg a fülét.
Az ucca távolabbi részéről hallik:
— Megállj, te csávó!...
— Hajrá ... Beszorítjuk, mint egy ku

tyát ...
Dobogó futólépések közelednek. Egy kő

darab sodródik végig a téglajárdán.
— Hurrá! Majdnem eltrafáltam a pasast!
— Gyüssz még ite a mi uceánkba...
A dobogás a kerítésig tart. Egy test hirte

len átvetődik a kerítésen.
— Mi ez? Jesszus, ez Laci?...
'Laci lassan föltápászkodik. Lihegve, san

dán néz a bátyjára. Homloka véres. Kalapja el
veszett.

— Te, ne szólj senkinek, — mondja fo j
tott elkeseredettséggel.



— Mi volit veled1?
— Hát m i... .ha nem mondod el senkinek, 

elmesélem. Egy lánynál' voltam ...  Ketfcen jár
tunk hozzá... Tudod, az nem olyan rendes 
lány volt, hanem... olyan... félig olyan...  
Oszt mégis ott a közelükbe megharagudott 
egy pasas... az lökött! ki most velünk ... Jaj, 
de meigziatviartak.

Lemossák a horzsolásokat. Aztán mennek 
feküdni.

— Te, de meg ne monldj...
— Ne Ifélj, nem vagyok én olyan.

A hold már éppen csak hoigy besüt az ab
lakon. Minden ismét olyan békés, otthonias.

... Holnapután megperdül a dob...
Eh, aludjunk. Addig még ¡kettőt alszunk. 

Azrtán majd csak lesz valahogy.
Kint elnyújtott rikoltással elsőt kukoré

koltak a kakasok.
15

Arra ébred, hogy apja hangja kemény szi
tokban csattan fel. Anya ugyancsak ingerülten 
válaszol és nemsokára élesen belecsap a per
patvarba Annus hangja is. Hogy teljes legyen 
a veszekeidlés, Laci meg Maris is összekapnak 
és majdnem ökölre mennek. Azután Lacinak 
gyűlik meg a baja aiz anyjával. Mozdulatlanul!, 
lecsukott szemmel fekszik ágyában és hallgatja 
a vasárnap reggeli hangversenyt. így van ez 
minden vasárnap reggelén, amikor mándany- 
nyiairn készülődnek, hogy megunt hétköznapi 
életükből kivetkőzzenek és ünneplő köntösbe 
bújjanak. Az egész hét egyhangú és fogvási- 
tóan savanyu. Vasárnap reggel mindegyiküket 
megszállja a vágy, hogy ¡legalább is egy napig 
szórakozzanak. Erre pénzre van szükség, pénz 
pedig ilyen célra nincs. Dehogy is van, még 
másra sem jut, amire szükség volna. Vasárnap 
reggel mindegyikük siet bejelenteni, hogy ide



és oda akar okvetlenül elmenni, erre és erre 
kelfl okvetlenül pénz. Nem azért, mintha szó
rakozni kívánna, mintha a saját kedvéért sze
retne kártyázni, moziba, meccsre vagy táncmu
latságra menni, de most az egyszer ezt nem 
miuilaszthatjia el, mert mindenki ott lesz és így 
a jelentét társadalmi kötelesség. Mindegyikük 
pénzt kér az anyától, miért nála van a kis ház
tartási pénztár. Igaiz, más pénztár nincs is. A 
na|g|y pénztár, ahol valamikor az adóra és az 
adósságok fizetésére vagy nagyobb bevásárlá
sokba szánt összegeket tartották, már évek óta 
/nem játszik szerepet. Csak a konyhapénzböi 
lehet kicsipkedni. Ezért) mindegyifcüík az anyá
tól kér és követel. Aliig leplezett nyíltsággal 
küzdenek egymás elten a nélkülözhető kis 
pénzért. Apai, Annus, Laci és Maris mind a sa
ját külön irányukba húzzák a család szekerét. 
Nem bánják, ha szét is ¡hullik az egész szekér, 
csak mai teljesüljön a vágyuk. Egyedül az anya 
igyekszik összetartani őket és egyforma mér
tékben akar igazságot tenni közöttük azzal, 
hogy egyiküknek sem ad. Magának nincsenek 
pénzvágyai. 0/mnepi szórakozása abbéi áll, 
hogy ebéd és mosogatás után felöltözik és lá
togatásokat Itlesz. Elmegy a rokonokhoz és is
merősökhöz. Azoknál kávé vaigy tea mellett 
megbeszéli a hét eseményeit, a baromfi- és a 
cseiléd'ügyeket, valamint a nyugdijpanaszokat. 
Este hazajön., elkészíti a vacsorát és ezzel újra 
kezdi a heti munkát. De a család többi tagjai
nál ez nem elég és most emiatt áll a veszeke
dés. Ennek folyamán előkerülnek a hétközi bű
nök és bajok. Ismiétt visszapergetik a hét pos- 
hadt ikellemetllenségeit, amivel egész délelőttre 
elfeilhősitik a vasárnap derűjét.

Nem ¡bírja ki, hogy közbe ne szóljon. 
Megkísérli, hogy legalább egy kicsit enyhítse 
a légkört.



— Laci, Laci, hagyd, látod nincs pénze 
anyának.

A fiú meglhőköilve néz rá, mint hirtelen 
felbukkant ellenségre.

— Könnyű neked igy beszélni, te mindig 
bent vaigy a városban és mehetsz mindenhová. 
De lennél csak aiz én helyemben ...

Keserűség ¡fogja e'1. Ha ez a (fiú tudná ...

*
Az uccán jár. Nézegeti az ünneplő falut. 

A házak eleje tisztára söpörten pihen, a nap
sütésben. Annyira érintetlen, hogy a söprű fé
sűs nyoma még töretlen vonaliban hullámzik a 
porban. Az uccán ünneplőbe öltözött falusiak 
sétálnak. Fénylő csizmás, rövid fekétíekahátos, 
egyszerű, szintén feketekalapos gaizdálegények 
találkoznak. Köszönnek:

— Hogy vaigy ?
— Hát te hogy (vagy?
Lassan és haitározaitilamul nyújtják egymás

nak kezüket. Mintha fura volna, hogy igy ün
neplőben látják egymást.

Elindulnak és beszélgetnek áriról, hogy a 
héten .mit csináltak. Már megkezdték a szán
tást. Az egyiknek veszedelmes kalandja akadt 
egy itlüzes paripávai!. Elszakadt a gyeplő, az ál
latok megbokrosodtak és vágtattak. Alig tudta 
megfékezni őket. Azután airra terelődik a szó, 
hogy estére cécóba mennek. Most nagyböjt 
van, nem szabad bálát rendezni, csak házibál- 
ba, cécóba járnak el olykor ...

Ho'sszusizoknyás, selyem fehér fejkendős 
lányok találkoznak.

— Dicsórtesisék!
— Dicsé-rtessék ...
— Né, milyen uj kendőd van. Hallám...
— Most vette anyám ...
Lopva átnéz a másik oldalra, ahol légé-



ínyeik sétálnak és megigazítja uj fehérselyem- 
kendőjét.

Béla megy tovább. Egyszerre meglepetten 
áll meg.

Hohó... Ferencsik, hát ile hogy kerülsz
ide?

Úgy megnézte volt osztálytársát, mintha 
legalább is idegen országban találkozna vele.

— Szervusz... Hát csak itt vagyok láto
gatóba ... Ha akarod: nagy dologban. Mind- 
Jámtl elmondom. Nagyon fontos az ügy... jó, 
hogy találkozunk... még neked is lehet belőle 
hasznod... De nem, most jut eszembe, hogy 
te már foglalt vagy, állásod van...

— Állásom?... Ez ugyan nem sokat je
lent ... Ha tudsz jobbat...

Ferencsiik elmondja, azért jött a faluba, 
hogy nagy földbérteltii ügyet elintézzen. Száz 
hold földet akar bérelni. De nem itt, ahol a 
földbérlet méregdrága, hanem a pancsevói ré
ten. Ott szinte ingyen adják a földet bérbe. A 
pancsevói nagyrét nagyon vizenyős volt és 
most csapolták le. A Duna ezután már nem 
önti el. így nemtudomén hányszor tízezer, vagy 
talán százezer holdnyi pompásan termő szűz 
földterülethez jutottak. Ezt nagyon olcsón 
bérbeadták. Olcsón azért, mert a földet még 
művelésre alkalmassá kel tenni. Meg kell tisz
títani a régi fűzfáktól és az áradások alkalmá
val odarakódott sok hulladéktól. Ezért az első 
évben csaik 20 meg 30 dinárt kérnek holdan
ként. Azok, akik két évvel ezelőtt mentek oda, 
aizt beszélik, a föld olyan dúsan terem, hogy 
alkár kétszer is .arathatnak évenként. Valósá
gos Kánaán van ott kialakulóban. Még óriási 
területek állnak műveletlenül. A bevándorlás 
mosd induilt meg. Aki most ér oda, még része
sül az eddigfelé ekétől szűz talaj első aranyter
méseiben. De persze az olcsó bérletért és a jó 
termésért alaposan meg kell dolgozni. Maijd-



nem úgy, -mintha őserdőt irtanának. Egy isme
rőse, Bertók Lajos még a múlt ősszel ¡kétszáz 
hold földe/t bérelt. Le is költözött a családjával 
együtt. Nagyon nehéz telük volt, mert egy fá
ból összetákolt, alig betapaisztott kunyhóban 
teleltek ált. A bérlet (felének előre való kifize
téséivel, a hurcolkodással és a kezdetleges be
rendezkedéssel minden pénzük elment. Nagy 
hideg jött, iszonyúan havazott. Szegény Ber
tók ejg|ész tél alatt csak a fákat' törte, vágta, 
hogy legyen tüzrevaló. A múlt hónapban meg
fázott és két hót alatt elvittie a tüdeje, ö  ke
rült be elsőnek a leendő telep még ki sem je
lölt temetőjébe ... H ja... igy van ez. Az uj 
honfoglalásnak — akár karddal, akár ekével 
történik — mindig vannak áldozatai...

— Az özvegye a két fiával együtt kétség
beejtő (helyzetbe jiutott. Ott a nagy darab föld 
a nyakán és nincs, ki megművelje. Napszámos- 
fogadás .nehéz dolqg| és nem asszonynak való 
foglalkozás, kiváltképpen' nem olyan, vidéken, 
ahol az ember még idegen. Ezért az özvegy 
kiadja a bérletének egy részét ugyanannyiért, 
amennyiért ők kapták...

— Barátom̂ , most itt az alkalom, hogy 
valamit csináljunk. Én ismerem, ezt a Bertók- 
nét, az apámmal valamikor jóba voltak. Meg
egyeztem vele, hogy én és még néhány társam 
átvesszük tőle a bérlet egy részét, 60 holdat, 
így .is lesz. Elhatároztam, hogy ha törik, ha 
szakad, elkerülök innen, ahol semmit sem tu
dok! ¡tlenni. Először azon ábrándoztam, hogy 
külföldre megyek szerencsét próbálni... Az
után meggondoltam a dolgot. Ez a legbizony
talanabb valami...

— Éppen amikor ilyenformán saját ma
gammal szemben is zsá'kuccába kerültem, ak
kor jött ez a dolog. Megörültem: nekem való, 
mert a mi kicsinyes fogalmaink szerint messze 
idegenben van és mégise kockázatosán távol.



Meg aztán: földiről van szó, amit mindig sze
rettem. Folyton bántam, hogy az apám elkár- 
tyázta a 'bi [fokiunkat, mert szeretnem volna 
szépen, modern eszközökkel gazdálkodni... Ez 
nem lehetett meg, — de most itt az alkalom. 
Hát ezért is kedveimre való ez a dolog.

Béla növekvő érdelkliőidiéssel nézte. Majd
nem úgy érez, mint én.

— Izé... ne haragudj... tudod... csodál
kozom, hogy ilyen vállalkozó szellemű lettél. Az 
iskolában sem voltál együgyű, de azért mégsem 
ennyire...

— Ja, barátom ... Nyolcadik osztály köze
péig 'tényleg alig törődtem ilyen dolgokkal... 
Azután jött a tavalyi tavasz. Az rettenetes vtott. 
Anyám betegeskedett, nem voilt mivel fütenünk, 
nem íviolt mit ennünk. Tudod, hogy apám már 
régen megölte magát és... anyám tartott el 
bennünket. Még most is valahogyan nehezemre 
esik ezt elmondanom, pedig már egyáltalán 
nem szégyenlem a dolgot. Amikor a legtöbbet 
kellett tanulnunk, abban az időben betegedett 
meg anyám. Akkor hagyta abba a varrást és 
akkor köllött nekem ennivaló, meg orvosság 
után szaladgálnom. Elmondani is nehéz, meny
nyit szenvedtem. Csak az vigasztalt, hogy né
hány hónap múlva .keresztüliesem az érettségin, 
szabadi ember leszek és ... ajaj, akkor majd 
csinálok én valamit), gondoltam magamban. 
Fogcsikorgatva tanultam. Te, én annyira hit
tem, hogy érettségi után tudok valamit csinál
ni, hogy ha én a vizsgán megbukom, meghal
tam volna a düh és fájdalom miatt. A dolog si
került! és azután... Mit meséljem el, hogy 
mennyit szaladgáltam munka után ... Elég az 
hozzá, — ami téged érdekel, hogy azalatt a rö
vid idő alatt alaposan kinyiit a szemem'... Az
óta rendszeresein foglalkozom gazdasági pro
blémákkal és mindent, mindenkit megfigyelek, 
mert ebből sokait tanulhatunk ám, barátom..,



A kisértet kedvéért résztvettem abban a hecc
ben is, amit — tudod — ott Telkesnél csinál
tunk.

— Nem volt az éppen hecc ...
— Tudom, dé mégis olyan együgvü do

log .. . Különben igazad van, akkor nekünk na
gyon ¡komoly volt. Lehet, hogy később majd 
ezt a pancsevói do»l|g;Ot is csaik elvetélt diákos 
vállalkozásnak tótom. Viszont, ha sikerül, úgy 
dicséretes hősi tett lesz belőle. Mindegy, most 
meg ¡kell csinálnunk ...

— Ehhez a vállalkozáshoz a magam részé
ről csak én vagyok. Azt szeretném, ha még leg
alább két-három olyan magamfajta vállalkozó 
természetű fiatalember jönne ... Akinek vaster- 
■miészete van és kisigényű. Jó volna, ha te is 
jönnél, te értesz a falusi dolgokhoz és megle
hetősen kitartó természet űrnek ismerlek. Már 
beszéltem két ivóit osztálytársunkkal: Tornyosá
vá! és Vendég Kálmánnal. Tudod Tomyosinál 
is az a helyzet, akár nálunk: apja elesett a há
borúiban, vénkisassztomiy nénje tartja el őket ab
ból, amiiíti az irodában keres... Sok veszekedés 
van náluk, a nénje csinálja a kalamajkákat. 
Nem bir megférni velük, nyűgnek tartja őket. 
Azt mondja: azért nem tudott férjhezmenni — 
mint más rendes lány, — mert ott van a nya
kán a család. Most, hogy én nagyon biztosan 
rajzoltam meg előttük a nagyréten folytatandó 
robinzoni eleiünket, Tomyosi anyja már nem
csak a fiái engedte el, hanem ajánlkozott, hogy 
ő is eljön,. Szegény öregasszony, de is megun
hatta már a mostani életét, hogy ilyen gonJdío- 
latra jutott. Úgy terveztük, ő is lejön és főz, 
mos ránk, szóval a háztartást vezeti. Talán fél
tette a tfiát egyedül elmenni, vagy airra, gon
dolt, hogy a lányának igy nem lehet panasza, 
miért a nyakán lógnak és nem engedik lélekze- 
rni... Elég az hozzá, hogy a jó öregasszony 
komolyan készült. Mi szépen terveztük, hogy



milyen! ideális munkabeosztással élünk majd. 
Akkor a lány, — ¡műviéi már láttái, hogy a do
log komoly, — elsírta magát, debizistén rossz 
volt hallani, mintha temették volna az anyját: 
Édesanyám, hát itthagy engem? Ne hagyjon 
itt, mii lesz velem! Egymásra borultak és úgy 
sírtak: Dehogy hagylak el lányom, édes jó lá
nyom ... Hát itt igy jártunk. Most félek, hogy 
még Tornyosit is visszasírják. A fiúnak van 
kedve és én bízom benne, mert ügyes gyerek.

— De Vendég Kálmán nem megfelelő. Túl 
könnyelmű, versfaragó, iszik ...

—• Nem baj, ilyen is kell nekünk. Ott egye
nesen jó is, ha a>z ember nem veszi mindjárt 
tragikusan a bajokat. így könnyebben tultieszi 
magát mindenen. Keli oda ravaszság, lelemé
nyesség, ez pedig van benne. Meg aztán: ő már 
megkísérelt sok mindenfélét. Két évvel ezelőtt 
volt már aratórészes is. Pénz kellett, nagyon 
összekapott® az apjával és mérgében egy (gye
rekkori liskolatársával együtt elállott részbe. A 
kaszálásnál ¡kiderült, hogy nem nagyon bírja a 
kaszát és ezért csak marokverésre használták. 
De az is kutya rossz dolog. Szóval ilyen gyerek 
a Kálmán.

— Most akárhonnan is felhajszolok még 
egy keménykötésü gyereket; hogy legalább né
gyen legyünk. Ma is beszéltem Bertóknéval, ré
széről a dolog rendben van. Most az a legfon
tosabb, hogy összeszervezzenii a legszüksége
sebb gazdasági eszközöket.

— Dehát a költözködéshez, meg a megtele
pedéshez mégis csak kell pénz...

— Azt is szerzünk, ha törik, ha szakad. 
Miost előbb való nekem az, hogy legalább egy 
lovat kerítsek, de legjobban szeretnék kettőt. 
Azután egy ekét is szerzek és ezzel elintézünk 
mindent. T í z  nap múlva már ott is ¡vagyunk. 
Van Itt nekem egy gazdag rokonom, az öreg 
Körösi János bácsi, talán ismered is.



— Hogyne.
— Kétszeresen is rokonom, mert az apám

nak első, az anyámnak meg második unoka
testvére. Hát ő, amióta az apám elvetette az 
életét, sokszor mondta az anyámnak: csak ne 
nevelnéd a fiadat -urnák, majd gondoskodnék 
ón nulla... Úgyis csak egy gyerekem van és 
Istennek hála, szépecskén szereztem földet, hát 
maijcí nálam lenne és jó kiiházasitanám... De- 
hát igy nem tehetek vele semmik — Én, nem 
hittem neki, mert fösvénynek tartom ... Nem is 
igen -adott ő nekünk akkor sem, amikor a leg
nagyobb nyomorban, tengődtünk ... Tavaly, 
amikor anyám olyan nagyon beteg volt, küldött 
egy félkiló szalonnát. Azután, hogy egyszer ta
lálkoztunk, mentegette magát: mér nem üzente
tek, hogy olyan nagy baj van nálatok... Most 
akarok itlőle kérni egy vagy két loviat. Van 
vagy 16 darab lova, ha akar segíteni rajtam, 
akkor most igazán nagyon segíthet. Nem vé
szit vele semimit. Hallom, hogy nemrég vett 
ujabb húsz lánc ¡földet, most már biztosan van 
140 Üánca ... Kiváncsi vagyok, hogy aid-e. Ta
lán mégis megszállja a jóság, ha látja, hogy 
ilyen nagy dolgot akarunk... Most elmegyek 
hozzá ... vagy itt az uccán megfogom ...

— Ott vian éppen, Boros Gáborral beszél
get.

— Na tótoldí, most mindjárt lekapcsolom. 
Gyere. Ki ez a Boros?

— Egy fiaitiai kisgazda. Talán húsz, vagy 
harminc holdja van.

*
— Adjion Isten jó napot, János bácsi!
—' Aggyisten. Hát te hogy kerülsz erre, 

öcsém?
Az öreg lassú meglepetéssel veszi ki szájá

ból hosszuszáru pipáját. Lekezel velük, aztán 
kikérdezgeti Feremcsiket.



—  H ogy van anyád?
— Köszönöm kérdését, jól.
— Hát ai nénéd?
— Köszönöm* ő is jól van.
— Miikor gyüttél?
— Most a reggeli vonattal].
— Miikor mész?
— Talán estére vaigy holnap -öléiben. Még 

nem tudom bi-zonyosan.
Az öiiegj ezzel már be is fejezte volna a be

szélgetést. Látszik rajta, hogy szeretné elibocsáj- 
taini a fiút, de restell ilyen hirtelen végezni 
véle.

Megszólal Boros gazda:
— Ml újság bent ,a ivlártosban?
Ferencsik szemügyre veszi. Értelmes, nyílt

tekintetű ember.
— Hát különös nincs ... Csak amit az új

ságok irmaik...
— Azok pedig nem írnak jó t ... Egyik nlap 

mint a másik csak: gyilkosság, betörés, lopás, 
mieg a nagypolitika: Gen.fben leszerelnek, min
dég leszerelinieki, oszt minidéig csak jobban fegy
verkeznek. A rádió is csaikl mindég azt mondja, 
hogy leszerelés, leszerelés, oszt mégis csak job
ban érezzük a bajokat. Hogy mi lesz evvel a 
világgal! én mán nem ittadom.. .

Elkeseredve kifakad:
— Ke Jániosbácsi mán csak öreg, hát mond

ja meg, mi lesz evvel a világgal...
János bácsi sercent egyet a pipa mellől, 

aztán megtöri! szép ősz bajuszát.
— Hogy mi lesz... Hát Isten tudja... Én 

csak azt tudom, hogy azér van most ilyen rosz- 
sztilí a világ, mert az emiberek már tulokosok ... 
Mindegyiki csak okoskodik oszt nem szeret dó- 
gozni... Azelőtt törődött is a paraszti ember 
Írással, meg más ilyeini humi féléviéi... Fenét. 
Mentünk oszt dógoztunk. Takarékoskodttunk. 
Kerestünk. Márna meg csak az a so/k olvasás,



sok politika, rád ió .. . Neked is mire való a rá
dió . . .

— Hát most már, hogy kifizettem, nem 
sóikba. kerül a tartása, oszt hát mégis .nagyon 
jó. Az ember jobban tájékozódik mindemrül...

— Pedig nem jó az a parasztembernek se- 
hogyse. Tavaly is, — azt mondják, —■ azér vót 
az a nagy szárassáig, miért mán mindenfelé el
szaporodott a rádió. A sok antenna., meg a le
vegőbe a villanyos sugarak, amik gyűltek, el
hajították az essőt. Nem is vót addig esső, amig 
a Fekete-majorban a szomszéd gazdák éccaka 
le nem verték a>z antenna ruídjait...

— Bolondság vót az...
— Már öcsém bolondság volt vagy nem, éri 

nemi tudom, de az biztos, hogy ez a, tuloik'osság 
nem ívliszi jóra a népet... De hát mondd csak 
Géza öcsém, te mit csinálsz mostanában? ...

— Nagy dologban járok János bácsi...
Elmondja, hogy mit tervez a pancsevói réti

bérlettel. Tűzzel beszél, előnyösen fciszinezi a 
dolgokat. A vállalkozásban résztvevő fiatalem
berek számát ötre emeli, hogy az öreg előtt 
biztosabbnak állítsa be az egész ügyet. Az öreg 
csak annyit vet időnként közibe: ejnye, ejnye ... 
Végül a fiú. előrukkol: ló kellene, meg eke, ha 
volna... Ha János bácsi adna ...

— Ejnye ifiaim, hát mér vágtad ilyen nagy 
dologba a (fejszédet. Nem jó az olyan: messzire 
mianmi... Senkid, se rokoni, se ismerős nincs 
mtelíletted...

— Nem bánom én, csak dolgozni tudjak... 
Csak tegyen ló meg eke ...

— Nem lesz az jó, ha te összeállasz idegen 
teginyekfcel és egybe dogozó velük. Meglátod, 
hogy becsapnak, majd mindent neked1 köll csi
nálni oszt aztán ellopják a hasznot... Még 
agyon is üthetnek abba a nagy pusztaságba..



— De ezek jó barátaim és tudják, hogy 
ők is csak úgy élhetnek meg, ha velem együtt 
dolgoznak...

— Á, jóbarát, haldldi el. Én is azt hittem, 
amikor még ilyen fiatal voltam, mint te, hogy 
a jőbarátbab meg lehet bizni... Katoinakorom- 
foan együitlt szolgáltaim egy jó barátommal'. Sze- 
giny, jóra)való gyereknek látszott, szerettem. 
Oszt egyszer mégis azt vettem, észre, ho|g(y meg 
lopta a csomagomat, amlit hazulról kaptam... 
Hált) ilyen vót. Azuta nem; is biztam senkiben. 
Hajnaltól ikéső estig dógoztam, de mindig csak 
magam és magamnak. Nem szerettem semmi
féle cimboratságot. Mert a társaság csak rossz
ra viszi az embert: hétköznap elbeszélgeti a 
munkaidőt, vasárnap meg elissza és ellkártyáz- 
za a piztl... Meg a sok szófia csak az elége- 
detleosiget viszi aiz emberbe, hogy hogy vóna 
ha igy vóna meg úgy vóna. Ha segítség köl- 
lött, akkor ¡hogyha tehettemi, fogadtam embe
reiket, de azoknak se volt szabad cimboráskod- 
ná, figurázni, csak dógozmi... így vótaim én 
mindig egymagányosságba a felesigemmeJ: oszt 
hallá Isteniek inem is dolgoztam hiába. A har
minc lánc földiét, amit az apámitul kaptam, meg- 
szapodtottam.

— De akkor más világ volt és maga más 
körülmények között é lt... Én ott magam meg 
se ttludnék mozdul n i... Nincs pénzem, hogy 
napszámosokat fogadjak.

— Hát mondom, hogy >ne menj oda... 
Mert hiába is terem már ma az a föld, nem bi- 
rod eladni a gabonát...  Nekem is a magtárba 
áll még a termés nagy része. . .  Nincs ára a 
búzának, nem érdemes eladni. Meg aztán a fő 
det úgyis csak egy-két esztendőre kaphatjátok 
bérbe, merít) fölosztják telepesek közt.

— De hajija ke János bácsi, én azér lemen
nék, — szól közbe Boros gazda. — Már akár
hogy is dolgoznék, de megpróbálnám ...



— Nem értetek tik ahhoz... De ilyen hiá- 
havalIósá|gihioz én nem adhatok... Noha most 
éppen nincs is lovam, amit oda tudnék adni, de 
ha vóna, akikor se tehetném, hogy rossz dolog
ba segítselek benneteket. Ki hallott már ilyent, 
hogy fiatal leginyek ilyen hábaigajszul összeszö- 
vetkeznek és nekimenjenek ekkora nagy dolog
nak. Azt se tudjátok, mi fán terem aiz igazi 
munka ... Majd iha okosabb dolgot találsz ki. 
akkor szólj... No Isten álgyon, tisztelem anyá
dat.

Kezet fogott és elment. Boros is elköszönt.
Ferencsik hosszú mosolygássál nézett Ka

tonára.
— Hát így jártam én János bátyámmal... 

Sejttettem előre ...
16

Hallgatagon mentek egymás mellett. Kis 
csapat fiatalemberrel találkoztak:

— Halhó, ki az! Szervusztok fiuk! Szervusz 
te öreg Ferencsik, hát te hogy kerülsz ide?

Falubeli tanult! fiuk voltak, köztük néhány 
egyetemi hallgató. Ferencsiket a gimnáziumiból 
ismerték. Kezet fogtak, aztán a falubeliek in
dítványára bementek a nagyvendéglőbe.

— Ide gyerünk, itt van a mii állandó ta
nyáink, mondtla egy kisbajuszu, jóknegltermett 
fiatalember. Katona csak annyit tudott róla, 
hogy társai Lmrisnek hívják, a gőzmalom köny
velője és a helybeli futbaílcsapat kapusa.

Bent a másik, Szenti Jóska odavetette Ka
tonának:

— Gyere Béla billiárdozni, láttatlanba adok 
ötvenes fórt.

— Adhatsz százat is, mert nem tudok ibil- 
liárldazmi.

— Ejnye, hát mit tanultál a városiban ki
lenc esztendeig...

Körülfogták a bilMrdasztalt és Imris, 
Szenti meg Körmös, aki egyetemi diák volt, — 
haík figyelemmel lökdösni kezdték a golyóikat.



A több kik letelepedtek egy kerek asztal 
köré. A pincér szó nélkül hozta a kártyáit. Ját
szani kezdtek.

Katona és Ferencsi/k ott maradtak a terem 
közepén). Tétovázva néztek a két társaságra. Ki
mos i de gén s zer íi s éget éreztek maguk körül. Ka
tona többé-kevésbé mindannyi ukat még gyer- 
mieikkoirából ismerte. Egyikkel-másikkal annak
idején, bizallmas barátságban, volt. De azóta alig 
látták egymást egyszeir-kétszer és most már 
teljesen távoli állottak egymástól. Kölcsönös 
hogyvagy, érdeklődő, kissé feszélyezett pillan
tás és mér kész is, amit egymásnak elmondhat
nak.

Álldogáltak. Az egyik kártyázó kelletlenül 
hozzájuk szólt:

— Miért merni kártyáztok?
— Most véletlenül niin.cs kedvünk, — vála

szolja némi gúnnyal Ferencsik.
— Hát meséljetek valamit a városi csapa

tokról. Milyen, formában vannak.
— Köszönik a kérdést, soványitókurákat 

tartanak, hogy a formájukat megőrizzék.
A kártyázók közöltlt a szó a labdarúgásra 

terelődött. A helyi csapaton kezdték, azután rá
tértek a városi bajnokságra, majd külföldre ug
rottak. Az Ausztria—Csehszlovákia nemzetközi 
kupamérkőzésről beszéltek, végül a Ferencváros 
és a Hungária kerültek sorra Itt két hevesen 
küzdő dienpártra szakadt a társaság. A vitát 
aiz Aston Villa és a Sheffielld! csapatainak tüze
tes binálatlával fejezték be. Ezekről a nemzet
közi hírű nagy csapatokról olyan árnyalati kü
lönbségek miatt szaporították a szót, mintha 
csak saját klubjukról beszéltek volna.

Katona az uccán meglátta egy régi barát
ját. Szintén, egyetemi hallgató volt. Kiszólt.

— Pista, gyere be!
Pista bejött. Leültek! egy asztalhoz.
— Mi az, Esvány öcsém, ¡tie is be mertél



jönni a kocsmába? — szóit át ütés .közben' az 
egyik kártyázó.

Pista nem válaszolt, hanem Katomáékkal 
ereszkedett beszédbe. A tapogatózó (kérdések 
nyűgeitől megszabadulva Pista szava keserű Íz
zel ömlött.

— Milyen jó nektek, hogy nem kell itt ve
lem együtt faluin élnetek. A por, az unalom és 
mindkettő együttvéve: a butaság megölne ben
neteket. Ezeknek aiz egész életét látjátok most. 
Mindig ezt teszik: billiárdozmak, kártyáznak és 
isznak. Akár este, akár nappal bármely napon 
eljönnétek ide, ezeket mindig itt találná tok. Ha 
csak éppen nem a futballpályán. Ez a falu 
arainyif jósága. Az olyan embert, mint én, aki 
legalább elméletben szeretne más, magasaibb- 
rendü szellemi dologgal is foglalkozni, kinézik, 
kiverik a társaságukból. Én teljesein elszigetel 
ten élek köztük. Ha> könyveik; meg rádió nem 
volna, megölne az unalom. Könyvekre költőm 
mindén pénzem, miattuk még adósságba is ve
rem magam,. Ha az olvasnivalóból .kifogyok, 
akikor este a 'fülemre akasztom a rádió kagyló
ját és egész éjszaka a fejhallgató két polip te
nyerén lógok. Kiszívom Európa valamennyi rá
diójának műsorát: muzsikát nyakló nélkül, az
után előadásokat meg egyebet. Annyira, hogy 
már a rádiót is .megunom.. Elegem van a muzsi
kából, amit különben irtózatos nagyon szere
tek és a keneteshangu, csürcsavaró előadások
ból. A jó múltkor iban elhatá rozt am, hogy sza
kitok ezzel az életmóddal és más utón keresek 
szórakozást. Jó öreg ezredéves módszerhez fo
lyamodtam: udvarolni kezdtem egy elég helyes, 
nem éppen buta kislánynak. A hiábavaló ud
varlást utálom, mert az embernek napról-napra 
olyan sok marhaságot kell össze-visza beszélni, 
hogy az őrület. De mositi az egyszer rászántam 
magaim, mert, hát mondom a, lány se volt ép
pen csúnya és... az itteni fiuk talán még ke-



vesdbbet érdeklődnek az engem fogla'ikoztatő 
dolgok iránit, mint az a lárny. Szóval udvarol
tam. Estié elljárká Ltunk erre-arra az uccákon, 
meg a falu végére, ahol egy kicsike akácos li
get ... úgynevezett liget vain. Ekkor megtud
tam, hogy mi az a fatei -pletykát ársadalom. 
Olyanok kezdték figyeüinii életemet, akik azelőtti 
azt se tudták, hogy a világon vagyok. Figyel
tek bennünket és elképpesztő dolgokat mesél- 
gettek rólunk. Az úgynevezett erkölcsös, ájta- 
tosképpel miséire járó asszony népség csak most 
mutatta ki, ihogy mennyire foglalkoztatja a leg
közönségesebb testi szerelem. Azt hiszem, a fa
lusi vémaisszoinyok jó része elrontott fiatalkori 
szerelmi élet miatt ihiszterika lett. Mondom arny- 
nyiit beszéltek rólunk, hogy már valósággal 
megrémültem. Egyesek irigyelték: kettőnk sze
rény vonzalmait!, mások meg abban találtak él
vezetet, hogy általuk elképzelt szerelmeskedé
sünkben vájlkáltak. Olyan -nagy áradatban dőlt 
utánunk a pletyka, 'hogy végül már azt gondol
taim, hogy az egész nem is valóságos dolog, ha
nem én -beteges idegzetű vagyok, üldözési má
niában szenvedek és a mindennapi suttoigiást 
pfetykakórusnak vélem. Megdühösödtem és 
abbahagytam az egészet. Úgysem volt a dolog
nak sok értelme.

Kis csapat lány ment be a vendéglőbe. A 
fiuk egyik része hóhahó, szervusztok kiáltással 
üdvözölte. A lányok tetelepedtek a kártyázó 
fiuk melletti asztalhoz, összebújtak és nevetgél
ték.

— Látjátok, itt vannak a ifalu szépei, — 
folytatta Pista. — őket sajnálom a legjobban. 
Ók -az itteni urilányok, de az uriság -megett 
nincs vagyon, mert az elúszott. Mint urilányok 
szigorú kasztrendszerben élnek: iparos vagy 
gazdálkodólegény nem közelíthet feléjük. Azok 
pedig, akik velük egyenrangúak lehetnének, 
nem házasodnák, mert nincs gazdasági létalap



juk. Van itt néhány tanitó, meg aljegyző, akik 
1918—1920-ban végezték iskoláikat és azóta 
áHandóan állás nélkül lógnak itthon. Egy részük 
visszatért ősei foglalkozásához, a szántás-ve
tésihez. Más részük azonban nem tud visszaegy- 
Hzerüsödni a mezei miunkához, hanem itt kering 
a falu közepén, a nagykocsma táján, mint 
ahogy az esti bogár nem tudja elhagyni a lám
pa fényét. Ezek a lányok itt halálra unják ma
gukat. Még a fiuk el-elmennek innen messzebb 
¡vidékre, de a lányok ilde vannak kötve egész 
évben. Szegények, ők is megszenvedik a pát- 
riáltlkális falu erényfeletiti őrködéseit. Nekik, 
20—25 éveseknek is azokhoz az eJőirásokhoz 
kéül .alkalmazkodni, amelyekkel ősanyáik azo
kat szabályozták, akik 17 éves ikorukra már 
férjhez mentek. Itt ha már egyedül megy vé- 
jgjig az uiccám egy fiúval, az baj.

Ferencsik ráterelte a beszédét a pancsevói 
bérlet ügyére. Ismertette a diákkal a tervet. Pis
ta ¡helyeselte.

— Sajnálom, — mondta, — hogy engemet 
apámék nem engednek, mert nékem is volna 
kedvem.

— Jó Malma, ha egy olyan ¡falusi értelmes 
fiú jelentkezne, — folytatta Ferencsik, — aki 
lovat vagy ekét is tudna magával hozni.

— Bizony, akárhogyan is nézem ezeket, 
nem tudok egyet se ajánlani. Vannak itt ugyan 
a bililiárdozólk és kártyázók között sokan, aki- 
kelti anyagi helyzetük valósággal kényszerítene 
arra, hogy elmenjen ilyen merész, sok munkát, 
de jó termést is ígérő vállalkozásihoz. De ezek 
vagy lustáik, vagy félénkek. Nem tudják kisza- 
kitani magúikat ebből az el'C9enevészesitő kör
nyezetből. Nem hiszem. De tegyünk egy pró
bát. Idiehivom Törököt, akit még a legtöbbre 
tartok köztük. Tanult valamit, Lmokoskodott 
itt a faluban és most állás nélkül lézeng. Sze
reltbe bejutni a községházára innoknak, ez most



a vágya. és reménye. Egy szegény özvegy mo- 
sónőinielkl a fia. Nagy energia lakozik 'bemmé, 
meg az anyjában is, akii csak a saját filléres 
keresményéből taníttatta... Pali, gyere ide!

Pali odament. Pista elmondta a tervet. Paii 
a fejét rázta és nevetett.

— Széip, szép ... de parasztnak túlságosai! 
uras és urnák, tanult embernek nieg túlságosan 
paraszti.

Hivták a partiba és vissza ment.

17

Kint mély harangkongás körözött szét a 
failu feliett egész a határig.

— Beharangoznak — mondták a lányok 
és felkeltek. — Gyerünk a templomba.

A bilüárdozók abbahagyták a játékot és 
ők is indultak. Nemsokára'a kártyázók szintén 
befejezték a partit és elmentek. Katonáék is 
utánuk lépkeilitek a templomba. Üres lett a kocs
ma, csak egy pincér álldogált a középen.

Kint az öreg, százados templom úgy szívta 
magáiba az uccán ácsorgó és ünneplő embere
ket, mint a táguló mellkas az üde tavaszi le
vegőt.

Fölmentek a karzatra. Alulról bóditó töm
jénillat emelkedett fel a templom boltozatos 
magasságálba. Az orgona mintha csak erőt ka
pott volna a tömjénfüsttől, szárnyalva zengett 
és harsogott. Az ódomkeretü, magas iveit ab
lakokon át hosszú fénykévékkel sütött be a 
nap. A templom boltozata alatt tömjénfüst li- 
laszünke színben fénylett. A régi, megkopott 
festésű képek újra előcsillogtatták eredeti me
leg érzésábráikat. Az öregedő pap hittel erős 
hangon recitálta a Latin liturgiát: Páter nos- 
ter... qui est in coéli... Béla megrezzent, 
majdnem megreszketett. Mintha százados fényt



látnia és ihajdankori illatot szagolna. Úgy érez
te, hogy az egész templom ősi felső'bbrendü 
hagyomány varázsában tündököl. Az orgona 
százados dermedtségből fakadó üde, könyörgő 
és ájtatosan körülhize'gő hangokat harsomá- 
zott. Könnyű szédület szállta meg, amely meg
reszkette egész lényét. Együtt repült a pap 
egyhangú, de mégis dallamos recitálásávál... 
Fiat voluntais tua ... et ne nos inducas in, ten- 
tationem...

Igyekezett kivonni magát a varázslat álól. 
Mindig igy tett, — józan érzelemmentes gon
dolatok hideg vizével öntötte le magát, — ha 
az érzelem elragadta. — Miért jött ez a han
gulat? Csakugyan átörökíti és érzi az ember 
ősei indulatait? Miikor éreztem először ezt? — 
Gondolkodott és lassan visszaesett a múltba. A 
háború vége felé jár az idő. Először van temp
lomban ... Nem. a földön álll, hanem az embe
rek fölött lebeg...  igen lebeg, az anyja tartja 
a kiarján, hogy jobban ,lássa a misét. Kíváncsian 
nézelődik, minden uj„ csodálatos és nagyon ér
dekli ... Azután évekig nagyon siókat jár ide. 
Minden vasárnap hallja ugyanennek a papnak 
elnyújtott imáját: Páter .nioster... Az iskolá
ban fejből tanulják a katekizmus tételeit és ő 
itt figyeli a szertartást, meg a kegytárgyakat: 
keresi bennük ai magasabbrendüség csodás je
leit. Ha a pap az oltári szentség szekrénykéjét 
kinyitja, hogy az arany szentségtartót betegye, 
kiváncsiam tekint be a szekrényke félhomályába, 
hoigv a csodás világ mélyére pillantson. Később 
Szüzmáriás májusi és Jézusszentszives júniusi 
reggeleken mindennap áldoziik, hogy buzgó 
hitének eleget tegyen. Hosszukat térdel az ol
tár előtt és újra, meg újra tüzetesen átnézi az 
oltár minden diszitéséniek és kegytárgyának 
formáját- Bünitelennek, légiesen tisztának érzi 
magáit. Szeretne igy, összetett kézzel meghal-



ni, hogy többé ne legyen, alkalma a bűnözés
re és azonnal :ai menyoirszágba jusson. Reszket
ve gondol arra, hogy ,még sokáig él, az ördög 
sokszor ejti kísértésbe és talán... majd hite. 
egyszer elhomályosodik és bűnt követ e l ... 
Egyre erősödő látással nézi az oltárt, hogy 
tel jesen a leikébe edizze és ann ak képe, lelkű - 
lete onnan soha ki1 ne törlődjék... A levegő
ben még érezni a tömjénillatot, de az oltáro
kon elhelyezett) égőn pirosló rózsák és liliomok 
mámoritó szaga már túlsúlyba kerül... Most kel
lemetlen, sötét emlékek jönnek: a gimnázium 
padjában ül és elfojtott egyhangúsággal is
métli: ago-agere-egi-actus-üzmi. Pater-paíris-
atya. Noster-nostre-nostrum-miénik...  ago- 
aigere-egi-actus.. .  Félszemével a latin tanárra 
pislog és igyekszik megállapítani, hogy az öreg 
noteszában az ő neve felé lapoz-e. Agyának 
minden sejtjével lázasan igyekszik örök idők
re .mélyen bevésni agyába a latin igéket, hogy 
még kint a felelés ijedtségében se menjenek ki 
fejéből... Évekig megy ez igy: százszor meg
gyűlök a — szerinte — hiábavalóságnak ta
milt latin nyelvet. Azután, mikor már nagyon 
belemélyedt, megszereti. Örül, ha valahol latin 
szöveget talál és azt megfejtheti. Büszkén sza
valja a nagy kínnal betanult latin verseket: 
Exegi monumentum aere perennius, regalique 
situ piramuidüm altius... Miért szereti? Talán 
azért, mert elvégre élvezni is akarja azt a tu
dást, amelyért annyira szenvedett. Mire el
végzi a nyolcadikat már ősi, vérébe hatódott 
tulajdonságnak érzi a klasszikus latin szava
kat. Olvassa a confiteor mei-t, a miraistróns 
gyerekek bosszú imáját, amelyet annakidején 
sikertelenül akart betanulni, — olvassa és most 
egymásután nyílnak ki a szavak, megmutatko
zik bennük az értelem ezüstje... Ez a titka 
az ősi hagyományok érzeténeik?... Ó, ha azt



a<z időt és erőt, melyet a latin nyelv tanulá
sára fordított, másra használta volna...!

Orgonaharsonásos énekkel végződik a mi
se. A nép kitódul. Béla Ferencsikke! együtt 
indul hazafelé. Béla ismerősökkel találkozik.

— Agyisten gazduramék.
— Aggyon az Isten jönapot!
Fénylő csizmába, fekete ünneplőbe öltö

zött gazdaemberek. Kovács-Szénás János, -aki
nek 15 hold földje van, meg Rapos Péter har
minc 'holddal és Kenyeres Sándor ugyanannyi t 
főiddel. Megkérdezik, m,i újság a városiban. 
Semmi. — Ejnye, ejnye, mikor lesz már vala
mi jó ujiság. Tálán soha.

— Megfojt bennünket az adósság.. .  Mi 
lesz már velünk... Mi lesz evvel a világgal — 
hallja az állandóan visszatérő felkiáltást. Már 
unjla is. Áttér ra beszéd a nagypolitikára. Az 
egyik említi, hogy aiz angol olyan villamossu
garakat talált fel, amellyel a levegőben meg
állítják a repülőgépeket. Álmélkodás és a nyo
mában újra félfröccsen a legsajgóbb kéndés- 
seb vére: Mi lesz hát velürtk? Mi lesz, ha már 
mindent kitalálnak a földön, csak nekünk rosz- 
szabbotd'ik mindig a sorsunk ...

Elválnak. Ferencsik megszólal:
— Látod, látod... ez a parasztember1... 

Jóravaló, csak tanítani kellene és jól bánni ve
le. Egy része csökönyös maradi, másrésze meg 
erre-arra tévelyeg...  A technika már magas 
a számára, nem tud eligazodni rajta... És 
vannak még müveit emberek, főleg könnyelmű 
politikusok, akik azt prédikálják, hogy a ta
nultaknak a nép (helyes ösztöne után kell men
ni. Arcátlanul 'ezt merik mondani, amikor a 
népet tudatlanságban hagyták... Persze a tö
meg nyers ösztöneit akarják; (felhasználni poli
tikai pályafutásuk érdekében, A falusi ember 
—  láthatod — ¡mind okosságot, útmutatást



vár akármilyen gyüttment vámositól is. Sokan 
csak azért szeretnek a népre 'hivatkozni, mert 
megfelel az érdeküknek, ha ilyesféle önző ma- 
rtatdli emberek viszik faluin a szót, mint az én 
János bátyám. Fuj! Ez volt az utolsó alkalom, 
hogy ón János bácsihoz fordultam.

18.
Az ebéd újra a régi nagy vasánnapdéli la

koma. A szoba közepén a nagy családi asztal 
áll teljes ebédidiszben, mint elszegényedlett agg 
orosz udvari fő,méltósági. A család1 arculatján 
szelíd ünnepi béke ömlik el. Apa csendes pat- 
riárkális derűvel trónol az asztalifőn, sőt még 
Annus is mosolygós arcot vág. Élénken ma
gyarázza az anyjának, hogy a kántornak hoz
zá hasonlókorú lánya már ¡megint milyen Ízlés
telen ruihát öltött fel és a templomban miniő 
feltűnően viselkedett. Laci és Maris megelége
detten ülnek ,aiz alvégen. A délutáni tennivalók 
gyönyörűségeit szövögetik magukban.

Anya előszedte legszebb ebédlőkészletét. 
Ezeket a finom porcellán- és majölükaedémye- 
ket úgy őrzi szekrényeinek mélyén, mint a leg
drágább kincseket. Nagyon vigyáz reájuk. 
Ezekkel mutatja meg néhanapján, ha vendéget 
kap, vagy ha a család teljes számban össze
gyűl, hogy még mindig képes visszavarázsolni 
egiy pillanatra a családi élet régi fényét. A fe
hér porcellánedényekben magas tornyokat gő
zölög a forró húsleves. Olyan az egész asztal, 
mint ókori fehér oltár, amelyen porceldánedé- 
myekben áldozati étel páráziik, és a család1 tag
jai szertartásosan körülülik, hogy áldozzanak. 
Az evés valóban szertartásosan megy. Szigo
rúan ügyelnek arra, hogy először apa szedjen, 
aztán sorba ménjén körbe a nagykanál. Anya 
elcsigázottan roskad le a székére. A főzéstől



kipirult arccal, etrévedező szemekkel tekint 
hete a leves gőzébe, miiintha annafc fehér ho
mályából húsz év előtti ¡nyár boldog, napsuga
ras vasárnapjai lebegnének fel.

A tavaszi nap tiszta fényes sugarakkal 
árasztja el a szobát.

Ebéd után anya Maris ki-kihagyó segit- 
ségévíel miosogtait. Laci a 'labdarugómérkőzés
hez készülődik, m ig a többiek leheverednek. 
Apa újságot olvas, Annus pedlig egy Crooker- 
regény édes »folyamába dőlve feledkezik meg 
a világról. Béla elnézi tecsendesedett övéit 
és lassan elszenderedilk. Puha, világos álom 
csörgedezik keresztül »fején,, majd felébred. 
Halijai, hogy szülei beszélgetnek. Egyszerre fel- 
csaittani az anyja hangja: Tehetek én róla, te akar
tad! Az apjía ugyainugy válaszol: Én? Dehogy 
akartam. Ha i»gy hozta a sors. Te se voltál jobb 
alkkor a Deákné vásznánál... Most már mind
egy, ha az öreged nem segít, akkor holnap
után mehetünk koldulni... Az anya felel: Ta
lán segít, ha van pénze, de .hiába, ha holnap
után újra árverés lesz ... — Dehogy lesz, most 
hosszú ideig levegőhöz jutnánk. . . .  — Hát 
akkor mindannyian .készüljünk és menjünk.

Ahá, gondolja magáit Béla, most elmennek 
az anyai nagyapjához és pénzt kérnek, hogy 
az árveréstől megszabaduljanak. Ő az utolsó 
szaimaszá!. Az örieg sokáig pénzes ember hi- 
rében áíüliott, de az utóbbi időben ő is elszegé
nyedett. Apa ugyan mindig azzal gyanúsította, 
hogy csaík azért vallja magát szegénynek, mert 
nem akarja segélyezni őket. Most is abban bí
zik, hogy az öregnek mégis csak van elrejtett 
pénze a szalmazsákjában. Kis földbirtokát 
évekkel ezelőtt eladta és a pénzt — apa vé
leménye szerint —■ még nem költhette el. Most 
■tehát az egész családnak fel szükséges öltöz
nie és ünnepélyesen el kel! látogatnia a maigá-



nyosan élő öreghez, hogy megpulhitsák. Anya 
készít egy kis kalácsot, apa a literes üvegbe 
utolsó hitelfoszlányáutak felhasználáséva! bort 
tölttet a kocsmáiiosnál. Elvégre ne ménjeinek 
üres kézzel... Bj„ ej, mért is kell jönnie ennek 
aiz álcázott feönyöradonránygyüjtési látogatás
nak ... Laci már sebtében felöltözött és menni 
akar, hogy a. látogatás elöl idejében a futball - 
pályára illanjon. Anya észreveszi és keményen 
rászól:
' — Itt maradsz, nem mész sehova. Majd
megyünk együtt nagyapáéihoz.

Laci erősködik, hogy nagyon fontos dol
ga van Anya nem, tágít és erélyesen szervezi 
az egész család öltözködését. A fiú majdnem 
sir dühében. Anya nem tudja megérteni, hogy 
miiért kell olyan nagyon az az egy órai rug
daló zás. Laci vonagló arlccal, némán kesereg. 
Anyjának vLlágéleté'ben nem volt érzéke a lab
darúgáshoz, miképpen is értesse há+ meg vele, 
hogy mennyire fontos ez a mai mérkőzés. Ma 
játszana először az I. csapatban és ha most 
nem megy ki, akkor az ellensége, Csikós Petyi 
kerül a posztjára*. Ezzel talán meg is törne a 
futballpályafutása... Ő pedig futballozni 
akar! Nemcsak azért, mert ez élvezet számára, 
hanem azért, mert ezzel majd nemsokára ke
nyeret keres... Nagyon jól megtanul játsza
ni, azután külföldre megy és ha törik, ha sza
kad, profijátékos lesz. A stadionban: játszik 
majd 40.000 ember előtt és csapatával együtt 
Déíamerifcába megy, meg fogják verni Urog- 
vájt is... És most mindfez füstbe menjen egy 
ilyen, vacak látogatás miatt, ahol semmit se le
het csinálni, csak ülnii a széken ...  Hogyan 
mondja meg ezt az anyjának, hiszen, ő azt <e 
tudja, ¡hogy miiképpen áll a 'ligabajnokság és 
milyen erős Urugváj csapata...

Mégis, újra eleriktezik. Könyörög,, féümion-



datokkal magyaráz, dühösködik. Anyja végre 
megunja a nyügösködést és rászól: Eredj, de 
egy óra múlva ott legyél és meg ne mond 
öregapádnak, hogy fodbalozni voltál, mert tu
dod, hogy azt nem szereti. Laci elszelel. A csa
lád már az utolsó szekrénynyitogatásokat és 
rühakeresgéléseket végzi.

Indulás előtt cselédlány érkezik lihegve és 
izzadtam Hadarva szól anyáihoz:

— Tésasszooy kérem, gyüjjeoek hamar a 
tésasszony apjához, mert szegény meghalt. 
Ebéd titán pipára akart gyújtani, oszt meg- 
sercentette a gyufát, cBe abban a pillanatban 
lefordult a székről. A láng elkapta az asztal
terítőt, majd leégett a ház. Mirigyért elszalad
tunk a doktor űrért, de .mikorra mán oszt ki
ért, akkorra szegény Péter bácsi halott vót.

Az egész család megmerevedetten nézi a 
cselédlányt. Anya a 'lány arcába hajol:

— Mit mondasz te lány, meghalt?
— Még hát. Én is láttam.
Anya falifehéren leroskad az ágyra. Apa is 

meginog. Annus hirtelen fuldokló zokogásba 
tör ki. Béla elfordul, hogy ne lássa a szivszag- 
gató jelenetet.

A zokogással hullámzó csendet a cseléd
lány töri meg. Idegességében és fontoskodási 
kedvében nem ¡tudja kiállni, hogy csend legyen:

— Találkoztam az utón a Laci urfiival is. 
Mondtam neki a hirt és azt mondta, hogy 
ő is gyön nemsokára.

Béla nem néz oda, csak hallja, hogy 
köimyhulláirnok örvénylése kezdődik a szobá
ban. Annus sírása először Marist rántja miagá
val, majd mély, olthatatlan. fájdalommal felzo- 
kog anya is. Azután a zűrzavar fokozódik: 
Fekete ruhát venni magunkra!, mi lesz az árve
réssel, mi lesz velünik? Holnap délután árve
rés és temetés. Sok pénz kell a temetésre is.



Isteniem, mennyi csapás látogat bennünket, 
mennyi megpróbáltatás. Ez talán a legnagyobb 
és az utolsó, mert ezt már nem éljük túl. Apa 
is belebeszél és rövid mondatai mindgyakrab- 
ban kezdődnek aizzal a szóval: Talán... talán 
az öreg ¡hagyott hátra valamit... talán el le
het temetteM tisztességesen és még marad is. 
Csak most ne jött volinia ez a dialóg... Neki 
szegénynek már könnyű... Részére talán jobb 
is, hogy igy, betegeslkedés nélkül halt meg.

Az első fájdalom zűrzavaros fergetege 
elég gyorsan elmúlik. Öltöznek fekete ruhák
ba. Kezdik mérlegelni: hogyan alakithaitó né
mileg javukra az uj helyzet. A fájdalom miatt 
hosszú ideig elszorult mellekbe nagy, vigaszt- 
adó sóhajtással ismét .friss levegő tódul be. 
Ha az öregnek van pénze, akkor azt ők öröfc- 
litki. Azonban a pénzhez nem juthatnak azon
nal hozzá . .. Sürgős kölcsönt kell. fölvenni az 
örökségre, amelyről azt sem tudják, ihogy 
vani-e ... Borzalmas helyzet... Apa bujában 
nagyot húz az üveg ¡borból, ámelyet az öreg 
tiszteletére szerzett be.

A kis, alacsony szobát gyászleplekkel von
ták be. Ott fekszik az öreg keresztbetett (kar
ral, össizeszoritatt szájjal. Körülötte koszorú, 
virágok, ikandaüáberek és égő gyertyák. A ko
porsón sötét fémiesszürke lepel: ennyi szertar
tásosság 'egész életében összesen sem környé
kezte az öreget. Béla előtte ül és mereven né
zi arcát. Agyában kusza gondolatok járnak. 
Szeretné megállapitani, miivel különbözött a 
hatott arc az élőtől Mi az, ami elszállt, amit 
életnelki-léleknek neveznek és . .. vájjon', hogy 
érezheti magát ez az élettelenné ¡vált test, amely 
holnap már nem lesz más, mint az irtózatos 
tömegű földgömb egy porszeme ... Megle
pőén összeesett, kicsiny lett a fej. Visszaem
lékszik tiiz év előttre, amikor még mint kis-



gyerek mindennap nagyapa udvarában és gyü- 
möksöskertjében játszott. Áldott Mikulás bácsi 
¡természetű ember volt. Nagy bajusza most is 
éppen olyan barátságosaim lóg. Forró szellő 
csapja -meg. A régii, gyermekkori nyarakra 
emlékszik, azokra a ínyarakra, amelyek hus- 
véttól mindszentiekig tartották. Az volt élete 
őskora: egy-egy nyár ma már korszaknak
tűnik fél. Mindén örömnek és bánatnak, min
den iHaltnak és izmiek, amit ma érez, akkor szü
letett meg az időik feneketlen mélyéből az őse. 
Az élénk zöldén virító kerti paréj érdekesebb 
látványt! jelentett, mint ma zöld hegyek koszo
rúja.

Végignéz a gyászolókon: itt az egész falu 
képe. Bejöttek a csizmás, hallgatag szállási ro
konok, a suttogó falusi szomszédok és * néhány 
falusi »előkelőség.« Belépés után (keresztet vet
nek magukra!, megszentelik, majd1 megnézik a 
halottat. Azután elmondanak egy Miatyánkot 
és visszahúzódnak. A hátsó szobában gyűlnek 
össze, lassan- iszogatnak és beszélgetnek. Csak 
Béla maradi a holttest mellett. Nézi, nézi az ar
cán, hogy mennyit dolgozott, kinilódott, amig 
a bölcsőjétől: hetven éven (keresztül ide elju
tott. Rágondol arra-, hogy ugyanígy nézhette 
ő fiatal korában ravatalon, fekvő nagyapját, 
aki még többet küzdött a. létért. Mert az öreg
nek a nagyapja lehetett az, aki a Mária Teré
zia korabeli visszatelepülés idején ide behozta 
a családot... Ő volt aiz uj honfoglaló ős, aki 
— miként beszélik — csak kis birkamyájjal 
jött ide a iföliső vidékiekről. Juhász volt. Erős 
munkával és józan számitással megszedte ma
gáit. Mikor meghalt, szép darab föld és nagy 
jiuhnyáj maradt ¡utána. Az utódok folyton sza
porították a vagyont egész addig, amig a most 
ravatalon fekvő öreg nem vette kezébe a csa
ládi gyeplő szárat. Ő már nem olyan ember



volt, hogy mindenből pénzt és földet sajtolt 
volna. Szépen, módjáivial élvezte azt, amit aiz 
ősök megkerestek. Egyetlen fiát taníttatta, a 
lányát meg úrihoz adta férjhez. Hogy mindket
tőinek joibb sora legyen, mint neki és őseinek 
volt. A fia azonban Iklorán meghalt. Az öreg 
soha nem prédáit, csak szépen élt, mégis min
dig fogyott) a vagyona. Különösen a háború 
óta, amikor nagy hadiikölesönt jegyzett és hi- 
zott disznóikkal rosszul spekulált. Ha megmér
gesedett, igy szitkozódott: Huncut, újfajta úri 
világ ez, nem olyan, mint a régi jó öregek 
idejében volt... Az utóbbi időben már na
gyon elzsémbeskedett amiatt, hogy a lánya és 
a veje tönkrementlek és neki sem maradt föld
je. — Hát ezért szereztek a régi jó öregjeiirik, 
mondogatta, hogy idlejusunk? . . .  Igen, igen 
bólogat Béla, te utódaidat magasabbra akar
tad emelni és ők visszahuktak hozzád... vagy 
még alláibb ...

Bejön az anyja és fojtogató csuklásokkal 
megszaggatiott sírást záporozik. Ez pihenés a 
kint szakadatlanul folyó, holnapra vonatkotzó 
tárgyalások után.

Sirató asszonyok jönnek be és esengő- 
zengő jajongást visznek véghez. Kint a gyá
szoló szomszédasszonyok meg távoli rokonok 
összebújnak és egymás ruháját, valamint visel
kedését birálgatják.

*

... Dolores inferni circumdederunt me . . .  
Gemitus mortibus — fel-fellövellő zokogások 
szakítják meg a pap éneikét. Bétát ismét el
fogja az ősi latin szavak vérest izzadtsággal 
megszerzett varázsa. Az anyaszemtegyház adja 
utolsó utravalóját, gondolja és elérzékenyedik, 
majdnem sirvafakad. Azután arra gondol, hogy 
vájjon egyszer majd őitl is igy kisérik k i? .. .



Megindul a menet. A koporsót nagyon sokan 
fogják körül, mintha nem akarnák engedni... 
hogy egy félóra muiva ainnál inkább egyedül 
hagyják a sir örökkévalóságának ridegségé
ben. A falu házai lassan elmaradoznak: szép 
selyemizöld búzamező tűnik fel. A mező illatot 
sodor arrafelé. Olyan megkapó életszagu illa
tot, amit szintén akkor, a tavaszi nyarak ős- 
klorszakában érzett először... Ó, hol vagy te 
már ős-szép nyár?...  Itt temetünk mélyen a 
tavasszal sem viruló őszi avar alá, két méter
nyire a 'földibe. Úgy elmúltál, mint ahogy el
szállított a (földbirtok nyugalma is ... Vetlésje- 
tantéselk bessz- vagy hossz-alkotó szaga lettél 
te örök tavaszi illat...

*

Hazavánszorognak. Otthon nagy felfordu
lás mindenfelé, ahogy a ház a temetés előké
születei és az árverés elleni hadakozás után 
maradt. Az árverés elmaradt. Mégis, lám még
is közbeléptek a befolyásosabb ismerősök. 
Igaz, inkább a 'gyászoló család iránti köteles 
részvétből, minit a már rég kihunyt tüzü barát
ságból . . .  De fontos az, hogy az árverés nem 
kivetkezett be ... Már kitudódott: az öreg 
nem hagyott hátra semmiféle (készpénzt. Mint
ha csak végszóra halt volna meg, éppen elfo
gyott a pénze. Igaz, maradt utána egy kisebb 
összeg, (te azt kölcsönbe adta, csak gyűrött 
írás volt róla. Most a kölcsönt vissza kell sze
rezni. Néhéz dolog nagyon, mert az adós fo
gas ember és rossz viszonyok között is él... 
Pöröini keli •.. Uj küzdelem az ismét közelgő 
árverés ellen ...  Újra, ismét és újra ...

Béla másnap reggel utazik vissza. Érzi, a 
telkéből kiszakadt valami, ,de a seb talán máris 
forradásnak indult.. .  Sebaj;, fontos, hogy ál- 
tálsa van... Itt a 'falun úgy sincs jövője az em-



berniek. Talán a város: sok lehetőség áll egy 
fiatal ember előtt, aki szeret dolgozni és tud 
küzdeni...  Be a városba!...
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Ragyogó tavasz volt. Kint csodák támad
tak abból, hogy a nap sütött és a föld zöld 
életet szült. Katona pillanatra kitekintett a bol
dog tavaszra és azután ismét arra a tárgyra 
szegezte szemelit, amely jelenleg még annál is 
többet jelenített számára. Pénz feküdt az Író
asztalán, valódi százdinárosok, amelyeket most 
vitt oda a szolgai. Még az imént is lehangolt 
volt, de ahogy a ceruzát a pénztári könyv át
vételi rubrikájára illesztette, a grafithegyen 
keresztül felvillanyozó életáram futott a testé
be. Meleg szeretettel nézte a két uj százas ci- 
korinyás rajzát. Az életöröm, a boldogság ezer
nyi változata váltható meg ezekkel a rajzok
kal, aminthogy az agy tekervényei az emberi 
gondolkodás végtelen lehetőségét tárják elénk.

Kétszáz dinárt adtak: tehát havi négyszáz 
lesz a »fizetés.« Nem baj, ez is elég egyelőre. 
A fontos az, hogy megindult a pénz vékonyan 
csörgedező ere. Talán később folyam lesz be
lőle.

Mosolygós arccal ment haza. Kifizeti a 'há
zigazdáját. ír a szüleinek!... Hiába: nincs na
gyobb boldogság a világon, mint amikor az 
ember először érzi, hogy megáll a saját lábán 
is.

Azután kicsiny fekete felhő jelentkezik a 
derült láthatárom Ejnye: éppen tegnap volt 
niaigy tanácskozás Telkesnél. Elhatározták, 
hogy haladéktalanul hozzáfognak a terv kivi
teléhez. ő  aiz indító. A direktorinál elő kell ho- 
zakodlnia, hogy tálálkozott régi ismerősével; 
Feldmannal, aki szalaggyártó gépet vásárol'



egy szpliti cégnek, amely a gépet Albániába 
szállítja stb., stb.... Veszélyes dolog ilyen ügy
be kezdeni. Éppen most, amikor fizetést kap. 
Ha Reimer rájön a hazugságra, akkor beszün
teti a fizetést!, elbocsátja... Ennek pedig a 
világért sem szabad bekövetkeznie ... Most el
érte, amire vágyakozott. Meg kell ragadni a 
pénz vékony lemfonalát és sodorni, erősre so
dorni, hogy megszőhesse belőle élete szinpom- 
pás szőnyegét. Éppen most dolgozna a főnö
ke ellen? Nem ...  Pedig, pedig mégis meg kell 
tenni azt., amit Telkesék akarnak. Nem hagy
hatja őket mindjárt cserben egyéni érdeke mi
att. Ilyen könnyein elfoszladna a bajtársiasság, 
az együvétartozás érzete, amelyet nyolc esz
tendeiig buzgón ápolt?...

Szivszortongvai ül a 'helyén. Minden pilla
natban belépheti Feldmaran, pedig még be sem 
jelentette a főnöknél. Be kell menni, be kell, 
mielőtt nem késő .. .

Vár a főnöki ajtó előtt, izzad a halánté
ka, végre -besettenkedik.

— Főnök ur kérem .. .  főnök ur ...
Reiner féfezemét felüti az aktákról.
— Na mi az...  nyögje ki, talán már fi

zetésemelést kér.
— Nemi, köszönöm szépen, hanem egy ba

rátom, egy ismerősöm kért, hogy szóljak a fő
nök urnáik, hogy egy szpliti cég meg akarja 
venni azt a gépet, amellyel a szalagokat csi
nálják és amely nem működik. . .

Reiner most már a másik szemét is fel
emeli és értelmetlenül néz rá.

—  Hogy-hogy...
— Majd mindjárt fog jönni ...
— Na jól van.



A hatalmas fej ismét visszaesik az iratok
ra. Béla nem tudja, mit tegyen. Elég ennyi az 
»előzetes (gyúráshoz?« — mint alhogy Fekl- 
mann, az a hülye nagyfcéipü Feldmann magát 
kifejezte. Mit tegyen? Sután megfordul és 
megindul kifelé. Ebben a pillanatban kopogás 
az ajtón és ¡pillanat múlva belép Feldmann. Ön
tudatos hangmélyiitéssel köszön, mint vezér- 
igazgató, -allci kartársához jött látogatóba. Bé
tát észne sem alkarja venni és a fiú erre még 
inkább zavarba jön. Vissza fordul:

— Itt van, direktor ur, éppen most jött 
az az ur, akit említettem ...

Feldmiann előkelőin tartózkodó mozdu
lattal mutatkozik be. Az igazgató előzékenyen 
fogadja. A következő tiz másodpercben már 
az egyik tágas zsöllyében ül és finom cigaret
táira gyújt.

— Szóval az én fiatal barátom már tett 
említést rólam ? — szólal meg hosszan és ér
zéssel kieresztett ifüstgejzir után. Nagyszerül 
Alklkor már talán nem is kell a legelején kez
denem. Hát tetszik tudni a Tonics cég, amelyet 
én képviselek ...

Béla ismét megrettenve veszi észre, hagy 
nem tud mit kezdeni magával. Ki kellene men
ni, de tatán jobb volna., ha bent maradna. Hi
szen ő is hozzátartozik a tárgyalásokhoz . .. 
Eh, gyerünk ki mégis.

Jobb iís voilit, 'hogy kiment, mert Balta már 
nagy garral kereste.

*
Déliben Telkesnél találkozott Feldmannal. 

A molkiánytekintetü ember ¡úgy beszélt a 'dél
előtti tárgyalásról, mint diadalmasan megví
vott ütközetről. Az igazgató nagyon előzé
keny volt. Látszott rajtla, hogy örül a vásár
nak. Azt a gépet úgysem használhatja semmi
re. Az aráit ugyan kicsit magasra emelte, de



majd adja még alább is. Húszezer dinárt kért 
azért a (masináért. Tízezerért1 ide fogja adui, 
biztosítalak benneteket róla. Most már erősen 
utána kell nézni, hogy előteremtsük ezt a 
pénzt. Tőke kell. Úgy fogunk dolgozni, mint 
qgty kis kollektív munkásüzem, de -töke kell ide 
is.

Megvitatták a tőkeszerzés kérdését. Oda
lyukadtak ki, hogy az egész társaságban csak 
Telkes >az, aki pénzhez tud jutni. Eladja a sző
lőjét és .a pénzt az üzembe fekteti.

Telkes komoran mérlegelte az eshetősége
ket. Feldmann észrevette:

—' Bizony ez nem gyerekjáték. Ez olyan 
üzem lesz, amelynek nagy jövője van. Aki ezt 
a kezei közé kapja, aiz biztos darab kenyér
hez jut.

20

Kényelmes lassú lépésekkel megy az uc- 
eán. Kora délután van. A nap erősen süt, de 
még nem annyira forró, hogy kellemetlen len
ne. A fák koronája már teljesen tkizsendlült. 
Alig győz betelni a napfény és a tavasz szem
léletével. De most nem olyan türelmetlenül 
habzsolja a szinét, az izét és szagát, mint más
kor. Nyugodtan élvezi, hisz nem szalad el. Most 
kicsit ellustult, mert délben alaposan jóllakott. 
Amióta fizetést kap, azóta jobban is étkezik. 
A rendesebb étkezések nyomát már kezdi érez
ni. Teste kiegyensúlyozódik. A pénz idegileg is 
fecsiiHapitotta. Képes nyugodtan gondolkodni. 
Délelőtt vásárolt uj cipőt. Nem sokba került, 
de szép, ízléses... Az is fokozza a biztonság- 
érzetét. Nemsokára uj tavaszi-nyári ruhát is- 
készíttet. Leveti ezt az elnyűtt, elaggott gú
nyát. Nem barátja a külsőségeknek... de 
mégis, egy jólszaibott friss szinü ruha, szép 
nyakkendő, jólfésült fej rokonszenvessé vál-



toat-atja az embert. Hiába, kell egy gyors ‘kül
ső ember-mérték is és ez a ruha... A demo
kráciának jelképe lehetne az öltözet. Ésszel, ki
tartással és valamennyire is jólszabott ruhával 
ma már mindenki szép pályát futhat be ... 
Hiába szidják annyira ezt a kort, mégis csak 
szebb és jobb ma az életi, mint bármikor volt. 
A technika milliónyi csodája... Minden tehet
séges ember megtalálja a boldogulását... A 
világ ma élő nagy embereinek túlnyomó több
sége szegény paraszti szülők gyermeke volt, 
aki a saját erejéből lett naggyá. Szép a demo
kráciában, hogy módot ad minden tehetségnek 
az érvényesülésre, igaz, most Európában ag
gasztóan szaporodnak a diktatúrák, amelyek 
megmerevítik a társadalmat — de diktatúra 
sohasem tarthat sokáig... Fontos az, hogy az 
ember valami kis állást megragadjon a társa
dalomban ... Ha kevés a fizetésed: nézz mel
lékjövedelem: után, légy ezermester és igy
szedd össze magad .. De azért nem szabad 
teljesen önzőnek lenni, az embertársakra is 
kell nézni... Csak ne hoznák az embert olyan 
nehéz helyzetbe, mint ezzel a gépvásárlással is. 
Még majd az lesiz a vége, hogy kidobnak mi
atta ...

Lassan lépked. Eszébe jut, hogy tegnap 
este benn sétált a városban és sokáig állott a 
kávé'ház terrasza előtt. Nézte a muzsikaszó 
mellett szórakozó közönséget. A kávéházat 
sohasem szerette. Terméketlen üzleti cselfogá
sok és szalmacséplő fecsegések színhelyének 
tartotta. Úgyszintén nem becsülte a tánczenét 
sem. De most mégis megirigyelte a kiöltözött, 
üde parfőmmel illatosított táncoló polgársere- 
get. Kellemes és a napi munka után megérde
melt ez a mulatság, ö  még sohasem volt igy 
hávéházbam... Jó lenne estére elmenni oda, de 
nincs pénze.



Döbbenet fogja el. Kávéházba menni? Ilyen 
kispolgárrá tette az a kis fizetés ... Még mesz- 
sze van a kávéház... Még sokat kell küzdeni 
— és ehal ni, már most is alábbhagyott benne 
a lendület. Lustálkodik, csak éppen a napi kö
telességét teljesíti, de semmi külön karrierépi- 
tiő munkát niem végez. Ilyen hamar elmerül az 
ember a kispolgári sekélységbe? Kellene köny
velést, gyorsírást és .nyelveket tanulni, irogat
n i... Hiszen az volt a terve, mihelyt megálla
podik, mindjárt kísérletezik az irodalommal, 
vagy gazdasági tanulmányok írásával... Hol 
van mindez? Feladja ezeket a terveket és ha
lad ugyanazokon az utakon, mint Batla., Bá
lint és a többi? ÁskálódássaJ, hizelkedéssel kí
sérli meg az előrejutást? ...

— Szervusz egykoroám! — köszön rá egy 
érdekes anau, nagybaju fiatalember. Czeglédi 
Pál ő, ifjú hírlapíró a Közlöny cimü helybeli 
napilapnál. KaaioriPogja, egy-ikét »hogyvagy, 
mit csinálsz« kérdést tesz fel és aztán rögtön 
a saját dolgára tér rá.

— Tudod, komám, nagy dologban töröm 
a fejem. Elhatároztam, hoigy lapot adok ki. 
Folyóiratot indítok az ifjú nemzedék részére. 
Nincs nekünk keresnivalónk az öregeknél. 
Másképpen gondolkodunk és másképpen sze
retnénk tenni, mint ők. Úgy számitottam, hogy 
ebben te is segítségemre leszel.

Bélában két érzés szárnyait fel: Miiért
gondolkodunk mi másképpen, mint az öregek? 
Mi is megöregszünk és akkor bennünket is 
ilyen fölényesen letorkolnak majd a fiatalok? 
... Azután: segíteni...  Ismét valamilyen kez
deményezés, amiben csak segíteni kell. . .

Czeglédi elbeszélte a tervét. A fiatalság 
folyóirata lesz. Nem kell hozzá csak 300—400 
előfizető, illetőleg vásárló és akkor már kifi
zetődik. A fiatalok fogják terjeszteni és igy



majd hamarosan ismeretessé válik. Majd meg
mutatják ők fiat altok, hogy ők képviselik az 
igazi korszellemet, nem pedig a trottykos ma
radi öregek.

Bétában felbuzgóit az irás utáni vágya
kozás. Diákkoráiban nagy vágya volt az, hogy 
novellákat és elmefuttatásokat írjon, de ezt a 
vágyát később mesterségesen elaltatta. Tudta, 
hogy inem élhet meg csupán az Írásból, ezért 
igyekezett leszerelni ezt a szenvedélyt.

Czeglédi tovább áradozott naigy terveink. 
Béla ezalatt elgondolkozott. Régi, kamaszkor- 
beli lendületek ébredeztek benne. Emlékedben 
leszánkázott egész a kezdet kezdetére, amikor 
a világ szűk volt és nagyon egyszerű. Úgy 
1919 táján történhetett ez. Akkor érintkezett 
először az irodalommal. Még mint 6—7 éves 
gyerek igen heves harcban állott vele. Üldöz
te. Volt egy cselédlányuk), aki nagyon szerette 
az olvasást. Ha csak tehette, mindig a Milliók 
könyvét falta. Bé'luska ezt nem szerette, mert 
emiatt a lány nem hancunozott vele annyit, 
mént más cselédlány. Azonkívül az anyja is 
élesztgette az irodalom elleni harcát, ö  sem 
szerette, hogy a cselédlány olvas. Általában 
azt tartotta, hogy az olvasás csak az iskolás- 
gyerekeknek meg az uraiénak való. A cseléd
lány dolgozzék és ne olvasson, mert nem azért 
'kapja a fizetést. Béluskát rászoktatta arra, 
hogy ha a lány olvas, akkor azt jelentse. Bélus- 
ka irigykedett hogy-a lány előtte ismeretlen gyö- 
nyörforrásbó-1 iszikl Nagyon ör ült, ha óvatos fel- 
deritőszoligiálat után megléphették a lányt, amint 
éhes borjúként szopta a szétmáílott, elrongyo- 
sodott könyv izes fejét. Később ez a bőszült 
irodadomellenessége lassanként eltűnt. Ö is 
kedvvel beitüzgette az olvasókönyv jóságos 
kisded történeteit. Aztán meséskönyvek, •ro
mantikus hősök életítörténete, Gaél Mózes el*



beszélései, Niok Cár terek és BuPfalo Billek jöt
tek sorra. Egyszer — évek múlva — rendkívül 
éredkes detektivregényt olvasott és csak a vé
gén vette szemügyre a címlapot. Megdöbben
ve emlékezett arra, ¡hogy a képet már látta, 
valamikor nagyon régen, még az ősidőkben ... 
Ez a színes kép, a detektív és a betörő éltet- 
halá'liharca, ez inkább benn gyökerezett a múlt
ban, évszázadok homályában, mint bármeiy 
más könyv. Hirtelen tudatára döbbent: ezt a 
könyve ti olvasta az a cselédlány ... Később 
jöttek káprázatos és latin igéktől ódonan kon
gó Jókai-regények, majd a többiek. Egyszerre 
azon kapta magát, hogy megszállottá a cseléd
lány szelleme és falja a könyveket. A kamasz - 
években járt. Szemei egyre inkább nyiladoz
tak. A világot csodásnak, szépnek látta, amel
lett iskolában és otthon súlyos csapások acéla 
vág|ott léikébe: a sajgó ellentétekből zsibongó 
miértekkel és hogyanokkal megtűzdelt gondo
latok váltók. Egyszerre csak azt vette észre, 
hogy gondolatai rendkívül érdekesek, fordu
latosak és amellett folyamat osan értelmesek. 
Jó volna leírni őket... írná... Akkor ragadta 
meg először ez a gondolat és azóta nem eresz
tette el. Alitól fogva szinte hivatásszerűen ol
vasta a könyveket, mindig a legjobbakat. Né
ha. egetverő tetszést keltett benne a könyv. 
Vitté, repítette maigával. A kis, szült és nedves 
szoba, ahol lakott, megszépült és nagy ígére
teket adó fényes teremmé vált. Gimnazista ko
rában szenvedélyesen hajszolta az irást. Gya
korolta magát és ellátta a szerkesztőségeket 
»sajnáljuk, nem üti1 meg lapunk mértékét« vé- 
gezetü üzenetanyjaggal. Mentői többször uta
sították vissza, annál hevesebbé vált a vágya
kozása, hogy Írását nyomtatásban lássa1. Úgy 
volt, mint a ¡kitartó sportember, aki nem nyug
szik! addig, amdg a gátat keresztül nem ugor



ja. Hetedikes gimnazista korában végre meg
történt a nagy esemény: egy hetilap közölte 
az egyik cikkét. Ez kiábrándítóan hatott rá: 
eloszlatta a nyomdafesték varázsát. Amellett 
az újság egyik tehetségtelennek tartott osz
tálytársa írását is ugyanúgy közölte... El is 
határozta, hogy szakit az Írással. Azontúl már 
csak a megfigyelő érdeklődésével nézte az iro
dalmi munkások tevékenységét. Látta, hogy 
nagy erőfeszítéssel igyekeznek megteremtem a 
vajdasági magyar irodalmat. Néhány tehetsé
gles iró és sok jóakarata, nyilvánosságot szom- 
Juhozó műkedvelő ácsolta az épületet, amelyet 
látszólag sohasem tudtak elkésziteni. Időnként 
fel-felcsapott benne a kihunyóTélben lévő láng, 
amikor olvasta a vajdasági Írásokat: Én sok
kal különbet tudnék irni! De aztán: Hagyjuk, 
nem érdemes. Most újra elfogja a láz: inni, 
inni ... De ...  sók és háládatlao munkát 'kell 
végezni... Lapot terjeszteni, házalni, uj bo
nyodalmak megoldását vállalni. . .

inkább nem. Azonban ezt nem szabad ilyen 
ridegen megmondani Czegíédinek. Mégis az 
emiber sohasem .tudhatja, hogy mikor lesz 
szüksége egy akár ilyen bizonytalan vállalko
zásra is...

Megígérte Czegíédinek, hogy ő is a »Vir
radatába ir. Nagyon elfoglalt ugyan, de majd 
igyekszik időt szakítani.
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Feldmann egyre gyakrabban járt az igaz
gatóhoz. Az irodában már gyanút fogtak: Bál
in ellenséget szimatolva tolta fel a homlokára 
a szemüvegét és zordonan kérdezte meg Bá
lintot:

— Miféle alak ez?
— Nem tudom. Katona ismeri, ő beszél

het róla.



Béla zavartan mozgolódott a helyén. Ez 
teellett még csak, hogy Balla beleüsse az or
rát.

— Én sem ismerem (közelebbről, csak vé
letlenül találkoztam vele — hadarta gyorsan 
és arcáról majd lesült a bőr.

Fetdmanm rendszerint fenhéjázó tinódon
lépdelt végig az irodán, mintha vezérigazgató 
lenne. Mindenkinek feltűnt és szívből fakadó 
eEenszamv támadt iránta. Béla hallottal, hogy a 
hivatalnokok összesúgtak: Ez az ember rossz
ban sántáká'1, bizonyosan valakit be akar tenni 
az irodába.

A feltűnés mindig .nagyobb lett. Béla úgy 
érezte, hogy nyaka körüli hurok fonódik, mert 
egyszer úgyis kiderül a csánytevés...  Észre
vette azt is, hogy a hivatalnokok gyakran ösz- 
szesugmak-bugnak és visszafojtva emlegetik a 
vállalatot, valamint ReLner igazgatót. Amikor 
a suttogok felé közeledett, ránéztek és elné
multak.

Naponta összsejárt Telkessel és Feldman- 
rud. Az utóbbi mell döngetve beszélt a tárgya
lásokról. Lefestette, hogyan dolgoznak majd a 
gyárukban. Igazi szocialista műhelyt! alapíta
nak: .nem lesz tőkés, csak dolgozó és minden
ki egyformán húzza a hasznot. Szovjeték el
jöhetnek hozzánk tanulni. Majd megmutatjiuk 
ezeknek a hájfejü burzsoáknak, hogyan keli 
dolgozni.

Béla idegenkedéssel fogadta ezt a beszé
det. Nem szerette azt, ¡hogy Feldmann minden 
második szavában az osztályharcot és a forra
dalmat emlegeti. Szé’leskaru szeretettel ölelte 
magához a világot: Minden szép lesz ugv,
ahogy van, csak jó embereknek kell uralkod1- 
niok. Jön majd a becsületes, jószándéku ifjú
ság, amely sokat tanul az apák tévedésein. Ez 
az ifjúság majd kiirtja a tudatlanságot, a kor-



rupciót, meg; a romboló anarchista tanokat és 
akkor megelégedettebb lesz a nép. Fájt az, 
hogy akadnak: olyanok, akik le akarnák dön
teni a mai világot1. A keret jó, — gondolta, — 
a technika dicső, a tudomány napról-napra bá
mulatosabb csodákat alkot, a gépeli egyre 
több munkát vesznek le az ember válláról', a 
föld pompásan terem, a hegyek mélye nagy
szerű érceket és rengeteg szenet tartalmaz, po
litikailag nyugation eljutottak a legszebb for
mához, a szabad demokráciához: Miért kell
akkor az egészet lerombolni és olyan uj ren
det teremteni, ahol — érzése szerint — kaszár
nyamódon befogják az embert a termelésbe? 
Miért szükséges földrengéssel összetömi mind
azokat a régi oszlopokat, amelyen a mai ifjú
ság' felfelé kapaszkodhat, érvényesülhet, job
bat alkothat.

Bántotta az is, hogy Feldma/nn mindent le
kopott, amit ő szépnek tartott. Ha em'litette, 
hogy ezti vagy azt a könyvet rriilyen jónak ta
lálta, akkor Feldmann azonnal odavágta: 
Ugyan, az a polgári burzsuj könyv? Mikszáth 
Kálmán? A kizsákmányoló dzsentri osztály 
csácsogó ignice? Arany, a feudális kort vissza
síró kretén Ifaüusi jegyző? Vörösmarti, a hiú, 
szenvelgő fiskális? Petőfi, a szerelembe és há- 
ífioimszinü zászlóba bele vakult prole tárgyerek? 
Ezek is valakik? Egyse ér egy fityinget sem. 
— Ugyanígy könnyű kézzel basározta az ösz- 
szes történeíemikönyvi nagyságokat és az éléi 
politikusokat is. Apponyi, mondta, akii ötven. 
év óta fecsegi öt nyelven és még sohasem' mon
dott semmit?

Béla ösztönösen fázott ettől. Ügy érezte 
magát, mint az az ember, aki évekig tartó 
küzdelem után megszerzett egy csillogó ék
szert és aztán jön egy szakértő és kideriti,



hogy az közönséges hamisítvány. Még nem is 
használhatta a nagy kínnal szerzett tudást, már 
is meg akarják utáltain! vele. Egyre erősödött 
benne a társadalom iránti' ragaszkodás. Ha 
mmtőkocsit látott az uccán, megdobbant a 
szive: Lám, a társadalom minden tagjáról gon
doskodik. Akármi baja esik az embernek, akár 
hol fordul fel, csak telefonálná kell és a men
tők nem kérdik ki vagy mi, hanem a lehető
ség szerint segítenek rajta. Társadalmi egye
sületek alakultak, amelyekbe öntudatos, szo
ciális helyzetükkel tisztában lévő emberek lép
nek. be, akik nyíltan váltott fontos kötelessé
güknek tartják, hogy embertársaikat segítsék. 
Még szórakozás közben is gondolnak a szegé
nyekre, mert jótéfconycélu mulatságokat ren
deznek. Segélyt adnak szegény diákoknak. Le
hetővé teszik, hogy a legszegényebb ember te
hetséges fia is tanuljon, velük egy sorba ke
rüljön ... Vagy talán csak elméletben van ez 
igy?... És mindezt mennyire lehetne még fej
leszteni, ha kizárólag csak jószándéku, tetterős 
ember kerülne hatalomra. Ha nem akadna, aki 
elsikkasztaná a szegény polgárok adóját. Ak
kor nem lenne osztályharc, egyik osztály sem 
akarná kiirtani a másikat, mert csak egy nép
réteg létezne: a jó emberek osztálya ...
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Lement az üzembe Kellerbez. Ezt mosta
nában ritkán tette. KeLIerrel Telkesnél találko
zott eleget, hiszen Kelier is egyik tagja volt a 
gépszerző szövetkezetnek. A délelőtti munka 
éppen végétért, jött az uj, pihent munkásse
reg. A fáradhatatlanul futkosó guzsaly egy 
percre megáltott. A munkából kiálló munká
sok kis csoportokban verődtek össze és izga- 
gatottan tárgyaltak.



>, — Itt földalatti ¡forrongás (lappang, — mond
ta Keftter. — A mumiklálsok nagyon nyugtalanok, 
menti Reiner ismét le akarja szállítani a fizeté
seket. Nemrégiben hajtott végre jelentékeny 
fizetésleszáílitást. Akkor is eleinte zúgolódtak 
a munkások, de aztán belenyugodtak, mert azt 
mondták: a súlyos gazdasági válság nyomo
rékká teszi a gyárat is. De azóta csak azt lát
ták, hogy a gyárnak állandóan volt munkája 
és mégis újra le akarják szállítani a fizetésü
ket. Amellett az akkordmunkásoknál a kész 
anyag átvétele egyre szigorúbb lesz. Sokat von
nak le a bérből azzal az indokolással, hogy 
rosszul dolgoztak. A munkások azt követelik, 
hogy órabért fizessenek nekik. Áll a harc. A 
szakszervezet egyelőre erős és nem enged.

¡Béla érdeklődve nézte a munkásokat. 
Most látott először munkásmozgalmat, amely
ről már annyit) olvasott. Ezek volnának azok a 
híres szociáldemokraták, akik hatalmas szerve
zettel rendelkeznek? Emlékezett, hogy az új
ságokban. sok cikk fölött olvasott ilyen címe
iket: »A szociáldemokrácia válságban«, »A de
mokrácia alkonya.« Vezércikkek jelentek meg, 
amelyek lehaingoltan állapították meg, hogy a 
demokrácia kimulóban van, mint egy agg 
cstataló. Mussoliniit és Sztálint emlegették a 
cikkeik a demokrácia hóhéraiként. Gyakran Ír
tak Hitlerről is, aki egyre nagyobb tábort gyűjt 
a demokrácia ellen. Nem érttette meg teljesen 
ezeknek a cikkeknek a lényegét, csak az busi- 
totta, hogy a demokrácia halálát jósolták. Nem 
tudta felérni ésszel, hogy miért undorodhatná
nak meg emberek ettől a nemes népszabadság
tól

— Mi van a mi ügyünkkel? — érdeklő
dött Keller és még halkabbra fogták a szót. 
Béla röviden ismertette az ügy állását. Ekkor



látták, hogy az udvaron áthalad Feldmarm. és 
az irodáiba megy.

— Ott megy, látod — mutatott feléje Kel-
ler.

— Az urak ismerik azt az embert? — szó
lalt meg a hátúik] megett egy munkás. — Nagy 
csirkefogó és szájhős. Olyan, mint a Bodor. 
Kettőjüket össze kellene kötözni és a Dunába 
vetni. Az ilyen emberek nagy kárára vannak a , 
mumlkiásmozgaiomnak. A Feldmann egyszer be
furakodott a szervezetünkbe. Mindenáron ve
zető akart lenni, de szerencsére ráismertünk
és . . .

Bélát hiivtálk az irodába és elsietett.
:k

Az irodában:
— Magiéval majd később beszélek. Ne 

menjen el, hanem várjon meg, — veti oda Féld- 
mám és bemegy a főnökhöz. Balla feltartja az 
orrát, mint vért szaglászó éhes tigris:

— Már megint itt van ez az alak? Katona 
vigyázzon, még bajba hozhatja magát.

— Mi bajt okozna? ... Alig ismerem...
— Eh, törődöm is én vele...  Látja, Bá

lint ur, ez sincs már meg a mai tisztviselői kar
ban ...  A háború előtt ez szintén másképpen 
vo lt... Én is igy, irodában kezdtem, mint fia
talember .. .  Nem éppen a megélhetés véglett, 
hanem hogy ember legyen belőlem. De alig, 
hogy beléptem az irodába, egy-két hetes kö- 
liyök-irodisitá koromban már annyira a többiek
kel éreztem, mintha évekig velük dolgoztam 
volna... Ez volt az igazi összetartó testületi 
sze&em... Ma .. .  itt is csak bomlás. Jött-ment 
fiatalemberek kapaszkodnak régi tisztességes 
Íróasztalokba és széthúzzák az egész vállalatot.

Bodor, a kteményvonásu volt rminkásvezér 
jött be. Éhesen fülelt. Mindjárt mindlent tudni 
akattlf. Félt, hátha éppen ellene áskálódnak. Hir-



teten élesen belevágta kérdés-kampóit az öneg- 
be: ha ellene tört, akkor zavarba kell jönnie.

—• Mi történik, ki akarja széthúzni a vál
lalatot?

— Tudja maga ... ismeri a dolgot.. .  
Balla a szemével Béla felé vágott és azután hal
kan kezdett beszél™. Béla csak azt látta, hogy 
Bodor komoran az igazgatói ajtó felé tekint- 
get. Forró •hullám öntötte el testét: szakitani 
kell ezekkel, szakitani Feltítnannal, Telkessel és 
a többivel. Nincs érzelgősség, az üzlet, az 
anyagi érdek parancsol: szakitani velük azon
nal.

Vette kalapját, hogy meg se várja Feld- 
mann ki jövetelét. Hivatalos dolga van a vá
rosban. Balta a küszöbről még visszahívta, ira
tot adott át. Ekkor már Feldmamn is jött, ka- 
'noimfogta és aigy vitte le a ¡lépcsőkön. Kint 
zugiak a harangok.

— Nézze, most már nem szabad játszadoz
nunk. A diri ideadja a gépet 14.000 dinárért... 
Telikiesnek elő kell teremteni az összeget. Ö te
heti. Beszéljen maga is vele. így min dannyi - 
uniknak jobb lesz.

Azután hanyagul elővett egy újságot és 
lépteit lassítva olvasni kezdte:

Béla figyelmét felkeltették az első oldal 
öklömnyi cimbetüi:

VÉGVESZÉLYBEN A NYUGATI 
DEMOKRÁCIA!

Anarchia előtt Németország!
A vasárnapi választásokon hatalmasan 

előretörtek a nemzeti szocialisták!
A kommunisták is sok uj mandátumot 

kaptak!

BARNA VAGY VÖRÖS BOLSEVIZMUS?



UJabb cím:
A POLGÁRI PÁRTOK LETARGIKUS 

NYUGALOMMAL TEKINTENEK 
PUSZTULÁSUK ELÉ!

Feldmann (figyelmesen olvasta, majd meg
szólalt, mintha csak magának mondaná:

— Ez a Hitler... mégis csak nagy ember. 
Akar valamit...

Néhány nap múlva találkozott Telkessel.
— Te, Béla, — mondta Telkes, — tennünk 

kellene valamit, mégpedig kettőnknek. Ez a” 
Peldimanin ikezd nekem ¡nem tetszeni. Nem mon
dom, megbízhatónak tartom, mégis ... Most 
folyton siettet, adjam el a szőlőt és a pénzt fek
tessem a gépvásárlásba... Azt mondja, ha nem 
sietek, ő másfelé keres foglalkoztatást, mert 
most kilátásban van nagyobb munka... Én e! 
szeretném adni a szőlőt... de mégse akarom 
a pénzt teljesen rábízni. Nekünk kettőnknek 
valahogyan jobban meg kellene 'fognunk a dol
g o t ...

Béla kellemetlenül meglepődött. Telkes na
gyobb hatáskört akar adni, hogy még jobban 
befogja a munkába? Nem, ezt nem szabad. Ez 
egyszer keménynek és önzőnek kell lennie:

— Ahogy (gtondölod... De én azt hiszem, 
nagy kár lenne Fetómannt kiengedni. Utóvégre 
mégiscsak ő ért mindenhez .. .* És ite ellenőriz
heted mindig...

(Kimegyek, kiválók ebből az üzletből, ha 
mindjárt össze is omlik az egész.)

— Sajnos, nem tudok többet dolgozni ve
letek — folytatta — azért, mert ... nagyon 
sok a dolgom.

Elszégyelte magját: Ilyen közönséges kifo
gással ennyire komiszul el tudja hagyni a ba
rátját ...

(Semmi érzékenykedés, ne engedj!)



... Nagyon leülepedtem, e Ip o Igá r iasödta m. 
Elakadtam a kátémban. Lapos ember marad
tam. A legkisebb szellő is foifu innen és ismét 
sehol semmi. Valamit tenni kell, felkavarni az 
alkotó erőket, valami nagyot kezdeni, akarni, 
akarni és cselekedni...

Lázasan iforgolódott ágyában. Gondolatai 
szétnyargaltak a gazdasági élet terein: mit le 
hetne ... Eszébe jutott, hogy sokat olvasta 
már: a világ majdnem, valamennyi gazdag és 
híres embere úgy kezdte, hogy fiatal volt, 
akart és nem tágított. Az amerikai iparkirá- 
lyolki cipőtisztítással és ujságárusit'ással kezd
ték. Rockefeller is igy indult. Ravasz volt és 
kíméletlen: mindenkit legyőzött. Igaz, alapjá
ban ivévé jóindulatú vallásos fiú volt, miként 
az anyja is. Talán soha életében: nem, vétett a 
vasárnap puritán felfogásbeli megünneplése el
len. Már fiatal korában jótékonykodott és ké
sőbb milliókat adott emberbaráti meg tudomá
nyos célra. De az üzleti életben nem ismert ér
zékenységet. Kíméletlenül legázolta versenytár
sait, megvesztegette a törvényhozókat és a bí
rákat, később akár háborút is indíttatott érdé 
keiért. Elérté azt, hogy egy egész világ a fo 
gyasztója volt: akár Németországban műkö
dött gyár, akár Délamerikában ropogtak a. 
fegyverek, akáf Szibéria kis párasztkiunylhójó
ban gyulladt ki kormosüvegü, bűzös petróle
umlámpa: mind őt gyarapították. Ez a szerve 
zés csodája. Mindent csak jól meg kell szer
vezni és akkor magától megy tovább... Mi 
kellene? Kis, akármilyen gyakorlati találmány, 
amit csak, én használhatok ki! Vagy pedig 
olyankor, amikor az emberek hatalmas soka- 
sáiga nagy bajban van, hiányzó közszükségleti 
cikkeket gyorsan szállítani! Például: akár vi
zet is, szomjuihozó emberek és állatok szántó -



ra, ha nagy szárazság van. Vizet ingyen besze
rezni és drágán adni! A fuldokló ember ezre
ket fizet a szalmaszálért is, ha az megmenti! 
Vagy pedig: kis tőkét gyűjteni, azután azt ma
gas kamat mellett kölcsönadni megszorult em
bernek. Ez a legbiztosabb módszer. Régi, de 
mindig jó. Aztán nagy üzletekbe fektetni: ol
csón beszerezni és drágán adni! Érzelgősség 
nélkül letörni mindenkit, aki útban van. A tőke 
ilymódon szaporodik, miint a hegyen lezúduló 
hógörgeteg. Minél nagyobb, annál több kisem
bert vonz a bűvkörébe. Ezrek és százezrek sor
sát köthetem össze a vállalatommal: százezer 
Ihü alkalmazottat igazgathatok én: ez a leg- 
egységesebben irányított és legkitűnőbben küz
dő hadsereg.

... Ej, könnyű ezt így elgondolni, de ne
héz megtenni. Csupán minden milliomodik em
bernél játszik össze ilyen szerencsésen mindén 
körülmény. A többi millió ember csak a szenve
dő alapot, hétköznapi sivárságban élő tömeget 
szolgáltatja hozzá... És ki mondja azt, hogy 
én nem leszek-e a millió szenvedő között? Né
hány tucat kemény ember igába fogja az egész 
világot és én is örökre alul maradok a száz
milliókkal együtt... Azután, nézzük csak meg 
jobban a dolgot: Hát mér ide jutottam, hogy a 
legönzőbb módon óhajtom boldogulásomat? 
Hát ilyen könnyen megkövesedhetik az ember 
szive és igy elgépiesedhet az esze? Megértéin, 
megértem, hogy vannak emberek, akik népeket 
tudnák pusztulásba dönteni saját érdekeikért ...

Hát akkor mit tegyünk? ... Érdekes lenne 
ezt a gazdasági folyamatot, ezt a berendezke
dést ismertetni...

Autarchia... gazdasági önellátás..
Technokrácia...
Tervgazdaság ...
Agrárolló, búzaárak emelkedése ...



Valami ilyesféle mindannyiunkat érdeklő 
dologról...
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Átolvasott három könyvet és sok szakcik
ket. Miinél többet olvasott, animál jobban érezte, 
hölgy még nem elég a tudása. Aztán rájött ar
ra, hogy a sok olvasással sohasem megy sem
mire és elszántam leült Íráshoz. Amikor elol
vasta a cikket, Itletszett. A gazdaságii válságbál 
indult ki és végigment az ipar, valamint a föld
művelés kérdéseim. Egyveleg volt.

Czeg’lédi vállalta a cikk elhelyezését a Köz
lönynél. Tetszelgett magának a pártfogó sze- 
repébem. Béla ekkor kezdte ériezni csak, 'hogy 
sók sületlenséget irt össze. Hajnalban felriadt 
álimá'ból és megdöbbent: kár volt a nevét alá- 
irni...

A cikk nagy meglepetésére mégis megje
lent az újság vasárnapi számában. Amikor ol
vasta, lemosolyogta önmagát: nyomtatásban
magától értetődő okosságnak tűnt fel, hogy is 
félhetett ettől?

Most csak az fúrta az oldalát: miként vé
tesse észre valamennyi érdekelttel, hogy a cik
ket ő irta... Könnyen meglehet az, hogy ész
re se veszik a cikket. Katona Béla: nagyon kö
zönséges név. Seniki sem sejti, hogy ő ...

Tehát feltűnést kell keltenie.
Segítségül hivta Klein-Katonát, alkii meg

értő völt. Ketten adldig izegtek-mozogtak, 
Klein addig ügyeskedett, amig Balua meg nem 
tudta a dolgot. Először éretlen csínyt gyanító 
meglepetéssel húzta fel szemöldökét, aztán ke
gyesen megdicsérte Katonát.

Később Béla hallhatta, amint beszélgetnek:
— Csupa közhelyek, iskoiásmomdatok. . 

Mit Írhatna ilyen kölyök... De borzasztó, hogy 
mennyire éhetetilemek ezek a mai fiatalok. Mi



a fiatalságunk idején legfeljebb szerelmes ver
seket irtunk. Az is illett hozzánk. Ezek meg 
mindjárt gazdasági értekezéseken fenik zöld 
csőriilklet.

— De az ilyen éretlen ákarnokok a legve
szedelmesebbek .. .

A cikkirás híre végigment az egész irodán 
és feltűnést keltett. Még az igazgató is ke
gyeskedett róla tudomást venni. Béla ennek ti
tokban módfelett örült. De .nyomban megfa
gyott benne a vér, mert beszédfoszlány jutott 
el hozzá:

— Legjobb az ilyen akarnolkoktól még 
kölyökkoruikban megmenekülni. Mert mindig 
csak feltűnési viszketegségben szenvedő kul
lancsok maradnak, idle viszont makacs kitartá
sukkal és látszólagos sikereikkel néha megté
vesztik az embereket.

— Igen, szabadulni kell tőlük . .,
Uj hang szól a vitáiba: Talán mégis hagyni 

keltene az egészet. Utóvégre ő is csak egy sze
gény ..,

— Ja, kérem: ne tessék elfeledni, hogy a 
süllyedő hajókról először a kevésbé értékes 
tárgyakat dobják ki ...

A következő napokban növekvő izgatott
ság hanoit a vállalatnál Aliig dolgoztak. A fő
nök és befolyásos bizalmasai izgatottam járkál
tak, ajtókat csapkodtak. A tisztviselők csopor
tosan összedugták a fejüket. Minden hirt száz 
alkotórészire téptek és ebből ezer uj változatot 
á Ilii tót tafc össze.

Nagy ütközet' folyt. Reimer szilárdan eltö
kélte magát, hogy lecsökkenti a munkások fi
zetését. Tisztviselői szorongással lesték az ered
ményt és annyira aggódtak, mintha legalább is 
az ő bőrükről lett volna szó. Egyesek magán



szorgalomból gyúrták a munkásokat, riadalmat 
igyekeztek körtük kelteni. Folyton Reiner kö
rül forgolódtak. Lesték az alkalmat, hogy len
dítsenek valamit az ügyön. Mindenki érezte, 
hogy létkérdésről vairu szó, a vállalat uj sinelkbe 
zökken és aki most helyesen állítja be a saját 
kis egyéni váltóit, annak mindig jól megy-

A hivatalnokoknál már több izben hajtot
tak végre fizetésiieszállitáátl Egyre több igény
ről keltett lemondaniok, egyre szürkébbé vált 
az életük. Titkolt irigységgel nézték a munká
sakat, mert erős szervezetük ismételten ellen
állott a bérletörési kísérletnek. Több-kevesebb 
nyíltsággal lenézték a munkásokat és restelték, 
hogy ezek az alacsonyabbrangu emberek ilyen 
erősen összetartanak, mig az ő kultúrával át
itatott, d!e nádszálképpen haijló »kartársi szo
lidaritásuk« semmit se ért. A gazdasági helyzet 
csak nem akart javulni és részükre sem; nyílt 
semmi kilátás a régi boldog idők visszatérésére, 
tta valamelyikük elég vakmerő ivóit fizetésjavi- 
tás kéréséire, Reiner azzal hárította el, hogy 
nem tud annyit adni, mint amennyit megérde
melne, mert a munkások valamennyien tulma- 
gas javadalmazást élveznek, ami mindent meg
emészt. Ezért általánossá vált bennük az a meg
győződés, hogyha a munkások bérét sikerül az 
»idők követelményei« szerint leszállítani, akkor 
az ő fizetésük majd emelkedik.

Egyedül Kárász, egy volt szerkesztő, aki 
a legtekintélyesebb tisztviselők közé tartozott, 
érezte szükségét annak, hogy magyarázkodjék:

— Tulajdonképpen a szakszervezet már 
elvesztette régi létjogosultságát. Kiélte magát 
és megkötvesedett. Valamikor a szegény, elnyo
mott munkások mentsvára volt, amely belfoga
dott minden ottiaíma alá futó üldözöttet-

— Ma pedig már agresszív rohamosztag — 
szúrta a beszédbe fullánkját Bodor, hogy ő :s



kapjon jó  falatot a szakszerveret feldarabolá
sánál.

— Dehogy, — intette le Kárász. — Kölcsö
nös önsegélyző társasággá alakult, mert a szak
szervezeti tagsággal egész életükben biztosítani 
akarják magukat. Kiváltságosak fölfelé és le
iedé is. Fölfelé, a munkaadóikkal szemben kisa
játították maguknak a munkásadás jogát. A fő
nökük csak annak adhat munkáit, akik bent van
nak a szervezetben. Lefelé elzárták a munkához 
való jutás útját. Csak ritka esetben vesznek fel 
tanoncokat, mert nem akarják, hogy a szak- 
szervezeti tagsággal egész életükre biztosítani 
tagjait. Jaj, milyen nehéz ma a szemezett üze
mekbe inasnak bejtifini, ajaj!.-, az indiai papi 
kasztba könnyebb bemenni...

Remény és szorongás ülte meg a lelkeket. 
Béla örömmel látta, hogy a közfigyelem e'lte- 
retödik róla. Az öregek a nagy vadra vetették 
magukat és talán azután nem lesznek éhesek 
olyan kicsiny zsákmányra, mint egy-két feltö
rekvő fiatal... Rajta volt, hogy segítsen az 
öregeknek a nagy hajszában- H Íreket hozott be, 
a gyárból. Alkalom adtán maga is odaállott tű
jével szurkálni az idősebbek véres kései mellé. 
Titokban abban is reménykedett, hogy ha sike
rül a gyári fizetéscsökkentést keresztülvinni, 
úgy ő szintén részesül az általános 'fizetéseme
lés áldásából.
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— Elsejére meg kell lenni a pénznek, — 
mondotta határozottan Feldmatm, — vagy pe
dig hiába dolgoztunk eddig. A vén róka Rerner- 
ndk elsejére szükséges a pénz és most nem igen 
törődik azzal, hiogy mire használjuk a gépet.

Telkes eladta a szőlőjét. Úgy beszélték meg, 
hogy a pénzt Feídmamn és Katona együtt nyujt-



j:ák áit Reinerniek. Telkes maga szerette volna a 
pénzt elvinni, de Feldmiamm lebeszélte róla. Azt 
mondta, hogy Reinenrel, aki abban a hitben él. 
hogy a gépet a tengerpartra szállítják, még 
mindig óvatosan :kelil hánnii.

Eljött a nagy nap: harmincegyediké- Te- 
kes átadtia Bélánalkl a pénzt. Háromszor is rneg- 
olvasta, mielőtt átnyújtotta és nagyon szigorúan 
ráparancsoit, hogy vigyázzon, rá.

Béla elrejtette begombolható belső zsebe 
mélyén. Egész délelőtti izgatottan feszengett az 
asztalánál, alig tudott dolgozni. Dél felé lent 
járt a gyárban, hogy Ke'llerrel beszéljen. Nagy 
meglepetésére ott találta Pethőt, a sikkasz ó 
pénztárost is. Szomorúan ácsorgott és néz e 
a szövőgépeket. Béla megdöbbenve figyelte: 
kopottas ruha, — a régi eleganciának csak hal
vány nyomai — meggörnyedt testtartás, mély 
szomorúságba merülő tekintet: vájjon mi lehet 
ez? Miért jött ide Pethő? Egy másik férfi is 
volt véle, aki a művezetőt ifélrevonta az egyik 
sarokba és rövid ¡ideig beszélgetett vele. Aztán 
mindketten megindultak! a kapu felé.

Pethő az irodahelyiségék előtt meglassítja 
lépteit és hosszasan benéz az ablakokon- A be
sütő napfény ragyogó világossá, barátságos 
családi otthonhoz hasonlóvá teszi az irodái. 
Pethő mély szomorúsággal nézi. Töblbé nem ke
rülhet be oda... Bélának elszorul a szive: 'hátha 
nemsokára ő is igy tekint be az ablakokon... 
Ejnye. •. Olyan rossz előérzete támadt és az 
előérzéti pedig gyakran... Pethő, a direktor 
kedvelt je se hitte volna valamikor ezt.. • és 
lám, igy múlt el az ő dicsősége ...

*

Menit az irodába. Az előszobában Feldmanmt 
pillantotta meg és Jucit, a barátnőjét. Juci gyö
nyörű látványt nyújtott. Béla megállóit csodá
latában. Jucit futólagosam már régebb idő óta



ismerte, de sohasem látta még ennyire kitvána- 
tos teremtésnek- Feltálmann észrevette, hogy a 
’fiúm hat Juci szépsége. Valamit súgott a lány 
fülébe, aimiitől Juci halkan felkacagott. Béla el
vörösödött. Zugó fejjel és megerőlitetetten fi
gyelt: bizonyosam róla beszélnek. De csak, azt 
halottal, hogy Juci kérdezte: Az útlevelek rend
ben vannak? Azután bement az irodába.

Feldmann nemsofcáira Béla után sietett1.
— Délután pont kettőkor legyen itt. A 

szerződéstervezetet le kellene másolni több pél
dányban .. • várjunk csak, mit is csináljunk ... 
Na, majd ezt én elintézem. Tehát: Kettőkor!

Béla délben Telkessel együtt mégegyszer 
átszámolta a pénzt. Nem hiányzott egy dinár 
sem.

*

Kétl órakor ott izgult az iroda előtt. Na
gyon különösen érezte magát. Még sohasem 
lapult ennyi pénz a zsebében... Nagy szo
rongás ¡fogta el: mégis csak kár volt ennyire 
belemenni a dologba... Mi lesz, ha éppen most 
üt be a bomba.. . Különben pedig: hátha éppen 
ez a cselekedete menti meg. Hátha nem csal a 
délelőtti előérzete, csakugyan elbocsátják és az
tán nagyon jól jön aiz újonnan alapítandó ik'is 
vállalat. Onnan nem bocsáthatják el •.. Hátha 
milliomosokat kitermelő vállalat alapjait hordja 
a zsebében. Talán pompásan beváló uj kísérlet
té növi ki magát ez a kis közös vállalat. Hátha 
korszakalkotó ez az izgalommal teli perc. Min
den lehetséges...

Jön Feldmann:
— Nagyon örülök, hogy ilyen pontos. Ha

nem tudja, mi a baj? . •.
(Ó, hát mégis, az utolsó pillanatban ösz- 

szeomliik az egész légvár?)
— Nai, ne ijedjen meg, csak ¡kis baj van. A 

szerződéstervezetet le kell másolni négy pél



dányban. Itt a tervezet, amit közösen csinál
tunk. Vigye el az én Jucimhoz... tudja, hol la
kik»? Majd ő legépeli. Már szóltam neki a do
logról, várja magát. Azután mégegyet: elmegy 
Telkeshez és őt is behívja- Alkalomadtán kéz
nél keli lennie. Háromnegyed háromra pontosan 
itt legyenek. AkWor fogad bennünket a direk
tor. Szóval most elsiet Jucihoz, legépelik a 
szerződ'éstervezetiet, aztán maga elszalad Tel
kesért és (háromnegyed háromra itt lesz. Juci is 
bejöhet, hátha reá is szükség lesz. Megértette?

— Meg.
— Akikor rajta!

Juci már várta. Bevezette a szobájába, 
amely élénk színekben tobzódó, mindien kénye
lemmel ellátott meleg fészek ivóit. Csak egy Író
gép ütközött iki a szoba bársonyos berendezé
séből. Kábitóan édes rózsaillat telitette meg a 
szobát. Virágos tavaszi rózsakertként határt. 
Csak az rontotta a hatást, hogy ablaka a szür
ke, 'fátlan uiGcára nyílott.

Juci hamvas arcbőrrel, élénken csillogó, ne
vetésre álló szemekkel nézett rá. A szemei kö
rül már enyhén hervadt az üde bőr, de ez csak 
melegebbé, anyásabbá tette kívánatos arcát. 
Bélának hirtelen eszébe jutott, hogy egyszer 
nyilvános házban látott hasonlóan igéző és ne- 
vetlő fekete szempárát. Az a nő szemeivel hívo
gatta: különös, ez is mennyire emlékeztet ar
ra, pedig ez iniem is ... pedig milyen jó lenne, 
ha olyan .. • Ejnye, a csudába, éppen ez is olyan 
bizalmasan néz rá, még inkább mosolyog, olyan 
erotikusán«, mintha kiolvasta volna szemeiből a 
gondolatait... Hü, egész melege támad az 
embernek.

— Na, jöjjön már... maga egészen helyes 
fiú, ne féljen - .. azonnal elvégezzük ezt a kis 
munkát. Üljön ide mellém ... és diktálja... na,



ne olyan messzire, akkor nem hallom jól. Ne 
féljen tőlem, ma hallja, ha én, a gyönge nő nem 
félek iigy tettesben egy ilyen jókiállásu erős 
fiatalembertől. •. Igaz, ha Zsiga igy látna ben
nünket, bizonyosa!« féltékeny lenne, dehát iste
nem, legyen ... Ha maga és közte kellene vá
lasztanom, hát istenbizony nem állnék jót ma
gamért, hogy őt részesíteném előnyben ...

Szédülve húzódott közelebb és remegő 
hangon; kezdett diktálni. Juci szaporán irt. 
Gyorsan mozgó jobbkarja odaverődött a fiú 
balkarjához- A fiú el akart húzódni, de a láíny 
sebtében .rászólt: — Ne menjen olyan messzire, 
•mert nem értem jól. Béla zavarában visszako
zott a székkel és ekkor testük hirtelen erősen 
összeütközött. Juci karjai megtorpantak, az 
ütődés a lányból pajzán kacagást váltott ki. 
Kissé pirulva nézett a fiúra: Maga egy veszé
lyes ember, mondta huncutul és az ütődés 
visszahatásaképpen kuncogva ráborult a fiú 
vállára. Azután — mint akit) tettenértek — hir
telen ívdsszarebbent előbbi testtartásába és rá
szólt a fiúra: Gyerünk, mert elkésünk!

— Ez a nő komolyan kalandot keres, gon
dolná ¡magáiban a fliu és izgalma növekedett. 
Kitűnő alkalom, csak... ne kellene úgy sietni 
ezzel a hülyeséggel-

Gyorsan diktált. Egyszerre a nő felkiál
tott:

— Jaj, mit diktál, ugyan menjen, hiszen ezt 
már mondta egyszer. Megverem magát, ha fi
gyelmetlen! — és megpaskolta a fiú arcát. — 
írjuk újból aiz egészet.

Újra kezdték. Béla szigorúan 'feltette ma
gában, hogy most másra nem gondol, mint a 
szövegre. Mégis, gondolatai visszatanthatatla- 
nul siklottak: Ez a nő is olyan, mint amaz és 
amazok ... Kár volna ezért az alkalomért •..



Mire végére értek a szerződésnek, már 
egész valójában forrott. Édes bizsergés hárfá- 
zott rajta végiig. Erős és bo ldog volt; mint a 
virágzó gyümölcsfa, amely termékeny nyárnak 
néz elébe. A szive dobbanásából mámoritó mu
zsika szólt. Ú gy érezte, hogy meleg hullám az 
élet 'csúcspontjára «veti fel. Az érzelem és a 
túláradó örömmel teWteílt öntudat tökéletes ve- 
gyülete volt ez a hullám, a test kirobbanó ős- 
erejének buzgó édes forrása. Könnyű szédü
letbe vitette magát a hullámmal-

Készen voltaik. Juci a gyors gépelés után 
tréfás (kimerültséggel hanyatlott a fiú mellére. 
Béla nagy elhatározássail átölelte. Juci még in
kább a melléhez simult, majd amint a szorítást 
észrevette: Jaj, maga ellenállhatatlan, ne bánt
son . . .  Utána az órára esett a pillantása: Jesz- 
szusiom, háromnegyed!. Magának már ott kelle
ne lenini! Eresszen most, majd inkább..- ha 
lehet, estére találkozunk. Úgy, hogy Zsiga ne 
tudja, jó?  De magának most m ég el kell sza
ladni Telkeshez és már Reinernél is hiányzik. 
Zsiga mondta', hogy Reiner nagyon ideges, 
gyanakvó és ha nem lesz ott idejében a pénz, 
még majd azt hiszi Zsigáról, hogy be akarja 
csapni. Akkor pedig vége a maguk egész szép 
tervének .. . Tudja mit, majd én elszaladok a 
pénzzel az irodába, maga pedig addig g y o r
san értesíti Telkest. De nagyon kell sietni. 
Gyorsan adja ide a pénzt és szaladjon. Na, ad
ja  drágám, hát talán csak bízik bennem, ma
guknak és Zsigának akarok segíteni. N a . . .

Béla sziklás partra vetődött. Odaadja a 
pénzt? A nő őszioténeik látszik és ha a.z előbb 
igy  össze tudott melegedni vele, akkor nem 
akarhat rosszat. Viszont, ha m ég is . . .  ha egy 
százalék eshetősége is van amnak, hogy a nagy 
összeg megszéditi a n ő t . , .  Nyugta nélkül.. . 
Örök életére tönk .. - Hopp, ki sietett ott el az



uccári? Telkes, egész határozottam Telkes voilt. 
Vesd) el magad utána.

Kírohamk M ég hallotta, hogy a nő sziszeg
te: Hülye, 'ostoba kamasz.

*

Tévedett. Nem Telkes ment az uccán, ha
nem egy hozzá csak némileg has omló fiatalem
ber.

EMiülve nézte az idegent* Gépiesen lépe- 
gjetett. Átvillant agyán, hogy 'talán vissza kel
lene térni és úgy tenni, ahogy Juci akarta, — 
de ettől irtózott. A fejében, Juci körül nagy 
zűrzavar támadt, nehéz rejtvény lett a, leány. 
Majd ¡ha ráér, akikor gondolkodik. Most ro 
hanjunk Reimerhez, a.mig nem késő.

Az irodában:
—  Feldmiann? Igen, itt van. Az előbb jöttex 

Reimerrel együtt, itt a bőröndje is. Most bent 
vannak a direktor irodájában*

Bekopogott*.
Bent a szoba közepén állott Reiner és 

Feldmaimn. Az igazgató arca szokatlanul sá
padt, Feldmianné pedig vörös «volt.

Reiner futó pillantást vetett a beszerény
kedő ifiura, azután Feldmannra szegezte te
kintetét:

— Talán ezt a giyereket is be akarta csap
ni? Vegye tudomásul, hogy «ha nem teszi meg 
azt, amit velem szembein, vállalt, lecsukatom. 
Ne próbáljon m égegyszer szökni, mert végér
vényesen rajta veszt. Az én« kezeim messzire el
érnek, Ha- most rendesen viseli magát, biztos 
megélhetése lesz. M egértette?

F elld ma n,n k é t ségbeese t te n teki 111 ge tett
Bélára. Naigynehezem nyögte ki a választ:

—  Ne féljen, direktor uram * .. csaJk a nőm 
akarta ezt, ő vit tl rá erre a kalandra. . .  más
kor nem leszek gyenge . . .



— Remélem... Isteni áldja. Estére legye
nek bent.

Feldmann kitántorgott, utána Béla. A fiú 
szerette ivolina mindjártl megrohanni kérdések
kel: mi történt, mi a baj:, de Feldmann túl ösz- 
szetörtnek látszott és nem merte kérdéssel za
varni. Csak ment némán utána.

A folyosón Feldmann füilkészőn az arcá
ba nézett. Azután rámordiult:

— Mért nem jöttek előbb. •. Reiner rá
jött a csalásunkra, most én iszom meg a levét. 
Most már menjen ...

Hirtelen eszébe jutott valami.
—i Várjon csak... magánál van a pénz? 

Nem adta oda véletlenül Jucinak?
— Nem- Nálam van.
— Hát akkor menjen a fenébe... Többet 

akár ne is lássam. Csak aiz ilyen mamlaszok
kal ne kezdjen az ember...
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Telkes nem is lepődött meg különöskép
pen.

— Éreztem, hogy baj lesz- Fontos az, hogy 
visszahoztad a' pénzt. Majd kipuhatolom, hogy 
mi volt itt tulajdonképpen a bibi.

Béla elmesélte, hogy Jucival miképpen tör
tént az eset. Az enyelgést elhallgatta.

— Te, ezék ki akarták a pénzt csalni és 
meg akartak szökni... Emlékszem én, ami
kor megismerkedtünk, Feldmann mindig azon 
törtle a fejét, hogyan szerezhetne annyi pénzt, 
hogy a nőjével együtt külföldre mehessen.. • 
Hát igy jártunk ... Most valami mást kell kez
deni ...

28

Másnap zsongó méhkas Molt az iroda és a 
gyárüzem.



— Sztrájkbalépték a munkások!
— Már le is törték a sztrájkot!
— A sztrájkotok egyrésze ¡kilépett a szak

szervezetből és újra munkába állott- A többi 
munkást újakkal pótolja Reiner ...

— A direktor titokban kitaoittatott né
hány uj szakmunkást. Ez a Feldmann segéd
kezett a tanitásban. Tulajdonképpen neki kö
szönhető, hogy a sztrájk és vele együtt a szö
vőmunkásók szervezete összeomlott. Ügyes 
fickó!

— Na, na, ügyes, de egy kis vaj van a 
(fején.. •

— Az most nem számit... ezzel mindent 
kiengesztel... Különben — a hang halkabb 
lesz — mit tett?

— Mit? Be akarta csapni a gazdánkat. 
Azzal az ürüggyel, hogy a sztrájk letörésé fi 
szervezi, nagyobb összeget csalt ki tőle és meg 
akart szökni- Persze, jóval kezdett ki.

— Hahaha! ... az öreg megfogta a jóma
darat, ugye? ...  És most, ha tetszik, ha nem, 
dolgoznia kell.

— Úgy van.
— Hiába, pompás ember a mi gazdánk. 

Ilyen körmönfont üzletembert ritkán ¡átha
tunk- ..

— Bizony. Pontosan kiszámította, hogy 
miikor lehet a munkások ellenállását megtör
ni.

— Már meg is (törték.
— Még nem teljesen. Egyesek otthagyták 

a szervezetet, de a többség még mindig bízik 
ebben az elavult intézményben.

— Kiváncsi vagyok, meddig tartanak ki.
— Aligha sokáig. Sóikkal nagyobb urak 

már ők, semhogy kereset nélkül éljenek. A leg
többjük családos ember és amikor még kon
junktúra volt, akkor házat vettek hitelbe, épit-



ikezteik és m iegyéb. Most megvan a ház, bele
öltek jó csomó pénzt és m ég fennmaradt az 
adósság is- Az adósság pedig veszedelmes ál
lat, fo lyton rágja  az ember 'fülét, lehúzza a f e 
jét és olyan dolgokra kényszeríti, amit egyéb
ként nem tenne m e g . . .  Majd, ha fize'tni kell, 
hogy a házat ne árverezzék, akkor jönnek visz- 
sza mindannyian szép sorjában .. .

—  Hacsak előbb nem, mert Reiner kiad
ta, hogy atki ihálróm napon belül önként jelent
kezik, azt mindlen további nélkül visszaveszi.

Röpködtek a szaiviak, a félmondatos m a
gyarázatok és a lelkendező ujsághiresztelések. 
A ihi'vatailínoikok örültek, keveset aggódtak és 
sokszor nagyokat nevettek- Akár a labdaru
gómérkőzés közönsége, amelynek csapata- már 
behozhatatianul vezet.

Béla övömmel eltelten ment haza. Letör
ték a szakszervezetet! —  állapiftlotta meg ma
gában uijongással. ü gy  érezte, hogy kemény 
burok pattant szét felettük és most szabad az 
ut előre, fel a m agasba!. . .

*

Délután kissé korábban menti be. A kapu
ban Feldmann és Klein-Katona, a fekete g y é 
reik vitatkoztak.

— Ezt nem szabad megengedni, —  mon
dotta Klein nyíltan Feldmann szemébe tekint
ve. —  A revizionista-cionistá mozgalom az 
egész cionizmust veszélyezteti-

—  Már ¡pedig csalki Jabotimszki mutatjia meg 
a zsidóságnak az utat —  válaszolta fö lénye
sen Feldmann. Vastag ajka szélén petyhüdten 
lógoitt egy cigaretta.

—  De hiszen Jabotinszki reakcionárius, 
nemzeti szocialista, zsidó hitlerista, — emelte 
fel -csodálkozással! a hangját Klein.



— Na és aztán? Maga1 még nem tudja, 
hogy a hitlerizmusé a jqviő? Hiszen beigazo
lódott, hogy a szocialisták nem képesek sem
mire, csak arra, hogy  a dolgozó emberek m eg
takarított keresményét elvegyék. Nem okos
kodással kell eldönteni a vitát, hanem kemé
nyen, erővel, mint Hitler. A vér és a faj a leg
fontosabb a világon . . .

—  Ezeik] hazug eszmék, amely melllett a 
nagy tömegek akár éhen vesznek . •.

— Maga hiszékeny idealista, fiam, amiive 1 
sohasem viszi semmire. Ököl kell ma, aki bír
ja, marja. Látja, ezek is vakon bíztak ai szer
vezetükben . . .  Egynéhány okosabb emberük 
otthagyta őket és most az egiész társaság kiint 
van, kenyér nélkül áll . ..

Hü\ elykujjiával az ucca másik oldala felé. 
bökött, ahol néhány elbocsátott szervezett 
munkás a csörgött és kémlelt az üzem felé-

— Lesnek bennünket, hogy miképpen dol
gozunk. De csak sokat alkalmatlankodjanak, 
majd fogadunk néhány mairkos embert, ¡akik 
bunkósbottal ellátják a bajukat. Bot kell ezek
nek, nem más., ram .

Az ajkára tapadt cigarettavéget (fölénye
den elköpte, majd bement.

Béla megkérdezte Klemtől, mi baj van a 
cionistáikkal.

—  Uj cioniistaegyesülietet akar alakítani. 
A revizioniista-oioinista egyesületet, ami reak
ciós — válaszolta dühösen.
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Bementék- Ott Balla azonnal e lfogta  Bé

lát.
— Jöjjön csak, fiam, (komoly beszédem 

van maiglával.
Bélát ¡rossz sejtelem töltötte meg. Na

gyon jéghideg aiz öreg.



— Nézze, fiam ... Maga látja, hogy a cég 
milyen nehézségekkel küzd.. • Elbocsátotta 
szervezett munkásait. Nem szívesen tette, de 
kénytelen volt ¡viele. Csökkenteni kell a kiadást 
-az egész v ónállón. Néhány tisztviselőt' is el 
kell bocsátania. Ezek között van maga is. Ma
ga fiatal, erős ember még, tud keresni más pá
lyát is.. •

Mélyen a fiú elsötétült arcába nézett:
— Előbb maguk, fiatalok, aztán ... majd 

mi, öregek is ...
A két füle mellett, belül az agyában alak

talan zsibongás indult meg. Gyorsan emelke
dett, mint duhaj forgószéloszlop nyári förge
teg előtt- Sustorgott, majd süvített, visított.

Harsogott belülről a két vésztrombita, 
alig hallott a Balla utolsó szavait.

— A felmondási időre járó fizetést majd 
megkapja a pénztárnál! és aztán minden jót 
magának.

Elment.
Béla úgy érezte, hogy megindul vele a ta

laj és sod’ródik megállás nélkül a mélybe, az 
örvénybe. Belekap az Íróasztalba, de az sem
mivé válik és ő zuhan tovább, ismét visszaesik 
a végső nyomorba, a legnagyobb bizonytalan
ságba. Akkor érezte magát igy, amikor meg
tudta, hogy a szülei eladták a földjüket. A 
föld, az ősanya, a szépséges tavaszt és érett 
gyümölcsöt adó föld, amelyet szeretett volna 
megszerezni, de most kicsúszott a kezéből. 
Sárgás, vöröses oszlop emelkedik szemei előtt, 
zizegő suttogás támad körötte, fanyar iherva- 
dásszag tölti meg a levegőt. Mi ez? Egy régi 
nyárfasóhajtás az őszi szélben- A szél meg- 
meghajlitjai, s amikor már a sudár nyárfa nem 
tud tovább görnyedni, akkor sárgás leveleit 
odaadja a szélnek. A levelek hosszú ívben re
pülnek le a földre, onnan újra tovább a vég



telembe ... Igen, emlékszik már. Ezt akkor lát
ta, amikor még kicsiny volt. Félős, ijedős ter
mészetű gyerek. Félt a nagyvilágtól, félt at
tól, ami reá vár, ha megnő. Nem szerette azo
kat, alkilk azt mondták: ha te nagy leszel, ak
kor majd neked is igy és úgy kell tenned. 
Gyengének érezte magát ehhez- Csak az any
ját szerette, mert mindig védte. És egyszer az 
anyjia nagyon rosszul bánt vele. Akkor jöttek 
először hozzájuk végrehajtók. Az anyja pa
naszkodott, hogy mindent elvisznek, a végre
hajtóik, majdnem sirt. Idegességéiben ok nél
kül megverte és azt mondta: Te cudar kölyök, 
te is csak bajt hozol a nyakamra, eredj vi
lágnak, nem kellesz nekem. Végtelen fájda
lommal elindult, még zokogni sem tudott. 
Reszketett a nagyvilágtól, az ismeretiemtől, de 
annyira (fáit anyja eljárása, hogy nem bánta: 
i-rikábo haljon meg a nagy fekete ismeretlen
ben, ami a falu tuteó vlégén kezdődik, vissza 
már úgysem mehet. Könnyező szemekkel ment 
és akkor csak egyszerre, látja maga előtt a 
nyárfát, amint sir, hajlong a bús őszi szélben 
és a levelek zokogva világgá mennek. Sokáig 
elnézte, aztán aláfeküdt a friss avarra és ott! 
találtak rá később, amint csendésen, megpihen
tem sindögáít.

•.. Eddig minden elment úgy, mint a vi
lággá repült sárga nyárfale vél. Vájjon ezután 
is így lesz? A sors mindig, újra tehetetlen kis
gyerekké roppant ja össze?

Kitartás, mégis, mindenek ellenére kitar
tás!
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Belépett a szobájába és megzökkent. Most 
vette csak észre, hogy szobája mélyebben fek
szik, mint a föld külső szintje. A vertfalu há
zat túl alacsonyra szabták és később ezen úgy 
igyekeztek segíteni, hogy a padozatot mélyi-



tették. Csak öt-hat centiméteres volt a mélyí
tés, de most mégis úgy tűnt föl, hogy lezuhant 
a mélybe ... Ezután ez a nyirkos, alacsony 
földes szoba tesz mindene. Fed! akart emelked
ni a magasba .és öt centimétert süllyedt. •. 
Csak igy folytassa, akkor nemsokára két öl 
mélyre /kerül...

A 'házigazdája kopogott be. Nyugtalanul 
nézett rá. Mi az, a Lakbérért jött? Hiszen még 
csak elseje van. Máskor egy hétig is várt. Vagy 
talán már tudja, hogy elbocsátották és éppen 
azért jötn, hogy biztosítsa a lakbért?.-. Na, ne 
féljen, .most még tud fizetni, dle aztán viége . . .

Átadta a pénzt. Az ember közömbösen él
tette, majd megszólalt.

— Ráér most este? Gyű j jön át egy kicsit 
a szomszédba, a Kelemenélthez. Hivott a múlt
kor, azt mondja, úgy sincs más dolgunk ilyen
kor és ő is ráér.

Kelemen tóishivaitalncxk volt, az ármen'tesi- 
tőnél dolgozott- Nemrégiben költözött Ko
vács Dénes nyugalmazott vasutasnak, Béla há
zigazdájának a házába.

Béla csak most vette jobban szemügyre 
Kelement. Semmi különöset se talált -rajta. Na
gyon szerény embernek látszott. Kis bajusza is 
félénken húzódott meg orra alatt, hogy mi
nél kisebb területet foglaljon el a világűrből. 
Otltl volt a felesége is, meleg tekintetű, de szin
tén szürke asszony.

A bútorzat és a szőnyegek fakultak. Lát
szott, hogy világéletülklben még a légy sem 
járhatott rajtuk piszkos lábbal. De hiába volt 
az évtizedes gond, az idő mégis elfu'tta a gyári 
üde9éget -róluk. Békésen -terül-t-ek el a négy -fal 
között, mintha nem is ők lennének a iváros leg
nyugtalanabb bútorai. Hiszen, hányszor, de 
hányszor keltek már útra, hogy vadidegen -he
lyen meleg otthont varázsoljanak gazdájuk ré



szere. Mindig szükebb térre szorultak össze és 
ezzel együtt lassan hült a családi otthon tü
ze is.

Az asztalion üveg bor és csillogó poha
rak. Kelemenné tésztát! hoz és kinél. Bélában 
a tészta ize felébreszti .a családi otthon meleg
ségét. Régi emlék, már hazulról is eltűnt... 
Most a szenvedés mocsaraiban siró vágy fogja 
el utána •..

Megindul a beszélgetés. Kölcsönösen meg
kérdik egymástól, hogy mi újság és vállvono- 
galtva azt felelik: Semmi különös. Béla ma át
nézett egy újságot és csak úgy viharzottak el 
előtte a nagyfointosságu nemzetközi esemé
nyeik. Németország válaszúton, Japán Kina 
nyakát iharaípdálja, Európa egy államában 
puccs történt, a parancsuralmak száma eggyel 
•szaporodott, iKreuger bukása megrázkódtatta 
egész Európát, Amerika sorsdöntő elnökvá
lasztásra készül, nagy pénzügyi botrány Fran
ciaországban, siviéd tudósok uj buzafajt ter
meltek ki, csalások, gyilkosságok ... Semmi 
különös. iEz az otthon úgy ál itt, mint szi
lárd vár, ahová nem hat el a világ zaja?.. • 
Vagy talán ezek az emberek .túl egyszerűek és 
stTuoctermészetüek ? ...

Az ármentesitőben nincs újság. Kelemen 
ezen könnyedén átsiklik és Bélára csap a kér
dése: Mi újság a szövőgyárban Reineréknél? A 
fiúnak torkában dobog a szive. Bevall ja, hogy 
már semmi köze a gyárhoz? Elárulja szégye
nét, Ihogy kidobták? Eh, még ne, majd ké
sőbb. Kelemennel szemben még egész ember 
alkar maradni:

— Nincs semmi újság.
Senlki sem nevet gúnyosan a szemébe. Mi

lyen jó, hogy ezzel a megszokottan perdülő 
szólammal elintézhet mindent és eltakartan 
maradinak a tátongó sebek.



A házigazda tölt mindannyiuknak és k oc
cintanak. Azután megered a beszélgetés csen
des zápora. A város különböző piszkos ügyei 
itóerülineik elő, minti amikor a zápor enyhe port 
ver fel ia fö ldről.

Kelemen a tá;rsulat könyvelőjén, kezdi és 
apró, személyi természetű pletykát mond el 
róla. Majd óvatos körülpislantások, neki-neki- 
rugaszkodások után megkezdi a támadásokat 
a főmérnök becsülete ellen. Elmondja, hogy 
az ármentesitő főmérnöke mennyire önző. 
Most indulnak a Gödrös-patak szabályozási 
munkálatai és a főimérnök ivíalóságos hadjára
tot folytat azért, hogy a munkálatokat családi 
vállalata kapja meg. Neki látszólag semmi hasz
na sem lenne a dologból, de azért ő is szé
pen keresne. A rokonsága valósággal tröszt, 
amely mindlen nagy kereseti lehetőséget rejtő 
gazdasági ágat (felölel. Ez a tröszt pokszerüen 
rátelepedett az ármentesitő társulatra, meg a 
környékére és szakadatlanul szívja társulat vé 
rét. A z ármentesitő u'táin rátérnek a villany
kérdésre. A vilianytáirsaság még húsz évvel ez
előtt kötötte a várossal a szerződést. Azóta  a 
nyersanyagok árai között hatalmas eltolódás 
jö tt létre és az áramfogyasztók egyszerre csak 
azon vették észre magukat, hogy nagyon sok
ba kerül a villany. Hangos küzdélem indult 
meg a villanytelep ellen, de az igazgatóság 
éveikig még csak kom oly tárgyalásra sem, volt 
hajlandó. Ekkor kiadták a jelszót.: bojkottál- 
ni a villanyt! Sok herce-hurca után meg is ál
lapítottak egy  napot, nemrégiben volt. Kele
men is egyik  segédszervezője volt a bo jkott
nak. Főileg azért, mert főmérnöke haragudott 
a villanytelepre- Buzgón hirdette a bojkottot, 
de azért a bojkott napján — és ezt alig hall
ható súgással közölté — hátul a hálószobában, 
jó l elfüggönyözött ablakok mögött, mégis



égetett villanyt. Hiszen felesége szemei gyen
gék és ő sem dicsekszik sasszemekkel. Este az 
U j Időket és a Színházi Életet olvasták az ágy
ban, talán csak nem rontják bűzös petróleum- 
lámpával a szem üket. .. Okos embernek' min
dig van mágiáihoz iv'aló esze. A bojkott ered
ménytelen volt. Hát persze, kinek is jutott 
eszébe ilyen lehetetlen dolog. A villanytelep 
nem kiskutya. Am ikor húsz évvel ezelőtt léte
sítették, alapítói igen jó l értettek ahhoz, hogy 
*a íváiros legbefolyásosabb vezetőit elszakítha
tatlan aranyláncokkal hozzáfűzzék- A villany- 
teüep volt az e?Lső nagyvállalkozás, amelyen az 
akidig üzleti haszonrészesedéshez nem szokott 
falu-fviáiriosiak szépen kereshettek.. Ez felébresz
tette a nagyvállalkozások iránti kedvet. Azután 
jö tt az aszfaltozás. Kelemen erre is tudott 
rosszat. Leleplezte a város nagy tekintélyű vezér
politikusát, hogy rengeteget keresett a .rossz 
aszfaltozáson. A városi erdő ültetésén szintén 
kerestek, a müutaík kiépitése, a városi tenyész- 
álKattefep felállítása, az uj. vámház és az uj 
polgári iskola épitése, azonkívül a gyógyfürdő 
kibővítése -mind-minid bőségesen buzgó kere
seti forrás volt az okos benjfentesek számára. 
M ég  csak a vízvezeték épitése hiányzik a vá
rosfejlesztési muniktérvből. Ez a legnagyobb 
faiüat. E zt eddig csak azért nem valósították 
m e g  mert egyrészt valóban túlságosam nagy 
munka, másrészt pedig mert még mindig nem 
tudták egymás közö tt arányosan elosztani a 
busás mellékjöve|d!élme)ket. De majd rákerül er
re is a sor-

Kelemen hátik lelkesedéssel és palástolatlan 
irigységgel beszélt ezekről a dolgokról. íme, 
mondtla végül, jelentősen Bélára nézve, sze
mesnek áll a világ.

Milyen jó, ha az ember idejében kiépíti a 
kapcsolatokat. Csak ügyesen oda fceü tartani



a zsálklot a nagy cséplőgép nyilasához és az
utáni állandóan folyik bele a tiszta búza. Anél
kül, hogy az ember megerőltetné magát. El
lenkező esetben, az ember kezét-lábát törheti 
és mégis csak elszórt buzaszemeket talál. Az 
embernek korán kell kiépítenie a kapcsolat» - 
kát. Kezdetben, amikor megindul hivatali pá
lyafutásán. Akkor üljön a husosfazékhoz és 
őrizze azt, nem törődve a többivel-

Béla a beszédből kiérezte, hogy a tárni
csok ineki szólnak. Kelemen hamarosan újra 
rátért ¡a Reiner-gyárra. Dicsérte: szép, nagy 
gyár, jöMője van. Csak nem eléggé jó az ügy
kezelése. Ez pedig sokat tesz. Ismerte a szom
széd városban levő »Viktória« szövőgyárat, 
amely a rossz ügykezelés miatt tönkrement. A 
hivatalnokok csapnivalóak voltak. Csak egy 
dolgozott igen ügyesen, úgyszólván a lelket 
tartotta az egész üzemiben: az ő sógora, Cseh 
Dezső. Nem azért mondja, mert sógora, de áil- 
talánosán elismerték, hogy kiváló szakember- 
Mi'lyenek a Reiner-gyárban a tisztviselők?

Bont töltött!, ittak. Bélának részletes jel- 
lemrajzot kellett adnia a tisztviselőkről. Rosz- 
szul érezte magát, amiért ezekről a kelemet- 
ilen dolgokról kíeltótt beszélni. Kelemen azt 
hitte, hogy amiatt beszél vontatottan, mert 
nem akar belső ügyeket elfecsegni. Ezért még 
bizalmasabb lett ai fiúhoz.

Béla ivégre megértette, hogy Kelemen mi
ért foglalkozik olyan ¡behatóan a Remer-gyár 
ügyeivel. Cseh Dezső Remetékhez akar belép
ni. Kélemen most a terepet vizsgálja, hogyan 
lehetne megindítani Cseh részére a honfogla
lást Bella lelkiismeret'furdalást érzett. Mindjárt 
efll kelkítit volna mondania, hogy őt kitették és 
az egész vállalat eresztékeiben ropog. Dehogy 
is vesznek fel most üj embert. Meg kellene



mondani... De nincs ereje, hogy eltépje a lát
szat-kötelékeiket, amelyek ehhez a Kelemen 
megbecsülésével köri tett meleg élethez fűzik. 
Olyan rossz eZtl mondani. Tegnap este is, ami
kor hivatal után bement az irodába, hogy 
holmiját összeszedje. A takaritólány csodál
kozva kérdezte, hogy Katona ur miért viszi el 
könyveit és iraltlait? Megmondta, hogy elbo
csátották. A lány először tréfának tartotta és 
nem hitte. Úgy fájt, hogy a lány is lehetetlen
nek tartja a dolgot és mégis igaz. Babonás 
érzés szállta meg: hátha a lány kételkedése jó 
jel. Hátha visszaveszik és visszahozhatja a hol
mikat, amelyek eddigi olyan szépen meghúzód
nak az Íróasztaliban. Azután a kis takaritólány 
mégis sajnálkozva .mondta: Hát Isten áldja 
meg Katona u r... Most is olyan rosszul esne 
megmondani- Hátha mégis visszaicsinálódifc a 
dolog, hiszen Kelemen és a házigazdá ja olyan 
természetesnek tartják, hogy ő a Reinemél 
dolgozik.

Kelemenné áltatni viszi Tibikét, ötéves 
kisfiát. Tibiké szeretne még maradni a nagyok 
társaságában és sir, kapálózik, de miniden, hiá
ba. Kel'emenéik jó szülők akarnak lenni és a 
fiuoskát szigorú szabályok szerint nevelik. Ez 
a fiucska második, későn, és váratlanul jött 
gyertek. Van egy felnőtt lányuk, akit mindig 
becéztek és mégis tizenhétéfves korában meg
szökött egy fiatalemberrel1. Azóta 'külföldön 
ét, Isteni tudja, mi lett belőle. Erre a kisfiúra 
nagyon vigyáznak, nehogy az ő élete is rossz 
sinpálrra szaladjon.

Uj vendégek érkeznek. Egy lány és egy 
fiatalember. Bélának a lány nagyon ismerős. 
Valahol már látta, de nemi jut eszébe hol. Be
mutatkozás, a lányt Magdának hivják. Magda 
a kézfogásnál könnyedén odaveti: Magát kü



lönben már ismerem, maga a Reiner szövő
gyárban d o lg o zo tt . . .

A finnak arcába szalad a vér, majd hal
kan: Igen, sajnos, csak dolgoztam. Kelemen 
•felüti a fejét: Hogyan? Béla zavartan: Most 
ejllbo . . .  létszámcsökkentés volíti lés • .. k ilép
tem. — Ne mondja, hát Reineréknél is leépíte
nek? . .. Ejnye, hová jut ez a világ? Minden
felé csak elbocsájtások, fizetéscsökkentés. M in
dig több a munkanélküli, egyre nagyobb a 
nyomor. Ejnye, mi lesz velünk? . . .

Béla leforrázott an ül a helyén. A házigaz
dája meglepetten néz rá. Újra tölt, dé most 
nem kínál senkit, csak maga iszik. A társalgás 
ismét- meginidul, dé a fiú kimarad belőle. Kele
men 'nem is törődik íviéle. M agda veszi észre 
először félreesettségét és szól hozzá:

— Maga most hová megy? Irodába? H igy- 
je meg, nem érdemes. Az embert csak agyon 
dolgoztatják, de nem fizetik. M ég jobb, ha f i 
zikai munkát tanul a;z ember. M aga diáik ugye? 
Ha a maga helyébe lennék, jelentkeznék Rei
ner gyárába a szövőgépek kezelésére- A mun
ka mellett taimuílinék is. Most úgyis keresnek 
oda ügyes fiatalemberekét. A Feldmanm csi
nálja a dolgot, ismeri ugye? Ha ¡diplomái, ak
kor is jó, ha mellékesen van testi munkára 
képzettsége. Az ember sohase tudhaltja . . .

Jólesett hallani a lány szavait. Vájjon hon
nan ismerheti? Áh, persze, a Feldmann barát
nőjének az ismerőse. Jucival -látta néhányszor 
együtt. Igen, a Jucival •. . Helyes, szép lány, 
nem is öreg, de biztosain ő is olyan, mint Juci

. . .  Ez a fiú kije? Bizonyosan a barátja . . .  E l
lenségesen nézi a fiatalembert. Irigyeli. Aztán 
kiderül, hogy a lány bátyja- Fellélekzik, majd 
csípősen megkérdezi magjától: Most mit te 
szel, miiért irigyelted? Egész este érdeklődve



í ig y e ii a lány mozdulatait. Élénk, . beszédes 
szeme és fürge észjárású, okos lány.
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Könyv é!! előtte és mereven nézi. Tanulni 
alkar, de a száraz mondáitok sehogy se mennek 
fejlébe. Álmos. Kint a szeptemberi nap úgy tü
ze!;, mintha nyár lenne. Zsongó déliutáni csend 
üli meg a szobát. Arra gondolt, hogy délelőtt 
bent járt a házigazdája, aggodalmaskodó kép 
p d  érdekilőidiött, hogy miért bocsátották el és 
hol kap majd állást.. Azután arról beszélt, 
hogy milyen lakásszüke van a városban. Most 
is volt itt ikiét /fiatalember és ki akarta venni 
ezt a szobát. Ő azt mondta, hogy egyelőre 
nem adja másnak, van lakója .. ■ —  M it jelent 
ez? Azt, hogy a gazda is tudja, hogy a jövő 
hónapi bért már nem képes megfizetni.

.Fejé lehanyattilík a karjaira. Az asztalira 
borút. Eh, bánja fene, lesz ahogy lesz. Alud
junk és feledjük el a gondokat. Szemei már 
a szunnyókálás jótékony hullámain úsznak. 
Kint, messze kellemes női hang énekel elmyuj- 
tottan, olyan mint a juniusreggeli napsütés. 
Kék itió hullámzik előtte, a reggel friss suga
ra i táncoinak rajta- Fehér női alaik emelke
dik ki a fodrozó hullámokból. Telt idomú, fe^ 
héres-rózsaszin bőre kívánatosán üde. Kilét) 
a vízből, egész teste buján meztelen. Melle, 
combjai ingerlőén villannak. Leheveredik a 
selymes fűre és biztató mosollyal vár. Jó vo l
na odarohanni és szilajul megölelni. Rohanni 
akar, de nem tud, mert úszik, igen, erős, len
dületes karcsapásokkal szeli a kék hullámo
k a t Mindjárt a parton lesz, ott, ahol ő fele
szik . •.

Hangokat hall. Női hangok szóródnak e! 
az ablaka alatt. Behatolnak értelmébe és mint 
a fénytöri kristály úgy elváltoztatják az álom-



képzeteket. Sokszínű kép és sokárnyaíatu iz 
buzog fel benne. Gyermekkori nyári álomból 
ébrefdt ilyen szines világra, ösztöne visszament 
a gyermekkorba gondtalan pihenésért.

Felkapta a fejét, de továbbra is féláliom 
bán bóbi sikált. Nő •.. Élete ebben az irányban 
is csonkái. Régi időkben ilyen korban már 
megházasodtak az emberek. Volt munkájúk, 
feleségük, gyermekeik szülöttek és haladtak a 
■'rjeimdes életű emberek utján, ősei mind igy 
éltek. Idejében, nősültek, mindjárt, ahogy meg 
férfliasodtak. Ő az első nemzedék, amely ezt 
nem telheti. És vele együtt a többi mai fiatal 
is- Természetellenes éleit ez igy és eltart még 
vagy tiz évig. Hatalmas ösztön lángol ben
nük. Belső tűz, amely gyermekkoruk óta mind 
erősebb lángnyelvekikel ég, de ezt igyekeznek 
eltitkolni. Tiltják az iroCf. erkölcsi szabályok, 
amelyeket a kicsapongás megakadályozására 
tart fenn a társadalom. Legnagyobb részük 
— mint barátai is — hallgat róla. Egymás kö
zött sem igen beszélnek erről. Hallgatnak a 
zsongó éjszakák gyötrelmeiről- Tántorognak 
•a létfenntartás és a fajfenntartás szakadéka! 
között. Ő is nagy gondban van, hogy éhét tud
ja csillapítani és amellett párhuzamosan foly
ton ott! bujkál benne a másik kívánság gon 
dollata is. Ha arányos arcú és szépvágásu sze
mű lányt pillant meg az uccán, ha karcsú és 
telt alakú nő suhan el előtte, fellobog benne a 
váigy. Buzog, buzog benne az élet és nem élet 
igy az élet.

Tegnap este is valahogy megtetszett az a 
lény. Nem csúnya... és hozzá még bizonyo
san olyan Jucis természetű- Kár, hogy nem 
találkozik vele sűrűbben. Arra pedig nem ren 
dezkedhetik be, hogy azt a lányt kerülgesse. 
Nincs pénz ... Különben is: bizonyosan vart 
neki ifiuja, talán nem is egy.



Mit mondott? Álljon be a szövőgyárba 
Brrr...  most keztíéni aiz inaséiveket? És még
is, meg kell kísérelni.. .  Ez szintén egy tehe
tőség-
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Naphosszat járja a/ várost. Ügyvédekhez, 
¡kereskedőkhöz, szállítócégekhez, azonkívül 
mémölkli és egyéb irodákba kukkaint be. Ég 
az arca a szégyentől. Nem termett koldulásra. 
És ¡nem kenyere az öndicséret. Hogy ezt tu
dom, meg azt és ennyire tudom, meg annyi
ra. Nem igen itbdok én semmit se még. Amit 
Inam bíznak, azt elvégzem becsületesen •..

Amiig belép és még nem ismerik jövetele 
célját, kisebb-nagyobb érdeklődést kelt. Egye
sek! várakozón ,is néznek rá. Hátha éppen ő 
hozza .a sültgalambot, amit a háború óta za
varos rajongással folytion várnak. Azután...

Hidegen: Nincs szükségünk uj alkalma
aottrai-

Sajjnáfliközón: Igazán kár, éppen a múlt 
héten vettem fel uj embert...

¡Gorombán: Hogy gondolja ezt? Hiszen 
mi is most bocsátottunk el alkalmazottakat.

Gúnyosan: Jó, jó, ¡maga dolgozik1, tudom, 
de nem mondaná meg, miből fizessem? Vagy 
a|kiar ingyen dolgozni?...  Na, nem: kérdezem, 
mert még erre is rááll-

Kétségbeesetten: Maga is munkát akar! 
Mai már a harmadik! Mi lesz vélünk, te jó Is
ten, mi lesz velünk. Amerikában tizenötmilió 
rniunkatnélküti ivains it!e jó Isten!

...  Betört a jég és ahogy kifelé szaladna 
a partra, minden lépése alatt leszakad' a jég
tábla. Ahogy jár-kel az uccákon, pillévé vált 
éflsángulLt Jlevelékl röppennek le a fáról. Izga
tóami fanyar illatot lehelnek. Oly jó lenne sár-



g|a falevéllel elsodródni messzire, halódó tom
bol erdőbe, vaigy a mezőre. Ott most szántják 
a kukoricafö'ldleket. A csumák bozontos fekete 
fejjel (fordulnak ki a főidből- Tyufcok, csirkék 
haliadnak az eke titán és szorgalmasan kapar- 
gatnak az üde földlsziaigot árasztó szántásban. 
Fehér kukacok perdülnek ki a felhasitott, eke 
vastól fénylő fekete földből és a tyuikok fa
lánkam kapnak utániDk. Azután zörög a vető
gép, mint nagy vasfésü és néhány hét múlva 
apró üdezöld ¡lámdzsácskák fúródnak ki a fe
kete földből... Először zöld kefe lesz a me
zőiből, majd kócos buzagyeppé szelidül a ve
tés. Ki a mezőre, ki| a szabadba 'innen, ahol 
minden törik, szakaid, a társadalom zuhanni 
engedi.

*

Otthon levél «várja. Furcsa, nagy, szálkás 
betűk, mintha csak ludtoHal intíák vo’na. Apja 
küldte- Vajjion mi történhetett otthon? Apjá
tól még csak egy levelet kapott életében, azt 
is akkor, amikor az édesanyja súlyos beteg 
voilt.

„Haicsak birsz, fiam, gyere haza, vám egy 
jó bérleti megoldás. Ha jól dolgoznánk, szé
pen kijönnénk belőle. Gyere minél előbb, majd 
itthon bővebbet.“

Megdobbant a szive. Tehát mehet (ki a 
szabadba. A mezőre. Jó bérleti megoldás. Ép
pen végszóra jött ez a levél. Már úgyis egyre 
fenyegetőbbéin magasodik föl annak a réme, 
hogy be kell állilni inasnak a Reiner-gyárba- 
E’ddig meg se merte kísérelni a jelentkezést. 
Inkább mezei munkát végez, minthogy gyár
ban raboskodjék.

Holnap reggel megy. Igen, de nincs pén 
ze a vasútra. Pénze? Minek pénz? Hát níincs 
két jó lába? Megtörténití már évekkel ezelőtt,



hogy júniusban, amiken vakációra haza akart 
utazni, nem volt pénze. Várni kellett volna 
még egy napot, hogy hazulról pénzt kapjon. 
Dehogy várt. Reggel1 nekivágott a mezők bu- 
jazöld kalásztengerének és délre hazaért. Most 
is vakációzik, a dolgos életben kapott nem- 
várt vakációt, bizonytalan időtartamra-
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Másnap reggel nyütt ruháit vette fel és 
nekivágott az országúinak. Kedvvel ballagott 
faluja felé. Az országút szélesölelésü volt és 
jámbor, mint egy nagytőgyü tehén. A meg- 
koppasztott tarkóju eperfák barátságos sze
mölcsökként dudoroldtak. Kétoldalt a lompos, 
vénasszonymódra megöregedett kukoricatáb
lák ingerlőén sárga csőveket rejtettek keblü
kön.

Vigan baktatott. Azonban ábrázata nem- 
sokáira aggodalmasra fordulít1. Fekete borulás 
jött délifelől és csakhamar az egész égbolt tele- 
szafllaidt (felhőkkel. Még villám is csattogott'. 
Késő szeptemberi villám.

Hamarosan megeredt az eső. Mintha csak 
dézsából öntötték volna.. Széleslombu akác ala 
szaladt. A közelben zöklelő fákkal köritett ¡ta
nya fehérlett. A félszer alatt kis sereg kukori- 
caszedő napszámos húzódott meg- Egyszer 
csak azon vette magát észre, ¡hogy a félszer 
aló! Hányok nevetgélnek és integetnek feléje.

Kicsit megenyhült az eső, de uj nagy fe
kete felhő nyargalt az égbolt csúcsa felé, 
jobibra-bailra hullámozva, mint részeg kocsis 
szekere megvadult lovakkal.

—i Gyüjjön ide! — visongatták 2 lányok.
Béla körülnézétit a fa .alatti kis száraz szi

geten, hogy ez a kiáltás neki szól-e. Erre a



félszer alatt harsány derültség szökellt a feke
te ég felé.

— Gyere öcsém má, mer onnan elvisz a 
förgeteg, — biztatták az emberek is.

Fejét vállai közé húzta és átfutott a fél- 
szerbe. Alig, ¡hogy beért, a háta mögött na
gyot dördült a (viiíág és csobogva szakadt a sű
rű eső.

A tágas félszerbeni jó meleg ült meg- Roz
zant kocsi és két fiaeke állott egy rakáson. Élén
ken ¡látszott róluk, hogy tyúkok éjjeli hálásra 
használják. Mellettük ¡nagy rakás hajas kukorica 
húzódott meg.

Kérdezték, ¡honnan való és kifia. Azt vála
szolna, hogy munkanélküli ácssegéd és a harma 
dik faluba megy. Nem akarta elárulni, hogy ki
csoda és hogy az első faluba ¡igyekszik. A nap
számosok között lehetnek ifalujabeliek is és 
nem szerette volna, ha kérdezősködnek.

Röviden felelt a kérdésekre. Az egyik öre
gebb féflfi — ¡akit Jani bácsinak szólitiortttiak, 
— fejcsóválva mondta, hogy hát ha nincs mun
kája, akkor miért .nem áll be kukoricát szedni.

— Oda is vagyunk má elegen, — válaszol: 
egy fiatalabb-

Béla ezzel .a fiatailabbal, akit Gyulának .ne
veztek, szóba elegyedett. Beszéltek termésről, 
időjárásról. A fiú egyszerre csak azon vette ma
gát észre, ¡hojgy jól érzi magát, megnyugodtlan 
nézi a földön bugyborékoló záport, mintha 
meleg családi fészekből tekintene ki.

Az eső csak nem akart elállni. A napszá
mosok, — öregemberek, legények és lányok — 
letelepedtek a kukoricarakáshoz és hozzáláttak 
a 'kukoricátosztáshoz. Végigülték a rakást és 
a széléről lassan szedlek a csöveket. A rakás 
nemsokára olyan volt, mint a szakadozó fo 
lyópart, amelyet hullámok mosnak.



Béla is hozzákezdett a fosztáshoz. Igyeke
zett nagyon ügyesen dolgozni. A mellette ülő 
iami bácsi mégis rászólt:

— Hiába, ecsém, meglátszik, hogy városi 
vagy.

Béta csak hallgatott. A lányok visító han
gon énekeltek, ide kedves és szép volt. A le
gények vastag malacságokat mondtak és lá
nyok hasonlóan válaszoltak. A házasemberek 
csandésfoiyásu beszédbe ereszkedtek.

A napszámról folyt a szó. Hogy milyen 
keveset fizetnek. Itt még csak megjárja, de a 
szomszéd határban, alhol a fösvény bunyevác 
gazdák latonak, ott nagyon-nagyon gyengén 
csergedez a bér. Bélát egyszerre csak megüti 
a szó: az öreg Körösi Jánosról, Ferencsik nagy- 
gaizda rokonáról beszélnék. Szidják, hogy mi
lyen kevés napszámot aid és mennyire megdol
goztatja -az embereit. Elgész nap le nem venné 
a szemét a napszámosokról-

•Egyikük viisszakanyarog a háborús emlé
keire és elmondja, hogy milyen nehéz volt az, 
almiiikor a nagy csúnya talián hegyek között 
kellett mászkálni. Sokáig portyáznak a hábo
rús tereken, majd ezzel végzik: Veszett fene 
volt a háború, nemcsak az embereket vitte el, 
hanem a régi jó időket is. Azok a régi jó idők! 
Bizony ... Ezen keseregnek egy ideig. Akkor 
az egyik -azt mondja: no, de nemsokáig tart 
már. Néhány közömbös szó, utána a társához 
hajol: Azt beszélik.. • a rádió ... Béla érzi, 
hogy mégis, az ő személye hangfogó. A har
madik szomszédja, egy sovány -arcú, élénksze- 
mü ember: — Én meg .azt .momldom, hogy nem 
tesz addig jó a szqginy embernek, amég a gaz
dagok gazdagok maradnak. Azt mondom nek
tek, még fél év, oszt akkó kiszen van... Bé'a 
megrendült. Mennyire dátumoiznak ezek. A 
nyomorúság határidőt kíván, mégpedig mind



röjvidebbet, hogy az ember tudja: nem tart
örökké a sanyarú sors, érdemes tűrni-

Betörésekre, lopásokra terelődik a szó. A 
kukoricásokban sok tollvaj rejtőzik. Bernt a 
községben pedig gyerekek betörőbandája ga • 
ráizdálkodik. Gyerelkiefc, még iskolába járnak! 
Az asszonyok szörnyülködnek.

— Bizony, nem is csuda ez, amiikó nincs 
ott-hun miit enni, kivált, ha még beteg is van 
a háznál, — mondja az egyik.

— Meg az is az oka, hogy márna má nem 
tanítják az iskolába a gyerekeket olyan jól, 
miiint az én koromban, — szólt egy öregebb 
ember.

— Úgy vaui- A tavaszon mondom a fiam
nak, aki má a negyedik osztóiba jár: olvasd 
fönszóvall a kailandáriomot. Hát betűzi, de álig 
tudja. Mondok, háti híjába járatlak iskolába? 
Aszongya, tud ü olvasni jobban is, csak nem 
magyar betűket. A másikat meg, amit egyifoly 
tába olvasott, nem igen értette, hölgy mire 
mén.. • Mohát, mondom neki, valahogy csak 
kő rendesen értened az olvasást. Oszt azután 
megtan/itottam a magyar olvasásra.

— Nem bánnám én, akár hogy is vóna, 
csak aninák vissza nekem a hosszú árendáju fö 
démét, — szólalt! meg egy öregebb.

— Hászen jjó is vóna, ha az ember kíván
sága teljesülne. Akikor én azt kívánnám, hogy 
adják vissza a födémet.

Egy középkorú ember mondta ezt. Kis
gazda volt, éveikkel ezelőtt ment tőinkre. Most 
került először be a napszámosok közé dolog
ra- Néha látszott, hogy fészélyezetten érzi ma
gát.

— Mert én igazán jogosan visszakövetel
hetem a földemet, — folytatta. — Tülem a 
bankok vették el. A Fekete ügyvédi, — aki a 
Hitel-önsegélyző bankba van, mindég mondta:



igy kedves barátom, úgy kedves barátom, ez a 
ba/rtk megsegíti a magyar gazdákat. A vége az 
lett, hogy a inagy kamatok megettéik a födé
mét. Kisegítettek, belőle.

A dohámycsempészekre siklott át a, szó. A 
finánc aki most isméit nagyon hajkurázzák a fa
luban azokat, akik dohányt vágnak és adnak 
e l Pedig hilálba, mert a faluszélén sok' szegény
ség csak abból él télen át. Ha beviszik a bőr 
tönbe, hát legalább a télen át lesz mit ennie-

Béla most amoda, a fiatalokhoz hegyezte 
a /fülét. Valami veszekedés-féle tört ki közöt
tük. Egy alaposan felvágott nyelvű, szépen for
mázó lány állott a veszekedés központjában és 
egy termetes, erélyes áJiu legény. Ugyláíszik, 
hogy eddig nagyon jól megértették egymást, de 
most valamin összekaptak. A legény nagy gar- 
ral jelentette ki:

— Délután elmegyek, sürgős dógom van a 
faluiban. Úgyis csak erre a hétre szegődtem 
ide. Elmegyek, mégha balták is esnek az égbül.

A lány felrántotta a vállát:
— Eredj, a fene bánjai. Ne is lássalak 

többet.
A munkásokat ebédhez 'hívták. Béla az 

eget vizsgáltai. Az eső majdnem elállotit, éppen 
csak hogy szemerkél®. Az emberek észrevették,, 
hogy az időjárást kémleli és hivták:

— Gyere te is öcsém. Gyűjjön maga is, 
enni. Maga is dolgozott megérdemli az evést. 
Az idő nagyon csalóka, márna még sokat esik 
az eső!

Bevitték. A lakóház hosszú, tágas folyosó
ján ettek. A mázolt földes padozatra tiszta zsá
kokat térit ettek és azokra kétfelől bádogtányé- 
rokat raktak. Nagy, párolgó levessel telit! tála
kat tettek a zsákokra. A napszámosok melléjük, 
telepedtek és úgy kanalázták a levest. Béla is 
leült, de sehogy sem találta a helyét. Vigyázott



arra, hogy viselkedése ne Legyen kíirivó. Óvako
dott attól, 'hogy ügyetlenkedjék. Az a lány, aki 
az imént összeveszett a szeretőjével, mellé ke
rült és félszavakkal feltűnés nélkül igazította,, 
hogyan viselkedjék. Krumplileves volt, olyan jól 
esett, mint ahogyan i g a z á n  már régen nemi íz
lett étel. Utána sürübabot aidtak, minden sze
mély részéne egy-egy darab agyonszáritoltit, de 
jól kifőzött sonkával. Béla úgy érezte, hogy a 
füstölt sonka kicsit meg is büdösödött, de azért 
pompás étvággyal ette. Amikor megebédeltek 
kéjesein nyújtózott ki és nagyszerűen érezte 
magát.

Ebéd alatt ismét lezáporozott egy kis eső, 
majd újra csak szemerkélik Megint fosztáshoz 
kezdtek. Szerencsére nagy tömegű hajas kuko
rica állott még a félszer melllett. Nekiláttak és 
kosarakkal egy-kettőre behordták a félszer alá.

Béla most mér 'komolyan elhatározta, hogy 
inlduil. Még világoson haza akart érni. De a gaz
da tartóztatta.

— Ne menjen, én mondom, mert nagyon 
megázik. Nincs annak, értelme, hogy csuromvi
zes legyen. Maradjon itt reggelig, akkorra már 
jó idő lesz. Lehet, hogy én is itludoik ajánlani 
munkát...

Mainadt, mert az eső valóban, újra a leve
gőiben lógott. Fene bánja, — gondolta — igy 
érdekesebb. Otthoni látogatása úgysem hozhat 
komoly örömet.

Zsongó csend ülile meg a félszer alját. A 
szó elhalt. Mindenki elgondolkodva fosztoga
tott. A félszer előtt már hatalmas domb emel
kedett az összehányt kükoricahiajból. Egész el
zárta a kilátást.. A fiú kiesé unta magát. Később 
újra megeredt a beszélgetés. Megnyugodva hall
gatta őket. Úgy érezte magét, mint gyermek, 
aki nem törődik a saját sorsával, mert ifelnöt-



teikié a gond. Édes nyugalommal pihente az 
utóbbi hetek izgalmait.

Az egyik öreg szava verte fel gondolatai
ból:

— Ilyen mesterlegényt se láttiam, aki min
dég csak hallgat.

Elmosolyodott és rendületlenül hallgatott 
tovább.

Alkonyaikor már teljesen e!áIlőtt az eső. 
Sőt az égbolt ki is tisztult. Béla megint menni 
akart, de nem sokat kérette magát, maradt.

Vacsorára sürükrumplit ettek. Azután 
aludni tértek. Nagy, hosszú istálló egyik felében 
szalma állott', ott vackoltak maguknak. Pok
rócokkal takaróztak.

Bétát Julosa igazgatta helyre. Az a lány, 
aki délelőtt összeveszett a szeretőjével. A le
gény beváltotita a szavát és elment. Jülesa este 
túlságosan jókedvű vioilt. Ő ónelkelte legdéva- 
jabbul:

Te mész balra hűtlen babám,
Én meg megyek jobbra ...

Kedves lány —■ állapította meg a fiú.
Este sokáig nem tudott elaludni. Hallgatta 

a lovak csendes aíbnaikiolását. Az istállószag kis
sé bántotta és a bolháik hevesen szívták a vérét. 
Egytne forgolódott. A Itiöbbi már hanyatt, ki 
hasraPékve horkolt.

Egyszerre hallk pisszegést hallott. Utána 
feíeméJkedett két alak és kiosont az istállóból 
Úgy vetnie észre, hogy egy legény és egy lány.

Már félálomban volt, amikor valaki meg
érintette a karját:

— Pszit.. .  suttogta egy női hang a fülébe. 
Keljen fel. Itt nem lehet aludni, mert nagyon 
csipnak a bó'hák. Én tudók jobb helyet.

A fiú álmosan kinyújtotta a karját. Meleg, 
puha leánymelilbe ütközött. Felriadt.



.Jutcsa volt. Erélyesen megfogta a fiú kar
ját és húzta ikiifelé. Az istálló mellett állott a 
félszer, ©dia menteki. Behúzódtak a kukoricahaj 
mögé. A lány könnyű kézzel eligazította a ha
ját, ráteritette pokrócát és lefeküdt. A fiú né
hány pillanatig még állott. A lány megrántotta 
és a fiú (lezuhant mellé.

— Na de vigyázzon, nem szabad rosszalkodni 
— kaparászott a lány és közelebb húzódott. A 
fi.u kinyújtotta a karját és átölelte. Arcuk ösz- 
szeért.

Fülledt meleg volt a félszerbeni.
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Hajnalban keltek. Bélát enyhe bágyadtság 
töltötte el, de jól érezte magát. Azon gfoodo'- 
kodott, miikor induljon. Julcsa marasztalta. Ma
radjon itt mára is.

Kimentek a kukoricafölöre. A földön zi
lált, bekötteltJien fcukoricafcévék sorakoztak. Az 
e9Ő úgy beleverte a puha földibe, hogy valóság
gal ki kellett tépni. A férfiak előrementek és 
hajlékony kukoricaszáirrail, meg nedves kóróval 
bekötötték Az asszonyok utánuk' haladtak és 
kúpokba .hordták a kévéket. Béla az asszony ok - 
kail tartott. Kegyetlen hideget érzett. Amint 
megmarkolta a kévét mintha jeget fogdtt vol
na. A kévék nagyon, nehezeknek bizonyultak. 
Alig volt ereje a cipelésükhöz. Szégyelte, hogy 
a Lányok könnyen hordják, ő pedig annyit szen
ved, amig egyet-egyet a kúphoz visz.

A gazda ment hozzá.
— Maga ne dolgozzon itt, hanem csinálja 

meg a görémialti Lesz legalább két napra va’ó 
munka, sok javítás akad rajta. Van véső, szög, 
fűrész minden. Fölöstököm után kezdheti.

— Jó lesz ... felelte és azon töprengett, 
hogyan szökjék meg. Még majd górét kell ja-



vilaui és azlti se tudja, mi fán terem az ácsmun
ka. Szép kis ácsliegény ...

Nemsokára a lábon álló kukoricához ka
rúit. Beosont a sűrűbe, azután egyenest az or
szágút felé... MLre kijutott az útra, a harma
tos levelektől csuromviz völt.
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Oltthon szörnyülklödve fogadták. Hogy sá- 
rózhatta ennyire be magát!... Hol járt, merre 
járt?

Tisztálkodás után csendesen leült egy sa
rokba. Nézte, hogy az eső, a hideg és a szük
ség mennyire összeszorifcotta az egész családot 
egy szobába. Tele volitj ia szoba rozzant bútorok- 
kát, száradó ruhákkal és mélengő csaMdltagok- 
kaL Mégis, a rtaigy zsúfoltság ellenére is egyre 
csak azt hallotta: Nincs, nincs, ez kell, az kell. 
Eszébe jutott, hogy tegnap milyen jól érezte 
magát? Egyéni felfogás diolga. Azoknál na
gyobb az inség ... mégis ők igénytelenek... 
Segíteni kellene ... iitt is, ott is...

Érezte, hogy nem birja ki sokáig. Ez még 
nagyobb börtön, minit a városban a mély pado
zatú szobácska. Itt több kificamodott sors fo
nódik össze erős szenvedés-kötéllé. Mikor 
lesz már jobb a sors? ... Hallotta, hogy a múlt
kor nagyon bizakodtak, mert a képviselőt, a 
járás nagy politikusát egy könnyelműen kiej
tett Ígéretével sikerült ismételten szaván fogni. 
Apa kortese volt «■ választásokon és a nagy po
litikus akkor úgy szórta az ígéreteket, mint a 
karácsonyi csillaghányó a szikrát. Apát kedves 
testvéremnek szólította., kedélyesen bátya m- 
uramozta, pedig nem is volt fiatalabb, csak apa 
idősebbnek látszik, mint amennyi valóban. Ö 
bekerült és apa továbbra is állás nélkül tengő
dött. Pedig (tehetne apjáért valamit, mert be-



totyálsos politikus, hiszen olyan hű kísérője a 
hatalomnak, akáir az árnyék a fénynek. A múlt
kori bizakodás is hiába váló volt... Se apa nem 
jiulfcottlt állásiba, se a tanító nélkül lézengő pusz
tai gyerekek iskiolaiügye nem intéződött e'l.

— Fiami úgy gloinldloltaim — kezdte ebéd után 
az apja, — hogy ajánlják ezt a Losonci-féle 
kisbirtokot bérbe ...

— Á hadd el, úgyse lesz aibból semmi, szólt 
közbe az anyja. Mondtam már, hogy, hagyj fel 
az ilyen tervezgetéssel. Inkázz nézz magántanu
lók után.

— Úgy gondoltam, folytatta az apai, hogy 
azt kivennénk. Dolgoznánk szorgalmasan, a- 
rraelett te taniullbatnáil is. A testi munkát hama
rosan megszoknánk ...

Béla a hajnali lucskos hideg kukoricaké
vékre gondollt!.

— A munka nemi szégyen — folytatta, in
kább csak magának beszélve. Mindenkinek dol
gozni kell. Ha az emlbert nem hagyják egyik 
térien dolgozni, akkor más területet kell keres
ni a miunka számára. Látod, a Ferencsik gye
rek, a te társad is lement a pancsevói rétre 
llöbbddmagával...

Béla, felélénkült:
— Hogy vannak? Sikerül nekik a munka?
— Részleteket nem tudok, ezt is csak úgy 

hallottam az itteni rokonaitól.. .  Hát szóval 
bérbevennénk a Losonci földjét és ...

— Ugyan honnan veszel rá pénzt ? — .szólít 
közbe az anya. És kocsit, meg lovat, ekét, ve
ti őgépet, mindtent kell vásárolni.

— Honnan... ¡honnan ...  hát majd csak 
lesz valahonnan. Majd meglátjuk ...

Felkelt és lassú lépésekkel kimerik Béla 
hosszan nézett utána. Érezte, hogy a bérletiből 
nem lesz semmi. Apa szalmalánglelkesedése



most utolsót pislákolt. És valóban, igaza van 
az anyjának: honnan, ugyan honnan? Hiszen a 
gazdáikodás'hoz is ezernyi dolog szükséges...
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Amikor haz,ainduilt, aizt remélte, hogy majd 
jó hairapnivalókkal megrakottam tér vissza. 
És mégis, alig hozott egy kis szalonnát, kenye
ret, meg néhány kenésre elegendő vajat. Most 
ujina itt áll ai nyirkos, mély padozatú szobában, 
minden nélkül. Újra nyakába kell venni a vá
rost, okvetlenül. Gyerünk előre!

Elment egy ügyvédi irodába. Hiába. Utána 
az uccán 'találkozott Czeglédi Pállal, a helyi 
Közlöny fiatal »üstököséivel, ahogy ismerő
sei enyhe gúnnyal nevezték.

Czeglédi Pál rohant és csak egy pillanatra 
állott meg Béla előtt olyan hirtetenséggjel, 
hogy a saját lendületétől majdnem előre bu
kott.

— Szervusz Katona. Jó tervem vain a szá
modra, de most nem. érek rá dumálni. Majd 
estére találkozunk a korzón és akkor beszé
lünk. Szervusz.

Már rohant is. Béla meglátta, hogy élénk- 
szinü Színházi Élet példányt visz a kézéiben. 
Utánairamodott.

— Te Czeglédi add kölcsön a Színházi dalt1. 
Estére visszaadom.

Czeglédi már nyújtotta is.
— Jó, de biztosan hozd ki a korzóra.
Elrohant. Béla boldogan sietett haza. A

Színházi Étet úgy pottyant az ölébe, mint a 
mennyei manna. A legfrissebb szám, tele pom
pás képpel. Még érzik rajta a nyomdafesték 
üde, izgató illata. Már hazamenet közben 
olvasta.



Egiész délután uszoitt a színházi világ bol- 
dbgságos árjában. Pesten, Bécsben, Pári&ban, 
Londonban, Hollyvoodban járt. Üde napsuga- 
ras ‘képekben gyönyörködött. Telt és karcsú 
ildomu ,meztelein nők táncoltak előtte, csak le
heletnyi fátyol, lenge itlollboly homályositotta 
márvámytestük villogását. Szeptemberi strand- 
> felvételiek varázsolták elő a nyár forróságát. 
Bekkukainitott a színházakba, ahoil a próbák 
folytak. Kileste a szinifallak titkait. Tudomásul- 
vette, hogy melyik színésznő melyik kövér 
pénzemberrel, vagy fiatal színésszel kezdett 
flörtöt. Élvezettel olvasta az Intimpistát. Min
dén célzásit megértett, ¡hiszen évekig állandó 
olvasója volt a lapnak. Riportokat olvasott 
nagy karriert befutott magyar filmrendezők
ről és hegedűsökről. Ők tizenenmyihány eszten
dő előtt minit szegény, sovány, de ambícióval 
telt fiatalemberek indultak el a nagyvilágba és 
miost jóllltáplált, telterszényü tőkepénzesekként 
érkeznek meg haza, hogy fölényes mosolyai 
végignézzék egykori küziködésük színhelyét és 
megveregesséfc a hódoló otthoniak vállát. . .  
Megdiobbant a szive: karrier! Színdarabot inni, 
híresnek tenni, sok pénzt keresni... Csak jó 
ötlet, jó színdarab kell és kész. Ő is ugyan
ilyen vidám képpel tekint majd a kincsébe tiz 
esztendő után. Meglepetéssel látta, hogy egy 
városaibeü is szerepelt a társaságrovatban. Hel- 
ler Jákob volt, a dúsgazdag szappangyáros és 
gabonaexportőr. Hiires volt arról, hogy rend
kívül ráviaszsáiggiai szerezte nagy vagyonát. 
Mint vásári lókupec kezdte és lelkiismeretlen 
üzérkedéssel hamar összeszedte magát. Főleg 
csempészettel foglalkozott. A háború előtt is 
szép vagyona volt már, de a háború alatt egy
szerre sokszoros milliomossá püffedt. H'adse- 
regszállitói minőségben vesztegetett jobbra- 
balra és ez bőségesen meghozta a hasznát. A



háború után már csaik rendszeres vámosítá
sokkal szaporította a vagyonát és arra vigyá
zott, hogy a környék .minden nevezetesebb vál
lalkozásánál jelen legyen, sőit a tejfelt kizáró
lag' ő szedje le. öreg korára kissé megenyhült. 
Öntelt nagylelkűséggel adakozott jótékony cé
lokra. Unokáját egy pesti gyároshoz adta férj
hez és ennek a révén bekerült az előkelő pesti 
társaságba. 'Ennek roppantul örült. Azóta arra 
törekedett, hogy Pesten minél többet szerepel
jen. Most a társaság rovatban a szerkesztő 
mlint százszázalékos gyurkovicslányokos bács
kai födesurat mutatja be, bókol erélyes és tü
zes temperamentumának, mondván: kár, hogy 
ilyen pompás alakot még nem vittek színpadra. 
Nagyszerű szerep 'lenne Hegedűs Gyulának... 
Tovább lapoz: Gyönyörű elegáns gépkocsik. 
Grófok, bárók és bankéinökök mutatják autó
jukat. Visszaha'jt: Röpül a futballabda, feszül
nek az izmok: Ferencváros—Hungária derbi... 
Száguldó futballisták, a tömeg vad mámorban 
őrjöng... A játékosok ennyi és ennyi pengő 
jutalmat kaptak. Az Újpest uj centeirt vásárolt, 
pompás gyerek, nagyszerű góllövő és most 
mesésen keres... Micsoda jó dolog kitűnő 
futballistának lenni és súlyos ezrekért eladatni 
magát az embernek.. . Hátul könnyű Irodalmi 
szemelgetés. Most felfedezett paraszt őstehet
ségek nyilatkoznak a faluról. Végül nagysikerű 
Mromfetvoraásos vígjáték: Ilyent kellene inni. 
Lóhát álban elolvassa a színdarabot, utána bön
gészi a keresztsorosrejtvényt, majd leejti a fü
zetet: Vége ... milyen kár, hogy vége van és 
visszacsöppen a mélypadozatu hideg szobába. 
Milyen jó volna mindig ilyen színházi világban 
élni. Fényben és bőségben. Kár, hogy csak ke
veseknek van lehetőségük rá és milliók soha 
színét se látják ezeknek a dolgoknak. Legfel
jebb ilyen hetilapon keresztül álmodják bele



magukat jóleső kábulattal... Brrr, mindig' 
csak álom legyen. a> boldogság? Visszailapoz a 
színdarabhoz. Feleszmél: Hopp, mi lenne, ha
színdarabot ima? ... Mondjuk Helter Jakabról, 
igen az öreg lócsiszárról. Ezt a darabot Pesten 
bizonyosan elfogadnák előadásra. Ha máshogy 
nem, hát a hiú öreg latba vetné minden pénzét 
és befolyását. Hegedűs játszana a férfi fősze
repet ... Alakítana egy pompás, erélyes és okos 
bácskai asszonyt'ipust Fedák. Sári számára :s. 
Istenem, ha a nagy Fedák játszana az ő darab
jában, micsoda kitűnő indulás lenne a részére! 
Igen, meg fogjj,a írni a darabot. Anyag van 
elég, Heller életéről minden adatot megszerez, 
az öreg iócsiszár .majd azt se bánja, ha egy 
icurka-picurka. szatíra is lesz a darabban.

Aikonyodott. Gyorsan leint® a hetilapban 
lévő színdarab egy hasábját és kiszámította, 
hogy az ő kézírásával hány oldalt kell irni, hogy 
kijöjjön egy háromiMlvonásos. Már alig látott, 
amikor az utolsó sorokat papírra vetette. Az
után levetette végtelenül elkopott otthoni ru
háját és felöltötte egyetlen ép, de szintén fa
kuló uccai ruháját. Sietett, hoigy még lásson a 
félöitözésndl. Villanyt nem akart gyújtani. A 
házigazdája azelőtt sem szerette, ha gyakran 
égette a villanyt, most pedig — amióta nem 
dolgozik irodában — árgus szemekkel figyeli, 
hogy hány percig ég nála a villany.

Amikor fésülködött, már alig látott. Hir
telen elhatározással felgyújtotta a villanyt és 
néhány fésüvonással elválasztotta, a haját, maid 
gyorsan eloltotta a világosságot. Megindult a 
korzóra. Szép őszi esteledés volt. A város las
san csendült. A tisztfa kék égboltba zilálódó 
akác- és platánfák nyugalmat árasztottak. Bé
lát ez is szorongó érzéssel töltötte el: Hiába ez 
a nagy békesség, nem örülhet neki. Őt ilyen 
örömből (kirekesztették. Ismerősökkel találko



zott: igyekezett elszelelni előttük, hogy észre 
se vieigyék. Újabban nem szívesen találkozott 
ismerősökkel. Mindegyik ifiéiig szemrehányó, 
félig llenéző, vagy szánakozó arckifejezéssel 
üdvözölte:

— HalMom, hogy már ,nem dolgozik a Rei- 
nemél. Mi történt?

Eleinte akörül is zavarbajört, hogyan adja 
tudltluklna a Reineiréktől való távozását. Elbo
csátottak? Túl szolga színezete van. Kitettek? 
Leépítettek? Végre rájött a megfelelő szóra: 
kiléptem. Fizetéscsökkentés volt és otthagytam 
őket. Haldokló vállalat, aiz embernek nem érde
mes a romjai alá temettetnie magát. Az isme
rős azután azonnal ezzel áll elő: Na és van már 
állása? Még nincs? Ó, ó, hát mit akar? — A 
fene egye meg még, hogy mit akar... Hát bi
zonyára nem dobja ki azokat, akik az előszo
bájában várinak Ireá, ihogy nagyszerű szerző
désekkel kínálják meg. Azti hiszik, olyan köny- 
nyü dolog a,z, csak úgy, egy-két hét alatt uj 
állást találni?

Nézte a korzó járókelőit. Fürkészte arcu
kat, vajon melyiknek vian hasonló gondja? Ki 
szenvedi vele testvérként a megélhetésmétküli- 
ség gályarabságát? Sok uj fiatal arcot látott. 
Hetedikes-nyoilcadiikjos gimnazisták köztükl jó- 
né'hány magyar giminazista, akiket tavaly még 
észre sem vett, mert kisfiúk voltak. Egy év 
ailaitt viharos gyorsasággal kihúzódtak, feltet
ték a naigy-cfi álkok sapkáját és már büszkén fe
szítenek a ¡korzón. Ma még örülnek az aramy- 
stráfos diáksapkának, szoronganak az érettségi 
gondolatéra, de holnap-hoiniapután már ők is 
igy, miunkára és kenyérre éhesen ődöngienek 
az uccán. A sarkában vannak. Holnap már ver
senyt kezdenek vele a megélhetésért, holott 
még ő sem tudott elhelyezkedni. Meddig tart, 
hová jut ez az áradét)...?



Czeglédivel nem találkozott. Eszébe jutott, 
hogy a költő fontosat akart közölni vele, de 
nem vott ideje. Biztos a folyóiratját szeretné 
meginid'itaini és újra cficsekedni akar vele. A 
múltkori fenek edésébő'l sem llett semmi.

*

A következő napok sz indái* ab - lázban tel
tek el. Elolvasott jónéhány színdarabot, hogy 
a megirási módot tanulmányozza. Közben gyűj
tötte a Hellenre vonatkozó adatokat. Ellátoga
tott a dúsgazdag gyáros palotája elé és hosszan 
nézte az inodaabbklokat. Ott dolgozik a »nagy 
Hdlfer, ott rendéjlkezik ¡százezrek, milliók fe
lett és emberi sorsokkal... Nem is sejti, hogy 
zsiiros alakjára szinpaidli szerepet húznak és ké
szül a halhatatlansága ... Halhatatlanság? Ha
ha! ... Milyen jó lenne most bemenni hozzá 
hogy adjon egy kis előleget. .. mondjuk ezer 
dinárt. Mi az neki? Vájom milyen képet vágna, 
ha elmondaná neki a tervét? Biztos zsaroló
nak nézné és . .. és esetleg kifizetné aprópénz
zel.. . Mert a vén róka a zsaroló álhirlapirók- 
:ól fél. Vain oka rá. Igen, csak bátran, szemte
lenül kellene bemenni hozzá és bizonyára kap
na is pénzt. Igen? Szóval zsarolni. Azt is 'meg
értük, ideálista barátom, hogy zsarolásra gon
dolsz. Meg arra, hogy vén kövér pénzeszsák
nak talpat nyalsz. Képes vagy pénzért dicsőíte
ni, holott ellenkezőleg, le kellene leplezni csa
lásait és .megmutatni a világnak azt, hogy gyá
raiban miképpen bánik alkalmazottaival, meny
nyire lenyomja fizetésüket. Az első alkalommal 
kiugrasz az igazságosak, a szenvedők sorá
ból ...

... Eh, hagyjuk ezt. Úgy indulunk el, 
ahogy* tudunk. Azután, majd ha már lesz egy 
tailpaíattnyi föld, ahol megvethetjük a lábun
kat ...



Végre rászánja 'magát, hogy elmegy a 
Reiner gyárba. Közömibös arcot erőltet és je
lentkezik a művezetőnél, hogy vegye pártfo
gásába. A művezető kedves ember, jóba volt 
vele — de most mégis nehezére esik, hogy 
hozzámenjen. De meg kel tenni, hiszen nem 
élhet csak a színdarab jövendő sikereinek re
ményéből. És ha a darab valóban sikerül, a 
gyárat! miniden percben otthagyhatja!.

A művezető most is kedves hozzá. Mégis 
alig jön torkára' hang.

—■ A gyárban... van már elég munkás? ... 
Ugyanis... hallottam ...

— Ó, már több is jelentkezett, mint ameny- 
nyi kellene. Csak úgy dőltek a jelentkezők. 
Szakemberek és képzettség nélküliek egyaránt.

Szeme mosolygósra ráncosodtott.
— Az emberek micsoda öntettek! Jöttek 

emberek, akik azon a címen, hogy valamikor 
takatosdmasofc voltak, nálunk gépmestereknek 
jelentkeztek. Mások meg azért, mert kiskeres
kedésben árut csomagoltak, az expedíció ve
zetésére ajánlkoztak. Szerencsére sikerült min
den posztra többé kevésbé megfelelő embert 
találnunk. És a régiek közül is többen vissza
jöttek.

Hangja keserűre változott.
— Én nem vagyok vad szocialista, aki ki- 

méletlen és azt hiszi, hogy csak egymagán 
áll a világ. Én megértem, hogy a mai időben a 
régi szervezettel és a régi árakkal nem lehet 
dolgozná... De nézze, ez mégSincs »rendijén. A 
régi emberek kilépnek és jöttek helyettük uj, 
olcsó sztrájktörők. Most a régiek közül töb
ben megbánták, hogy otthagyták a munkát, 
menti adósságuk van és nem akarják, hogy kis 
házacskájuk rámenjen a dologra, azonkívül té-



lire ¡kenyér nélkül 'maradjanak. Visszajöttek és 
még1 az uj alkalmazottaknál is kevesebbet fi
zetnek nekik. Most már az uj munkások van
nak) sztrájkhangulatban, de attól félnek, hogy 
a régiek sztrájktörők lesznek. Eh, különben 
hagyjuk az egészet.

*

Lehanigoiltan távozott. Az uccán Magdával 
találkozott.

— Nai, jelentkezett már Re iné ráknál?
— Éppen most voltam nála. Hiába, máris 

sokan varinak.
Elmondta a művezetővel lefolyt beszélge

tését. A lány sajnálkozott. Azután együtt töp
rengtek, hoigy hol kellene munkáit keresni. Nem 
tudtak semmit sem kisütni, de Béla mégis örült 
ennek a sétának. Jólesett az, hogy van vallaki, 
aki érdeklődik a sorsa iránt. Hosszú oildalpil- 
lamtásolk'kail elnézte a lányt. Határozottam szép 
arcéle vaim. A multikor még valamelyes idegen
kedést érzett vele szemben, miért hiszen Juci 
barátnője és Feldmainin Ismerőse. Most azon
ban ... határozottan érzi, ihogy bizonyos lelki 
közösség alakul ki közöttük. Nem is lehet 
rossz lány ez. És nem öregebb, mint ő.

Hazáig ¡kisérte.
*

Azután összeütődött Czeglédivel. A fiú is
mét rohant.

— Na végre, hoigy itialiáilk ózunk! — kiáltot
ta. Gyere velem, maijldl mondok valamit.

Megindultak öles léptekkel.
— Először is: saját érdekedben teljes ti

toktartás.
— Természetesen.
— Nahát. Most pedig örül]. Uj, napilap in

dul és ¡téglád is bevesznek a szerkesztőségbe. Én 
ajánlottalak.



Nagy öröm lángolt fel a szivéből. Nyomá
ba a gyamu sötét ¡füstje gomolygott ¡magasra. 
— Hátha ez csak Czeglédi lapalapitási mániájá
nak a szivárványa. Hátba csak ugrat...

— Ne mórod. Hihetetlen.
Cziegliédii visszakapta a fejét.
— Mit, hihetetlen? Ha én, mondom? Ne 

sértegess!
— Na jói van, tudod, hogy nem alkar,lök 

megsérteni.
— Nahát... Kárász Kornél... ismered1 az 

öreget, ugye, ¡hit persze, a te volt kollégád... 
most állás nélkül maradit. Reiner neki is fel
mondott. Kárász, — tudod1 — valamikor szer
kesztő volt és most visszatér régi mesterségé
hez. Előikotort néhány tőkést és napilapot .ala
pit velük. Pénz van bőven és nagyon szervez
kednek. Engem elszipkáiztak a Közlő,nytől — 
büszkén tagolva ejtette fci az »elszipkáztak« 
szót — és én beajánlottalak téged is. Mondtam, 
hogy ügyes gyerek vagy és egy kis faragással 
jó tollforgató válllhatiiki belőle. Na?

— Köszönöm ...
— Én elég jó fizetést kapóik majd... Ép

pen idejében jött ez a 'dolog, a Közlönynél 
már úgyis szemtelemkedtek. Én végeztem a 
munka oroszlánrészét és nem akartak fizetés- 
emelést adni. Neked... majd neked is kihar
colunk valiaimii fizetést... Tudod, te violontőr 
leszel és amíg bele nemi jössz a dologba, nem 
igen számíthatsz fizetésre ...

Egyszerre az egész ucca mosolygás tett, 
vele örült.

Czeglédi meglassította a lépteit és részle
teket meséit a nagy ügyről. Béla úgy itta a 
beszédét, mint szaiharai vándor a friss vizet.

... Feje Ifölött ¡kötél himbálózik. Ha eléri, 
csak egy ugrás és a nedves hideg veremből ki



jutott a meleg verőfényre. Csak sikerüljön az 
ugrás!
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A napok csigalassúsággal másztak. A lap- 
inditás bizonytalan volt. Idegesen várt, még a 
színdarabján se tudott dolgozni. Délelőttön
ként felgyürekezett és főzött. Takiaréktüzheíy 
állott ai szobájában és arra tette fel ételét. 
Szerzett kis lábast, vásárolt zsirt, hagymát pi
rított, burgonyát aprított, petrezselymet tisztí
tott. Jó sürü krumplilevest készített. Ebédet és 
¡vacsorát már nem kapott a házigazgájától, 
dsak llakást. Egy hétig mindennap krumpliüe- 
vest főzött. Kint hideg eső szemezett«. Fázósan 
bujt a tűzhelyhez, keverte a levest és elnézte, 
hogy a leves alkatrészei hogyan bujdokolnafc, 
kavarognak a forró vizben. Itt is kergetőzés, 
örök küzdelem játszódik le — ez az élet. Mi
helyt a belső tűz megszűnik, a forrongás el- 
lanyhul és bekövetkezik a halál...

A házigazdája egy zúzniarás reggel disz
nót vágott. Hajnalban pörkölték. Ö is kint se
gédkezett. Inkább csak szórakozás okáért, mint 
szükségből. A pörkölés és boncolás olyan volt, 
mint ősi áldozati szertartás. Magas piros lán
gok lobogtak fel. Kelemen kisfia, anyja kemény 
tilalma ellenére is állandóan ott ácsörgött és 
tapsikoló örömmel nézte a ¡felfelé ivdő, szi
porkázó lángokat. Azután forró vízzel moso
gatták az állat leperzselt hátát. Tompa késsel 
vialkia/rgatták a letarolt bőrt.. A disznó háta 
olyan szép fehér lett, hogy Béla szinte megiri
gyelte. Kovács ur, a házigazda éles kést vett 
és áhitattíall hozzálátott a bölcs nyugalommal 
fekvő fehér sertés felbontásához. Tarkóján ke
resztet metszett, majd a kereszt alsó szárát 
meghosszabbitotta. A hátgerinc vastag szalon
nája olyan hullámos kövérséggel vált ketté, 
mint a Vörös-tenger Mózes vesszőjének érin



tésére. A combokat gyors és mesteri kanyari- 
tássad vágta ki, minit ahogyan, biztos könnyed
séggel körözik a korcsolyázóba jnok a jég si
ma, tükrén!. A lábak körmeit szívélyes, <te egy
szersmind erélyes kézfogással lerántgatta, aimi- 
nek következtében a disznó rózsaszínűre lak
kozott körmökkel díszelgett. Kovács mester 
szabályosan és biztos 'kézzel szedte ki a disznó 
párolgó belső részeit. Mennyi rend1 és mennyi 
századokon át ieszürődlő szabályosság szorult 
bele a distzmóvágésba is — állapította meg a 
fiú. — Csak az ő élete, az ember mai élete váHt 
bizonytalanná' és szabálytalanná ...  Milyen jó 
lenne, ha csak egy ilyen szép kereík sonkát is 
kapna. Hónapokig elélne raijta. Ez a disznó 
elég lenne részére az egész télre. Gondolnia 
kell a télre, mert az az állás még nagyon bi
zonytalan. A zsebében mindössze néhány di
nár, aminek nem szabad elfogynia... Jó kis 
disznócska...
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Másnap kora reggel ébredt és sétára in
dult. A nagy kiterjedésű piac felé vetődött. 
Hosszú sorokban kocsik állottak gjalbonával 
megrakodtam. Úgy tett, mintha vásárolni akar- 
ma Végigmustrálta a kocsik mellé leállt tott és 
megnyitott zsákokat. Mennyi szép piros búza 
és illatos, aranysárga kukorica! És milyen’ ol
csó — ha most kevés pénze volna is, vásárol
na néhány métert és kereskedne vele. Végigné
zett! a nagy kocsi-erdőn: mennyi gazdagság, 
rengeteg kincse a ¡földnek. A város óriási, ter
mékeny határából csak ömlik be ,a gabona — 
nem is csoda, hiszen ez a tájék Európa élés
kamrája. És mégis mennyi szegény, nyomior- 
gó a városban. Mintha csak nagy kert köze
pén verembe volnának! zárva...

Magdával találkozik. Kezében 'kosár. Be
vásárolt).



— Jöjjön, — mondja vidáman. — Sietek 
haza, a có'kmókomat átadom anyámnak és az
után megyek irodába.

Magdia is dolgozott egy kis, örökké sötét 
irodáiban.

Bazakisértie. Elujságtolta a lapalapit ást. 
Most már bátrabban beszélt a lánnyal. Kihúzta 
magát. Hiszen, nemsokára megint egész ember 
lesz. Dolgozik majd.

A lány is hallott valamit a dologról. Na
gyon örült. U,gy vizsgálgatta a tehetőségeket, 
mintha a saját ¡boldogulásáról volna a szó. A 
fiú édes melegséget! érzett mellette.
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Kongó ótomszürke napok jöttek. Nappal 
ásrtozó áhnodozás, éjijei álombaplátntált nyug
talanító gondolatokkal telt ,félébrenlét. Czeg- 
lédivel szinte naponta beszélt. Nagyon nehezen 
haladtak a dolgok.

A színdarabhoz naponta irt három izetlen 
sotrt. Végül is csak azért nem tépte össze, mert 
elvből sohasem becsülte te a tegnapi törekvé
sét
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A szitáló eső ezüstös ködfátyol volt. A ‘ké
sei őszirózsák dús, zamatos illatot leheltek. 
Az alacsony nedves házak a boldogság fel
állómban hunyókáló váraiként állottak. Olykor 
hideg esőcseppek csapódtak arcába, ez üdítet
te és bizonygatta, hogy mégis csak valóság ez 
a világ.

Sietve ment be a szerkesztőségbe. Egy 
szobában Íróasztalok és székek állottak he- 
gyón-hátáin, újságok szerteszét: ezt nevezték 
szerkesztőségnek. Mellette egy másik, uccai 
irodahelyiségben volt a kiadóhivatal, ahol már 
némileg nagyabb ¡rend uralkodott. Meglátszott,



hogy ott, pénz fortog. Rendesen fogadták a fe
leket, pénztári könyvbe vezették a bevétele
ket és (kiadásokat, nyugtákat adtak, megren
deléseket tették és vettiek: egyszóval a pénz
beállította a maga szokásos 'rendjét. A szer
kesztőségben ellenben! csak szellemi élet ho
nolt. Az is elkeverve kuszavonásu ¡kéziratokon, 
régi és uj hírlap okban, — meg persze az olló
ban, amely fényes Hosszú száraival a főaszta- 
k>n trónolt. A Ikezdiő lapnál nagy szerepet ját
szott az olló. T íz ilóeirős olló volt, mint ahogy 
a segédszerkesztő gúnyosan nevezte, arra való 
célzással, hogy akár ti'z ember helyett is »dol
gozik.«

Béla az egyik sarokban kapott asztalt. Egy 
kis asztalt, ami tulajdonképpen irógépasztai, de 
a gép még csak ezután jön Hozzá — feltéve, 
hogy az irógópkölcsönző vállalat hajlandó ol
csó használati díjért gépet adni...  Ott' ir szor
galmasain és aggőidlalmasan. Kezdetben feszé- 
lyezetten érezte magát, hisz először végzett 
ilyen munkát. Néhányszor körülnézett, hogy 
•ellesse a többi mozdulatát és munkatempóját. 
Csak zavart és kapkodást látott, ami megnyug
tatta. Nem csupán ő az egyedüli, aki zavarban 
van. A zaj és időnkénti kiabálás a meleg kuc
kóban szunyókáló macska idegcsillapitó do
rombolása.

Kárász nagy Íróasztalát a szoba közepére 
áüitotta. Most 'nem ült le, hanem idegesen le 
és fel sétált a négymétemyi szabad térségen. 
Minden öt percben megszólalt, de lefojtott 
hangon:

— Uraim, kéziratot!
Ö maga a vezércikken törte a fejét. Vala

mikor ihires vezércikkiró volt, aki csak úgy, a 
kabátujjából rázta ki a (formás, ragyogó stílu
sú értekezéseket. De azóta berozsdásodott az 
írögépezet és most nehezen indult újra meg.



Asztalim H. G. Wells világtörténelme, a négy 
evangélista müve és Madách »Az ember tragé
diája« állott egymás fölött. Innen veszi a crk- 
klek alapvető idézeteiá A takaritólónynak szi
gorúan meghagyta, hogy ezt a három: köny
vet soha', semmi körülmények között se moz
dítsa el a helyéből. Büszkén jelentette ki, hogy 
soha mis segédkönyvet nem használ a cikk- 
ifáshioz, csak ezt a hármatl

A másik sarokban ül Kenéz, a külpolitikai 
rovatvezető. Nagy, hullámos 'haja bohémesen, 
csapzottan lóg. Szaporám szántja az iveket. 
Ruhája gyűrött és piszkos. Arca sovány és 
szintén gyűrött. Látszik, hogy rossz a sorsa. 
Valamikor nagy reményre jogosító költő és 
elbeszélő volt. Bohémesen. élt, a rendes mun
kát fitymáltai Azután szerencsétlenségére el
vett egy olyan nőt, aki nem ttjdta, mi a pénz 
értéke. Attól kezdve felesége unszolására 
gyárilag állította elő a verseket és elbeszélé
seket. Hamar kifáradt, kiírta és lejáratta ma
gát. Nyomorba jutottak. Akkor állandó szer
kesztőségi munkát vállalt. Lapjai évek múltán 
megbukott és ő állás nélkül maradt. Apró al
kalmi munkákból élt. Vidékre került és feltar - 
tóztathatatlllamul sodródott lefelé a lejtőn. 
Biztosítási üzleteket kísérelt meg kevés siker
rel, hirdetéseket! gyűjtött a rendszeres jövede
lem reménye nélkül. Néha szerencséje volt, 
nagyobb összeget kapott. Akkor a felesége 
hisztérikus éllmvágyássai csapott le a pénzre. 
Kitört belőle és magasan lobogott a nagyzo- 
Iiási szenvedély. Ruhákat vett és egy-két hétig 
úgy költött, mint gazdag színésznő. Azután 
újra összeomlott és garasokon élt, jelentékte
len összegeken egy hétig is elveszekedlett az 
urával. Később ismét öltözködni kezdett. Ak
kor azt suttogták róla, hogy gazdag barátra 
dett szert. A férj bánatában ivott, ivott és né
ha zavaros verseket irt.



Most — látszólag — újra felegyenesedett 
benne az erő. Bélái tegnap este találkozott 
vele az uccán. Látszott rajita, hogy kissé it
tas. Egy barátjával -ballagfott.

— Nézd, — mondotta barátjának:, — 
nézd, én esküszöm, hogy most megfogom ma
gam erősen, mint valamikor az apám ragadott 
galléron, ha nem. jól cselekedtem. Megfogtam 
magam, uj életet kezdek, pénzt keresek, ren
des ember leszek. Érzed rajtam á bort, ugye? 
Most ittam utoljára, Félesztendeig 'nem iszom. 
Majd megjlátod. Esküszöm, hogy meglátod.

A harmadik sorban ült Bukvich Pál, a 
közgazdasági és a belpolitikai rovat vezetője. 
Alacsony, tömzsi emberke, régimódi nagy, 
busmagyartos bajusszal. Azelőtt gazdasági he- 
tiÜapiot szerkesztett. Mezőgazdasági kérdések
kel foglalkozott, a takarmányozásról, a vető- 
maghemesitésről, a helyes trágyázásról és a 
sertlésoltáisinól közelit szedett-vedett cikkeket. 
Gazdakörök házilapja volt. Az általános gaz
dasági válság következtében a lap annyira 
rosszul ment, hogy megszámlálhatatlan adós
ság hátrahagyásával! jobblétre szenderült. 
Bukvidh bácsi már éppen kis magikereskedést 
akart létesíteni, amikor jött az uj napilap. 
Önömmel ádiljott be ia szerkesztőségbe, mert 
semmi kedvet sem érzett, hogy uj mesterség
hez lásson. Maga volt a megtestesült bizako
dás és vidámság. A kezdet sokféle nehézsé
geire mindig azt mondta:

— Ne féljetek, miniden rendben lesz. Bíz
zátok csak rám, különb bajokon is átláboltam 
már.

Mindent a kezeügyébe vett, de egy hét 
múlva már semmit sem; bíztak rá. Mert vagy 
nem intézte el az ügyeket, vagy pedig úgy 
keverte a kártyát, hogy az elintézésből szá
méra haszon jusson. Megszokta már, hogy a



saját kicsiny sajtótengerén kalózkodva meg
zsaroljon mindenkit, aki a körzetébe kerül.

Most szélvészként berohant Czeglédi, aki
nek a törvényszéki tudósítást és a városi futó- 
ripprtirást osztották ki.

— Szerkesztő ur! — mondotta — nagy 
szenzációm van. A Hitelbank ügyében elítélték 
Deufcsch Mór ügyvédiét. Nagyon kapálózott, 
sikerűt is alaposam ikaimiosmia magát, de egy 
esetben mégis ráütötték a pracnijára és há- 
rom hónapot kapott.

—i Csak irja rrteg.
Czeglédi a gépéhez ült és vadul ütlegelte 

a masinát, mintha versenyen a lovát hajszol
ná.

Ekkor begördült Lovicsek, a laptulajdo- 
nos. Alacsony, kövér üzletember volt. Fejtén 
csupán néhány csenevész hajszál hirdette,
hoigy ott valamikor dlus tenyészet virult.
Nagy, kék szemei voltak, amelyek aircáinak
olykor isteni naivitást kölcsönöztek. Érmek a 
félig együgyű, félig gyermekes arckifejezés
nek sokat köszönhetett, mert ez mái jónéhány 
üzleti ellenfelét megtévesztette. Azt hitték, 
hogy jó pali, akit az orránál fogva vezethet
nek és csak ¡későn vették észre, hogy kifogott 
rajtuk. Lovicsek foglalkozott már a világon 
mindenféle közvetítéssel. Jó néhány gyári !e- 
rakaibot létesített és számolt fel már, de soha
sem vesztett. Mindig jócskán nyert. Róla 
szállóige támadt: minden tönkremenetelével
keres néhány százezret. Üzleteiben nagyon 
óvatos Volt, de egy revolvenlap szerkesztője 
néhányszor mégis rajta fogta és kegyettepül 
megzsarolta. Attól fogva a sajtót nagyon gyű
lölte és tisztelte. Tudat alatt hevesen élt benne 
a vágy, ¡hogy egyszer ő is rendelkezzék újság
gal és azon keresztül a nyilvánosság félelme
tes hatalmával. Kárász ügyesen kitapintotta 
ezt a rejtett kívánságát és ime — Lovicsek az



üzletfeleinek nagy ámulatára lapot alapított. 
Igaz, az alapításiban rajta kivit! résztvett még 
több tőkés is, de közöttük Lovicsek vezérke- 
dtett. Kárász, amikor barátai és irigyei azzal! 
bosszantgaitták, miképpen, mehetett ¡beié a mai 
körülmények között lapinditásba, ezzel vágott 
vissza:

— Még ha1 tönkremennénk is, akkor se 
lesz baj! Nem: tudjátok, hogy egy tönkreme- 
nés Lovicseknél többet ér országos esőnél?

Lovicsek körülszimatolt a zsúfolt szobá
ban.

— Nai, — mondotta kezeit dörzsölve, — 
nem sokáig kell még itt szoroskodni. Uj, nagy 
és tágas helyiségeket kapunk.

Azután Kárászhoz fordult:
— Kérlek, hogy eil ne felejtsem: Beszél

tem Móriccal, a Deutschcsel és megkért, hogy 
ne írjunk a dolgáról. Azt hiszem... valami 
kis balltesete volt a bíróságon.

Kárász tisztelete valósággal piros szőnye
get terített Lovicsek élé:

— Természetesen, kérlek szépen... Hogy 
is imánk róla ... Czeglédi, hallja ? Nehogy 
véletlenül írjon a Deutsch ügyvéd urról!

— Már belekezdtem, mordult dühösen 
vissza Czeglédi.

— Ejnye, a bolha rúgja meg... Mutassa.
Czeglédi fölkelt1 és elkeseredett mozdulat

tal kirántotta a gépből a papirost. Már majd- 
hem. tele irt egy oldalt. Szép bevezetést ké
szített1. Lefestette, hogy a törvényszéki tár
gyalóteremben a szegény özvegyek, kopott 
öreg magyar kisiparosok milyen szivszoron- 
gáfesal várták, lesték, hogy megkapják-e a 
(Deutsch bankjába rakott megtakarított pén
züket .. .  Deutsch bankár pedig ott állott ele
gánsan, három ravasz védő fiskálissal a háta 
megett...



Kárász rosszalló pillantást vetett a kéz
iratra:

— Ennyit írni egy ilyen közönséges eset
ről,! A mai 'nehéz világban mindén második 
embert a bíróság elé sodor a sors. Magáinak 
is, mint újságírónak, ¡fél lába mindig a börtön
ben van.

A kéziratot összegyűrte és papírkosár 
hiányában a padlóra dobta. Még félre is rúg
ta. Olyan mozdulattal, mintha rátaposna a gaz 
kígyóra, amely bele akart marni a Deutsch 
ügyvédi makulátllan becsületébe.

Loivicseík elszuszogott. Mély csend maradt 
utána.

Czeglédi nemsokára felkelt és Bélához 
somfondállt.

— Te, — 'mondotta sötéten, — estére egy 
olíyan verset irok! Tudod, egy olyan' venset, 
amelyben szépen, .finoman mindent megmon
dok ezeknek a kispolgári zsarnokoknak!

Azután visszaült a  helyére és csattogott, 
búgott a gépével, mint a cséplőgép.

Munka után aiz uccán Czeglédi elkesere
detten kifakadt:

— Jaj, de ¡bánom, hogy a Közlönytől' eh
hez a rühes társasághoz jöttem. Ott se gáhes- 
nélküli lovag az a Kohnból vedlett Kerekesi, de 
legalább nem szemtetenkedik az emberrel, 
tisztességes modora van.

Egy ideig 'hallgatagon mentek. Azután 
Czeglédi újra kitört:

— Unom az egész züllött társaságot. Bár 
bukna meg ez az újság minél előbb. Örömmel 
mennék vissza a Közlönyhöz.

Béla rosszul nézett rá. Könnyen beszél ez, 
mert van más kilátása is a megélhetésre.

— Azért ne keseredj el, — szólt csende
sen. — Ha ezek a régi világbeli öregek rom
lottak is, nekünk még nem kell hozzájuk ha-



sonlókmak tenni... Majd mi .jobbak teszünk. 
Azért vagyunk fiatatok, hogy okuljunk...
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Újra találkozott Magdával. A lány élén
ken érdeklődött a szerkeszt őségbe!! állapotok 
iránt. Bélának mesélnie kelUett. Mesélt, mesélt 
hosszan, miniden apró 'részletre kitért. Különö
sen kiemelte azokat az eseményeket, amelyek
ben ő is szerepelt. A 'lány odaadó érdeklődés
sel hallgatta. A fiúban eleinte felötlött a gya
nakvás: talán nem is érdekli, csak puszta ud
variasságból figyeli? Mi oka volna, rá, hogy 
feleslegesen udvariaskodjék? És folytatta el
beszélését. Azután előjöttek más dolgok is. A 
lány mesélt a saját irodájából... Gépirónő, 
sok dolgia van, gyakran veszekszik a főnök
kel ... Unja már folytonos akadékoskodásait 
és bántailmait. Szeretne más helyre menni, de- 
hát...  A múltkor összeveszett Jucival, akivel 
rövid ideig egy irodában dolgozott... A Felkl- 
inann miatt veszett vele össze. Feldmann ki- 
állhatatlan alak és az a Juci .mégis képes vele 
barátkozni... A fiúnak tetszett, hogy Feld- 
mawnt a lány is ellenszenvesnek találja.

Haizákisérte a lányt. Másnap délben újra 
találkoztak. Egyidőben jöttek ki az irodából. 
Harmadnap a fiú már várt reá az utcasarkon. 
Úgy beszélte el az irodai eseményeket, mint
ha édesanyjának, vagy testvérének mesélne. A 
lány már ismerte a szerkesztőségbeli embere
ket, beleélte magát az Esti Hírmondó belső 
életébe. A nehéz helyzetekben együtt szoron
gott a fiuviaL Béla beszéd közben fél szem
mel ¡folyton az arcára nézett. Tiszta, értelmes 
metszésű a fekete szeme, természetesen üde az 
arcbőre. Elölről nézve az arc nem valami kü
lönösen szép... de o/ldalt az 'arcéi, a kedve
sen feszülő nyak...



Örvendett, hogy a leánnyal tud tartósan 
beszélni. Nemcsak irodái, hanem másról is, 
mindenféléről. Még sohasem beszélt leánnyal 
igy ... ami udvarlásnak tűnt volna fel. Csak 
úgy, közömbösen, mint minden fiúval, esetleg 
némileg zavartábban. Mindig félve gondolt 
árra: Mit beszél majd a lánnyal, ha udvarol - 
nli akar?... íme, nem is kell törnie a fejét, 
csak természetesen... Persze, ebben a lány is 
segít, nagyszerűen okos lány ...

Néhány nap múlva1 már kellemetlenül érez
te magát, mert a lány véletlenül elmarad-- 
Nyugtalanul tűnődött, hogy miért nem jött?

Múltak a napok. Azon vette magát észre> 
hogy többet gondot Magdára, mint a hivatali 
inunkéra. Mindig az járt eszében, mit csinál
hat most a lány. Vájjon gondol-e rá? Érzi-e a 
hiányát, helyesnek tartja-e vele szembeni visel
kedését. Vájjon sokat ápolja-e az arcát, a ha
jiét, a kezét, használ-e raffinált testápoló szere
ket, vagy pedig bőrének üdesége természetes? 
Mi foglalkoztatja, mi érdekli, mivel közelítsen 
hozzá, hogy teljesen tekösse magának?
: Néha rádöbbent arra, hogy csakis a lánnyal 

foglalkozik és nem sokat törődik azzal;, hogy 
a szerkesztőségben minél többet dolgozzék, 
haladjon a pályáján. Furdalta a leMismeret: ór 
mennyire fogadkozott annakidején, hogy csak 
mégegyszer kapjon kis állást, ahol megvesse a 
lábét!... Neki-nekidurálta magát és nagy igye
kezettel irt. Boldogság töltötte el, ha az új
ságban megjelent egy színes cikke. Magdának 
nem szólt róla külön, de elvárta, hogy beszéd
jüket azzal kezdje: Reggel olvastam az újság
ban a cikkét... Sokszor hideg zuhany zúdult 
a nyakába: Kárász, vagy Kenéz, — aki aki tá- 
vofflétében a szerkesztőt helyettesi tette — fö- 
Sőnyes gőggel tették ifélre írását: Gyengén' si
került. Vagy pedig: írja á t...  Sokszori a napi 
eseményeikről irt cikkeit is eldobták. Kivált ha



Kárász dühös kedvében Volt. Pedig ők se irták 
meg jobban... K ülő nősen pedig a Bukvich, az 
a vén csalamádékérődlző, ahogy Czeglédi elne
vezte. Bukvich miagy öregibetüivel kalendárium- 
szagu nehézkes cikkeket irt és azokait habozás 
nélkül bevágták a lapba. Miért? Azért, mert 
Bukvich már öreg és az idősebbek, úgy látszik, 
valamennyien karteiflba tömörültek. Ö dolgoz
hat amennyit csak akar és mégsem elég, se 
nem jő. Különösen Kenéz keresi az alkalmat, 
hogy bedelklössön. Ugylátszifc, azért nem szere
ti, mert látja, hogy szorgalmas. Ilyenkor rossz 
lelkiismerete gyötri és önmaga helyett azt os
torozza, aki mulasztásaira' figyelmezteti... 
Szép lecsúszás egy ideálista költőnél...

Igen: most kapott taípalattnyi helyet, ahol 
a lábát megvethetné... és csak annyira van 
ereje, hogy hosszú idieig gépiesen dolgozzék. 
Azután egyebet sem csinál, mint Magdára 
gondol. Pedig még fizetést sem kapott, a la
kás és ellátásfizetéssel sehogysem áll. Hazul
ról is rossz hir jött. Annusnak nemrégiben 
csodák-csodájára, atkladt egy kérője, valami 
agglegény gazdász. Annus tüneményes gyorsa
sággal felélénkült. Tevékenységtől harsogott 
az egész ház. Erélyes kézzel felkotorta a ro
konok és ismerősök környékét, hogy némi 
pénzt szerezzen, mert a vőlegény csekély ho
zományt is ikiivánt. Kétségbeesett erővel nyúj
totta ki á kezét, hogy elérje a délibábot... 
Hogy kimeneküljön eddigi pinceszagu, rneg- 
ecetesedett életéből, saját otthona legyen, jö
vőt tervezgessen ... Hiába volt ez a fellobba- 
nás is. Amint a vőlegényjelölt jobban belete
kintett a kártyákba, látta, hogy hosszú huza
vona, Ígérgetés és csalogatás után is alig szá
míthat valamicskére. Visszavonult. Annus siró- 
görcsöt kapott, anya megbetegedett. A nagy 
készülődésben meghűlt és ehhez járult még a 
kudarc is. Azután történt valami, amire bor



zongással gondol. Nem is meri vizsgálhatni, 
mert fél, h-ogy rettenetes gyanúja beigazolód
na. Annust egy reggel fetrengve találták ágyá
ban. Kidlerült, hogy zsirszódát ivott, szerencsé
re nagyon keveset és igy a gyors ,gyomiormo- 
sás segített. Azt mondták, hogy a dolog vélet
lenül történt. Előző nap mosás volt és az eh
hez használt zsirszódát pohárban tartották. 
Annus másnap véletlenül ivott belőle... Igen, 
igy mondják, de a faluban másképp tudják...
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Először moziban történt. Ott ültek hátul, 
a másodük emeleti erkélyen, ahová a diákok 
és vékonypémzti iparossegédek jártak. Sötét 
volt, egymás mellé bújtak. Magda a vállára 
hajtotta a fejét, majd cukorral etette. Ö át
ölelte a nyakát és úgy nézték végig a vászon 
édes-bus szerelmi történetét... Azután vasár
nap délután egy kis cukrászda homályában 
bújtak egymáshoz. Magdi bolondos jókedvé
ben volt. Majdnem táncolt az elkoptatott pár- 
názatu ülésen. Akkor csókoilóztak először. Az
után mindgy akirabban. A fiú habzsolta ezt az 
izgató játékot, néha majd megbolondult az 
örömtől. Sokszor 'mérlegelte magában: vájjon 
milyen természetű leány, meddig lehet menni? 
. . .  Újra és újra eszébe jutott: Jucival jóbarát
ságban' van ... bizonyára hozzá, hasonló is ... 
Talán a vele való dolog csaik röpke játék a ré
szére. Talán összeveszett azzal a másválakijé- 
vel és most vele ugratja... Megfigyelte a lány 
viselkedését, de gyanúját nem tudta igazolni. 
Viszont ¡meg sem nyugodott teljesen.

*

Magdinak özvegy édesanyja és egy bátyja 
élt. Bátyja iparos volt, a szomszéd városban 
dolgozott. Édesanyja varrogatott és nokono-



kát látogatott. Néha heteket töltött valamelyik 
rokonéinál, ahol rendkívüli alkalmakkor, csa
ládi ünnepélyek előtt jó hasznát vették sok
oldalú háziasszonyi tapasztalatainak. Szűk, 
nagy kőkockákkal kirakott uccábam laktak. A 
ház is hasonlóan szü'k és néptelen volt. Udvar 
rá« három platánfa szorult össze és eregetett 
sárga lombokat, amelyek most, a tél elején fa
nyar avarral terítették be a földet. Az udvart 
a házigazda söprette minden két hétbe«, ha 
eszébe Jutott. De így sem volt szemetes, csak 
a rozsdásbama levelek borították., A házban 
rajituk kiivül még egy öreg tanár lakott, aki 
csak aludni járt haza.

Vasárnap délutáni sétákon néha elvetőd
tek a ház felé. Magdi bevitte a fiút. Senki sem 
volt otthon. A lány anyja látogatóba ment és 
csak este tért haza. Magdi befőttet bontott és 
abból) ettek. Este azt hazudta az anyjának, 
hogy egyik barátnője járt nála.

Egyik vasárnap délután enyhén sütött a 
nap. Olyan szép volt, mint egy koraőszi alko
nyat. Úgy tervezték, hogy hosszabb sétát tesz
nek a ligeten túl, a szőlők között. Nem figyel
tek arra, hogy a nap körül felhők ólálkodnak. 
Negyedóra múlva nyárias gyorsasággal bebo
rult az ég és csendesen megeredt az eső. Mag- 
diék lakása közelében jártak. A keskeny ere
szek mellett futottak a komor házig. Besiet
tek! a lakásba, ahol kellemes meleg homály 
uralkodott. A marnia persze nem volt otthon. 
Letették átázott kabátjukat. A lány gyorsan 
teáit) forralt. Kecses, rövid és eredményes moz
dulatokkal dolgozott. A fiú gyönyörködőn 
nézte. Mélységes élvezettel szürcsölte az italt. 
Mintha az ő otthonában lenne ...

Azután gyorsan sötétedett. A pamlagra 
ültek. Egymás ¡mellé húzódtak. A fiú széles 
mozdulattal átölelte a lányt és vadul csókolta 
. . .  Szédülve hulltak el a .rozoga pamlagon.



... Kint egyenletesen esett az eső. Mintha 
suhogó fátyol líebegett volna körülöttük!...

Még kissé könnyű, kissé fanyarizü mámort 
érzett, 'de egyre ruganyosabban lépdelt. Erős
nek, biztosnak, frissnek érezte magát. Felte
kintett az égre: a felhők már elvonultak és 
csillagos boltozat domborult fölötte.

— Dolgozni kell, sokat dolgozni! — gon
dolta dagadó izmokkal és gyorsabbra vette lé
péseit.
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A sok munkából nem lett semmi. Ismét vé
gezte régi, gépies (feladatát. Csák a lánnyal 
törődött. A szürke délelő-ttök és délutánok 
ólomlábakon másztak. De ha este visszagon
dolt rájuk, mégis úgy tűnt fel, hogy nyomta
lanul elfutottak, mint ahogy az ember a gyors
vonatban sem' képes megnézni az ablakban el
forgó gabonatáblákat. Magdi anyáskoidón 
gondját viselte. Néha csintalan volt, mint egy 
gyermeki, más fiukkal is mókázott és ez Bélá
nak hangtalan fájdalmat okozott. Egy izben, 
— hosszú esti sétán, — boronigós, közlékeny 
hangulatba esett. Elmesélte élettörténetét . . .  
Szeretett egy fiüt, aki visszaélt tapasztalatlan
ságával .. .  Akkor örökre meggyülölte... Az
óta tartózkodott tőlük, most melegedett fel is
mét ... Szeretné életét szilárd alapokra helyez
n i... Nem akar ilyen állapotban élni hosszú 
ideig...

A fiú csak hallgatta és nem szóit közbe. 
Nem mert kérdezősködni, 'hátha fájó sebre ta
pint. Csak magában tépelődött, mit ért ez 
utóbbi ai'aitt a lány, mire céloz...

Múltak a napok, a hetek. A Reiner-gyár 
Felől olyan híreket hallott, amelyek máskor



nagyon érdekelték volna, de most nem törő
dött vetttik. Feldmanmt kidobták, mert megint 
vallatni disznóságot csinált... A tisztviselők 
fizetését ismét leszállították, Kteint elbocsátott 
ták... A tisztviselők önmaguk 'között, a nyíl- 
vánosság kizárásával lázongtak ... sőt egye
sek — ó borzalom! — még sztrájkra is gon
doltak! Még Baillla sem idegenkedett ettől a 
gondolattól. Béla ezt onma/n tudta, hogyReiner 
egyik alkalmazottja óvatosan érdekülődötti 
hogy ha hívnák és tisztességes fizetést kapna, 
ottjhagiyná-e azonnal az újságot, hogy pótolja 
a sztrájkotokat... Béla még kisértésbe sem 
eshetett, máris hallotta, hogy kutbaesett az 
egész halvaszületett terv... De nem is törő
dött vele sokat. Nem akart kimozdulni helyé
ről, mert1 félt, hogy egész üvegháza összetörik 
és ráomlik.

Havas téli idő járta. Csikorgott a hó, az 
emberek szájából sugárzott a pára. Megfázott, 
erősen köhögött, de nem törődött vele. i

45

Magdi egy este szomorúan fogadta.
— Bétuci... ne haragudj... baj van ...
Hirtelen összeszedte magát.
-— Jobb, ¡ha gyoirsan kimondom: el kell 

váfaumk. Elköltözünk! Romániába, Temesvárra. 
Anyámnak ott van egy gazdag testvére, ő hív 
bennünket. Muszáj.

¡Béta mereven állott. Összetört az üvegpar 
lóta és cserepei ezer hangversenyt csörömpöl
tek a fülébe. Újra úgy áll egymagában a szür
ke kegyetlen világban, mint a Magda előtti 
időbem

Hosszasan beszélgettek. Magda eüérzéke- 
nyüít. Sírt is, de erélyesen ismételgette:

•— Hidd el, hogy nem lehet másképp. Ne
ked is és nekem is jobb. Túl fiatalok vagyunk



egymáshoz. Mire te eljutsz oda, hogy komoly 
egzisztenciád lesz — és eljutsz odai, hidd1 el, 
csak ¡kitartásod legyen, — akkorra nekem már 
otthont kell találnom. Muszáj. Tisztességes 
asszony akarok lenni.

Béla kétségbeesetten gondolkozott: Ho
gyan) találhatna kibúvót a sors börtönéből. 
Hogyan)? Magda itt nem maradhat. Valóban, 
mi értelme is lenne annak, hogy ebben a pos- 
hadt városban éljen? Neki is el keltene menni. 
Igea Mindenki elmegy, csak ő mairadjon ezen 
a temetlőhelyen ? El kellene menni a lánnyal. 
Temesvárra, a,z forgalmas, élénk város. Ott bi
zonyosan találna munkát. Körül kell nézni kül
földön.

A lány mélyen elgondolkozott ezen a ter
ven. A ifiu felélénkült: Hogyan, az okos Magdi 
nemi találja kivihetetlennek? Tehát mégis?

Igen, az okos Magdi aranyos létek. Sir ar
ra a gondolatra, h.ogy el kell válni. Vasárnap 
délután otthon, Magdiéknál összebújnak! és 
meghányják-vetik a dolgokat. Magdi már ta
lált is megoldást. Bélának szintén át kell men
nie Temesvárra. Magdi nagybácsijának jó ösz- 
szeköttetései vannak az ottani napilapoknál, 
biztosan sikerülne Béla részére egy állást. .. 
Majd találnának jó kifogást, hogy miért kel
lett Temesvárra mennie. Csak hogyan jusson 
át? ... Magdi ezen az akadályon is átsegíti. 
Lakik a román, határ közelében egy ismerőse. 
Ó tud egy olyan határmenti parasztról, aki 
foglalkozik a határon való átcsempészéssel.. .  
Magdi ír az ismerősnek, válasz jön, újra levél 
megy — és az ügy rendben van. A jövő szom
bat este várják a fiút'.

Béla eddig sokkal kisebb jelentőségű dol
gok végrehajtása előtt is hetekig habozott. 
Most arcon veszi észre magát, hogy néhány 
nap alatt eldőlt a sorsai Ö meggondolatlanul 
akarta — és a lány döntött így kell ezt, bát



ran, habozás nélkül. Bátraké a siker. Kiröppen 
Temesvárra* Erdélybe, ott sok magyar napilap 
van, amelyeknél ellhelyezkedhetik,.. .  Ott már 
nem. gátolja annyi kötelék, mint itthon ...  Ott 
kapcsolatokat teremt magának, .pénzt hord 
össze és azután Magdival együtt kiugrik a 
nyugati országokba. Berlin, Paris, London, 
Ró ma...

Csak az ibusitja, hogy a szüleitől el kell 
válnia 'hosszú időre...  Itt hagyni az egész szo
morú tájékot anélkül, hogy segiteni tudott 
volna... Elmenekül a munka, a kötelességvál- 
laJáis elől? Nem, azt nem... Csak azért megy 
külföldre, hogy összeszedje magát, megerö- 
södijék és azután visszatérjen ... Majd évek 
múlva egyszer nagy-nagy öröm éri a Katona- 
családot. Magdival együtt — mint férj és fele
ség — térnek vissza és mindenüvé szerencsét, 
boldogságot visznek... Hátha az ellenkezője 
válik valóra? . . .  Hátha összetörtén, lerongyo- 
lódottain jön vissza? Hátha elveszik ott kint a 
messzi idegenben. Mindegy, mennie kell.

. . .  Magdi mindent alaposan előkészít. Béla 
összeszedi kevés fehérneműjét és egyéb holmi
ját: mindössze egy .bőröndre telik. Az előjelek 
nem valami biztatók. Csak egy szerencséje 
akad: a szombatot megelőző csütörtökön el
seje van és felveszi a fizetését. Legalább lesz 
az útra és ott a kezdéshez egy kis pénze ...

Magdiék szombaton reggel utaznak. Érzé
keny bucsuvétel. A fiú annyira meghatott, 
hogy majdnem sir. Rossz előérzettel búcsúzik 
Magditól. Olyan bátortalan lesz, mint a kis
gyerek, aki sötét éjszaka elveszti az édesany
já t...  — Nem' hosszú időre válunk, el. Holnap 
találkozunk odaát, -. Bizonyosan találkozunk 
— ismételgetik egymás erősítésére.

*



A ködös téli alkonyaiban úgy szökik ki a 
városból, mintha nagy bűn terhelné a lelkét. 
Némáin búcsúzik a megszokott és megunt ut
cáktól. Isten veled Város, a szerencsésebb vi
szontlátásra ...

Viharos gyorsasággal kattognak a kere
kek, zihál a mozdony. Csak minél gyorsabban 
...  Olykor ujjongani szeretne, néha pedig 
szivszoritó félelem fogja el.

Kiszáll a haitármenti városban. Barátság
talan ködös hideg csapja meg az aircát'. ösz- 
szeborzong. Most hová és meije? ... Magdi 
jól a fülébe rágta, hogy melyik uccálba men
jen, merre forduljon él és a város végén hol 
van az a ház, ahol majd eligazítják Nem mer 
senkit sem megszólítani. Mindenkiben rend
őrt, üldözőt lát...

Nagyuehezen rátalál a városvégi házra. 
Onnan azonnal tovább küldik. Menjen csak 
egyenesem arrafelé, amerre a kopasz nyárfasor 
elyész a fekete ködbe. Azután forduljon jobb
ra, ott nemsokára találkozik eigy öreg, há
romágú eperfával, onnan kezdve ösivény vág 
keresztül a kukoricaitairlón a teocsiutig, azután 
az első utmenti házba kopogjon .be. De vi
gyázzon, tovább ne menjen véletlenül, mert 
őirökkel .Málkozhatik és akkor baj llesz...

Megy, bandukol. Annyira vigyáz, hogy el 
ne tévessze az utat, hogy már majdnem ösz- 
szezavanodik fejében a sok utbaigazitás. Még 
saját emlélkezőtehetségébeln sem bizik. Hátha 
éppen az ellenkező oldalon kelt keresni a ;gya- 
logutat? Kár nem volt felinni az utbaiigazi- 
tást... Alaktalan tömegeket lát feltűnni a sö
tétben ... Borzalom, azok határőrök ... Nem, 
csak rémiképeiket lát... De mintha ott szuro
nyok csillognának...

A házat alig találja meg. Félénken zörget 
be. Nagybajuszu, zordomarcu ember kukkant 
ki. Nagyon bizalmatlan. Sokáig kérdezgeti,



igazoltatja. Azután beengedi. Szűk, de barát
ságos konyhában ültetik le. Vére tfelpezsdül a 
melegben. Teát főznek a számára. Ez uj erőt 
ad. A sarokban egy fiatal román parasztlámy 
ül. Nagy fekete szemeit folyton az uj vendé
gein tartja...

A gazda oktatja. Éjfél után indul majd. A 
túlsó oldalon már várja egy megbízott, aki 
tovább kalauzolja. Csak óvatosan és ügyesen.

Kínálják a.z ágyat: aludjék, mert jiobb, ha 
kicsit pihen. Lehever, de nem jön szemére 
álom. Dehogy tud most aludni.

Mégis elszúmmyad. Az asszony kelti fel. 
Már indulnia kell. Nagy fehér ágylepedőt térit 
a ¡hátára. Erre azért van szükség, hogy fekete 
ruhája ne üssön el a hó színétől. Így észrevét
lenné válik... Az asszony utasításokat ad: 
Induljon el és menjen egyenesen előre az utón 
mintegy' ötszáz lépésnyit. Ott talál két akácfát. 
Nem tévesztheti el, mert több akácfa nincs a 
közeiben. Akikor térjen le jobbra és csak elő
re siessen addig, amiig egy kis fehér kunyhóra 
nem bukkan. Akikor már helyben van. Az ura 
elment előre és kémleli a: terepet.

Elindul. Számolja a lépéseket, azután 
abbahagyja. Minek, hiszen a két akácfát úgyis 
el kell érnie. Megy, mendégél, minid lassabban 
lépked. Nem haladt már túl a két akácfán? 
Úgy tetszik, mintha már legalább is egy kilo
métert gyalogolt volna. Úristen, ezen az utón 
bizonyosan őrház van és éppen neklimegy! De 
át kell jutnia akáhl mi történik is. Ha észreve
szi, akikor futásnak ered és lesz ami lesz. Mag
di mát várja Temesvárott1... Átfut, mégha 
utána lőnek is ...

Még nincs baj. Itt a két akácfa. Most 
jobbra a gyallőgösvémyem. Hohó, ki az? Vala
ki jön? Bizonyosan az őr! Most vesd el ma
gad!



Futásnak ered, a sötét alak elébe á ll. . .  
Álljon meg, suttogjál. A fiú lába földbegyöke- 
nezik. A parasztigazda, akinek a házában volt. 
Most nem mehet átt! — mondja —, mert haj 
van. Az előbb itt át akart szökni egy fiatal 
ember és elfogták. Emiatt most nagyon vi
gyáznak itt. Majd holnap éjszaka. Gyerünk 
vissza...

Némán ballagnak) vissza. A fiú úgy érzi, 
hogy mindjárt rászakad az égbolt. Magdi hol
nap hiába vár rá ... Mennyit aggódik majd, 
annig megtudja, hogy mi történt vele. Holnap 
éjszaka... Addig még mennyi minden történ
hetik vele.

A határszéli tanyán nappalra nem marad
hat. Vissza kell mennie a városba. Majd a kö
vetkező éjszaka visszatér . . .  talán. Elkesere

dett hangulatban ballag befelé a városba. A 
hó esik, a szél fuj. Nem is figyel az útra, elté
ved De szerencsére találkozik két munkás- 
küilsejiü emberrel. Fejszét1 visznek a hónuk 
alatt. Megkérdezi tőlük az utat és a fejsze lát
tára összeborzong. A két ismeretlen rövid 
morgással irányítja útnak, majd gyorsan tá
voznak.

A vasútállomásra megy. Reggiel indul 
vissza a vonat. Igen, visszautazik. A szökésből 
úgy sem lesz már semmi Más módot kell 
keresnie, hogy Magdival újra összekerüljön. 
Csak otthon meg ne tudják, hogy holll járt. . .

Elbóbiskált. Anna ébred, hogy a váróte
remben nagy a sürgés-forgás. Az utazni szán
dékozók csoportokba verődnek és izgatottan 
mesélik, hogy nlagy (rabtógyilkosság történt. 
A város közelében kirabolták egy gazdag pa
raszt tanyáját. A gazdát fejszével agyonver
ték. Százezer dinárt vittek el.

Béla megretten. A fe jszés emberek.. .  
Oda akar menni, hogy elmondja, ő látta a két 
gonosztevőt. . .  Már kel is fd' a helyéről, <|e



hirtelen visszaül. Jaj, dehogy szabad szólnia. 
Még majd őt is gyanúba veszik és ha más baja 
nem is lesz, de néhány napig a csendőrségen 
tártjaik. Mégha tanúskodnia kell1, az is kelle
metlen ... Bár indulna már az a vonat...

A homlokán veríték gyöngyözik ki. Mi
lyen jó lenne most otthon a szobájában gond
talanul aludni...

*

Kimerültén ért haza. Heves köhögési ro
hamok rázkódtaitták meg testét.

Másnap irt Magdinak. Három nap múlva 
választ kapott. A lány ezt irta: „Jotób is, hogy 
nem jöttél, mert itt sokkál rosszabb a helyzet, 
mánt ahogy gondoltam. Majd adódik még al
katom ... Meg fceü békülnünk sorsunkkal.. “
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Nagyon megérezte a kirándulás következ
ményeit. Erősen megfázott. Egy hétig náthá- 
lázban feküdt. Köhögött, köpködött. Ahogy 
felkelt, nagyon gyenge volt. Néhány napig jól 
érezte magát. Azután esténként enyhe forró
ság lepte meg. Izzadt. Egy reggel a mosako
dásnál megdöbbenten figyelt fel. Mintha a há
tában egy csont meghasadna. Éles szúrás, majd 
eltompul. Néhány nap múlva reggel ismét (fel
hasadt a szúrás. Azután egy re erősödött. Át
terjedt a hát más részeire is. Köhögött. Nehe
zen lélekzett. Aggódva vizsgálhatta önmagát: 
Tüdőbaj? A gondolatnál megdöbbent. Valóban 
csak tüdőbaj lehet. Annak a tünetei jelentkez
nek rajta. Csak ez kellett még. Ez a természe
tes betetőzése (nyomorúságának. Hiszen mi 
mást várhatott volna hideg egészségtelen la
kás, elégtelen ruházkodás és (gyenge táplálko
zás után? ... Tehát tüdőbaj... és aztán mégis 
a l assú vég...



Orvoshoz ment. Vizsgálat után: Gyaníts, 
de még nem világos hogy mi akar lenni. Egy 
hét múlva újra jöjjön.

Éjszakai fcrrósága emelkedett. Izzadva, 
félíálomiban hánytoirgott az ágyán. Olyan, for
rósága volt, hogy szerette volna ledobni ma
gáról a takarót. De amint kidugta az ujját 
jéghidleg levegőt érzett kiint. A sötétből kiho- 
mályosodó ablakok néha kinos távolságra 
domborultak, olykor pedig félelmetes közel
ségre homoruttak. Az egész világ kóválygott. 
Éjféli madlárcsdcsetfgés csörgött, durrogott és 
kísértetiesen pattogó zsarátnokok sziporkáztak. 
Mmlha egész világegyetem kavarogna körü
lötte, amelyből majd kiformálódnak az égi
testek . . . és ő lenne a teremtő gondolat.. . 
Gondolatai zúgva röpködték be a vi-ágür min
den magaslatát és hajlatát. Úgy érezte, hogy 
mindenről megérett, megtisztult vélemény! ké
pes alkotni. A világ minden fájdalmát megérti 
és a világon minden csak fájdalmas. Mindent 
megért... és nemsokára meghal... Megret
tent erre a gondolatra is: Mégis csak legyűri 
a gonosz, sötét balsorsa, amely eddig mindig 
sandán leselkedett rá? Mégis? Nem, lehetetlen. 
Most keli! csak igazán, erősnek lenni. Nem aka
rok meghalni! Ki akarok lábolni ebből a mély 
kátyúból, hiszen, van még más világ is, szebb, 
napfényesebb, melegebb! Erős leszek. Minden
áron betesajftoíom az öntudatomba, hogy erős 
vagyok és egészséges. Egész bajom csak kép
zelődés ... Reggel későn ébredt. Bágyadt volt, 
őe jól érezte magát.

Az orvos újra megkopogtatta a hátát és 
»kihiaMigatta t üd e jie m ük ödé sét.

—- Tüdőmirigyduzzadás, mondotta. Nem 
az igazi tüdőbaj, dé vigyáznia kell hogy rosz- 
szabm ne ifíordiuljon.



JWe'gjk öíiny ebb ültén és me g e r ő s ö d ö 11 en
ment haza.
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A házak tetejének hósivatagai már lecso
rogtak az ereszeken.

Táguló mellel járta a kanyargó külvárosi 
uccákat. Tavasz van, dolgozni kell! Úgy érez
te, hogy a tél nyomtalanul telt el. Semmit sem 
végzett azalatt? Mire is ment el né'gy hónap? 
H i áb a való sá g okra.

Még maga előtt is titkolta, hogy a lányra 
gondol1. Főt ne szakadjon, a heggedő seb . ..
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Belevetette magát a munkába. Túlórázott. 
Kárász egyszer sértő módon visszaadta egyik 
cikkét, hogy irja át. Ez rendkívül rosszul esett. 
A cikk véletlenül éppen jó volt, miért bántja? 
Szántszándékkal le akarja hűteni lelkesedését, 
el alkairjia kergetni az írástól? Vagy csak arra 
jó az egész, hogy elvegye önbizalmát, alázatos 
kulit neveljen belőle, Kárász pedig délutánon
ként munka helyett nyugodtan kártyázhassák 
a kávéházi törzsasztalnál? Mert az az egész 
élete, a kártya. Délelőtt megírja a vezércikket, 
kiosztja a feldolgozandó anyagot és kész. Dél
után »kártyázik, meg helyi politikusokkal tár
gyal. Fél a politika tál, de azért folyton feléje 
repdes, mint a-z esti pillangó a láng körül. Ed
dig csak „kulturmiunkás“ volt az urikaszinó 
magyar osztályán. Jó hasznát vették, mert 
gyönyörűen kiéifkaim ázott pohárköszöntőket 

tudott mondani, amikor névnapi vacsoráknál 
erre szükség volt. Ö magasztalta fel a nép ne
vében a helyi kulturnagyságokat, akik aika- 
lomadtán visszazengték a dicséreteiket az ő 
kulturális érdfemeire. Meghatóan tudott sirán
kozni a keserű sors, az örök Mohács felett...



De most már megunta az egy helyben való 
topogást. A napi politika vonzotta, ellenállha
tatlanul csábította... A polgármester már 
egyszer ajánlatot tett neki, hogy beveszi a vá
rosi kép viselő testüle tibe, képviselje ott a ki
sebbséget ... De -nem merte elfogadni az aján
latot, mit szólnának a többiek, ha ő kiugrana 
a sorból...

A munkaiirammal alább hagyott. Inkább 
könyveket és újságokat olvasott. Az újságok 
felettébb érdekelték. Nagy cikkeket hoztak 
fenyegető háborús veszélyről. Izgalom ülte 
meg Európát. Csak fegyver oldhatja meg a 
kérdést! — harsogták a cimbetük valamelyik 
harcias áilltamférfi szavait. A fasiszta nagyta
nács egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy a 
háború szükséges a nemzetek életében. Hitler 
az erős nemzetek jogait hangoztatta. Keleten 
Kina széttagolt teste fölött Japán és a szovjet 
néztek egymással farkasszemet. Moszkváiból a 
forradalmat hirdettek. A leszerelési értekezlet 
sikertelen, újra teljes erővel megindul a fegy
verkezés ...

Érzelgős, romantikus hangulat szállta« meg. 
Maga sem tudta honnan jött. Gyerekkori ol
vasmányok jutottak eszébe. Hőstettek a bra- 
nyiszkoi és kápolnai csatákban... A kenyér
mezei ütközet... Megindulás vett rajta erőt: 
ismét visszajönnek az ősi csatazajos idők ... 
az ősi harci erény... Eszébe vágódott, 
hogy a világháború után milyen háboruelle- 
nes undor fogta el a világot. Ez elmúlt már. 
A mai fiatal nemzedék már nem ismerte a vi
lágháborút ... Ismét menetel a csatamezők 
felé, miként az ősök... Elveti a mai megélhe
tés ezernyi gondját, nem törődik semmivel, 
csak megy, (amerre vezénylik... Gondolkoz
zanak helyette a vezetők... Kicsúszott a lába



alól az ősi föld, nem kap munkát, állást — 
nincs más hátra, mint háború. Peregjen & dob, 
szóljon a trombita: a holnapra nincs gondod, 
mert a holnapot talán nem is éred meg... 
&rrr... nem éred meg? Hát akk'or miért az 
egész háború...

Elszomorodotü. Ez se megoldás? ...
Napok múltán mindenfelől uj keserűsé

gek érték. Ismét a külföldi hirek bozótjába 
menekült. Háború ... mégis, aki élet ben mar ad 
annak jó lesz. A háború felfrissít.. .  Acélfür
dő, amelyből az emberek megerősödve kerül
nek ki — olvasta valamelyik) politikus nyilat
kozataként az ujiságotoban. A világháború u- 
tátn is letagadhatatlan gazdasági fellendülés 

következett. Igaz, hogy ez a fellendülés hamar 
végétért és most a legsúlyosabb gazdasági vál
ság puszilt... Ugyláiszik minden negyedszá
zadban háborúnak kell jönnie, hogy felélén
kítse a gazdasági életet...

*

Prüszkölve mosakodik. Hátán végigcsurog 
a hideg ¡váz. Megborzong.. .  Miinek borzong 
ilyen csekély hidegre? Mi lesz majd akkor, ha 
a háborúban étilen-szomjan hideg lövészárkok
ban fagyoskodik? És ha hülő testét tömegsír
ba dobják, .mésszel leöntik? A tükör elé áll és 
nézi önmagát. — Csak) egy golyó ¡kell — és 
kész. Egész valója az enyészeté...  Szükséges 
az acéLfürdő ... ? Vajon testének melyik része 
kívánja az acélt? Az ember fürdik acélban, 
vagy az acél aiz emberben ? Bizonyára az utób
bi! Az emberi test minden részecskéjének meg
van a rendeltetése, működési célja, de egyik 
sem arravailó, hogy felüditő acélt fogadjon 
magába...

Másnap éjjel azt álmodta, hogy egy' puska 
szuronyát megforgatták a mellében. Borzadva 
ébredt fel. Hangtalan sikoly fakadt fel belőle:



Nem kell háború ... Megdöbbent: mennyire el
tolódott a gondolkozásai... Már majdnem az 
erőszak, .a vérengzés pártjára állott, holott 
mindig a jóságot és igazságosságot szerette. 
Mindenkinek joga van az életre, nemcsak a 
számbelileg nagy nemzetek fiainak... A na
pokban egy rokkant, béna koldust látott, aki 
éktelenül szidta a 'háborút és az egész világot. 
A háborúban vesztette el egészségér A segé'y 
valahogyan eltűnt a paragrafusok között. Ö 
életben maradt és mégse ... Kinek használ hát 
a háború? A fegyvergyárosoknak? A hadiszál- 
litóknaík!?

Oszladozó szomorúsággal ballagott be az 
irodába.
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Délben az állomás közelében nagy megle
petésére Ferencsikke! találkozott. Futólépés
ben ment az állomásra. Az egész fiú valahogy 
megváltozott. Termete szögletesebb, erősebb 
lett, arca megszélesedett. Kézfogása kemény 
és érdes volt.

— Szervusz egykomám, hadarta, jaj de 
kár hogy nem találkoztunk előbb. Rohanok az 
állomásra, mindjárt indul a vonatom. Nagyon 
érdekes dolgokat meséltem volna ... Majd 
irok neked részletesen. Szervusz.

Már el is rohant. Béla hosszan nézett utá
na. Mennyire megváltozott. Kikerült ebből a 
poshadt környezetből. Az ujonan lecsapott ré
tek vidéke, az uj körülmények friss, erős em
berré tették. Tatán sóikkal jobb lett volna, ha 
ő is vele megy. Az újságírói pálya csaik régen- 
te volt pálya, ma már nem ... Különösen nem 
a kisebbségi ujságiró részére ... O’van sze
kérre ült, amely a sáros országúton mind las
sabban halad és mind kevesebb az ember, aki 
előre segíti. . .  A kocsis vállán is ezer gond, 
alig vánszorognak a lovak... és egyre jönnek



a hosszú reménykedésben kifáradt, megtört 
embereik, akik ifel1 szeretnének kapaszkodni ná, 
akik tanácsot, segítséget kérnek. Könnyező 
özvegy tipegi 'be: hozzátartozói távol élnek, 
nem lehetnek segítsegére és mivel maradék 
pénzecskéjén előfizet az újságra, kéri, hogy 
segítsék ... Szomorúba juszu idős földműves 
jön, aigg, elnyűtt bukszájából sok piszkos i.rá.st 
húz elő. Nem is látja már jól, de nem is érti 
az irást: ugyan mondják már meg az urak 
miről van szó és mit csináljon? Kopott nyug
díjas sétál be: Már sokféle hivatalt bejárt, de 
mégse intézték el az ügyét:: ugyan próbálják 
meg, járjanak közbe... és igy megy ez to
vább, végeszaikadatlanul.
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Hiába akarta üstökön ragadni az időt és 
az eseményeket. Minden úgy kicsúszott a ke
zéből, mint ahogyan a vízben alig leülepedett 
kleményitő szétfoly a belémarkoló ujjak kö
zött. Eltűnt a bujaizöld május, a virágos jú
nius, az izzó julius és most csobognak augusz
tus csendes, álmos napjai. Lustálkodott', köny
veket olvasott, ifürdőzött.

Egy forró ebédutánon a szokottnál koráb
ban vetődött be a szerkesztőségbe. Bent, a 
belső szobában Kenéz és Bukvich élénken tár
gyaltak, de hogy miről:, aiz nem tudta kivenni. 
Kenéz kisvártatva kinézett az ajtón. Látszott, 
hogy nagyon izgatott.

— Fontos misszió vár magára, mondotta. 
Nagy riport, most kell megmutatni av, hogy 
élelmes riporter és jó újságíró.

— Bizonyára olvasott már a Hadieck-féle 
hlires örökségről. Állitólag egymillió dollárra 
rúg, amit egy Amerikában elhunyt agglegény 
gyáros hagyott hátra. A gyáros apja Közép - 
európábol származott Amerikába, örökösei is



Európában étnek, most keresik őket. Most jól 
figyeljek és abból, .amit tőlem hall, senkinek 
ne mondjon el egy szót se, mert egyedülálló 
szenzációnk. Tehát: aiz egyik örökös valószí
nűleg itt él a mi városunkban, özvegy Tor- 
nyosi Dezs önének hívják, született Hadik lány. 
Kiderült ugyanis, hogy az amerikai Hadieek 
apja tulajdonképpen magyar származású volt, 
Békés megyéből vándorolt :ki annakidején 
mint (fiatal suhanó. Eredetileg Hadiknak hív
ták. özvegy Tornyosiné állítólag az öcc9ének 
az unokája, vagy dédunokája. Ahogy hallot
tam, most kapott értesítést az amerikai kon
zulátustól, vagy talán még most várja az érte
sítést — nem tudóm pontosan. Azért menjen 
ki hozzá maga és érdeklődje meg tőle ponto
san, hogy áll az ügy. Tudja meg, milyen csa
ládi kapcsolatok alapján tart igényt az örök
ségre, mit tett eddig satöbbi. De nagyon ügye
sen dolgozzék, nehogy az öregasszony meg
ijedjen magától és ne adjon semmi felvilágosí
tást. Ha jól végzi a dolgát, nagy sikere lesz.

Béla elindult. Kissé meghatódott, hogy 
ilyen nagy fontosságú üggyel került kapcsolat
ba. Eddig már sokat olvasott erről a,z örök
ségről1 a külföldi lapokban is, de nem gondolt 
arra, hogy ennek a mesés amerikai vagyonnak 
a tulajdonosa éppen ebben a városban él. 
Egyáltalán, eddig az ilyen örökségi históriákra 
nem sok ügyet vetett. Minduntalan felbukkant 
a lapokban mesés örökségek hire, de vala
mennyi eltűnt, semmivé lett, mint a színes bu
borék. Most egy valódi boldog örökössel ta
lálkozik majd, aki milliókkal rendelkezik, hi
szen egymillió dollár az legalább ötvenmilió 
dinár! Mi lenne, ha ő, aki talán először közli 
ezt: a boldog hirt a mitsern sejtő örökössel, va
lamilyen ürüggyel pénzt kérne tőle? Ha jöve
delmező üzletet 'kötne vele? Özv. Tornyosi

né... taláncsak nem a Tomyosi Feri anyja...



Nagyon sok Tornyosi van a városban ...
Kint a háznál zárva találták a kaput. A 

szomszédok adtak felvilágosítási:
— Elment a Tomyosiné ... Valami nagy 

öröm érhette, de nem akarta mondani miről 
/am szó ... Talán a városházára ment.

Amint ezt Kenéznek elmondta, a segéd- 
szerkesztő nagy izgalomba jött.

—■ Elment a városházára? Biztos, hogy 
városházát mondtak? Ez is azt mutatja, hogy 
a dolog igaz...  Menjen mindjárt vissza, és 
várja meg, amig hazatér... És kérje meg szé
pen, de óvatosan, ügyesen, hogy adja át azo
kat az okmányokat, amelyeknek alapján igényt 
tart az örökségre.. .  Amivel a családi leszár
mazást igazolja ... Adja át, majd klisiroztat- 
juk, a fényképüket betesszük az újságba. Vagy 
ha nem akarja átadni rajzolja le azokat. De 
ügyes legyen, mert.. .

Egészen kivörösödött. Hirtelen körülné
zett, majd a fiúhoz közelhajolva igy szólt:

— Maga egész életére megcsinálhatja a 
szerencséjét... Érti? Megmondom maigának 
miről van szó: Az én feleségem is született Ha
dik lány. Ö . . .a  másik örökös. Tornyosinéval 
együtt ők ketten tartatnak igényt az örökségre. 
Távoli rokonok. De én nem akarok elmenni 
hozzá, mert amilyen gyanakvó és ijedős asz- 
szony, még azt hihetné, hogy el akarom ütni 
az örökségtől. Akarom tudni, hogy milyen 
okmáinyai vannak, (hogy a feleségem részére 
is könnyebbé tegyem a bizonyítást. Érti már. 
Most pedig) figyeljen ide: száz—e—zer di— 
niárt adok én magának, ha jól végzi ed a dol
gát. Érti? Százezer dinárt. A mi részünkre hu
szonötmillió esik, abból adhatok. De a világon 
senkinek se szóljon erről a dologról... Még 
otthon se, meg Czeglédinek se. Most lóduljon.

Égtő arccal, kóválygó fejjel ment végig az



uccákon. Százezer dinár! Itt van az alkalom, 
most kell üstökön ragadni a sorsot. Gazdag 
ember lehet, vásárlóikat mindfent, amit tetszik. 
Nyomdát, ha úgy tetszik, lapot adhat ki, vagy 
pedig földeit.. .  Igen, földiét. Megvalósíthatja 
régi álmát. Saját földbirtokot, kis árnyas, gyü
mölcsössé! körülkeritett tanya, aho! a városi 
küzdelmek után elbújhat, megpihent. Milyen 
szép lesz az...  ezért nem kell sajnálni egy kis 
szemtelenséggel kevert ügyességet sem...

Röpíti az újonnan' kitárulkozott lehetősé
gek varázslatos szépsége és gazdagsága. Tor
nyosinét mér otthon találja. Zavartan, szinte 
dadogva adja elő jövetele célját. De szeren
csére az asszony is úgy örül, hogy egészen 
oda van. Nagyon meglepődik, hogy az újság 
már tudja:. Eőidig senkinek sem merte elme
sélni. Most örül, hogy van, akinek már mond
hatja. Éppen az előbb járt fenn a .városházán* 
már minden meglesz, csak az iratait kell be
adni. Sikerült is megtalálni a régi iratok kö
zött. Elsárgult irományokat helyez a nyitott 
folyosóin lévő asztalra, szeretettel kisimítja: 
ezek azok. A fiúnak ráragad a tekintete: Ezek 
kellenének. Megrészegült az örömtől: Hát
mlégis itt álil a nagy lehetőség előtt? Gazdag 
és boldog lehet? Csak ki kell nyújtani a ke
zét ... Igen ám, de az öregasszony nem enged
né ... Nem bizná rá holmi idegenekre ... De
miért is nem szabad neki megmondani az iga
zat? Még ha Kenézzel osztozkodik, akkor is 
marad 25 milliója... Hopp, hátha Kenéz nem 
mondott igazat és meg akarja károsítani ezt 
a szegény asszonyt. Hátha az egész örökséget 
el akarja tőle rabolni.. .  De most nincs idő 
gondolkodni.

Az asszony áradozva meséli a családi kap
csolatokat .. .  Régi fényképeket tereget elő, 
tele az asztal Írásokkal és képekkel. A fiú
csak a két okiratot nézi: hogy lehetne azt



onnan ki csenni. Már mindent tud, már menne 
is, de még marad... Valamit tenni kellene!

Az özvegy boldogan emlegeti a lányát és 
a fiát, hogy mennyire fognak majd örülni... 
Igen, a Feri .fia, most a pancsevoi réten dolgo
zik, azonnal hazahivatja.

Már indul... Ekkor hirtelen szél támad. 
Forgószél, vihar lesz. Egy ablak csapódik, az 
özvegy:

— Jesszusom, a szél becsapja az ablako
kat!

Indul, hogy becsukja azokat. A fiú meg- 
dermed: egyedül hagyja az okmányokkal...

Szélroham támad és felkavarja az okmá
nyokat. A fiú villámgyorsan a két Íráshoz kap, 
mintha csak a szélitől védené, pedig már teszi 
is zsebre. Az öregasszony rémültem visszafor
dul: Jaj* a szél elviszi az Írásokat. Hirtelen 
ujabb szél roham jön, nagy por csap fel az 
udvarról. A papírok és fényképek felkereked
nek és szanaszét röpködnek a folyosón, meg 
az udvaron. Az özvegy sikolt, de a szélroham 
ismétlődik és újra megtáncoltatja a papírokat. 
Nagy cseppü zápor hullik, csak úgy koppan a 
lapokon.

Az özvegy lázas kapkodással szedi össze 
az iratokat, de a szél is meg-megujuló erővel 
csap le rájuk. A fiú szinte imádkozik a szélnek: 
Csak jobban, minél erősebben ... Közben segit 
az iratok összegyűjtésében.

—  Jesszusom elvitte a szé l . . .  nincs... 
ni ncs .. .

Az özvegy már sírásra fakad. Hiába keresi. 
Kiszalad az uccára: Ott sincs. Visszasiet és a 
kapuküszöbön megbotlik. Elesik és mozdulat
lanul terül el a földön. A fiú hozzászalad. El
ájult ... vaigy talán meg is halt... Gyorsan se* 
gitséget...

Ebben a pillanatban magas sovány nő lép 
be a kapun.



— Jaj anyám, sikolt ja megdöbbenten. 
Anyukám, mi van magával!...

— Elesett és elájult... suttogja a fiú.
A leány sikoltva emeli fel a földről. Bevi

szi, vízzel locsolja. Ekkora már előkerül két 
szomszédasszony is.

— Biztos a nagy öröm ártott meg sze
génynek ...  mondja az egyik. Szívbajos volt 
szegény...

— Sajnálom, nekem sietnem kell a szer
kesztőségbe, hebegi és diszkói. Nagyot dör
dül az ég. Megretten, mintha csak a lelkiisme
rete hördült1 volna fel. Villámlás-dörgés. Cikk
cakkos fény süt rá, holott sötétségbe szeretne 
rejtőzni. Nagy számonkérés dörög utána az 
égből. Harsogva esik az eső. Behúzódik egy 
szűk kapualj alá ... Talán azóta már meg is 
halt... A dologra bizonyosan rájönnek, bíró
ság elé állítják. E'gész világ előtt kiderítik bű
nét, fegyházra Ítélik... Ó milyen jó lenne el
süllyedni a föld alá. Hát ide kellett jutni... A 
pereskedésre rámegy a pénz amit kap... De 
milyen pénz, hiszen az a gyalázatos Kenéz nem 
is tartja be az ígéretét, még ha milliókat kap 
akkor sem ...  Csak beugratta ... Szegény aisz- 
szony...

Az eső csendesül és neki iramodik. Nem 
bánja, .inkább csapja, agyon a villám.

Vizes ruhával ér be. Átadja az írásokat. 
Kenéz mohón olvassa. Ekkor nyílik az ajtó és 
egy nagy esernyő alól Bukvich bújik be.

— Mindent megtudtam, szól Kenézhez. Iga
zam volt: Te elgaloppiroztad magad. Nem' a 
magyar Hadik családból származott az örök
hagyó, hanem a német Hadieckből. Voltam a 
főjegyzőnél, ő már mindent kikutatott... Teg
nap óta ő is a dollármilliók lázában élt, mert az 
unokatestvérének felesége szintén Hadik lány. 
összetelefonálta és táviratozta az egész orszá
got, mig végre megtudta az igazságot.



Nézi Tomyosiné iratait.
— Most már önnek a te erőszakolt kom- 

bináctódnak sincs semmi értelme. De különben 
Toronyosiné úgysem engedte volna, hogy a 
feleségedet ő előtte lükd az örökséghez. Észre 
vette volna a csalafintaságot.

Kenéz komoran hallgatott.
— Mondtam már sokszor, hogy ne hallgass 

költői fantáziádra — fejezte be bölcs oktatá
sát Bukvich és bement a belső szobába*.

— Vigye ezeket a vacak papirosokat visz- 
sza odai, ahonnan hozta*, — szólalt meg reked
ten Kenéz.

Béla úgy fogta kezébe az okmányokat, 
mint az alvajáró. Kint már elállt az eső. Körbe 
ment a belváros uccáin, de az okmányokat még 
mindig úgy tartotta a kezében, mintha valaki
nek át akarná adni.

Hogyan adlja vissza? Az uccán találta... 
messzire sodorta a szél... Ha ugyan még el
mondhatja ezt az özvegynek... Ha még él.

Az egyik okmányt kissé megnedvesitetíe 
és besározta..

Tornyosiéknál még mindig nagy sürgés 
forgás volt. Az özvegy az ágyában feküdt. Élt. 
A lánya vigasztalta:

— Ne búsuljon anyám, azokat az iratokat 
ujonan is beszerezhetjük a városházán...

Ahogy a fiú átnyújtotta az iratot úgy fel
élénkült1, mint a bágyadt virág öntözés után. 
Megragadta a kezét és hálásan megszorította. 
Béla észrevette, hogy könny is csillog a szemé* 
be. Hirtelen elköszönt. Szerette volna szembé- 
köpni magát.
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Amiint beért a szerkesztőségbe mindjárt 
látta, hogy (vihar dúl. Az öreg dühöngött. Ke
vés volt a kézirat, a szedőgépek álltak.



— Katona — szólt zordan — hol az a ri
port a gabonaárakról, amit reggel kértem?

— Még nincs kész .. .  Nem értem rá .. .
— Nem ért rá? Hát mit csinált egész nap. 

Borzasztó, a nyomdász jár a nyakamra és a 
munkatársak nem érnek rá. Szenzációs. Ezért 
vannak hibák a lapunkban.

— Igen — toldotta meg Kenéz — ilyenek 
ezek a matt fiatalok. Én is adtam neki délután 
egy kis riportmegbizást és azt is elügyetlen- 
kedte. Bezzeg csak én mertem volna igy visel
kedni, amikor ilyen kezdő voltam ...

Béla sötét tekintetet vetett Kenézre és el
szorult a torka a keserűségtől. Még ő mer be
szélni ... De megérdemlem ...

Az öreg újra rákezdte. Ekkor gyorsan be
szuszogott Lovicsek. Az utolsó szavakat meg
hallotta.

— Na mi az, mondta dühösen, itt már me
gint veszekedés folyik és lent .meg állnak a sze
dőgépek. Mondhatom szép kis viresaft.

— Nem tehetek! róla kérlek, vágta vissza 
Kárász, nekem olyan munkatársak kellenek, 
akik tudnak dolgozni.

Béláinak iudbőrzött a háta: ezek rajtam 
töltik ki a dühüket... És valóban, az öreg oyi'l- 
tan megmondja, hogy reá céloz, Kenéz megint 
kontráz és Lovicsek az ő szokott nyíltságával 
már fordul is hozzá.

— Fiam, maga legjobban teszi, ha uj pá
lya után néz...  Még fiatal, nem késett e í ... 
A mai napot veheti elsejének is ...

Mély döbbenet fogta el. Azután felsóhaj- 
tott: Nem baj. A mai nap még rosszabbul is 
végződhetett volna. Ez a bünhődés... És itt 
úgyis már olyan huLLaiszagu a környezet...

*



Valóban. Elsején megkapta a felmondást' 
és az egyhavi fizetésnek megfelelő »végkielé
gítést«.

Távozásnál Blikvidi megállította:
— Na fiatal barátom, azt hiszem én is nem

sokára követem magát. Mégpedig önként1. En
nek a lapnak mátr hamarosan vége lesz. Látom 
én azt Lovicsekről. Nem üzlet ez, passziónak 
meg nagyon költséges. Én is elmegyek és újra 
megiiinditom a gazdasági hetilapomat. Kenéz 
úgy is már régóta be akarja hozni ide egy pu- 
szipajtáisát. Most1 lesz hely, csak hogy meddig 
örül neki — az kérdés...

— Na isten vele. Lehet, hogy olykor én is 
tudbk adni munkát a lapomnál...  Ha mást 
nem, hát pénzbeszedést végez, meg hirdetése
ket gyűjt. Hát...  olykor nézzen el hozzám.
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Céltalanul ödöngött az uccán. Egyszerre 
csak Telkesbe ütközött.

—  Szervusz. . .  Milyen régen nem látta
lak . . .

Valóban, mér közel fél éve nem találko
zott vele.

— Azt nem csodálom ... Én most budár 
vagytok! a szőllőmben. Folyton ott dolgozom. 
Néha tanulok is ...  de csak ritkán. Valahogy 
elvesztettem a kedvemet. Minek itt kezdemé
nyezni, vállalkozni...  Csak a falbaveri a fejét 
az ember... Inkább iszom, egy kis mámor 
mindennél többet ért... Hanem pajtás nagy
szerű, ihogy találkoztunk. Gyere el estére hoz
zám. Rég nem Iá töt t társaság gyűl össze. Óit 
lesz Ferencsik is, meg a bandája. Már vissza
jöttek a pancsevói rétről. Majd1 lesz mit halí- 
glatnunk tőlük ...

Este harsány szervuszok és nagy ölelkezé
sek közepette találkoztak össze. Béla csodál



kozó örömmel nézegette megerősödött, kihú
zódott egykori osztálytársait. Ott volt Telke
sen kívül Ferencsik, Tornyos!, Vendég, Fekete 
Dani és Keller. össze-vissza kérdezgették egy
mást, azután kialakult a beszélgetés .fonala. Fe
rencsik mesélte el élményeiket a pancsevói ré
ten.

— Tudjátok fiuk, robinzoni .munka volt, 
amit mi ott végigcsináltunk. Csak a legszük
ségesebb dolgokat vihettük magunkkal, a töb
bit mind nekünk kellett beszereznünk, illetőleg 
két kezünkkel helyettesítenünk. De alaposan 
meg is küzdöttünk a kenyérért mind a négyen.

—• Ki volt a negyedik?
— Pefchő Károly, egy volt itteni hivatal

nok.
Béla meglepetten kiáltott fel.
— Pethő ? Ne mond... Hogy került az a 

ficsur közétek ...
— Hát csak úgy... Ismerős voltl az 

anyámmal és megtudta, hogy mi mit terve
zünk. Nagyon tetszett neki a dolog és közi- 
bünk állott.. .  Azután bizony megszenvedett 
szegény, mert nem szokta cigány a szántást. 
Nem is értettem, miért jött hozzánk. Egy túl
ságosan közlékeny órájában elárulta, .hogy mi
ért. Otthon a hivatalában sikkasztott. A szülei 
ezt eltussolták. Nemsokára újra álláshoz jutott 
és akkk»r ismét valami disznóságot csinált. Az 
apja erre elkergette hazulról, ö  maga is na
gyon. bánta a tettét, szégyelte magát és azért 
bujdosott el olyan messzire.

— és most' hol van?
— Ott, Panc9evó határában. Nagy szeren

cséje volt. Megismerkedett egy jómódú föld- 
birtokos lányával, egymásba szerettek. A fiú 
stramm gyerek volt még ott is, picsi-pacsi és 
elvette feleségül... Most urasan gazdálkodik 
az apósa birtokán...



— Lám, még akad ma is szerencsés em
ber ...

—• Nem is olyain, mint az én anyám, — 
szólt közbe Tornyosi. — Képzeljétek, úgy volt, 
hogy egymillió dollárt örököl. Értitek? Egy
millió dollárt. És mi történik? Kiderül, hogy az 
örökségjet téves sínekre irányították. Nem ő az 
örökös. Csak tévedésből értesítették először őt. 
Szegény, majd elvesztette eszét, amikor ezt 
megtudta.

Béla elvörösödött és lehajtotta a fejét.
— Szerencse a szerencsétlenségben, — 

folytatta Tornyosi, — hogy ezután az eset után 
nyert a sorsjegyen kétezer dinárt..,

Újra Ferencsik vetlte át a szót. Kapkodva 
mesélte küzdelmeiket. Szerencsére a tél nem 
volt tulkemény, de azért éppen elég szenvedést 
okozott, összetákolt kunyhókban teleltek át. 
Egész télen át folytatták a réten az irtást. A 
vetés nagy nehezen, kölcsönvett géppel ment. 
Még szerencséjük volt, hogy Vendég összeba- 
rátkozott egy német fiúval, akinek a segitsé- 
géval olykor kaptak kölcsönbe gépeket... 
Különben ¡ott nem nagyon jószivüek az embe
rek: mindenki miaga nézzen utána, hogy meg
éljen ... De termett is a dús fekete föld, alig 
győzték tavasszal a gyomot irtani. Hatalmas 
szár kukorica nőtt rajta... A búza is szép volt 
. . .  De hiába, a költségek sokra rúgtak és a 
gabona meg olcsó.. .  A szállítás is nehéz volt. 
A búza ára éppen aratás után, amikor el kel
lett adniok, annyira lesüllyedt, hogy alig ju
tottak egy kis pénzhez. Ha nem dolgoztak vol
na egész éven át mind a négyen teljes erejük
ből, akkor talán még a hazautazásra se jutott 
volna pénz ... Hiába remélték, hogy ha négyen 
szövetkeznek, akkor kisebbek lesznek a költsé
gek és a vállalkozás kifizetődő lesz... A mos
toha körülmények ellen, a világpiaci árak ellen 
nem küzdhettek... Oda csak akkor érdemes



az embernek menni, ha többszáz holdat vesz 
bérbe, belefekteti néhány százezer dinárt, trak
torokat, aratógépeket áilit be, észszerűen meg
szervezi a termelést, saját maga szállít külföld
re ...  Akikor kifizetődő a termelés...

— Hát ez se sikerült, — állapította meg* 
szinte közömbösen Telkes. — Emlékeztek még, 
hogy két évvel ezelőtt egyszer mi, volt osz
tálytársak összegyűltünk... voltunk vagy ti- 
zen/ketilen.. .  És megtárgyaltuk a dolgokat, so
kat vitatkoztunk, hogy mit kezdjünk, hogyan 
dolgozzunk...

— És nem lett belőlünk semmi, — vágott 
közbe Kelfer. — A többi osztálytárs se vergő
dött zöldágra. Csak néhány diplomáit lé ide
jére.

—' Akkoriban egyszer megpróbálkoztunk 
gombvarrással, — folytatta Telkes. — Emlé
keztek ugye? Milyen furcsa doiog volt az...

— Az is úgy végződött, mint a mi pan- 
csevói kirándulásunk.

— Pedig nagyon akartunk ...
— És most újra itt állunk, majdnem éppen 

úgy, minit akkor...
Elhallgattak. Egymásra néztek. Béla azt 

olvasta ki a tekintetükből: Valamit tenni akar
tunk ... Hol hibáztunk? ... Magába tekintett, 
hogy megkeresse a hibát. Visszaemlékezett: 
amikor elhagyta a középiskolát, mennyi hittel 
indult az életbe .. .  Úgy vélte, hogy erős maga- 
bizássai mindent lehet. Csak egy talpalaftnyi 
földet kívánt, amelyen a lábát megvetheti.. . 
Volt — bizony éppen csak egy talpailattnyi — - 
és elment...  Mindannyian uj, jobb életet akar
tak — és visszajutottak oda, ahol voltak. Mi 
az oka? Ő maga küzdött eleget, elszakította 
magát a társaitól, lehetőleg ravaszkodott, 
ügyeskedett, aiázatoskodott. Nagyon akart él
ni és társult' Feldmannal is, akiről csak később 
tudta meg, hogy romlott jellemű, — de bele



ment Kenéznek a bolondságába is, holott sej
tette, tudta, hogy rosszat cselekszik ... Éppen 
olyan rossz emberré vált, mint amilyen a többi, 
az öregek, a régiek, akiket kárhoztatnak, aki
ket okolnak a világháborúért és minden nyo
morúságért .. .  Éppen olyan ... csak a szándék 
volt j[ó ... de a pokol tornáca jószándékkal 
van kikövezve ...

... Igen, ez az egyik fő baj. Uj, jobb éle
tet akartak és 'belesodródtak a régibe. Ezeknél 
itt csak szólam volt az uj és a jobb... Ö még 
világosabban érezte, dé szintén belekeveredett 
a régi hínárba... Meg szeretett volna gazda
godni és tapasztalnia kellett, hogy a meggaz
dagodáshoz, a jómódhoz vezető régi utakat 
betemette az idő. Gyárat akartak létesíteni, 
hogy az is leálljon vagy csalásokkal tartsa fönn 
magát? Földet szeretett volna vásárolni, vissza 
akarta venni az ősi birtokot: bizonyosan csaló
dott volna, ha idillikus boldogságot keres. . 
és most beletartozna annak az ezer és ezer 
kisbirtokosnak a sorába, aki kezeit tördelve pa
naszkodik az alacsony árakba, szidja az adót, 
aggódik az időjárás miatt és ivarja, egyre várja 
a jobb időket. Itt van, ezek megkísérelték... a 
lehető legolcsóbban jutottak földhöz... és 
m égse...

Hivatalnok legyen? Balla, aki a régi dor
bézolások emlékéből él? Vagy Kelemen, aki 
összehúzza magát és kezét tördelve siránko
zik, 'hogy már megint redukáltak ... Egyetlen 
¡fiát óvja széltől, naptól, tömje, hizlalja és ne 
tudja, mi lesz belőle?

— Te min töprengsz? — kérdezte Telkes. 
— Talán már megint kezdeményezni akarsz 
valamit. Várj, most ne spekulálj, hanem igyunk 
egy kicsit.

Azzal kiment. Béla felriadt és körülnézett. 
Látta, hoigy Keller élénken vitatkozik Vendég
gel.



— Nézd, — mondta széles mosollyal Fe- 
fencsik, — most csapott össze a jobb- és bal
oldal. Az a pancsevói német fiú Vendéget jól 
beoltotta hitlerizmussal, Keller meg, ugylátdm, 
egészen határozottan baloldali lett. Ugylátszik, 
hogy az egész világot kettéválasztja a politika. 
Még közénk is beférkőzött.

Telkes nagy kancsó rámpás bort hozott
be.

— Fiuk, — kiáltotta, — igyunk nagy si
kereink örömére.

— Ihaj, csuhaj, — kiáltotta Vendég, — 
igyunk!

Poharak kerültek elő. Ittak. Telkes elővet
te harmonikáját. Húzta, vonta, szólt mint egy 
kis zenekar. A fiuk énekeltek, táncoltak, kur- 
jontgattak.

Béla szintén ivott és énekelt. Azután eíné- 
ntiuJtt.

— Ez is a régi világ sodra?
Ej, ennyi gond után mulathat is egy kicsit. 

Hogy egyensúlyban legyen a bu és a vigsóg. 
Az ember lelki egyensúlya a legfontosabb.

Felugrott, összefogózott a többiekkel és 
úgy rakta a csárdást.

Lassú léptekkel ment ki a városból. Gyö
nyörű őszi napsütés legelt a .földeken. Sárgán 
viritó kukoricával és inycsiklandóan ingerlő 
gyümölccsel megrakott kocsik döcögtek a vá
ros felé.

—• Milyen gazdag és milyen bőkezű a 
föld!...

Mélyet lélegzett. A fö ld ... nem töpreng, 
hogy mit tegyen, hanem terem. Mert engedik 
teremni.

VÉGE










