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Börcsök Erzsébet 
EM BEREK A KARAS 

M ELLŐ L

Arról a vidékről, an
nak a vidéknek az embe
reiről szólnak Bölcsök E r
zsébet elbeszélései, melyet 
irodalmunkban nem muta
tott be még senki. A 
Bega meg a Karas vidé
kével s egykori életével 
találkozunk Börcsök Erzsé
bet kötetében. Ezen a tá
jon különös emberek ví
vódtak, különös sorsok 
alakultak. A mindentől 
messze eső, isten háta mö
götti világ eseményeit,
hétköznapjait, színeit, az 
eliramodott idő idilljeit 
és drámáit m utatja be az 
írónő — olyannak, ami
lyennek látta. Látásm ódja 
pedig egyéni: mindenre
a nő, az asszony szemével 
néz, témáit legszívesebben 
az asszonyok, a család éle
téből meríti. írásaiban
megelevenednek a  baráz
dák, a szántóföldek, a kis
városi és falusi utcák, hű
vös szobák félhomálya és 
a napsütötte, poros ország
utak, a tanyák és a felhők.

Az írónőt s az embere
ket, akikről elbeszélései
ben szól, a szeretet, a 
gyermeki ragaszkodás el
szakíthatatlan kötelékei 
fűzik a tájhoz, s máshol 
el sem tudják képzelni 
életüket. Ember és kör
nyezete elválaszthatatlanul 
eggyé forrott az időben.

Ezekről az emberekről, 
lassan a múltba, feledésbe 
vesző alakjukról szól sze
líd, nőies hangján Börcsök 
Erzsébet.
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E M B E R E K  A K A R A S  
M E L L Ő L

Fél tíz van, mikor a versed Három 
Pisztoly vendéglő udvarából kifordulunk 
kocsinkkal. Még egyszer végignézek a 
széna- és bőrülés szagú kocsmaudvaron, 
a többi veszteglő környékbeli falusi ko
csin, az ajtóban sütkérező ásítozó pin
céren, azután megadom magam a sorsnak. 
Tizenkét kilométeres út áll előttünk, a 
lehető lég járatlanabb, leggondozatlanabb 
út a városból. Egy kis határmenti román 
községbe igyekszünk.

Zsongító bágyadtság fekszik a városon. 
A tavaszi nap simogatóan süt. A köd 
már felszállt a hegyről, a modern fehér 
villák csillognak a napban. Végigzörgünk 
a délelőtti utcákon. Mint egy film gör
dül el a város képe. A kirakatok, a bó



biskoló újságárus a kávéház kapujában, 
a mozi előtt a reklámképeket nézegető 
két diáklány, a kézikocsivá előléptetett 
nagy kerekű gyerekkocsival hazatérő 
virágárus kofák, s egy-egy korán kelő, 
tipegő dáma a korzón, meghökkentő új 
tavaszi kalapkreációban.

Végigrázódunk a hosszú fehértemplomi 
úton. A parasztkocsi úgy ráz az aszfal
ton, mintha elektromos vibrációban ré
szesülnénk, és olyan zajt csap, hogy szót 
sem lehet érteni. Végre-végre elhagyjuk 
az utolsó házakat is, kiérünk az ország- 
útra, a puha, zajtalan útra, ha ugyan 
puhának, csendesnek lehet mondani. Már 
a legelején megriaszt a félméteres kocsi
bevágás, végig-végig a halmosodó sár
göröngyök. Ez így lesz mindenütt. Az 
iram megcsendesül, zökkenünk egyik ká
tyúból a másikba, jobbra dőlünk, balra 
dőlünk, akkora zökkenőkkel, hogy néha 
szinte megrázódik az ember agy veleje. A 
többi utas egy szót sem szól, egyszerűen 
ülnek helyükön, tehát ez magától érte
tődő, megszokott helyzet. Nagyot sóhaj
tok, és belenyugodva a megváltoztatha- 
tatlanba, feléjük fordulok, hogy jobban 
szemügyre vegyem őket.

Tulajdonképpen egymagamért jöjtt a 
kocsi, de jó falusi szokás szerint, ha 
végre akad valaki, aki a rossz útra be
fogja  a lovakat és bejön a városba, aki 
csak teheti, ráakaszkodik a kocsira.



Sándoré, a fiatal román kocsis ferdére 
csapott süvege mellé megvesztegetően 
tud mosolyogni, mialatt az üléseket buz
gón rendezi. „Még csak a nénjét visszük 
m agunkkal. . .  még csak a jóbarátját, no 
és a csendőr urat: ojjé, még tizenkét em
ber fel férne a kocsira!” A határban még 
egy gyalogost felveszünk. „A  végrehajtó 
urat csak nem hagyhatjuk gyalogolni?” 
Kevés az ülés. Sándoré nem sokat gon
dolkozik, leugrik a kocsiról, bemegy egy 
szőlőskertbe, felnyalábol két köteg szá
raz venyigét, és hozza a hóna alatt. Be
gyömöszöli lábunknál a kocsiderékba, 
pokrócot dob rá, és kész az ülés. A  román 
menyecske egyre csalogatja a végrehaj
tót, tenyerével paskolva a finom új 
helyet.

— Domnule, tu . . .  tu . . .
Egyre biztatja, hogy üljön mellé, fi

nomabb helye lesz, mint egy hintóbán, de 
a férfi nem áll kötélnek. Felkapaszkodik 
Sándoré mellé az első ülésre. A  me
nyecske mellé Titusz, a másik román ke
rül. Az asszony összevonja szemöldökét, 
haragosan mosolyog, a sáros bocskorával 
kényelmesen elhelyezkedő román mosolyt 
nyom el a keze feje mögött.

— Félnek tőled.
Lívia is mond valamit a foga között. 

A végrehajtó hátraszól.



— Mit mond?
— Semmit, gospodine . . .  — húzódozik 

mosolygósán a román.
Mint egy bárka a tengeren, úgy hul

lámzik, inog kocsink az úton, és hullám
zik, verődik egymáshoz ez a hat, szoro
san egymáshoz zsúfolódó ember. Nevet
séges volna most magányoskodni, hallga
tásba burkolózni, mikor a testek szinte 
összeérnek; egy sorsban hánykolódnak, s 
akarva, nem akarva összeakad a tekintet. 
Néha lépésben haladunk, alig mászunk, 
düledezünk előre-hátra, összeütjük a fe
jünket. Néha annyira féloldalt dőlünk, 
hogy az egyik kerék csak a levegőben 
forog, az útitársak egymásra esnek.

— H-ho . . .  hopp . . .  čuvaj!
Rajtam  kívül mindenki nevet. Semmi 

baj, ez így van rendjén. Sándoré hátra 
se néz, szeme fényes, a süvege továbbra 
is ferde. Néha, a változatosság kedvéért, 
letér a nyári útról, s talán hogy pótolja 
az időveszteséget, az eperfasorban veszet
tül hajt. A  kerék nyomán friss, vizes 
sár csapódik, riadozni kell az ágaktól. Az 
ágak alacsonyak, minden percben buk
tatnunk kell a fejünket, nehogy arcunkba 
vágódjanak.

— Cuvaaaj! — sivít Sándoré vidám 
vész jele, s mintegy parancsszóra, egyszerre 
bukik mind a hat emberfej. Rázódunk, 
zötyögünk, sikítunk, szitkozódunk, neve
tünk, ahogy jön.



Akkor már mégis szebb a döcögés. El 
lehet mélázni a vidéken, Sándoré dudo- 
rászásán, az időt agyon lehet ütni beszél
getéssel. Beszélgető csoport alakul a 
kocsi mélyén. A  végrehajtó is vissza- 
-visszafordul hozzászólni, Sándoré pedig, 
cigarettát sodorva, keresztbe ül az ülésen, 
nehogy egy szót is elmulasszon. Az ér
deklődés középpontjában a szép római 
nevű falusiak állnak. Messziről, utcáról, 
kocsihátról talán átsiklana közömbösen 
felettük az ember, csak így közelről lát
szik, testük-lelkük bűvkörébe jutva, hogy 
minden érdeklődést megérdemelnek. Csak 
így közelről látszik, hogy ez a fiatal ro
mán parasztasszony tulajdonképpen szép 
asszony, összenőtt szemöldöke alól eleven 
élet villan. Asszony minden ízében, azt 
ő maga is tudja, s megvan testének a 
bűvös fluiduma, hogy mindenkinek tud
tára adhatja. A  férfiak folyton incsel
kednek vele. Lívia pironkodva, de vidá
man csatázik a vidámkodókkaL A  román 
férfiak nem bánják, együtt nevetnek a 
társalgókkal. Tudják, hogy asszonyaik 
szépek és kívánatosak.

De hol is tanulja ezt az alig észre
vehető szemjátékot, ezt a kacérkodást 
egyszerre három férfival? Honnan veszi 
a bátorságot, ezt a magabízást, ami su
gárzik róla? Pedig nincs más a birtoká
ban, a cifra katrincáján kívül csak az 
özvegysége és a szép piros arca. Széles



szoknyáját eligazgatva, oly kényesen ül, 
mintha ő volna a főülésen, akinek kijár 
a hódolat. Keze az ölében játszik, lát
szólag odaszegzi tekintetét, csak néha- 
-néha villan ki a szeme támadólag. 
Minden tekintetet magához vonz. A 
végrehajtó feje is többet van hátrafelé, 
mint előre. Lívia egy cseppet hátradőlve 
meglöki a vállával gúnyosan.

— Látod, Domnule, miért nem ültél 
mellém? Most csavargathatod folyton a 
nyakad.

— Talán  nem is tetszik?
— Dehogynem, csak csavargasd!
Líviának mindenre van visszavágó szava.

A  szavak csak úgy repülnek. M ár elfajul 
a  tréfa, Titusz nem akar tovább tolmá
csolni. Az asszony piros, mint a rózsa, 
leszegzi a tekintetét, mormog a foga közt, 
a drakut* emlegeti.

— Mit mond? Mit mond? — követe
lik a férfiak.

A román megrázza a fejét mosolyogva.
— Nem lehet megmondani, gospodin.
Titusz szép, sápadt arcú, hosszú ember.

H angja nyugodt, magyarázó, tört beszéde 
vonzó, fényes fekete hajában néhány ősz 
szál. Még Líviánál is érdekesebb. M aga
biztos, majdnem előkelőség árad róla. 
Akaratlan, veleszületett délceg tartással 
dől előre az ülésen. Beszéd közben az 
ember szinte elfelejti, hogy paraszttal áll



szemközt, szinte elfelejti a kérges kezét, 
a mocskos tarisznyát, amit az ölében tart, 
és hogy otthon talán szalmazsákon hál. 
Ahogy mosolyog, ahogy a süvegéhez 
nyúl minduntalan, hogy ú jra  fejébe iga
zítsa, egy filmszínész is megirigyelhetné 
a mozdulatát.

A csendőrnek, úgy látszik, új állomás
helye a falu, mert folyton kérdezget.

— Van kugli a faluban?
— Nincs.
— Biliárd?
— Mi az?
— Olyan golyók, amiket lökdösnek.
— Nincs, nincs.
— Kocsma sincs?
— Nincs . . .  — nevet. — Van egy-két 

ház, ahová inni járunk, de különben is 
minden háznál van cujka*.

— Könyv? O jság?
— Á, minek az? A papnak jár, de 

senki sem olvassa.
A végrehajtó már ismeri a falut, de 

a csendőr nem fogy ki a szörnyülködés
ből, a vallatást minduntalan újrakezdi.

— Hol szoktatok beszélgetni?
— H át úgy mindenütt.
Méregették a férfit, csodálkozva, hitet

lenkedve. Nem lett sem kisebb, sem alá
zatosabb. Pedig értelmes ember volt, és 
nem jött zavarba. Inkább kérdezői előtt 
ingott meg egy-egy csillogó kép. „Talán



mégis ennek a világtól elmaradt paraszt
nak van igaza? Biliárd? Kugli? M i
nek az?”

— Mit csináltok? Minek örültök akkor?
— Hát iszogatunk . . .  Meg . . .
— M eg . . .  — vágta rá a helyzettel 

már kissé ismerős végrehajtó — meg já r 
tok a dragucához*.

Mosolygott, nyújtózkodott a szép ro
mán, és nyugodtan szembenézett vallatói- 
val, mint aki jobban ismeri az élet 
értelmét.

— H át mi is kell egyéb?
— Cujka és d ragu ca . . .  — csúfolódott 

a végrehajtó. — Tudom, nem is ember 
az a faluban, akinek nincs kettő-három.

— Lehet így élni?
Titusz vonogatta a vállát.
— A mi életünk is elmúlik, éppen úgy, 

mint a tiétek.
— Vannak szép lányok? — érdeklő

dött kis hallgatás után újra a csendőr.
— Én még egyet sem láttam! — vá

laszolt Titusz helyett ú jra  a végrehajtó. 
— Vannak kislányok, dragucák és vén
asszonyok.

— Hát a lányok hol vannak?
— Azokat, akik kikerülnek az iskolák

ból, 13— 14 éves korukban férjhez adják, 
azután dragucákká válnak. Egy ideig 
nyílnak, mint a rózsák, két-három férjet



változtatnak, és 30 éves korukban vén
asszonyok.

— Megesküdhetnek?
— Ki beszél esküvőről? Lakodalmat 

csapnak és kész.
— Minek van akkor a pap?
— Tem etni. . .  temetni a sok gyenge 

gyereket, a korán elpusztult vérbajoso
kat. Három temető van.

Nem éreztem a sötét képből, a vigasz
talan sorsból semmit. Ez a három falusi, 
úgy látszott, maga az erő, az élet. Leg
alábbis, amíg a kocsin ültek. Nem érde
kelte őket a világon semmi, ami kívül 
esett falujukon. Hogy háborog, remeg a 
világ, hogy pirosra, fehérre, barnára 
változnak az emberek, fa jok  pusztulnak, 
elvek buknak vagy emelkednek. Minek 
azt tudni, hogy az ő sorsuk bevégezte
tett? Mögöttük senki, csak a magas 
dombhát, amely elzárja őket minden 
légáramlattól, lábuk előtt pedig mint a 
bilincs ott a határ.

Sándoré siheder kedve felvillanyozó 
volt. A  falu felé jártunk, a határban, 
messze elszórtan, emberek dolgoztak. 
Egyre veszettebbül hajtottunk. M agasra 
tartotta ostorát, és füttyöngve, rikoltozva 
hajtott, hogy messzire lássák, tudják a 
határban dolgozók, a felesége, a dragu- 
cái, hogy „most megy a Sándoré haza!” 
Ez az élet. A  beteljesedés, a  cél. Az asz- 
szony sugárzott, vonzott, mint a nyíló



virág, a román férfi pedig, kérges kezére 
támaszkodva, szép fejét öntudatlanul is 
büszkén viselve képviselte nemét. Az örök 
asszony, az örök férfi, semmi m á s . . .  
Ü jra zöld a határ, ú jra  pattan az élet, és 
ők telve vannak életerővel. Mi kell 
egyéb? Fiatalok, szépek. Mintha egy 
árnyék hullana rájuk, megriaszt az asz- 
szony keze fején egy gyanús nyitott seb, 
és megriasztanak az élvetegség korai rán
cai a férfi mosolyában. Nem, ez nem 
lehet igaz, amiket elmondottak. Hát nem 
szívfacsaró látvány a piros alma, amely
nek magot kellene termelnie, de belülről 
rohadt?

A  faluhoz értünk. Mintha hegyen já r 
tunk volna eddig, hirtelenül, meredeken 
mélybe bukott a völgy. Meg kellett állni, 
megkötözni a kerekeket, hogy leereszked
hessünk. Titusz és L ív ia kiszálltak, elbú
csúztak . . .  Míg Sándoré a kocsikereke
ket láncolta, elnéztem az elénk táruló 
szép képet. A magasból beláttam a há
zakba, udvarokba. A Karas ezüst csíkja 
a falu alatt kanyargóit, azon túl a nagy 
mező hívogató szép öle, susogó kis erdő. 
Ó, hosszan lehet itt aludni, és hosszan 
álmodni örök mámorban a dragucáktól.

Megmutatják, a mezőt elvágja a határ. 
Arra tovább számukra nincs élet. Néha 
jön át hír, átvetődik ember; rettegve, 
félve csempésznek petróleumot, miegy
mást. Harangoztak. Egy ablakon benézve,



csupa hosszú inges, nagy, meglett férfit 
látunk az asztal körül. Titusz és Lívia 
batyujukat fogva egy ideig utánunk néz
tek. így messziről érthetetlennek látszott 
a varázsuk. Ez az egyszerű kis kusza 
parasztasszony nevetségesen pirosra fes
tett arcával és ez a már meghajlott, sá
ros bocskorú parasztember, ez árasztott 
magából annyi életet?

M ár lent jártunk az utcákon, a cifra 
nagy házak közt, melyekből lassan el
halnak az emberek. Szemem a lejtőn 
húzódó temetőkre tévedt. A  sok kereszt 
mintha őrködött volna a falu felett.



B Ó K Á I  T É L

Az a tudat, hogy úgyis el fog menni, 
új lökést adott Eszter életének. Már nem 
látta börtönnek a falut, amely fogva 
tartja, hanem megállóhelynek, szigetnek, 
ahová az élet mint hajótöröttet kivetette. 
Tőle függ, hogyan fog ja  fel a helyzetet. 
Miért ne tölthetné el kellemesen?! Foly
jon hát a felhőtlen, gondtalan levegőbe- 
élés szabadjára! Azután úgyis jön a ko
moly munka, az új, tartalmasabb életre 
való készülődés.

Közeledni akart a faluhoz. Ismeretsé
get keresett, de nem céltalanul bolyongva, 
hogy odatörleszkedjék bárkihez, akit a 
bohókás véletlen éppen eléje hoz, hanem 
megkereste a hozzá való korúakat. Nem 
bánta meg. Egész más ütemet kaptak a 
napjai. Két úgynevezett tanult lánnyal 
pajtáskodott össze. Az egyik horvát kis



lány volt, Emilike. A  másik Céci, a hiva
talnoklány. Megpróbált az ő szemükkel 
nézni, az ő szívükkel bohóskodni, vasár
napi nagy sétálásokat lebonyolítani, és 
boldog volt, hogy ez sikerült. Sőt bosz- 
szankodott, hogy annyi üres, tétlen napra 
kárhoztatta magát, amikor kéznél volt ez 
az élénk kis lánytársaság.

Most látta, mennyire meg tud változni, 
föltárulkozni és új oldaláról megmutat
kozni a világ, ha azon a szemüvegen át 
nézi, amit csacska szavaival ez a két 
falusi fruska tárt eléje. Szinte más szín
ben látszik a környék, mint onnan az 
emeleti ablakból. Eddig azt hitte, lakat
lan szigetre tévedt, nincs egy lánynak 
való jelentősebb ember a közelben, csupa 
házasember, munkájába, családi bonyo
dalmaiba merült férfi. Azt hitte, nincs 
valamirevaló férfi messzi környéken, 
azon az elegáns, vékonydongájú öreg 
legényen kívül, aki divatos felöltőt hord, 
néha fehér kesztyűt húz, s úgy áll ki az 
irodaajtóba, mintha mindenkivel lóhátról 
beszélhetne. G azdája megbízásából egy 
birtok maradványait adogatja el, mint 
tiszttartója. Ez a szál köti a faluhoz. Pár 
hónap, egy év, és megy Amerikába va
lami jótétlélek nagybácsi meghívására. 
No és a másik, a szintén nőtlenszámba 
menő gazdag malmos?! M ár nemcsak 
Bánátban vásárolja a tönkrement ócska 
malmokat (hogy föllendítve, túladjon rai-



tűk), hanem a Tiszántúlra is átmegy, ha 
valami jó üzletet szimatol. Az ilyen em
bernek a feje mindig tervektől gőzölög, 
nagyvárosban is otthon érzi magát, messzi 
földről kínálgatják neki a híres eladó 
lányokat. Az ilyen elnéz a falusi fruska 
fölött még akkor is, ha érettségije van.

Két egyszerű, csacska fruska szájából 
kellett megtudnia, hogy hohó, van itt 
mozgalmasság, nyüzsögnek a házasu
landók!

Céci szegény hivatalnoklány volt. A 
községházán dolgozott, és a szüleit segí
tette. Sokat csacsogott, de legbensőbb 
vívódásairól nem beszélt. Jóval később 
derült ki, milyen hegyes tőrök között jár  
annyi elárvult, unatkozó falusi férfi
ember közt ez a közéjük tévedt tisztessé
ges hivatalnoklány. Szegény mosolygott, 
tetette magát, mint aki nem hall és nem 
lát semmit a sokszor nem is szándékos 
trágárkodásból. Itt fürdött és lubickolt 
meg lelkileg Emiliék padján, vagy az 
állomás felé vezető fasorban sétáikon, 
lánytársaságban.

Hármuk közül Emili volt a legfiata
labb és a legderűsebb lélek. Egyetlen 
lánya volt a fiatalon özvegységre jutott, 
elfalusiasodott, fonnyadó anyjának, ö t 
ven hold föld volt a hozománya. Ez a 
nagy szám nem vette el a jó  eszét. Nem 
volt elkényeztetett, sem gőgös. Igaz, a 
földjük sovány bókái föld volt a szikes



tájékról. Azután félárván nőtt fel, any
jával örökké és mindentől óvakodva. 
Édesanyja korán m agára maradt, minden 
teherrel a nyakában. Dehogy tudta sza
porítani a földeket! Inkább nagyon is 
meg kellett vetnie a lábát, felesek felett 
őrködni, kimérten élni, csakhogy az ál
dott, az örökölt föld ennek a kicsi lány
nak megmaradjon.

Hanem az a szó, ötven hold, mégis 
nagyon csiklandós szó. Szaga van ennek 
a szónak, mint a bolondító kőrisfavirág- 
nak. Messzi földre elérzik, és tódulnak 
hírére a házasulandó fiatalemberek. Az 
ötven hold hírére megmozdul, aki épkéz
láb, valamirevaló legény ötven kilométer 
körzetben. S Milike csak nevet. Tudja, 
azt tehet, amit akar. Az édesanyja 
imádja, nem sietős a dolog. Ügy élnek 
ők ketten, mint egy szív, egy lélek, csendes 
falusi egyszerűségben. Ha már ilyen teher 
a föld, legalább arra legyen jó, hogy 
megszerezzék rajta  ennek a csupa szív 
teremtésnek az igazi, boldogító élettársat.

Műikének fénylik a szeme. Nem szeret 
hencegni, néha mégis kikottyant ja  az ú j
donságot. Már megint érdeklődők jártak 
a házuk táján. Szelesen, gyerekesen árul
kodik sa ját magáról. A tavalyi farsangon 
tizennyolc kérője volt. Az idén csak 
kettő, meg egy félig. Nem érti! Mi lehet 
az oka? Biztosan még nincs itt a szezon! 
Eldől a pádon, úgy neveti az ügyet. Esze



ágában sincs még férjhez menni. Édes
anyja nem is erőlteti. Tizenhét éves 
sincs. Tavaly lépett a tizenhatodik évébe, 
és boldog gyermekségét már mennyien 
háborgatták!

Eszter meresztgette a szemét. Lehetsé
ges? Ilyen falusi gyereklányka körül 
ilyen forgalom vari?! Ő még egy fia  ké
rőt életében nem látott. Kíváncsian ér
deklődik. Hol van? Hol található az a 
sok férfiember? Hónapok óta itt él, de 
még egynek se látta színét. Legalább 
messziről az árnyékát megmutatták 
volna: „Ni, ez! Ni, am az!” „H ja, hét 
lakat alatt őrzik őket!” Egyik faluban is 
másikban is akad belőlük. Van közöttük 
mindenféle. Jómódú iparos, most önálló
suló kereskedő, városi hivatalnok, tanyás 
gazda, kényes, gazdag parasztfiú, úri 
gyerek .. . lehet válogatni. Vallás, nem
zetiség ilyenkor nem számít. A föld előtt 
minden korlát lehullik.

Gyönyörű ősz volt. Hosszú, végeszaka- 
datlan. Még novemberben is mintha 
szeptember lett volna. Mintha a sors 
még egyszer ki akarta volna tombolni 
magát, és mindenféle javakkal még egy
szer elhalmozni a  szenvedésre ítélt csa
ládot. Annyi káposzta termett abban az 
évben Bókán, mint még soha. Folyt a 
szállítás, örökké társaság volt a rakodás 
körül. Csupa víg ember. A jó  vásár örö
mére este mulatoztak. A resti ablakai



késő éjjelig  világosak voltak. Eszter ap ja 
minden este mámorosán feküdt le. Édes
anyja sűrűn emlegette.

— Nem jó  helyre jöttünk mi ide!
Eszter a lányokkal mindennap nagy 

sétát tett. Este kószáltak a vonatoknál. Ő 
volt a legvígabb. Tetszett a szerep, hogy 
ő mulattathatja a többieket. Nem se j
tette, hogy életének legfelhőtlenebb nap
ja it éli. Az útlevél-kérvényt beadták, 
most csak türelmesen várni kell. Hossza
dalmas az ilyesmi, de egyszer az is meg
lesz. Az első félévről lekésett. Nem baj. 
Legalább együtt volt az öregekkel. Mi az 
egy elvesztett félév, amikor tizenkilenc 
éves az ember?!

Aztán rászakadt a falura a tél. Decem
ber. Január. Beszorultak a lakásba. Vége 
volt a sétáknak. Misi és Gyuszi hazaruc- 
canása hozott olykor némi élénkséget a 
házba. Egyszer gyalog jöttek. Lekéstek 
a vonatról. Kegyetlen szél fújhatott, 
tiszta veres volt a képük, s a vasutas
sapka alól kimaradt fülük bíborszínre 
fagyott. Negyed óráig nyomkodták, hogy 
a szegény meggyötört fül magához térjen. 
Módráné a kezét csapkodta.

—Van nektek eszetek?!
Az út csak pár kilométer. Ki gondol 

ilyen vacak fagyos szélre? Elhatározták, 
hogy ma otthon vacsoráznak, hát neki
melegedett a szíve.

Unalmas téli napok elébe néztek.



Eszter fél leikével már távol járt. E l
ábrándozott, milyen lesz új élete, ho
gyan osztja be a napjait, hogy fog 
tanulni, hogy helyezkedik el a rokonok
nál ú jra Szegeden. Mert persze Szegeden 
telepszik le. Ekkor úgy alapjában meg
rázkódott az unalmas tél. Egy fiatal 
katona érkezett a faluba szabadságra. 
Milike éppen vendégségben volt Esz
ternél. Ő vette észre az emeleti ablak
ból, ahogy a vonatról leszállt. Felélén
külve törölgette a párás ablakot és 
meresztgette a szemét. „Te, ez az unoka
bátyám, a Sándor! Biz’ isten, ő az a 
katona!”

Eszter is kinézett abban az irányban, 
de már csak a hátát láthatta. Szép magas 
gyerek volt, csinos egyenruhában. A 
lovasoknál szolgálhatott, mert szép hosz- 
szú csizmát viselt, és fényes sarkantyú 
pengett a csizmája sarkán. Emilikének 
nem volt nyugta.

— Futok haza. Ott megy el a házunk 
előtt, biztos betér hozzánk.

Valóban ő volt. A  fiú vidám, életre
való gyerek volt. Nem sokat fanyalgott 
jobbra-balra, hanem nyakig belesodró
dott a kínálkozó társaságba.

Hosszú hónapok után ez volt az első 
épkézláb férfi, aki Eszter közvetlen kö
zelségébe került. Eszébe sem jutott távol 
tartani. A sors adta, a sors cselekedte, 
legyen az akarata szerint. Minden mel-



Lékgondolat nélkül, hisz akkor az útlevél 
már útban volt, kereste a társaságát. 
Alkalmakat teremtett, kísértette magát 
vele . Többször bejárt a faluba Műiké
hez, ahol „véletlenül” találkoztak. . .  Ki
hívta őket vendégségbe. Valahogy Gyuszi 
is — ha alkalmilag otthon volt — fel
csapott a másik két lány vidámítójának, 
így jó kis társaság verbuválódott. N agy
szerű kártyázásokat, társasjátékokat ren
deztek. Csaltak szemtelenül és szemtől 
szembe. Ugratták, húzták egymást, csi
náltak mindent, amit csak boldog, fiatal 
ember ki tud találni.

Hogy mit jelent egy ilyen egészséges 
fiatal férfi jelenléte, hogy megvilágítja 
ezt a falusi férfiéhséget, amiben élnek, 
azt csak az látja, aki maga is benne van. 
Eszter számára a legmaradandóbb kép 
lett egy jelenet az első napokból. Viharos 
este volt. Eszter ott szorult éjszakára 
Milikééknél. Már lefeküdni készültek, 
amikor véletlenül betoppant Sándor is. 
Természetesen még szórakoztak egy ki
csit, és mivel a vihar fokozódott, a fiút 
is ott tartották.

Különös egy helyzet. Egy kedves, fia
tal nagynéni, s két nagyszemű, meghőkölt 
lány egyetlen férfival, öntudatlanul is 
felborzolta érzékeiket. A fiúnak a hideg 
szobában ágyaztak, hanem félig levet
kőznie és a csizmát lehúznia itt kellett a 
melegben. Ez lett az est fénypontja, a



csizmahúzás. Szép fess, hosszú csizma 
volt, szűk és legényes. Sehogy sem akart 
lejönni. Hiába erőlködött, vörösödött a 
gyerek, nem ment. A  fiú bevallotta, a 
hiba onnan ered, hogy mindig mások 
húzzák le a csizmáját. Vagy az otthon
valók, vagy a pajtásai. A  nagynéni vál
lalta magára ezt az áldozatot legelőször. 
Jó  rokonként ráncigálta öcskösét, s annak 
ugyancsak vigyáznia kellett, hogy le ne 
pottyanjon a földre. Viharos jókedvet fa 
kasztott ez a jelenet, bár Gila néni meg
ígérte, ha lent lesz, fejbekólintja vele, 
hogy máskor ilyen csizmát ne csináltas
son. Mili volt soron. Oly radikálisan fo
gott hozzá, hogy a csizma valóban lerán- 
tódott, de úgy, hogy Mili, kezében a 
csizmával, félig hanyatt esett.

A  fiú már rég lefeküdt, a másik szo
bában forgolódott, hanem a csizma ott 
maradt a kemence mellett. Mennyi gon
dolatot, ingerkedő jókedvet tud egy ilyen 
csizma fakasztani! Mi mindenre képes 
egy ilyen ártatlan férfilábbeli! Mintha 
csak csiklandozta vagy cirógatta volna 
őket, simogatták a tekintetükkel, beszél
tek hozzá. Reggel is, amikor felébredtek, 
ez volt az első, amit megláttak. Mint egy 
különleges, felcsigázó, élő valami mo
solygott a szoba közepén a magányos 
csizma.

Eszter szemét is megcirógatta. Mint pille 
a láng felé, úgy törtetett a két ártatlan,



egymás közelségére ítélt fiatal egymás 
felé. Egymás mellett sétálgattak, ha sötét 
volt, már egymásba karoltak, s a társas
játék köpönyege alatt össze is csókolóz- 
tak. H a a játék úgy hozta, hogy „no 
most senki se nézzen ide!” , úgy egymásba 
faltak, hogy még a foguk is összekoccant.

A sors még egyszer kinyújtotta segítő 
kezét a fiú kezével Eszter felé. Menekül
jön! Csak lesz esze és belekapaszkodik! 
Talán a háttérben Eszter anyja is csen
desen fohászkodott. Bár itthon tartaná ez 
a hosszú gyerek! Bár megmaradnának 
egymás mellett! Mennyi gondtól szaba
dulna meg! Ám mint afféle jó  anya, hall
gatott, mindent a jó sorsra bízva. Ha 
neki van rendelve, úgyis egymásé lesznek.

Benne voltak a farsangban. Gyuszi és 
Misi bált rendeztek közeli állomáshelyü
kön, és meghívták a bókái társaságot. 
Alkalmas vonat nem volt a délutáni 
órákban, ezért pályakocsira telepedett az 
egész társaság, és hajtó embereket fogad
tak. A lig fértek föl, annyian voltak a 
bálozók. Eszter a legkábább lelkiállapot
ban sodródott a többiekkel. Megszűnt 
gondolkozni, egyszerűen nem akart gon
dolkozni. Csinos volt ez a hosszú horvát 
gyerek, szép fogsorú, egészséges nevetésű. 
Jólesett mellette lenni, odabillenteni ki
csit a fejét a karjához. Minden nagyon 
jó  így, ahogy van, csak nem gondolkozni! 
Nem gondolkozni!



Pedig érzékeit akkor már egy másik 
mámor is igénybe veszi, s ez boldogítóbb, 
de egyúttal sanyargatóbb minden más m á
mornál. Rosszabb, mint ,az ital, rosszabb, 
mint a kártya, kínzóbb, mint a fösvénység, 
a zsugoriság, vagy akármilyen más szenve
dély, mert amazok mégis a maguk életét 
élik, de ő kilép önmagából, és a mások 
igazi vagy elképzelt sorsát vergődi el, 
amelynek soha sincs vége . . . Gyerekko
rától kíséri ez a hajlam. Félti, takargatja. 
Nem értik meg, kinevethetik. Misi, a leg
szemfülesebb fivére, ha m egtalálja jegy
zeteit, színházat játszik, és közröhejt 
próbál vele teremteni. Pedig Eszter már 
tudja, hogy ellenállhatatlan erő viszi az 
alkotó élet felé. Amikor az útlevélért 
harcolt, nemcsak a főiskoláért küzdött, 
hanem hogy képzettebb legyen, és fel
készüljön arra az életre, amely felé a te
hetsége hajtja. M egragadja a sors kere
két, és megkeresi az érvényesülés útját. 
Démonok és jó szellemek harcolnak a 
feje fölött, fogaikat csattogtatják. Csak 
ha valaki fel tudná ismerni, melyik a 
démon és melyik a jó  szellem . .

Szép fehér ruhája van és fehér báli 
cipője. Ott hallgatnak az ölében egy do
bozban. A ruhát édesanyja fél délelőtt 
vasalta, csupa fodor, csupa ragyogás. Ki 
gondolta volna, hogy egy ilyen egyszerű 
kis ruha egy szerető anya tündérkezében 
micsoda remekművé válik?! Csacska kis



dallam motoszkál a fülében, azon méláz. 
Sándor mellette ül a pályakocsin, fogják 
a doboz spárgáját, hogy le ne essen a 
zökkenőnél. A malmos is velük van. Kö
zéjük borzol a szavával, mint akit in
gerel az egymást értő pár nagy összetar
tozása. A társasághoz tartozik egy szép 
fiatal asszony, Emiliék vendége Belgrád- 
ból, katonatiszt férjével. A  pályakocsi 
közepén Módráné ül magábaomolva, 
mintha beteg volna.

A pályakocsi lassan elindul. Először 
tolják, míg a váltókig érnek. Eszter édes- 
apja gyalogosan kíséri a társaságot. 
Megint mámoros. Az utóbbi időben nap
közben is sokszor fényes a szeme az ital
tól. Most is rendetlen az öltözéke (ő maga 
pedig százfodros pilleruhát visz a skatu
lyában). A p ja  nagy posztócsizmát visel, 
amit csak a hajnali vonatokhoz szokott 
fölvenni. Kurta bundáját lebegteti a szél. 
Néha dudorászik, néha zagyvaságokat 
beszél és kiabál fel a kocsira. Eszter 
szemrehányóan tekint rá. H át nem tudott 
legalább most az egyszer józan maradni, 
amikor ő bálba megy?! H át most is szé- 
gyeníteni kell, lealázni a családot? Mód
ráné helyzete a legnehezebb. Emitt egyet
len lánya, a nagylány, akit először visz 
bálba, s amott az öreg rendetlen ember, 
akit most m agára hagy a részeg ténfer- 
gésben. Fusson-e hozzá, ragad ja  meg a



karját és hurcolja m agával a nevetséges 
helyzetből, vagy maradjon, bízza a jó 
sorsra?

Eszter leszállt, belekarolt apjába, és 
megfordította az állomás felé.

— Tata, kérlek, menj szépen vissza! 
Ne búsítsd a mamát! Gondolhatod, mi
lyen nehéz most itt hagyni téged . . .  és 
kérlek, ne rontsd el a bálomat, ne rontsd 
el az én mulatságomat.

Módra belecsókolt az arcába, összekó
colta a haját, úgy motyogta:

— Menjetek csak, menjetek, kislányom!
Eszter visszaült a helyére. A  munká

sok erősebben meghajtották a pályako
csit, az nyílsebesen kezdett szaladni a 
síneken. Módra meglengette zilált ősz 
feje fölött a sapkát, és mégis, mégis visz- 
szafordult. Eszter, amíg él, nem felejti 
el legszebb báljának legmegrendítőbb 
képét, azt az ősz hajú, egyre távolodó 
részeg öreg embert, az apját, aki az állo
más felé tántorog a váltók között.



F U R C S A  T E M E T É S

Ősz volt már. A kert telehullott leve
lekkel. Frányó bácsi, az öreg kisegítő 
udvaros azt kapargálta gereblyével nap
hosszat az utakról meg a pázsit közül. 
M aga a ház gőgösen fehérlett a kert kö
zepén. A  falubeliek úgy hívták, hogy: 
kastély, vagy: főbíróék háza.

A kastély mögött két napszámos ásott 
szótlanul már dél óta. M aga a ház asz- 
szonya ellenőrizte őket. Valami hatalmas, 
mély gödröt ástak, s már jó l benne já r 
tak, csak a fejük látszott ki belőle. 
Verejtékeztek, és fáradtak voltak. Néha 
vörhenyes levél hullott a kalapjukra. 
Egyszer az egyik, máskor a másik egye
nesedett ki, mintha a levelet vemé le a 
kalap járói, és kérdőn nézett a kastély 
asszonyára.



— Elég lesz-e már?
Az mereven előre nézett. Egyenesen a 

gödör mélyére látott és türelmetlenül 
intett.

— Nem. Nem. Csak ássanak tovább!
Magas, fekete ruhás asszony volt. Te

kintete, mint a nyíl. Nem mert előtte 
soha senki megnyikkanni. Jobban féltek 
tőle, mint a néhai főbírótól. Az erős te
kintet súlya alatt a két napszámos is le
hajolt és dolgozott tovább. A gödör 
szélén oltott mész állott egy óriási csö
börben s benne két hosszú nyelű lapát. A 
két ember néha lopva összenézett a gödör 
alján.

— Ugyan mi készül itt?
De mintha hátukat égette volna az 

úrnő éles tekintete, ú jra  csak felegyene
sedtek, és vetették, hányták a nyirkos, ne
héz földet a felszínre. Jó  lett volna egyet 
pihenni, cigarettát sodorni, egy kis füst
tel kitisztítani tüdejükből a nehéz föld
szagot, de nem lehetett ettől az asszony
tól. összefont karral, mereven állott a 
napozóteraszon, mint egy zsandár, és 
csak intett, egyre intett:

— Még! Még! Még!
Már alkonyodott, mikor véget vettetett 

a munkának. Homlokukat törülgetve ül
tek fel a gödör szélére, és kíváncsian vár
ták a folytatást. Csak az öreg udvaros 
piszmogott egykedvűen a kert mélyén, 
elnyűhetetlen szőm adrágjában. Az össze



kotort leveleket égette nagy szakértelem
mel, őrizgetve a rakást, hogy a kelleté
nél nagyobb tűz ne támadjon. Hamarosan 
fanyar füsttel telt meg az egész kert. 
Illett a szürkülethez, az angol kert á r 
nyaihoz, és nagyon illett ahhoz a műve
lethez, ami ezután következett. A két 
ember parancsot kapott, hogy locsolják 
be mésszel a gödör alját, azután az 
özvegy rekedt hangon beszólt a házba.

— örzse néni! Kezdhet!
S jött örzse néni, az öreg bejárónő, 

Frányó bácsi hitestársa. A ráncos arcú, 
kérges talpú öreg szolgalék ezúttal nem 
járt oly fürgén, mint máskor. Ezerráncú 
arca nem mosolygott, szeme sarkában 
mintha könnyek nyoma vereslene. Ter
het hozott a karján. Mintha holtat ci
pelne, oly szertartásosan, oly ünnepélye
sen járt. A terhet le kellett tenni a gödör 
szélére, azután újabb holmiért menni. Az 
öregasszony többször fordult, mindig 
nagyobb teherrel, s mindig tétovábban, 
mindig lassabban jö t t . .  . Néha úgy 
érezte, el kellene szaladnia, valamelyik 
darabot a keblébe rejteni, tán a köténye 
alá vagy a bokrok közé hajítani. Úgy 
érezte, követelőzni kellene. Rávisítani 
erre a kevély asszonyra. Felébreszteni! 
Nemcsak magáért, hanem egy egész ron
gyos falualjáért! Egy egész utca szegény
ségéért, mert azok ellen követi el ezt a 
nagyon nagy vétket. . .



A  gazda ruháit ítélte halálra az özvegy. 
Minden holmiját, apró ingóságát, a 
gombos cipőktől, fura cilinderektől a 
drága fehérneműig, öltönyökig, nehéz 
kabátokig. Mind temetni akarja, mind 
elpusztítani, ha már a gazdájuk nincs. 
Hogy soha többé ne lássa! Hogy soha ne 
emlékeztesse! Hogy soha idegen kéz, ide
gen test ne illesse, meg ne szentségtele- 
nítse! Hogy ne járjon  vissza kísérteni, 
bemocskolni az emlékeket. Nem! Nem! 
Senki sem érdemli meg, hogy viselje!

Régi törzsfők temetésiének az emléke 
háborítja talán ezt az asszonyi lelket, 
amikor nemcsak öltözéket, ékszert, pénzt, 
fegyvert, hanem a kedvenc lovát, szol
gáját, asszonyát is vele temették a gaz
dával. S van oly pillanat, mikor az 
özvegy is úgy érzi, neki is ott volna a 
helye az eltakarított maradványok közt, 
mert ittmaradásának nincs többé értelme.

örzse néni nyögve teszi le az utolsó 
terhet. Soha ilyen nehezet nem vitt. 
Mintha öreg kebelén súlyosodna mind. 
Letérdepel a gödör szélére. Minden da
rabot külön-külön felmutat egyenként, s 
csak a beleegyezés után veti a meszes sír 
mélyére. Asszonya arcát kutatja, mintha 
esdekelne némely kedvesebb darabért, de 
mindig ugyanaz a merev fejbólintás 
a válasz.

— Igen. Azt is! Azt is! Mindet a 
föld mélyibe!



Üszik a mészlé lent a gödörben, bu- 
gyognak benne a drága kelmék. Földré
teg kerül rá, azután újabb mészlé, újabb 
anyag következik. Nem. E  kemény szem- 
meltartás mellett egyetlen darabocska 
sem menekülhet meg. Lúdbőrzik a három 
ember. Mintha a gazdát ú jra  temetnék. 
Az úrnő is fázik, de nem mutatja. Arca 
hideg, merev, csak olykor vonaglik meg, 
ha egyes darabok láttára túl erős a lá
tomás.

. . .  Ezt az öltönyt akkor viselte, amikor 
az első virágot hozta házukhoz. Szánkón 
jött, hópelyhek csillogtak a prémes gal
lérján. Csillogott a szeme, január volt, 
és rózsákat hozott.

. . .  ezt vőlegény korában csináltatta. A 
Tisza Szálló fényes báltermét tizenhét- 
szer keringőzték körül. . . már mindenki 
csak őket nézte. . .  milyen boldogok 
vo ltak . . .

. . .  erre a ruhára haragszik, féltékeny 
volt. Tengerszínruhás szép asszony kacér
kodott az urával, s az ő embere inger
kedve kérdezte, hogy a ruhakivágás fö
lötti rész kelme-e, vagy a bőre olyan, 
mint a tearózsa levele.

. . .  ez a hivatali ru h á ja . . .  hány ember 
forgott körülötte!

. . .  ebben társaságba j á r t . .  . mennyien 
hízelegtek neki!



. . .  ebben nyitotta meg az ünnepélye
ket. Hogy tapsoltak, hogy tömjénezte 
mindenki!

örzse néninek is látomásai vannak. 
Egyik-másik darabot hosszabban tartja 
a kezében, mintha magába szeretné 
olvasztani.

. . .  egek! Bélelt cipő! Milyen jó lenne! 
Gyerekkora óta mezítlábaskodik. M eg
vastagodott a talpa a sok topogástól. 
sose viselt lábbelit tél beállta e lő tt. .  . 
Talán már nem is tudna benne já r n i . . .

. . .  de elkelnének ezek a lábravalók 
Frányónak, hogy ne kellene annyit fol
tozni rá! . . .  de „ez” csak kapargat az 
udvarok szemetjén, azt a vacak füstöt 
eregeti a levelekből. A  „rossz seb” meg 
az orrán! Csak arra van gondja, hogy 
legyen friss cigarettája meg tiszta ciga
rettapapírja, amivel betapassza a beteg 
orra helyét. . .  Mihaszna ember! Nem 
látja, másnak mennyije van?! ..

. . .  bekecske, pundra lehetne ebből! A 
zubbony jó lenne az Ádám fiamnak! Nem 
néznék le úgy a tá r sa i. . .  különb munkát 
kaphatna. . .  Ó, hát nem érdemeltünk mi 
jobbat?!

. . .  ingek, ingek! Hány kis mezítelent 
betakarhatnátok!

. . .  hálóruha! Sose volt hálóruhám! . . .  
az öreg pendelyben aluszok, úgy látszik, 
halálomig! . . .  ha kiterítenek, keshedt 
condrát találnak m ajd rajtam  meg azt az



egy szál festőruhát, amit szakadásig mo
sok, kemencén szárítok, reggel frissen 
mángorlók, mielőtt munkába m ék . . .

. . .  nem cifrálkodtam, nem dobzódtam 
soha. H ázat kapartam össze, viskót a 
gyerekeimnek, ha csak olyan földes aljút 
is . . .  Ügy felmázolja azt az a  Ju lis lány, 
a kastély parkettája nem különb nála . . .  
A két kezemmel mostam össze! Büszke 
vagyok rá! . . .  De lám, szép ruha, jó 
ruha, testet melengető, testet — lelket 
ékesítő ruha is van a világon! Ó, nagy 
ég! De soktól elmaradtunk! . . .

Leszáll az őszi este, mire a furcsa 
temetés befejeződött, örzse néni holt
fárad tan ült a fűben. Jobban le volt 
verve, mint mikor az urat temették. 
Szeme mint kiapadt árok tapadt a le
döngölt földre. Az emberek is hideglelő
sen köszöntek el. Csak Frányó bácsi tisz
togatta a gereblyéjét a pernyétől egy
kedvűen. Az ő szőm adrágja örök életű...

A falu szegénysége már aludt, ártatla
nul, silány fekhelyén. Nem is tudott 
újabb kifosztottságáról.



A T O R D A I  M E N Y E C S K E

A hajnal lassan belopózott a faluba. 
Végigkúszott az utcákon, beosont az 
udvarokba, és derengésbe hozta a ház
tájakat. Hódiéknál már az istállólámpát 
is eloltották, annyira kivilágosodott.

Augusztus volt, úgy a vége felé, lan
gyos éjszakákkal, amikor a falusiak még 
kint alusznak az eresz alatt, a szérűn, a 
górékban. A férfinép már ugarolni já r  
a határba, az asszonynép meg lekvárt főz 
bodzából, szederből. Hódiéknál a határba 
készültek. Az idősebb fiú az ekét húzta 
elő a szín alól. A fiatalabb, az alig négy 
hónapja házas Jóska a  lovakat itatta. A 
menyecskék a tarisznyát készítették.

— Hova mentek ma ugarolni? — kér
dezte Mári, az idősebb menyecske az 
urától.



— A  Livadába.
— H azajöttök ma?
— Én haza.
Piros, a fiatalabb menyecske is odaért 

a tarisznyával, feltette az ülésre, de nem 
akart tudomást venni a társalgásról.

— H át te? — kérdezte M ári a kisebbik 
urától, látva, hogy a fiatal sógorasszony 
konokul hallgat.

Jó sk a csak a foga közt szorította ki:
— Nehezen.
— Ejnye, hát még mindig bolondul

tok? Oszt mit akarsz kint csinálni éccaka?
— Ugarolok. Szép holdvilág van.
A fiatalasszonynak egy arcizma sem 

rándult, csak mélyen lehajtotta a fejét, 
és buzgón csomózta a saroglya láncát. 
Egy szóval sem tartóztatta az urát.

— Ugyan mért nem szólsz hozzá? — 
bökdöste Mári, de amaz csak elrántotta 
magát, Jó sk a pedig válaszul úgy felvágta 
a teli vizescsobolyót a kocsi hátuljába, 
hogy keservesen megnyekkentek az al- 
cserény deszkái. Piros sarkon fordult, és 
a házba indult. Az öregebb fiú sem áll
hatta szó nélkül.

— Ne egyen a fene mán benneteket! 
Jóska összeszorított foggal mondta:

— Mári, tedd föl a subámat! Kint 
alszok a Livadán. Két hétig kint maradok.

Felültek a kocsira, Piros akkor sem 
jelentkezett. M ári egyedül nyitott kaput, 
és egyedül kísérte ki az embereket.



Jó ska megbiccentette felé a kalapját, de 
a ház felé nem nézett. A  másik oldalra 
fordult, hogy csak leégett barnás-vörös 
kemény nyaka látszott. Mári a kocsi után 
nézett, amíg csak a porfelhő el nem ta
karta, azután elcsapkodta a ház elől a 
szemetelő, gágogó libákat, és sóhajtva 
behajtotta a kapuszárnyakat. A  két fia
tal csökönyös teremtés elrontotta az 
egész napját a háznak.

Piros ezalatt répát baltázott a tehenek
nek, korpát hozott le a padlásról. Szótla
nul etetni kezdtek. Mindegyik a maga 
dolgát végezte. Piros a jászlat takarí
totta, elhordva a tehenek elől az üres 
szárízéket. Mári összevillázta az almot, és 
kihordta a trágyadombra. Máskor a me
leg istállólevegő elbágyasztotta őket, a 
közös munka közös gondolatokat támasz
tott, szívük kinyílt, beszélgettek, ajnáróz
ták vagy szidták a viháncoló állatokat, 
néha daloltak. Most felhő feküdt a házon. 
H iába igyekeztek lerázni, rájuk csavaro
dott, mint a kígyó teste, hogy még az 
apósnak, az öreg Hódinak is szoros lett 
a  levegő otthon.

— A  ménkű csapjon bele, valahány 
haragvó páros ember van a világon!

Dacoltak a fiatalok. Hogy min vesz
tek össze, a jó ég tudja. De Jóska nem 
enged, mert ő Hódi fa j. Piros sem, mert 
ő meg tordai. Jóska már meg is verte 
az asszonyt.



— Ügy lesz, ahogy én mondom?
A tordai menyecskének arcizma sem 

rándult.
— Nem úgy lesz!
Mári komoran aljazott. Piros új szár- 

köteget hozott, és készítette a fejőket. 
Behozták a kis székeket, és szótlanul a 
tehenek alá ültek fejni. Mári néha rá
csapott mérgében a tehén farkára.

— Farta! Farta Csoze, mert agyon
váglak!

Piros megérezte, hogy a másik miatta 
indulatos, de nem szólt, csak még sebe
sebben fejt. Mikor a meleg tejsugár már 
vert a fejőben, megenyhült a két asszony 
is. Mári hátravetette a fejét.

— Mégse békültetek ki?
— Nem.
— M ióta tart?
— Két hete.
— Az árgyélusát, jó szuflátok v a n !.. .  

Ffogy vagytok éccaka? Felgyön hozzád a 
góréba?

— Ffová menne máshova?
— És??
— Fekszik, mint egy darab fa.
— Ilyet még az öregapám se hallott: 

Miért nem békülsz? Te vagy az asszony.
— Kezdje ő.
Mári a fejét csóválta.
— Én is voltam fiatalasszony, mi is 

összeharagudtunk, bennem is ágaskodott



a dac, de pár napnál tovább sosem bír
tam. Egy hét, dehogy, két nap is sok 
volt! Engedni kell, ez az asszony sorsa.

A telefejt zsétárokat fölvitték a házba. 
Már fent voltak az öregék. Hódiné a tűz
hely körül foglalatoskodott, Hódi pedig 
keserves arcrángások közt a csizmáját 
húzta. Egy pillantás a menyecske arcára, 
már tudta, hogy a fiatalok közt tovább 
áll a harc. Hódit elfutotta a harag, fel
rúgta a csizmahúzót, úgy állt talpra.

— Jóska kiment az ugarba?
— Ki.
— Mikor jön haza?
— Azt mondta, két hét múlva.
— H íj, a nem jóját!
Hódi nagy léptekkel az almáriom felé 

tartott, és felhajtotta a pálinkásüveget. 
Az asszonyok fellélegeztek. Azt hitték, 
Piros felé indul és előveszi a menyecskét, 
de az öreg az üveget kotyogtatva, csak 
úgy fél szemmel méregette a fiatalabb 
menye arcát. Piros volt a kedvence, ő  
választotta ki a tordai búcsún, és nem 
győzött vele kevélykedni, hogy sugárabb 
derekú, bátrabb szemű lány nincs az 
egész Bánátban.

Piros, mintha nem is róla volna szó, 
fürgén szorgoskodott a konyhában. H i
szen nincs is hiba, dolgos, ügyes a me
nyecske, ég a keze alatt a m unka. . .  
m egadja a tiszteletet is tisztességgel új



apjának, anyjának, jobban lányuk a 
lányuknál, de hát mit ér, ha folyton truc- 
col az urával? Hódi nagyot koppantva 
letette az üveget a helyére, azután Piros 
felé fordult.

— Piros!
— Tessék, édesapám.
— Kibékültél Jóskával?
— Nem békültem.
— Aztán miért nem?
— Mert ő nem békül.
— H a én mondanám . . . no?!
A menyecske, a falhoz szorítva, hall

gatott, az arca bíborban égett.
— Nem bírok . Mindent megteszek, 

édesapám, amit parancsolnak, de bé- 
külni nem bírok.

Hódit elfutotta a harag.
— Itt pedig rend legyen, ha én mon

dom, mert én verem szét a bandát. A d já
tok elő az ünneplő kalapomat!

A menyecske megszeppenve hozta a 
kalapot. Ez rosszat jelentett. Hódi kocs- 
mázni akar. H a pedig egyszer ivott, ja j 
mindnyájuknak. Botjával mérgesen bele- 
szurkált a padlózatba.

— Piros viszi ki az ebédet a Livadába. 
Viszed?

— Viszem.
— Együtt gyöttök haza este a Jóskával.
— Együtt.



— Kibékültök. . .  — Piroska arcjáté
kára Hódi megforgatta a szemét. — K i
békültök, m ert. . .  amíg itt béke nincs, 
engem itthon nem láttok! A  mindenségit, 
ha az embernek még a saját házában 
sincs maradása!

Piros délben kivitte az ebédet a ha
tárba, de ugyanolyan felhős képpel ke
rült vissza, mint ahogyan kiment. Késő 
délután az idősebb fiú hazakerült az 
ugarolásból. Jóska nem jött. Az öreg 
Hódi reggel óta a kocsmában ült. Misát, 
a legkisebb Hódi gyereket időnként el- 
szalajtották érte az asszonyok, de a gye
rek mindig üresen jött haza.

— Mit csinál édesapád?
— Iszik.
— Mindig iszik?
— Mindig.
— Mán nagyon sok lehet a fejibe, 

mert igen egyenesen tartja, a szeme pedig 
tiszta vér.

Egyre várták haza, de igazán akkor 
szorult el a szívük, amikor a gazda lép
tei felhangzottak a kerítés mellett. Ekkor 
még sebesebben kezdtek dolgozni, mintha 
semmi különös nem történt volna. Hódi 
belökte az ajtót, keményen megállott a 
tornácon, és zavaros fényben úszó szemét 
végigjártatta a házon.



— Jó sk a  nincs itthon?
— Nincs.
— Jó l van.
H angja kimért volt, de tudták, hogyha 

részeg, a kimért hang rettentő indulatot 
takar. Isten őrizz vele ellenkezni.

— Piros! Gyere ide!
A menyecske belül reszketett, mint a 

nyárfalevél, de azért bátran megállóit az 
apósa előtt.

— Tessék, édesapám.
— Mit főztetek vacsorára?
— Töltött krumplit sült szalonnával.
— Nem jó. Én paprikást ehetnék.
Azt hitte, ellenkezésre talál, de Piros

szolgálatkészen kérdezte:
— Mit vágjunk édesapám: csirkét, 

kácsát?
— Jó , ha ti nem sajnáljátok az apró

jószágot, sajnálom én. M a pedig papri
kást akarok az asztalomra.

A  szérű szalmazsuppos tetején gólyák 
fészkeltek. Az otromba nagy fészek tele 
volt kis gólyákkal. Tavasz óta ők voltak 
a ház kedvencei, dehogy is volt szabad 
bárkinek hozzájuk nyúlni. Hódi véres 
szeme most megakadt a kis gólyákon.

— Gólyapaprikást akarok. Főzzétek 
meg a kisgólyákat!

Hódiné összecsapta a kezét. M isa gye
rek szepegett, csak Piros állta tekintetét.



— Én nem bánom, én megfőzöm, csak 
fogja meg őket valaki.

— Jó l van. M ajd leveszi a Misa. Hozd 
a létrát.

A gyerek szeme pislogott a félelemtől, 
de rögtön hozta a létrát. A szérűhöz tá
masztották, az öreg fogta, Misa meg 
sírós szá jja l mászott fölfelé.

— Fönn vagy mán, te kölyök?
— Fent.
— Fogod-e már a gólyákat?
— Nem lehet, édesapám, csípnek.
Hódi se látott, se hallott, dühösen

rázta a létrát.
— Azt csináld, amit én mondok, mert 

lehánylak a létráról!
Misa visszanézett az elborult sze

mekbe . . .  és inkább a másik utat válasz
totta. Felugrált a létrafokokon, fölka
paszkodott a szérű tetejére, keresztül
gázolt a gólyákon, hogy a másik oldalon, 
a szomszédságba lecsúszva, esze nélkül 
meneküljön az apai háztól. Hódi károm
kodva, már csak az üres létrát rázta.

Dühöngve tért vissza. Piros úgy tett, 
mintha mit se tudna a történtekről. Buz
gón élesztette a tüzet, forralta a vizet a 
kopasztáshoz, kést élesített. Hódi széket 
kért és kiült a tornácra. Nem merték 
vacsorával kínálni. Kevélyen ült a széken 
egyhelyben, és szemmel tartotta a házat. 
Különösen Pirost figyelte, mintha valami



gondolat háborgatná, egyre méricskélte 
a szorgoskodó menyecskét. Mintha az 
ital megbolondította volna, a gyanú 
szívébe szúrt volna.

„Hej, van annak miértje, ha egy me
nyecske truccol. Ej, de igényesen tartja a 
derekát, mint Tordán lány korában! De 
csak megtudjak valamit, letöröm a 
derekát!”

Senki se tudta, mit forgat a fejében. 
Megágyaztak neki, kint az eresz alatt, 
amint kívánta. Már mindenki elcsende
sedett, csak Hódi virrasztóit, várta a leg
kisebb fiát, Misát, a belső házba. Ügy 
látszott, Hódit is elnyomta az álom. Piros 
még előbb jó  éjszakát kívánt, és elment 
aludni. A  fiataloknak a nyáron át a gó
léban hevenyésztek ágyat. A  menyecske 
bátran aludt kint a szellős kukoricagóré- 
ban egyedül is. Felkapaszkodott a létrán, 
és a lécajtót behúzta maga után. Mitől 
féljen, akinek tiszta a lelkiismerete?

Szép augusztusi éjszaka volt. Már fel
ragyogtak a csillagok, és keletről az ég 
aljáról, felmosolygott tejfehér fénnyel a 
hold. Hódi feje alá tett k arja  megrán
dult. „A  teremtésit, az a kölyök most 
odakint szánt, ez meg itt nem törődik 
ve le . . .  de ja j  lesz neki, ha megfogom. 
Ellátom a baját Jóska helyett is.”

Az éjszaka teli van titokkal. Ki tudja, 
mi minden történik egy ilyen éjszakában?



Hátul az udvar felől mintha feltűnt volna 
egy hosszú fekete árnyék. Hódinak elállt 
a lélegzete. Az árnyék messze elkerülte 
a házat, végiglopakodott a kazlak men
tén. Tolvajok járnak ilyen nesztelen lép
tekkel. Az éjszaka hűvös levegője átjárta 
a tornácon fekvő Hódi homlokát. A 
mámor tisztulni kezdett a fejéből. Mi az 
isten csodája ez? Az alak a góré felé 
tart, és megfogja a létrát. Hódi mintha 
suttogást hallott volna. Nem mert meg
mozdulni az ágyon, csak kimeredt szem
mel nézte a jelenetet. Az alak felkapasz
kodott a létrán, a góré a jta ja  felnyílt, és 
óvatosan becsukódott megint.

Hódi izgalomtól remegve kelt fel, és 
lopakodó léptekkel elindult az udvaron 
át. Csak mikor már a góré létrájának a 
szárát fogta a kezében, szakadt ki belőle 
a hang rekedten, győzedelmesen.

— Lámpást! Lám pást!
A  hang oly erős volt és vészes, hogy a 

szomszédságban is kinyíltak az ablakok, 
és a szomszédos fákról ijedtükben le
estek ülőjükről a tyúkok. Hódiné kijött 
a lámpával, és Mári is kiállt az urával 
szájtátva a konyha a jtajába.

— Mi az? Mi történt?
Hódi még mindig dühöngve rázta a 

létrát.
— Pirosnál van valaki! Láttam, mikor 

fölmászott hozzá a góréba. — Elindult a



létrafokokon. — Mutassátok magatokat, 
bitangok, ha van bátorságtok!

A létrafokok csikorogtak, recsegtek a 
nehéz test súlya alatt. Kitárta a lécajtót, 
és a lámpát magasra tartva, bevilágított 
a góréba. A  menyecske éjszakai ruhában, 
csüngő haj fonattal ült a fekhelyén, és 
egész testével takargatott valakit, aki 
nyárfalevélként reszketve lapult a háta 
mögött. Ijedt, könyörgő, suttogó hang 
hallatszott.

— Ángyi! Ángyi! Ne hagyjon!
— Mit akar? — rivallt apósára a me

nyecske, hogy megfékezze a nekivadultat. 
— Miért akarja  bántani a gyereket?

A lámpa fénye végigkúszott a  kucor
gón: a megszökött M isa gyereken. A 
nyurga kis gyerekalak egész testében 
reszketett.

— Apám, ne bántson!
— H át te vagy? Mért nem jöttél be 

a házba?
— Féltem apámtól. Láttam, kint fe

küdt a tornácon.
Elült a nagy riadalom. Egy kicsit meg

tárgyalták az eseményt, kinevették Hódit. 
Szörnyűlködtek. Még mit nem gondol 
Pirosról! Elment tán az esze? Az ablakok 
becsukódtak, lassan mindenki aludni tért, 
ki-ki a maga helyére. Piros a góréba, 
Misa az anyjához, csak Hódi nem tudott 
sokáig aludni. Feje alá tette a karját,



bár megenyhülve és mosolyogva, de egyre 
szitkozódott magában.

— Hát még sincs itt más baj, mint
hogy tordai a menyecske . . .  a teremtésit!



I G A Z I  A S S Z O N Y

A háziasszony a fásládán fecsegett, a 
takarítóasszony pedig vizesvödör fölött 
hajladozott, tisztította a konyhaablako
kat. U jja i már egész vörösek, gémbere- 
dettek voltak a hideg víztől. Néha ki
egyenesítette fá jó  derekát, de a gazdasz- 
szony apró, fürge, öreg szemével oly át
hatóan nézte, hogy nem mert tétlenkedni. 
Csúnya látványt nyújtott ott fent az ab
lakon rongyos ruhájában, de hát nagyon 
összeillettek ők a gazdasszonyával. Az 
egyik máshol nehezen kapott volna he
lyet, a másik pedig nehezen kapott volna 
ilyen olcsó munkaerőt. A  vánnyadt, bete
ges munkásasszony örökké csak bóloga
tott a kicsi, fukar öregasszony fecsegé
sére. Azért a nyolcvan dinárért mindent 
be kellett venni, az örökös fecsegést,



zsémbelődést, és mindezeken felül az 
örökös leskelődést a sarkában, mert a 
háziasszony mindig attól rettegett, hogy 
megkárosítják.

A  beszédáradat dagadozott a háziasz- 
szonyból, a takarítónő sokszor nem is 
hallotta, mit mond. Fejét az üveg irá
nyába fordította, és egy újságpapír- 
galacsinnal mechanikusan dörzsölte az 
ablakot. A háziasszony jó ideje lovagolt 
már egy témán, de Terkának csak akkor 
kapott az esze bele, mikor szózuhatag 
közben egy nevet nyomatékosabban ejtett 
ki a háziasszony.

— H allja, hallja, Terka, úgy bizon, az 
Ordast tegnap majdnem elfogták!

A takarítóasszony kezében megakadt a 
papírgalacsin.

— Már oly vakmerő, nemcsak a vil
lákba tör be, hanem bemerészkedik a 
városba is. Már kétszer majdnem elcsíp
té k ..  No, Terka, maga azért dolgozhat, 
úgy tesz, mintha köze volna az Ordashoz.

Az asszony elvörösödött, és elképedve 
nézett a gazdasszonyára, de miután meg
győződött, hogy ez puszta fecsegés nála, 
és dehogy tudja, hogy neki igenis köze 
van az Ordashoz, kétszeres hévvel hajolt 
az ablaküvegre.

— A város tízezer dinárral jutalmazza 
a nyomravezetőt. Ne nézzen olyan na
gyot! Igenis, tízezer dinár, saját fülem



mel hallottam. Ideje volt, régen kellett 
volna. Fogadni mernék, most hurokra 
kerül. Az ember folyton retteg, ha az ut
cára lép. Ámbár nekem nincs egy diná
rom se, az isten úgy éltessen, krajcár 
nélkül állok.

Vannak elgyötört fejek, melyek néha 
nem tudnak továbbkapcsolódni egy gon
dolatláncon, hanem megakadnak egy 
képzeten, mint egy görcsös csomón, és be
teges csökönyösséggel folyton akörül ke
ring a gondolatuk. A takarítóasszony is 
megakadt a tízezer dináron. Ritkán látott 
tízezer dinárt egy csomóban. Hiába hes- 
segette, a gondolat folyton visszatért.

M ár ment hazafelé a városon át, de a 
városi zajból mit sem hallott. Mintha 
dobos kísérte volna, folyton ez verődött 
a füléhez: tízezer dinár, tízezer dinár.
Megállt a kirakatok előtt, de a csillogó 
kép összefolyt előtte. A  csemegeboltban 
a kockacukor-halmazból egy óriási tízes 
formálódott, a narancsok pedig mint óri
ásira megnövekedett nullák sorakoztak 
mögötte. Szédülten támaszkodott a ki
rakatüveghez.

Nem tudja, hogyan jutott el a város
háza utcájába. Ijedten szétnézett. Látja-e 
valaki? Elázott keze nagyon fázott, 
mintha csak azt melengetni állott volna 
meg, egypárszor megfujkálta leheletével, 
azután látva, hogy nincs a közelben senki,



felpipiskedett a hirdetményhez. A hir
detményben pontosan feltüntették a tíz
ezer dinárt. Mintha tüzet látott volna, ész 
nélkül futott tovább.

Hazaérve, kilelte a hideg. Rádobta ma
gát az ágyra, és nyögött fél óráig. Csak 
azután gyújtott be és főzött csillapítóul 
herbateát. Egy apró, tömeglakásokból 
álló házban lakott sikátoros utcák össze
visszaságában. Még a rendőrök sem tud
tak errefelé pontosan eligazodni. A kapu
kulcs állandóan a nagy rozoga kapu alá 
csúsztatva hevert. Aki ismerte a járást, 
jöhetett — mehetett, amikor kedve tar
totta.

Egész nap összegöngyölödve hevert a 
szegényes ágyon. Gondolatai, mint a 
csiga háza, folyton egy irányban kava
rogtak. Soha életében nem volt egy ren
des szoknyája. Lánykorában a mostohája 
szedte el a keresetét, azután az ura. Csak 
verést kapott és nyűtt, avas ruhákat. Ké
sőbb elhagyta az ura, életképtelen gye
rekei még csecsemő korukban elhaltak. 
Tulajdonképpen fiatal lett volna még, 
csak a sok nyomorúság, kiállt betegség 
vénítette meg. Gyertyát gyújtott, a fakult 
tükörhöz vitte, s megnézte az arcát. Ha 
törődne magával, még rendes fehémép 
is lehetne. E lfújta ú jra a gyertyát. Ordas 
nem szerette, ha világosságot látott nála. 
O jra visszaült az ágyra és nyöszörgött.



Egész életében csak ételmaradékokat 
evett. Mindig, amit a sors véletlenül eléje 
vetett. Ha Ordas zsebében meghúzódott 
olykor a rablott holmiból sonkadarab, 
miegymás, az is morzsás, molyhos volt a 
zsák vagy a zseb piszkától. Még soha 
nem ült vendéglőben, nem rendelt, amit 
megkívánt, még soha nem járt piacon a 
maga kedvéért összevásárolni, amit a 
szeme-szája megáhít — és most tízezer 
dinár lidérckedik előtte! U jja i egész 
megcsomósodtak a kínlódástól.

Egész é jje l nem hunyta le a szemét. 
Minden neszre összerezzent. Figyelte a 
hangokat, ajtócsikordulást. A  szomszéd 
lakásban egyszer hangosabban beszéltek. 
Még a fülét is az ajtóhoz tapasztotta, 
hogy hallja, nem Ordasról beszélnek-e. 
Elfogták, mielőtt az övé lenne a pénz? 
Mert úgyis az lesz egyszer a vége.

É jfél jóval elmúlt, mikor megkocog
tatták az ablakot. Mezítláb szállt le az 
ágyról. A fagyos téglapadló sütötte a 
talpát, míg remegő kézzel ajtót nyitott. 
Ordas volt. A férfi kifulladtan lihegett, 
és izzadt, rossz szagot terjesztett. Nagyot 
fújva, mint a kikötőbe érkezett hajó, le
ült az ágyra.

— Megint megkergettek, de itt, itt 
soha nem találnak meg! — és csiklandó- 
san fölnevetett. A  sötétben megkereste az 
asszony derekát, hogy mint máskor, vál-



Iára hajtsa a fejét, és egypár szaggatott 
szóval kikiabálja magából, magányos 
sorsából, ami benne dúl. Néha átkot, ká
romkodást a világ ellen, néha tobzódást, 
ha úgy érezte, hogy megbosszulta az ül
dözőket. Gúnyt, fenyegetést, ja jt, ami 
csak egy ilyen, világból kimart ember 
szívében megfordulhat. De az asszony 
most elhúzódott.

— Mi van veled?
— Beteg vagyok — felelte, és a fogai 

összekocogtak a belső láztól.
M ár nagyon régóta ismerte a férfit. 

Aprócska suhanc volt még, ő pedig nagy
lány. A  fiúnak kemény szülei voltak, s ő 
mégis rossz úton járt. A  szülők abban a 
reményben, hogy ez segíteni fog, minden 
botlásáért kíméletlenül verték. A fiú már 
akkor hozzá menekült. Ő nem gondolt 
arra, hogy az rosszat tett, csak a fájó  
ütéscsíkokat látta a hátán, csak a ziháló, 
bosszút esküdöző, feldúlt lelkű gyereket, 
csak a könnyeit, melyek összemaszatolták 
az ingvállát. Azt érezte, hogy ő megbékít, 
megcsöndesít, boldoggá tesz valakit, akit 
mindenki elrugdal magától.

Később újra találkoztak. Ő már az ura 
nélkül állt, a férfi a börtönt megjárta. 
Bár ő maga soha egy cérnaszálat el nem 
vett volna senkitől, soha egy percig sem 
háborította, hogy a p ár ja  bűnöző. Ez a



tudat egyszerűen elsikkadt a gondolatai
ból. Az o számára szerencsétlen üldözött 
volt, akinek egyedül nála van menedéke.

Mielőtt megvirradt volna, Ordas eltá- 
yozott. Az asszony tovább kínlódott. És 
kínlódott egész nap a munkahelyén is. 
Megesküdött az élete boldogságára, hogy 
nem teszi meg. Aztán, maga sem tudja 
hogyan került egyszer csak mégis a rend
őrség épülete elé. Talán kíváncsiságból, 
hogy megfogták-e már. N agy tömeg állt 
a kapu előtt. Valahogyan besodorták. 
Egy erős hangú rendőr rákiabált.

— Mit keresel itt?
Ijedten mondta: „A  kapitányt.”
Lökdösték jobbra-balra, egyszer egy 

ajtón betaszították, és ott állt a rendőr
parancsnok előtt.

Egész éjjel hánykolódott. Megpróbált 
gyűlölni, és mentségek után kapkodott. 
Kije neki ez az ember? Hisz úgyis hu
rokra kerül! Ha pedig megmentené, a 
legelső alkalommal tovaszállna a nyűtt 
asszonytól. Nemegyszer hagyta már fa 
képnél. Ez este Ordast szokatlan hévvel 
fogadta, pedig a szája szederjes volt a 
láztól, és úgy érezte, csupa tűz a keble, 
amelyen a férfi feje fekszik. Nagyot si- 
koltott, mikor a rendőrkezek kívülről 
megdöngették az ajtót. A férfi a min
denre elszántak leikével nyugodtan kelt



föl. Meggyújtotta a gyertyát, és először 
szembefordult az asszonnyal. Keményen 
mondta:

— Csak te árulhattál el!
ő  maga nyitott ajtót, mert az asszony 

képtelen volt megmozdulni. Még akkor 
is roskadozva állt az ágy fejénél, mikor 
a vaskos rendőrlábak már a lakásban 
topogtak és lám pájuk fénye elárasztotta 
a szobát. Szeme káprázott a nagy fényes
ségtől. Egypár fölébredt szomszéd is ott 
szorongott. Még soha ennyi embert nem 
látott a lakásában. És mind őt nézte, 
hogy nem tudta, hová meneküljön a te
kintetével.

Ezek az ő bútorai? Ez a rozzant, 
agyonsúrolt asztal? Ez a kopott, festett 
ágy? Még a téglák is mások. Mit akar ez 
a sok bámész ember? Mit kutatnak az 
arcán? És az a sovány, sápadt férfi, aki
nek bilincset raknak a kezére? Így feste
nek a betörők? Mintha most látná elő
ször. Ö még sohasem látta az arcát. 
Mindig éjszaka jött, éjszaka ment. Ha 
rágondolt, csak a karja  melegsége jutott 
az eszébe, a szag, ami a ruhájából áradt 
és a haja érintése, ami néha végigsimí
totta a homlokát.

Ügy érezte, millió szem nézi, de egy 
sem úgy, mint az a sápadt, bilincses kezű 
ember. Hányszor sírt, vergődött, átkozó- 
dott nála, és ő békésre csókolta az átko



zódó száját. Hányszor felmelegítette az 
agyonfagyott, elkínzott tagokat, és most 
nincs egy szava se hozzá. Csak nézi, ó, 
milyen állhatatosan nézi, beleváj a sze
mébe, mint egy mély kútba, mintha cso
dálkozna, kérdezni akarná:

— Ki vagy? Asszony vagy te? Hát 
ilyen az igazi asszony?

Égette az a hűvös, elámult tekintet. 
Kendő sem volt a vállán, csak egy szál 
szoknyában állt, de égett minden porci- 
kája . . .  és értette, végzetesen értette an
nak minden mondanivalóját.

— Én lehetek gyilkos, rabló, utcasöp
redéke, akit mindenki megköp, de neked 
nem asszony a neved! Engem elárulhatott 
volna a világon minden ember, egyedül 
neked nem lett volna szabad. Még a hié
nánál is rosszabb vagy, mert a  párját az 
sem hagyja el.

Lesiklott a férfi tekintete róla, megfor
dult, és szó nélkül elindult a  rendőrök 
előtt. Mindenki az utcára szaladt. Csak 
akkor ocsúdott fel igazán, amikor egye
dül maradt. A  sok fény eltűnt újra, csak 
a gyertyacsonk füstölgött az asztalon. 
Csak mikor körülnézett az ú jra  kongó, 
szél járta  lakásban, és révedező tekinteté
vel körüljárta az üres falakat, szakadt ki 
belőle észveszejtőén a hang, s az asztalra 
borulva, sikoltozva siratta az eltávozottat.



L A  J Ó S K A

A városra alattomosan ereszkedett alá 
az este . . .  A Bonácz-ház udvara már ár- 
nyékosodott, csak a nyugat felé néző ab
lakok álltak némi elerőtlenedett világos
ságban.

Az egyik lakás folyosóján ketten tar
tózkodtak. Lajoska, a korán kopaszodó 
szappanügynök, aki özvegy édesanyjával 
lakott itt, és új albérlőjük, Petrik úr. A 
napos ablaknál ácsorogtak, és rendes esti 
foglalkozásukhoz híven beszélgettek. 
Nézték az est érkezését, mint szorítja ki 
a fényt a hosszú udvarból, és hallgatták 
a házbeli zajokat.

Az utcai fronton csörömpölve szalad
tak le a vasredőnyök, zárkóztak a gőgös 
utcai lakások éjszakára. A felső udvar



üveges folyosóin is sorban behúzták a 
kétszobásokra a vászonfüggönyöket. A z
után a szoba-konyhás lakások következ
tek, hol kartonfüggönyösen, hol csupasz 
ablakokkal. Az udvar folyton lejjebb le j
tett, a kövezet egyre rosszabb, javítatla- 
nabb lett. Alacsonyodtak az épületek, ki
sebbre zsugorodtak a lakások, s a nagy 
udvart elhatároló mosókonyhák mellett 
belefolytak a hátsó udvarba, a düledezö 
fáskamrák, összetákolt házi műhelyek 
közé.

— Érdekes ház ez nagyon. . .  — mo
solygott Lajoska. — Sokféle rendű, rangú 
embert megtalálni benne, és megtörténik, 
hogy akik a Bonácz-ház udvarán barát
koznak, az utcán nem szeretik megismerni 
egymást.

Az utolsó fénysávok vibráltak az udvar 
közepén. A  felső udvarból, a félrehúzott 
függöny mellől egy selyempongyolás 
szőke asszony is azt nézte. Egyszer fel
nézett, és meglátta Lajoskáékat. Csak 
egy percig nézett fel hozzájuk, aztán keze 
riadtan nyúlt a magasba, s a másik perc
ben ú jra visszahullott a függöny.

Menekül a szőke asszony
— Fél tőlem? — rándult meg Lajoska 

szája. — Pedig én nem bántom . . .  És 
ezt szerettem én valamikor??



Petrik úr hitetlenkedve nézte a nyűtt 
fiút, de az nem bánta. Lefittyedt szájja l 
mondta tovább.

— . és más is elkerül. Pedig vala
mikor szerettek a házban, bárhol laktunk. 
Mint gyereket nagyon szerettek, és ké
sőbb is, ahogy nőttem. Bejártam  a laká
sokba, játszottam a gyerekekkel, hordtam 
a piaci kosarakat a sok fe jfá jós asszony
nak. Azt mondják, ritka jó gyerek 
voltam.

Inkább szomorúan, mint büszkeséggel 
ábrándozott el.

— . . .  már akkor is fáskamrába bú j
tam, mint most, és fúrtam, faragtam, ter
vezgettem. Reáliskolába jártam, és felta
lálónak készültem. . .  — itt megint elmo
solyodott némi öngúnnyal. — Se rendes 
anyagom nem volt, se rendes szerszámom. 
Egyszer cérnagurigákból, rossz drótokból, 
eldobott festékesdobozokból egy magától 
járó gépet fabrikáltam. Ide-oda sétált az 
udvaron, ez volt a boldogságom. Még az 
utcai lakásokból is lejöttek a lakók meg
nézni, és mindenki azt mondta, a mű
egyetemre kell m ajd járnom ..  . Akkori
ban nagyon szerettek a házban. Ha 
elromlott a csengő, ha a vízvezetékkel, 
villanyvezetékkel baj volt, mindjárt en
gem hívattak. A ház összes rossz lábasát, 
törött kannáját én cineztem, forrasztot
tam össze. Az asszonyok ilyenkor cukor



ral kedveskedtek, később likőr állt az 
asztalon, és megsimogatták a fejem, a 
kócos, szőke fejem, ha elmentem.

Most Petrik úr mosolyodott el.
— Helyes fiú lehettem. A  kis varró 

Tecák az utcából mind szerelmesek vol
tak belém. De nem voltam rossz gyerek. 
Én ezt a szőke asszonyt, akkor még fia
tal lányt, én azt szerettem. Tisztán, el
érhetetlenül, nagyon szerettem.

Lajoska megrekedt. Talán  érzékeny 
részhez ért, talán suta volt hozzá, hogy 
erről beszéljen. Petriknek kellett segí
tenie.

— N a és?
— Igen, valamikor nagyon szerettem. 

Egy udvarban laktunk, ők akkor is a 
felsőbb lakásban. Szép, kövér lány volt, 
mosolygó, mindig kedves. Mikor hazahoz
tam az érettségi bizonyítványomat, mikor 
az udvaron az összecsődült szomszédok 
anyám válla fölött fennhangon felolvas
ták a kitűnőket, akkor este behívtak 
Emmuci szülei. Jó k  voltak hozzám. Igaz, 
fiatal volt a lány és én i s . . .  de hát mit 
lehet tudni? A szülők mindig szeretnek 
előre gondolkozni. Emmucit sokszor el
kísértem sétára, ünnepélyekre, de legjob
ban szerettünk este járni a csendes utcá
kon. Megvártam a zongoraórák után, 
vagy ha látogatás ürügye alatt leszökött, 
órákig járkáltunk a városban, és este,



hazafelé, ha senki sem látott, ölelkezve 
mentünk. Belecsókoltam a szájába, és csó- 
kolóztunk, amíg bírta a lélegzetünk.

Fel is jártam  h o z z á ju k ... Hallgattam 
kényeskedő zongorajátékát, vagy néztem, 
hogyan kézimunkázik (hímzőrámát, kis 
varróládikát én barkácsoltam össze neki). 
H a magunkra maradtunk, összekapcso
lódtak az ujjaink, játszottam  a nyaklán
cával, néha veszekedtünk, hancúroztunk, 
azután ú jra csókoltam, és csókolt ő is . . .  
A  műegyetemre nem vettek fel. Fiatal 
voltam, várni kellett. Sietni akartam, 
hajszolt valami, talán Emmuci. önként 
katonai szolgálatra jelentkeztem. Ez jú 
niusban volt, augusztusban kitört a há
ború. Tavasszal már ki is vittek a frontra. 
Emmuci ott volt a búcsúzáson, egy üzlet 
lépcsőjén állt. Mikor meglátott a menet
ben, hozzám szaladt, a nyakamba borult, 
és száz meg száz ember szeme láttára 
csókolt.

Lajoska megnyalta a száját az emlé
kekre. Kicsit megfordult, Petrik úr jobban 
láthatta az arcát, de hiába kereste ra jta  
a fájdalm at, továbbra is derűs maradt.

A második héten bekerítették a szaka
szomat, fogságba estem . . .  — A hallga
tásban, mint árnyékok, sötét esztendők 
súlyosodtak. — Azért szerencsém volt, él
tem, átéltem. Nem voltam itthon a for
radalomban, sem a síber időkben, sem



később, mikor már letörtek az emberek, 
szökdöstek, vagy hűvösön ültek. Tizen 
egynéhány év után jöttem haza, és már 
nem készültem a műegyetemre . . .

Petrik úr elnevette magát. Lajoska is 
nevetett, de ebben igazán semmi keserű
ség nem volt, csak a visszásság érzése és 
a tények tudomásulvétele.

— . . .  és hivatalnok sem akartam lenni 
a városnál, mint anyám remélte, de nem 
is lehetett. Nem volt rá szükségem. A 
noteszem tömve volt értékesebbnél érté
kesebb gyártási jegyzetekkel. . .  — itt 
megsimogatta az Azúr-parti fogolytábor
ból hozott, kincseket érő, keshedt noteszt, 
a féltett titkokat, melyeket nyomorúságos 
egymásratalálásban hadifoglyok súgtak 
el egymásnak.

Petrik úr nagyjából ismerte ezeket a 
recepteket az esti beszélgetésekből. Is
merte Lajoska működését a kiürített fás
kamrájukban, ahol ú jra nekirugtatott az 
életnek, és hónapról hónapra görnyed- 
tebben, elpecsétesedett ruhában, kimart 
kézzel fondorkodott, hogy segítség nélkül, 
rendes eszközök nélkül és főként pénz 
nélkül valamit elérjen. Mikor Petrik úr 
a házhoz került, Lajoska m ár túl volt 
egynéhány csalódáson, és ez idő szerint 
olcsó szagosszappan gyártásával bíbelő
dött. Nem sokkal később költözött a ház
hoz a szőke asszony is.



— J a  igen — kapott észbe Lajoska az 
elkalandozásból. — Róla, Emmuciról 
akartam beszélni. Azt soha nem felejtem 
el, mikor az utcán megláttam. Eladási 
körutamról jöttem haza, és ő is hazafelé 
tartott. Megismertem. Kissé elhízott, lus
tábban lépkedett már, de azért a régi 
szép Emmuci volt. Mentem utána, és 
megvallom, kissé forgott velem a világ. 
Nem hazudok, ha azt mondom, nem sze
rettem többé. Még ott kint megtudtam, 
hogy férjhez ment. Nem kerestem többé. 
Az elmúlt tizenöt esztendő régen elmosta 
őt, csak furcsa volt suhogó szoknyája 
nyomában járni, lépkedni idegenül mö
götte, akivel valaha együtt mentem . . .  
Furcsa volt rágondolni, hogy valaha ezt 
a selyemruhás derekat öleltem, ezzel a 
hullámos szőke h a jja l játszott a kezem, 
és most semmi közöm hozzá. Bejött a 
házba, otthonosan becsöngetett az utcai 
lakásba és bement. Én pedig kívül ma
radtam a küszöbön. Cselédkéje akkor 
jött föl az udvarból a frissen töltött kor
sóval, ő adott vizet. Attól magamhoz 
tértem.

Arról megint nem beszélt, arról a szom
júságról, amit akkor érzett: hogy mint 
fáradt vándor dőlt a korsónak és m ajd
nem cseppig kiitta.

— Egyszer ő is rám ismert — foly
tatta. — A városba indult a férjével. V a



lamit igazított a ruháján a kapualjban, 
véletlenül felnézett és meglátott. Minden 
szín kiszaladt az arcából, csak nézett, 
nézett. Láttam, milyen ijedt a szeme, mi
lyen erősen kapaszkodik az ura karjába; 
szinte húzta maga után, mintha attól 
félne, elragadhatnám ..  . Hanem a cse
lédje, az derék lány. Az szívesen elbe
szélget velem, és folyton munkát ad. 
Múltkor valami díszes tálcájuk fülét for
rasztottam, és munka után ottfelejtkez
tem. Jó  meleg volt a konyhában, a tűz
hely mellé húzódtam, ültem a fásládán, 
és hallgattam Mari fecsegését. Akkor be
jött ő. Zajtalanul nyílt az ajtó, nem vet
tük m indjárt észre, csak mikor mene- 
külésszerűen megfordult, láttam villanni 
a ruháját. Mögötte újra behajlott az ajtó. 
Elszégyelltem magam és elmentem. Még 
majd azt hiszi, utána leselkedem . . .

Ü jra elrekedt Lajoska. Nem tudta, ho
gyan folytassa, pedig Petrik úr egész 
előredőlt a széken, úgy várta a folytatást. 
A beszélő hang halkabb volt, mintha szé
gyenkezne.

— . . .  azóta gyötrődik ez az asszony. 
Hol menekül, hol keres. Már kétszer meg 
akart szólítani az udvaron. Olyan ijedt, 
kínlódó mindig az arca, mint a rossz 
adósé, aki fizetni szeretne, de nem tudja, 
hogyan.



A  folyosón beszélgetőkre lassan ráal- 
konyodott. Lajoska anyja minden pilla
natban hazaérkezhetett, de légióként két 
pletykázó asszony hatott zavarólag az 
ablakuk alatt. Ekkor furcsán, felserken- 
tően, új lépések kopogtak a kövezeten. A 
szőke asszony kis cselédje, Mari szaladt 
át az udvaron. Előttük állt meg és bezör
getett. Zavartan összenéztek.

— Mit akarhat?
Lajoska helyett Petrik ment az 

ablakhoz.
— Mit akarsz?
— A nagyságám hívatja a Lajos urat.
  ?
— Elromlott a villanyunk, kéri, jö jjön  

megcsinálni. Jön?
Erre ő is kidugta a fejét.
— Elromlott a villany?
Észbe kapott.
— Igen, persze. Jövök.
Mintha a régi, fiatalos derű szökött 

volna az arcára, egész felvillanyozódott. 
A szaladó lány után kiáltott.

— Mondd, hogy mindjárt ott leszek!
Készülődni kezdett. Keze a homlokához

kapott a sietségben, talán a régi rendet
len fürtöket kereste. Feleszmélt, és szé
gyenkezve simogatta ritkuló haját. Z ava
rában gyűrött nadrágjához kapott, azt 
porolta le, s mikor fejét felemelte, egész 
piros volt. Percekig állt a helyén, farkas



szemet nézve Petrik úrral. Mintha meg
villant volna a tekintetében: „Eh, itthon 
maradok.” Mégis mást határozott. Ki
egyenesedett, még egyszer félszegen rá- 
mosolygott Petrikre, azután megfordult, 
és lebukdácsolt a lépcsőkön.

Mari vezette át az előszobán, mellette, 
a másik szobában várt rá az asszony. Sö
tét volt, csak egy gyenge fényű zseb
lámpa, melyet az asszony tartott, szórt 
némi fényt. Mikor bejöttek, a zseblámpa 
fénysugara bátortalanul végigsiklott az 
érkezőn, azután lecsüggedt a földre. La- 
joska zavaros szeme halvány foltokat 
látott csak. Inkább érezte, mint látta a 
szaporán lélegző, reszkető asszonyt. 
H angja irtózatos messzeségből jött.

— Jó  estét, Lajos . . .  Elromlott a ve
zetékünk, tudom, maga ért hozzá, azért 
hívattam.

— M ajd megnézzük — motyogta La- 
joska és előbbre lépett. — Jó  estét.

A fény most egy asztalra esett, amit a 
fal mellé húztak, a kiégett biztosíték alá.

— Azt hiszem, itt lesz a baj — helye
selt Lajoska, felnézve a magasba. Köz
ben hajszáldrótok után kutatott a zsebé
ben, azután felmászott az asztalra. Az 
asszony fel térdelt hozzá, hogy világítson.

A fény apró tölcsérként csökkent a 
falra. Megvilágította a mennyezetet, a 
festett girlandokat és alatta sötétben ma



radtak ketten. . .  Jó  meleg sötétben, 
amelyben nem látszik az elhanyagolt 
külső, amelyben ú jra megszépül az el
használt, elkínzott ember, melyben újra 
vágyakozni lehet érte, hozzátapadni és 
megvigasztalni mindenért, amit tőle el
vettek . . .

Emmuci kövér nyaka puhán csillogott 
előtte. Lajoska, míg a hajszáldrótot fűzö- 
gette, arra gondolt, nem volna-e jobb 
átfogni, fojtogatni, és minden kínját, 
bosszúját azon tölteni ki. De ő inkább 
sajnálta a didergő, felkavart asszonyt. 
Látta, hogy felfelé tartott karja  már fá 
radt, mindjárt kihullik a lámpa a kezé
ből. Míg egyik keze a magasban dolgo
zott, a másikkal megfogta a meleg 
asszonyi kart, hogy segítsen. Talán 
vigasztalni akarta, bátorítani, hogy erős 
legyen, de a feléje áradó asszony meg
dermedt az érintéstől. . .  Lajoska meg
érezte, hogy ahogy a vonzóerő benne tud 
élni a levegőben, úgy áramlik, nekifeszül 
jeges áramként a másiknak a taszítóerő. 
Lajoska keze ettől m egakadt. . .  Kínosan, 
fájón  csüngött a levegőben egy ideig, 
mint egy jajkiáltás, azután szolgaian a 
biztosítékhoz nyúlt.

Jó  volt így, a siettetett munka és a 
sietve rendbehozott világosság. Jó  volt 
a két vergődő ember számára, és jó volt



a harmadiknak is, aki időközben bejött 
a szobába. A fellobbanó fényben Emmuci 
férje állt.

— De nagy csend van! Mit csináltok, 
fiam?

Lajoska zavartan köhécselt, az asszony 
dadogott.

— Nem égett a villanyunk, ez az em
ber ért hozzá a házból.

A házigazda tekintete végigsiklott 
rajta, de az elnyűtt, kopott emberen nem 
talált semmi látnivalót. És ez a nézés fá
jóbb ütés volt, mintha valakinek ököl
lel az arcába ütnek.

— Jó l van, intézd el, fiam.
Lajoska, befejezve a munkát, lejött az

asztalról. Köhécselve összeszedte holmi
ját, a csavarhúzót, csipeszt, egyebet, és 
elköszönt szépen. A küszöbről még visz- 
szanézett, mintha azt mondta volna: „H át 
ezért hívtatok?” Azután megkereste az 
ajtót.



T É L I  T Ö R T É N E T

Az öreg ember dél óta az ablak körül 
ténfergett. Dohánya, dédelgetett saját 
vágású dohánya nem ízlett. Könyve, 
pápaszeme félredobva. Ma semmi nem jó, 
és semmi sem kell. M aga sem tudja, 
miért, csak mint a hiúz a lesen, nem is 
nézett, úgy figyelt. Talán  a bőrével, a 
pórusaival, vagy azzal a különös, meg
foghatatlan valamivel, amit egyesek lé
leknek neveznek.

U jja i cigarettát sem bírtak »sodorni, 
folyton ferdére csúszott a papír, kilógott 
a végén a büdös dohányszál, azt köp
ködte keserű nyálával egyre. Néha vak 
dühvei nekirontott az alacsony vaskály
hának, és kavarta, piszkálta a silány vas
utasszenet; persze csak még nagyobb bűzt



árasztott vele. Ilyenkor kivágta rövid 
időre a szoba ajtaját. Rárontott figyel
meztetően a dermesztő hideg, ő  meg csak 
rakta, egyre rakta a nagy széndarabokat, 
mintha birkózni akarna a téllel.

— Te növeled a hideget, én a meleget. 
Lássuk, ki bírja  tovább! Hamarább ki 
fárad el?

Minek takarékoskodjon? Kinek? Ha 
egy hét alatt fogy is el, bánja az ördög! 
ö  a magáét megtette. A  többi is csinálja, 
ahogy tudja. Megszolgálta a meleget. 
Eleget didergett pásztorgyerek korában. 
Pályaőr fia volt, nyolc gyerek közül 
majdnem a legkisebb. Folyton a barmo
kat kellett legeltetnie a vasúti töltés men
tén. Még beceszó is alig jutott egyre, 
nemhogy szép gúnya. Ügy szökött el me
zítláb városi iskolába, kiharcolva min
denkitől az iskoláztatást. Mindent, de 
mindent a maga erejéből szerzett meg, az 
akarásával, amely úgy lobogott benne, 
mint a fáklyaláng.

M egállta a helyét mindenkor és min
denhol. Családot nevelt, megbecsülést, 
nyugdíjat szerzett, saját házat. Ügy kel
lene élnie, mint a kisistennek. Kicsi a 
háza, igaz. Kint van a városszélen, a 
hegyaljában, de otthona a benne élők
nek. Ezen a nehéz télen a hó majdnem 
betemette. A tetőre oly vastagon rakó
dott, hogy néha 'éjszakánként recsegni



vélték a gerendákat. No most, no most 
szakad rájuk, és belenyomja őket a hóba, 
belefullasztva, mint gazda a pocsolyába a 
nem kívánatos kismacskákat.

Az öreg ember már harmadik napja 
hadakozott a hóval. N apjában nem tu
dom hányszor nekiállt, hogy falapátjával 
elhányja a ház környékéről, de a szörnyű 
szél pár óra alatt ú jra  telefújta a járdát, 
szinte az ablakfáig. A  vonatok megáll
tak, újság, posta nem jött. Mindenütt és 
mindenki az elemek harcán szörnyűlkö- 
dött. Az a pár ember, aki találkozott, 
csak egymást riasztgatta.

„A  rádió ezt mondta, a rádió azt 
mondta.” „Ennyi fok, annyi fok.” „Itt ez 
történt.” „Amott az történt.”

M a délben aztán megállt a hóesés. Az 
öreget ez kólintotta meg. Mert a szaka
datlan havazás, a szél süvöltése, a hó
fúvás még hagyján, de ha minden megáll, 
akkor kezdődik az igazi haddelhadd. A 
hőmérő szalad lefelé, vastag zuzmarás 
lesz a kút kávája belülről, mintha ra
gyogó csillagtestek fröccsentek volna a 
kút felett szét, a kilincshez odafagy a kéz. 
Ez az igazi ítéletidő, amikor megdermed 
a test és a lélek, a sürgönypóznákon a 
drótok megpattannak, és se előre, se 
hátra, egy helyben topog az ember.

A  napok óta tartó súlyos, vastag köd
takaró szétszakadt. Fel lehetett látni a



város mögött magasló hegyre, ha ugyan 
lehetett volna valamit látni a betemetett 
villákon kívül. Életnek nyoma semerre. A 
foglyok régen lerepültek a házakhoz. A 
nyulak a fojtogató hótakaró alatt vesz
tek. Az öreg ember azt hallotta előző 
nap, hogy a drága fácánállomány is el
pusztult, sőt az őzek is veszélyben van
nak, éhen vesznek fönt az erdőn. Egy 
hegyaljai ember állítólag fél tucat őzet 
elfogott már, és az istállójában gondozza 
őket. Olyanok, mint a kezes bárány. Az 
öreg ember is mindig szerette az álla
tokat. H a szénája lett volna, ő is szíve
sen elvállalt volna egyet-kettőt tavaszig.

Dél felé sítalpakon katonák baktattak 
fel a hegyre. Lassan, ütemesen csusszan- 
tak el a ház e lő tt. . .  Egy egész szakasz. 
Hátukon szénakötegek púposodtak. No, 
ezt az őzeknek viszik biztosan. Imitt- 
-amott, csak úgy gondolom szerint, le
rakják szanaszét a hegyen. Igen, az erdő 
kivert állataira is gondol az ember. Egy 
mondás jutott az öreg nyugdíjas eszébe. 
,,A rókáknak van barlangjuk, az ég ma
darainak fészkük, csak az ember fiának 
nincs hová lehajtani a fejét.,, Vaskos ci
garettáját annyira szívta, hogy szinte 
szétmállott az ajkai között.

A  sítalpas katonákat hiába várta visz- 
sza. Azok dolguk végeztével, úgy látszik, 
lejtősebb, gyorsabb úton ereszkedtek



vissza a városba. Egy újabb cigarettát 
morzsolt szét vastag u jja i között. Csak 
épp annyi ideig füstölgött, míg a szemét 
kicsípte a füst, és megköhögtette a szobá
ban levőket. Felesége, lánya is már be
húzódtak a kályha mellé, lábukat melen
getni a rostélyon. Az öreg ember nem 
vett tudomást a családról. Hatalmas, 
nagy ember volt, még öregségében is 
duzzadt az erőtől. Kevély fej ült vastag, 
izmos nyakán. Olyan valaki volt, aki 
minden tobzódása ellenére sem tudta 
testi-lelki erejét elprédálni. Olyasvalaki, 
aki még ma is sokszor úgy érzi, hogy 
szálfákat tudna döngetni, és szét tudná 
verni az egész r ed vés, nem kedvére való 
világot. A családtagok mellette csak vé
kony árnyékok, mint akiknek gerincük 
sincsen. Mintha minden erőt, napfényt el
szívott volna előlük ez a kevély vén 
ember.

A szürkület kezdett leszállni. A jég 
virágok mind sűrűbben rakódtak az ab
lakokra. Senki sem mozdult. A csönd oly 
nehéz és fullasztó volt, mintha egy óriási 
teher terpeszkedne a szobán. Az asszony 
már a tüzet sem merte piszkálni, csak 
ült, ült, mint egy kis figyelő ruhacsomó 
félig a kályhának dőlve. Végre úgy öt 
óra tájban megverte valaki az ablakot. 
Mintha egy nagy éles késsel elvágták 
volna a fullasztó csöndet, s ezzel együtt



a végletekig feszült idegeket. Egy percre 
ellankadt az öreg ember is. De csak egy 
percre, hogy azután még kevélyebben 
vesse fel a fejét. Letagadta önmagának 
is, hogy már napok óta vár erre az ablak- 
verésre, napok óta mardosódik és vitázik 
a kéményen besüvöltő széllel. S most, 
hogy a várt külső zaj az otthonukba 
rontott, elemyedne, elpihenne, akár el 
is temetkezne, mert az a valami, ami ed
dig hiányzott, most durván, kíméletlenül 
berontott hozzájuk. M egvakarta a jeges 
ablakot, és kiordított a háborgatóra.

— Mit akarnak?
A hetedik szomszéd állt előtte ijedten.
— Jö jjön , szomszéd! A  fia  ott fekszik 

nálam. A kutyánk megtalálta az épülő 
ház pitvarában. Tudja, se ajtó, se ablak, 
se padló ott még nincs, csak a falak meg 
a tető. Megnéztem, már egész odavan. 
Hangot sem ad, csak a kutya nyalja, 
ugatja veszettül, és kering körbe-körbe 
körülötte. H a ott hagyjuk, reggelig 
megfagy.

Az öreg ember, mintha kígyó csípte 
volna meg, úgy ordított vissza az abla
kon át:

— Fiam? Nekem már régen nincs fiam! 
Csináljanak, amit akarnak, én nem 
ismerem.

De amaz se volt rest, mindkét öklével



bedöngetett, hogy zörögtekr a fagyos 
ablaküvegek.

— Jö jjenek azonnal! H allja? A kutya 
akkora lármát csapott, hogy már az ösz- 
szes szomszédok ott vannak lámpákkal. 
Mind fellázad, ha nem jön érte! Ha nem 
fogadja be, azt mondják, bejelentik a 
rendőrségen!

— A fészkes fenébe menjenek! Hát mi 
közöm hozzá? Gebedjen egyszer már 
meg! M ásra úgysem való!

Szitkozódását, káromkodását már nem 
hallotta a másik. M agából kikelve, fe
nyegetően elrohant. Az asszony, az anya, 
a kis árnyékasszony már rég kint m ata
tott a kapu zárján, szomszédokkal seppe- 
gett. S a másik, a már rég magába omlott 
öreg lány is kisurrant a vékony falú 
ereszalja szobába. Volt ott egy keskeny 
katonaágy rossz pokrócokkal, azokat ra
kosgatta. Az öreg addig bent a szobában 
úgy fújtatott, úgy zihált, mintha fél mé
ter fát egyfolytában fűrészelt volna.

— Hitvány férge, hát mégis hazavető
dik! Ide búvik, a közeibe, mint az erdő 
vadja, akit levert lábáról a tél. Menedé
ket koldul az embertanyán. H át idekerült 
szalmára, könyörületes zsuppra, szemét
dombra? A fiam? Az én fiam? Micsoda 
csúfság! Meggázolom, aki mondani meri! 
Már a bölcsőben is olyan átlátszó, semmi 
gyerek volt. Tisztára az anyja hasonmása.



Akarat nélküli pihe, a szél is elfújhatja. 
Mindenki csavarhatja, szemtől szembe 
becsaphatja, egy pohár borért a teste bő
rét odaadja! Aztán két kortyintástól már 
bárgyú, mint a birka. És nincs benne 
semmi, ami feszítené, vinné előre! 
Jobbra-e vagy balra, munkás, hivatalnok 
vagy napszámos, bármi, csak nem ilyen 
semmi, rongy test. H a még azt monda
nák, hogy italos, mint az apja. De az 
italosán is mindig a talpán állt. Az sose 
felejtette el emberi mivoltát, nem kellett 
könyörögni, elővonszolni, előkaparni 
innen-onnan, hanem ő volt mindig a 
munkában az első. Még ma is a negyed 
város nyugdíjasának az ügyvédje, kérvé
nyezője, írásszakértője. Nyelveket beszél, 
tudja sok mindennek a csínját-bínját. Az 
a jta ja  tárva mindenki számára, és szí
vesen segít máson. Még ma is örömet ta
lál könyvekben, tudományos folyóiratok
ban, szeret füvészkedni, különleges kak
tuszokat, pálmákat ápol. De ez a szörny- 
szülött, a fia, az semmire sem való. Annyi 
életerő nincs benne, mint egy kismacská
ban. Ezt tologathatják, levetkőztethetik, 
kinevethetik, lemocskolhatják. Hányszor 
hazahozta, hányszor ú jra oltalmába vette, 
megtisztogatta, felöltöztette, ú jra mun
kába állította. Hányszor próbált rá hatni 
szép szóval, máskor erélyesen, hányszor 
deresre húzta, mindhiába, a legelső alka



lommal megszökött újra. Eladta ingét- 
gatyáját, félig meztelenné, város nevet
ségévé vált. Mint a kóbor természetű 
kutya, hiába húzzák a fejét fel az asz
talra, csak az asztal alá teszi. Hiába fek
tetik meleg párnára, csak a csatangolás- 
ban leli kedvét. Egy óvatlan pillanat, és 
uzsgye, már nincs is ott. Az én fiam. Ez 
az én fiam! H át eshetett rajtam  nagyobb 
szégyen?

Levágta magát az ágyra, szemét elta
karta, fülét befogta. Nem akart hallani, 
nem akart tudni semmiről ebben a ház
ban, ahol az ő vérével, az ő m agjával 
ekkora csúfság esett. Sokáig fekhetett így 
önnön börtönében marcangolódva, kín
lódva a kevély öreg lélek. M íg a nagy 
hőség lassan elmúlt a fejéről, a szorítás 
leszakadozott a melléről. A  szoba teljesen 
kihűlt. Érezni kezdte egész testén az alat
tomosan belopakodó nagy hideget. Mély, 
kísérteties csend volt körülötte. Ügy lát
szik, mindenki vacsora nélkül feküdt le 
ma ebben a házban. Az asszony és a 
lány biztosan szobájukba húzódtak. Le
feküdhettek, most összebújnak a vastag 
dunyha alatt, talán sírnak szégyenükben 
vagy sajnálkozásukban.. . Esetleg öklüket 
harapdálják kínjukban, mert hát több 
nem telik ki belőlük.

Szobája* üvegajtaja éppen a szellős 
benyílóra néz. Egy széken mécs pislákol,



annak a fénye m egvilágítja a katonaágy 
egy részét. Az öreg ember leül az ágy 
szélére, és kidülledt szemmel sokáig 
szembenéz ezzel az árva fénnyel. Hát 
minden rendben van itt már? A  lelki
ismeretnek eleget tettek, a szomszédok 
száját becsukták, az elzüllött fiú ott fek
szik a nyári heverőágyon, a szellős gan
gon, végre otthoni vackán. H át ilyen 
vékony lelkek ezek? Annyi erejük már 
nem volt, hogy tovább vonszolják, be, 
magukhoz, az oroszlán barlangján, az 
apai szobán át? Hát nem tudtak követe
lőzni, ordítozni a jussért, egy emberséges 
fe jaljáért az apai házban? H át nincs 
ezeknek erejük? Vérük, száguldó hatal
mas emberi indulatuk, hát nem tudták 
bevenni magukhoz a meleg dunyhák 
közé, meleg szívükbe ezt a kihűlni ké
szülő roncsot? Nem is tudnak ezek érezni 
igazán!

Az öreg embernek kivörösödött a 
nyaka a főütőér mentén, mint akit a guta 
környékez. Ez az én fiam? S ordítani sze
retett volna a keserűségtől. Nem látta, 
csak úgy maga elé képzelte a vékony tes
tet, a kerek kisfiús fejet, szelíd arcot, 
mely még most is, romjában is oly lágy, 
mint régi képeken az angyaloké. Göndö
rödő, szőke fürtű, kék szemű, reszkető 
tagú, megvénhedt kisfiú, aki italos delí- 
riumában is — másként nem is volt soha



látható —, mikor kocsmák küszöbén vagy 
valahol az árokparton fogát fűvel pisz
kálva rátalált, még akkor is szelíd, ár
tatlan kedvű volt. Soha az hangosan nem 
beszélt, a légynek sem ártott. Csak saját 
magának! Ki itt a hibás? Miért jönnek 
ilyen kelevények az élők testén? Miért 
nem tudja mindenki átérezni az emberi 
életre való felküzdés gyönyörűségét? 
Nincs segítség, nincs Taigetosz, összekö
tözött kézzel kell nézni megmásíthatatlan 
pusztulását.

A  vér száguldozott az öregember erei
ben. A mécs lángja nyílegyenesen égett. 
Rettentő hideg készült ott kint. A benyíló 
sose ért sokat, virágait rég betelepítette 
onnan. Azok számára jutott védettebb 
hely. Az a mozdulatlan, áthűlt ember 
megmered reggelre. Érzi a fülén, orrán, 
mekkora a hideg. Lehet már kint húsz- 
-huszonöt fok is. Feszülten figyel a sötét 
szobában. Mintha az a rongycsomó nyö
szörögne? Azok ott bent vagy vacognak, 
orrukat nem merik kidugni, vagy nem 
mernek segítségére menni. Az öreg ember 
először a tűzre rakott. Térdre ereszkedett 
a kályha előtt, teljes erejéből fújta, szí
totta, hogy lángot verjen belé. Óriási 
széndarabokat rakott rá. Egy ideig állt, 
mint a szobor a szoba közepén, várt a 
felterjengő melegre. Nem szólt egy szót



sem senkinek, csak kitárta a szoba a jta 
ját, megmarkolta hatalmas kezével a 
katonaágy fejét, és a bennelevővel együtt 
húzni, vonszolni kezdte szótlanul a szo
bája  fe lé . . .

ü



E M B E R  A S Z E K É R E N

Éjfél után két-három óra lehetett. Alig 
zsendült még az ég alja, jóformán csak 
a kakasok jelezték a hajnalt, mikor M i
hály felérzett a pitymallatra. Mint igazi 
dolgos földművesnek, akinek vérében van 
a koránkelés, megérzi az időt, és még 
télvíz idején is felkel éjféltájban, meg
nézni, merre áll a kaszáscsillag, úgy ki
nyílott a szeme a kakasszóra.

Körülötte, a liszteszsákokkal megrakott 
szekerek tetején, még javában aludtak 
fuvaros társai. Elégedetten mosolygott. 
Megint ő az első. Alighogy feltápászko- 
dott, körülszemlélte az ég alját, a vesz
teglő szekerekkel telt malomudvart, alig
hogy kitörölte az álmot a szeméből és 
nyújtózkodva megropogtatta a csontjait, 
már verte is a riadót.



— Fel, fel! Dologra, emberek!
Kérges keze vidáman, serkentően puf-

fogott a hajnali udvarban, s néha-néha 
bele is kukorékolt a tenyerébe, öltözkö
dése nem sokból állott. Megrázkódott, 
azzal készen volt; legfeljebb ha jobban 
megszorította a nadrágszíját, vagy hety
kébben illesztette fejére a kalapot. Mire 
a többiek feltápászkodtak, Mihály már 
az udvar közepén pattintgatta az ostorát.

— Mozogni, mozogni! Indulunk.
Ha az ostor csípősebb vége sem segí

tett valamelyik fiatalabb legénynél, aki a 
faluban éjszakázott, ha erre sem eszmélt, 
lehúzták a kocsiról, és megmosdatták a 
vályúnál. Mihály felelt érte, hogy legrö
videbb idő alatt befogjanak, rendben le
gyenek a zsákok, kísérő cédulák a kalap 
mellett, lovaik megetetve, megitatva, a 
pulik ki legyenek rugdosva a jászlak alól, 
s hogy pontosan induljanak. Mire deren
geni kezdett, a menet kifordult a malom
udvarból.

Itt a zsákok tetején lesz úr igazán az az 
ember, aki ha szekéren ül, a királlyal 
sem cserélne. Mihály igazi kocsis volt, 
kényes nyakú, vidám ember, akinek a 
két karja  mindig dologra, szolgálatra 
kész. A p ja  is fuvaros volt, nagyapja is. 
Nem elszegődött, hanem a m aga gazdája, 
akinek a két lova, ostora a mindene. T ő



lük örökölte a mesterséget és a belőle 
fakadó, kitárt szívű, szabad emberséget, 
melyhez — mint ütéshez szokott marka 
az ostornyélhez — szívósan ragaszkodott 
a sok görnyedt hátú ember közt, azóta is, 
hogy le-lerongyolódott a munkára vára
kozásban, s házukban a sok gyerekkel 
évszámra csak kenyeret ettek.

Talán nem rossz mesterség a fuvaros
ság annak, aki benne születik és benne 
nő fel; ha megszokta a zsákolást, cipe- 
kedést, minden kínálkozó munkát, az 
égető napot, szelet, esőt, sáros utat, ami
kor minden tizedik kerékfordulásnál le 
kell szállnia, hogy a bütykös csülökfával 
kitaszítsa a kerékagyat a ráragadó agya
gos sárból.

Annál jobb ilyenkor, a langyos nyári 
hajnalban szekerezni. Nyakába akaszt
hatja  a gyeplőszárat és hanyattdűlhet a 
zsákon. A lovak szelíd fuvaroslovak; a 
szekér nehéz, ha akarnák sem tudnák 
elragadni. A társak is elmaradtak, ki 
előbbre, ki hátra, hogy ne kelljen egy
más porát nyelni. M agára marad a ko
csis ember: csak a kerekek fordulása hal
latszik a szekér alá akasztott itatóvödör 
harangozásával, meg a nap elől a ten
gely alá menekülő puli lihegésével. Nagy- 
néha szarkacsörgés riaszt rá, lehajló út- 
széli faág megcirógatja, vagy pipiske 
száll a lőcsre, az a szórakozása, külön



ben nézheti a felhőket napestig. El is 
felejtené, hogy emberek vannak a vilá
gon, ha a szemközt jövő kocsikról han
gos ,,Adjon isten” -nel rá nem köszön
nének.

Mihály ilyenkor tervezte ki, mit vi
gyen az apróságoknak haza. Jobban 
megnézte az utak mentét, hol érdeme
sebb leszállni: hol hamvaskodik a sze
der, s szedni lehet-e már a krisztustövis 
bogyóját.

Dél felé járt az idő, mikor az itatóhoz 
értek. Először a lovakat rendezték el, 
csak azután ültek az árnyékba delelni. 
Előkerültek a tarisznyákból a cipók, 
kenyérkaréjok, só, paprika, néhol kis 
túró, szalonna. Mihály középütt ült, és ki
rály nem ehetett kevélyebben, mint ahogy 
üres kenyérfalatjait bicskahegyre vette.

Már elverte éhét, jót húzott a frissen 
töltött csobolyóból, mikor észrevette, 
hogy a közelben levő tanya egyik bog
lyája füstölög.

— Árgyélusát, ott alighanem tűz lesz.
A többiek riadtan kapták fel a fejüket.
— Azaz tűznek készül.
Sötéten, szürkésen füstölgött a széna

vagy szalmahalmaz; minden percben vár
ható volt, hogy kicsapnak belőle a lán
gok. Kicsi ugyan a rakás, de szél jár, 
elhordja a tüzes pernyét, a fél tanya le



éghet. Itt segíteni kell, amilyen gyorsan 
csak lehet.

Mihály rögtön intézkedett:
— Két ember maradjon a szekérnél, a 

többi jö jjön  velem!
Pillanatok alatt talpon voltak az em

berek, és kalapjukat, ostorukat, ételüket 
szanaszét hagyva szaladtak az égő ta
nyához. Mire odaértek, lakói már a tűz 
körül jajongtak, és fejvesztetten futkos
tak a kannákkal, vizesvödrökkel.

Fojtó füsttel volt tele az udvar; a 
boglya oldalán kicsaptak az erőre kapott, 
kékesfekete lángok, és már a góré szélét 
nyaldosták. Mihály mindjárt megtalálta 
az oltás sorját, felgyürekezve állt az élre.

— Nekünk vellákat ide, a többiek 
hordják tovább a vizet!

Erős kézzel döfött a tűz közepébe, hogy 
széthányja a boglyát, messze teregettetve 
társaival az égő, hol füstölgő, hol zsarát- 
nokos szénanyalábokat, a többiekkel meg 
hordatta rá a vizet. Erőt nyertek tőle 
mindannyian, s percek alatt taposták, 
verték, vízbe fojtották a tüzet.

Ezt szerette Mihály, ha érezhette karja 
erejét. Megnőtt, megsudárosodott tőle, 
mint a szálfa, amit a nap ereje magasra 
növel. Nem bánta, ha meg is perzselő- 
dik a nadrágja széle, a kormos, hulló 
pernye ha rá is száll szemöldökére, ba
juszára. Fél óra múlva izzadtan, fárad



tan, de elégedettségtől eltelve tehették le 
a villát.

— No, gazduram, minden rendben van, 
utunkra mehetünk.

Akkorra bor piroslott előttük az asz
talon, s az eperfa tetején kucorgó kis 
bűnösöket is lecsalogatták közéjük, akik 
az elnadrágolástól még szepegve, de 
felülkerekedett gyerekkíváncsisággal lá- 
batlankodtak körülöttük, és bámész szem
mel nézték az asztaluknál ülő kormos 
arcú, vidám embereket.

Mihály egyszerre hajtotta fel borát, 
és lassú kortyokban nyeldeste le. Jólesett 
a fáradság után, megszolgált rá. Szeme is 
vidámabb lett tőle, s erősebben koccant 
pohara az asztallaphoz, ahogy letette. „Ez 
is megvan.” Aztán széttörülte nedves ba
juszát, intett társainak, és készülődtek.

— Várjanak már kicsit — jött elő a 
gazdasszony a kamrából —, ezeket a kis 
sonkadarabokat maguknak szántam útra- 
valóul.

Az alamizsnához szokott másik két em
ber csupán illendőségből szabadkozott, és 
félszeg szolgamosoly ernyedt szét arcu
kon. Mihály érezte, mint vált színt az 
arca, és meghátrált a kínálgatóktól.

— H agyja, gazduram, jó  szívvel 
tettem.

Tudta, most meg kellene billentenie a 
kalapját, mint máskor, ha szívességből,



emberségből tett valamit, s a fizetségről 
motyogó szavakat berekesztve, így, sugár
zón, vidáman, egyforma emberként el
menni.

— Szívesen. Máskor is.
Szálfaegyenesen állt, csak a szeme, a

vidám, hetykén csillogó szeme vesztette 
el biztosságát, és zavarodottan szökellt 
egyikről a másikra. Belsejében mintha 
csúfolódó hangokat hallott volna:

— Bolond vagy te, Mihály . . .  mindig 
is az voltál. Azért éhesek a pulyák otthon.

Jó  volna ilyenkor elfelejteni a különb
séget, ami tanyásgazda és egy szegény 
fuvaros közt van, félretolni az alamizs
nát, és csak kezet rázni, mint egyik em
ber a másikét. Csak azt ne látná, az 
otthoni képet: a kapu előtt lebzselő apró
ságokat, akik hazatértében mind feléje 
szállnak, mint repeső madárkák, s az ne 
jutna folyton az eszébe, hogy ma még 
egy szál kökénygallyat, édes fürtű glici- 
niát se sikerült lenyesnie a számukra: 
„Bolond vagy te, Mihály . . . ”

M ár a kalapjához lendült a keze, hogy 
elhárítsa az ajándékot, s hogy derűsen 
elköszönjön. M aga sem tudja, hogy ke
rült mégis hozzá: talán nagyon unszol
ták, vagy mert öregszik a lelke, veszít 
az erejéből, karja  reménységéből. M aga 
sem tudta, hogy került karjára a csomag, 
hogy hátrált ki vele a  szobából, és tette 
be m aga után az ajtót.



A többiek régen elfelejtették a dolgot, 
siettek behozni a késedelmet. Mihály ka
lap ja  is a régi hetykeséggel ült a fején, 
senki sem tudta, mi megy végbe benne, 
ahogy fogai közt pipacsutoráját egyre 
erősebben szorongatva előrenézett a sö
tétedő útra, s ahogy nótái, kedve szájába 
rekedtek. Mire beértek a városba és szét
fuvarozták a szekerek tartalmát, Mihály 
egész összegörnyedt a szekéren.

Sötét este ért ki a város szegényebb 
fertályába, ahol házuk állt. Csend volt 
körülötte, aludni látszott minden. Talán 
örült is neki. M aga nyitotta ki a kaput, 
elrendezte lovait, szekerét, úgy lépett a 
szobába.

Az aprónép már alvásból ugrált fel, 
egymást felköltögetve, ki a padkáról, ki 
a szoba közepére kihúzott fiókos ágyból, 
és körülfogták.

— Mit hozott, édesapám?
Fáradt volt, és nehézkesen mozgott. 

Szó nélkül nyújtotta oda tarisznyáját, és 
elnézte ra jta  való hadakozásukat, ahogy 
rávetették magukat, és az asztalra kibo
rítva, visongva, dulakodva körülugrálták.

Megenyhült kissé az örömüktől, s visz- 
szatartotta az anyjukat, mikor az csen
det akart teremteni köztük.

— Hagyd, Julis, ne bántsd őket. . .
Megtisztálkodott, azután m aga is kö

zéjük ült.



Tempósan, rendesen evett. Csak azért 
is nagyokat falt: mintha erőt akarna
belőle nyerni, keményen nyelte le a fa la 
tokat. Csak a szeme tévelygett menekü
lőén, hol a lámpa lángjába, hol erre, hol 
arra, mintha attól tartana, valaki les rá 
a szoba sarkaiból, és szembe akar nézni 
vele.

Rendesen bekattintotta a bicskát, aludni 
küldte a gyerekeket. Még egyenesen ült 
le ágyához vetkőzni, csak lámpaoltás 
után hagyta el végképp az ereje, mikor 
maga is lefeküdt, s falnak fordulva, mint 
a megvert kutya, összehúzódott fekhelyén.



E L E S E T T  E M B E R E K

Csendesen baktattak az út porában. 
Krizsán, a félkegyelmű, kicsit húzta a lá
bát, mint a gyerekek, ha porban játsza
nak, József, az öreg reszketős koldús le
lógó fe jje l poroszkált mellette. A  ke
mény járdán  nem szerettek járni. Lábuk 
alatt a meleg por puhán omlott szét, mint 
a selyem. A kerítések mellett rájuk uszí
tották a  kutyákat, vagy gyerekek lökdö
sődtek, ellopták fejükről a kalapot, hogy 
utcahosszat kellett utánuk szaladni. Jobb 
volt itt a porban. Csak ha csendesebb 
háztájékhoz értek, botorkáltak be a kis
kapun, és rázendítettek a miatyánkra.

Már esteledett. A falu alatti gödrökből 
mellettük csörtettek haza sivalkodva a 
malacok. Az udvarokról jószágbőgés ve



rődött fel, s a földekről hazatért háziak 
szerszámcsörgése. A nap piros-sárga ko
rongja is figyelmeztetően mosolygott 
rájuk az ég pereméről.

Este lesz, jó  lesz hazatérni.
Fáradtak is voltak, éhesek is, pedig 

tarisznyájuk csak úgy ligett-lógott a vál
lukon, majdnem üresen. József a társa 
arcát vizsgálgatta. Betérjenek-e még va
lahová, vagy sem? Nem sok reménysége 
lehetett, mert elhallgatott vele.

Mindenütt füstölögtek a kémények, az 
udvarokon folyt a jószág etetése-itatása, 
az asszonyok fejőkkel, serpenyőkkel sza
ladgáltak. Ilyenkor nem használ a resz
ketős miatyánk, se Krizsán jámbor képe, 
minden házból kiutasítják őket.

Megszokásból szimatolgattak fel a le
vegőbe a házak körül a vacsoraszag után, 
s megszokásból motyogta József:

— Ez paprikás krum pli. . .  ez suhan- 
tott leves . . .  — Mintha csak azt mondta 
volna: b icska . . .  vagy fehér héjú nyárfa.

Régen elszoktak a főtt ételtől. Nem je 
lentett ez számukra már semmit, és áhí- 
tozásuk nem is terjedt túl egy darab 
avas szalonna vagy maradék túró bol
dogságán. Az ördög azonban nem alszik, 
és éppen ma szemelte ki a két eltunyult, 
békébe, lemondásba felejtkezett vén kol
dust, hogy játsszék velük, amikor egy 
darab kenyér is jó l esett volna.



Már látszott messziről faluvégi szállá
suk. Megnyugodva fordultak ki az utolsó 
kapuból, ahol még egyszer, utoljára meg
próbálkoztak alamizsnáért, de a kenyér
sütéshez készülő gazdalsszony mérgesen 
kiszidta őket.

Lelógó fe jje l folytatták útjukat, talán 
fogták is egymás kezét, mint a megszep
pent gyerekek, akik verés után egymásnál 
keresnek menedéket. Feltünedezett a falu 
széle, a libafalkáktól megtisztult rét, ahol 
gyerekhad zsivajgott ilyenkor besötéte- 
désig. Ellanyhulva nézték az alkonyai
ban a mezítlábas lánykák játékát, és hall
gatták dalukat:

Kék paradicsom, liliom . . .
Ekkor ütött be a mennykő.
József éppen arra gondolt, megfordítja 

vállán a tarisznyát, és kikeres benne va
lami majszolni valót, mikor egy sipító 
hang megállította őket útjukban. Csuriék 
Rozikája, abból a (házból, ahonnan az 
imént kenyérsütés miatt elkergették őket, 
szaladt lélekszakadva utánuk. A köté
nyében hozott valamit.

— József b ác si. . .  József b ác si. . .  
várjanak!

A gyerek kifulladva ért oda, levegőért 
kapkodott de azért vidáman illegett előt
tük, és szorongatta az összefogott kis 
kötőt.



— Szülém tisztelteti József bácsit, 
Krizsán bácsit, és ezt küldi, ehen e . . .

Kíváncsian hajoltak a szétnyíló fodros 
kötő fölé, és nagy szemet meresztettek. 
Alig ismerték meg. Liszt volt benne. K i
csit molyos, az igaz, de valódi liszt volt, 
pergő szemű, puha, szép, meleg, meleg 
fényű liszt.

— Most sepertük ki a padláson a lisz
tesládát — pergett a fruska nyelve —, 
egyik sarka megmolyosodott, de azért 
j ó . . .  — és türelmetlenül forgolódott, 
hogy már megszabaduljon tőle.

A  két ügyefogyott öreg zavarodottan 
bámult a kicsire. H am arjában nem is tud
ták, hogy nyúljanak az ajándékhoz. Kri
zsán inkább megszokásból vette le vál
láról a tarisznyát, széthúzta a korcát, és 
biztatta Rozikát, öntse bele.

József hitetlenül tartotta elé az u jját, 
hogy a puha, fehér folyam keresztül
folyjon rajta, és meggyőződjék, igaz-e.

— L isz t . . .  — motyogta.
— A-a-az . . .  — makogta Krizsán.
Igazi liszt, amiből a friss kenyér ké

szül, friss ka lács.. . galuska . . .  száraz 
tészta és sok egyéb jó, amire gondolni 
is régen-régen elfelejtettek. Szinte álom
ban hallották Rozika cémavékonyságú 
„Dicsértessék” -jét, amivel elszaladt, s 
fejbekólintottan folytatták útjukat a 
liszttel haza.



Mire való volt ez? Évek óta hozzá
szoktak a száraz kenyérhez, az innen- 
onnan lehullott penészes sajthoz, m ara
dék ételhez. Miféle bolond ész gondol
hatta ki, hogy lisztet adjon koldusok 
kezébe, és felélesszen tarisznyára való, 
régen eltemetett, bolond kívánságot?

Krizsánnak kiszáradt a torka a képzel
gésben. Megbökte Józsefet:

— Nem gondolja, hogy fő-fő-főzni 
kellene?

— Főzni h á t . . .  — ejtette ki félve a 
száján az öreg, mintha tilos dologról 
volna szó. — De mit?

Már beóvatoskodtak nyikorgó kiskapu
jukon, átbaktattak a felgazosodott udva
ron, már a pitvarban ácsorogtak a füst
ről végképp elfeledkezett nyitott kémény 
alatt. Krizsán anélkül, hogy mondta 
volna valaki, a tűzhely körül motoszkált, 
és kapargatta szét a megülepedett hamut. 
Mintha csak összebeszéltek volna. Tüze
lőt kerestek, fazekat, vizet, gyúrótáblát 
kerítettek. Csak amikor minden készen 
állt, és József felgyürekezve babrált a 
cseréptálba öntött lisztben, akkor szólalt 
meg:

— Talán, talán m etéltet. . .  főzzünk?
Krizsán, aki mindig mindent helyben

hagyott, túláradva helyeselt:
— A -a-azt. . .  me-meetéltet!



József szakértelemmel felpúposította a 
liszt egy részét, kerek lyukat formált a 
közepébe a víznek, a sónak és a hozzá
gondolt tojásnak. Krizsán melléje könyö
költ, és nézte kidülledt szemmel.

Az elmászkosodott tészta cuppogott 
József u jjai közt, lisztezni kellett. L as
san alakot nyert a nyújtható tészta, s 
ekkor Krizsánnak eszébe jutott valami. 
N agy krumplis csipedettek csillantak meg 
a szeme előtt, amit valamikor az anyja 
főzött, azután leveses csipedett, amelyből 
valamikor két tányérral is elfogyasztott 
egyszerre. Gyöngyözött a homloka emlé
kükre, küzdött magával, m ajd egyszer 
bátortalanul meghúzta társa kabátját, és 
kicsit izgatottan kinyögte:

— József! I-inkább cs-csipedett legyen!
Az öreg megakadt. Az ő homloka is

vizes volt, a gyúrástól-e, vagy a bolond
já ra  szaladgáló gondolatoktól? Hossza
san nézett Krizsánra.

— Mond valamit ez az ember. Nem is 
olyan bolond ez.

Megtörölte izzadó homlokát.
— Igaza van Krizsánnak, legyen csi

pedett!
O jra a tűzre raktak, forralták tovább 

a vizet, és hozzáfogtak az új munkához. 
Krizsán is segített szaggatni a csipedet- 
tet. Ekkor József bácsinak jutott valami 
eszébe. Lopva Krizsán arcát figyelte.



— Te Krizsán, mit szólnál galuskához?
Elámult.
— Galuska?
— Az, az, kanállal vert galuska.
Krizsánnak tátva maradt a szája. Hogy

nem jutott előbb eszükbe? ördöggel cim
borái ez a József, hogy így kitalálja. 
Kicsit restellték mohóságukat, de azért 
majd egymás nyakába borultak örömük
ben. Ű jra összedobták a tésztát, vizet 
loccsantottak hozzá, főztek tovább.

Mind hosszabbak lettek az árnyékok 
az udvaron, a játszó gyerekek is haza
takarodtak a legelőről, elcsendesedett a 
falu vége: csak Józsefék nem készültek 
el, bár alig láttak már, ki kellett ülni 
munkájukkal a küszöbre.

Szabadjára bocsájtott, kapkodó áhíto- 
zásukban egészen megfeledkeztek a rá
juk nehezedő estről, a kifogyó tűzrevaló- 
ról, de legfőképp a szegény, agyonsanyar
gatott tésztáról, amely József kezétől 
megfeketedett, mint a fald, és a sok 
lisztezéstől, vizezéstől mindennek látszott, 
csak ételnek nem.

örömük lassan alábbhagyott. Elcsen
desedtek. Szinte gépiesen kavargatták a 
kovászt, egyszer egyik, máskor másik. 
Lopva egymás arcát fürkészték, lesz-e va
lami. Nem bánták volna már, akármi, 
metélt, galuska vagy csipedett, csak meg
legyen, de hiába kevergették és szórták



közé a maradék lisztet, a meghígult tészta 
csusszantott tésztának se lett volna jó. 
József hiába szégyellte, be kellett 
v a llan i. . .

— Liszt kéne . . .
Társa zavartan makogott valamit.
— A tűz is kialszik . . elforrt a víz. . .
Nem megy, hiába, nem megy. Csügged

ten néztek a tálra. Krizsán megpróbálta 
még egyszer, azután ő is letette óvatosan, 
hogy a koccanás hangja Józsefet ne 
sértse. Csendesen, elszomorodva ültek 
egymás mellett.

A  szomszédék kutyája az udvaron 
ólálkodott, lábuk körül settenkedett, és 
hozzászagolt a tálhoz. Krizsán belerúgott.

— Csiba te!
Vonítva, behúzott farokkal oldalgott 

el, de hogy nem bántották tovább, vissza
kullogott, és figyelő arccal leült elébük. 
A két ember és a kutya így maradt so
káig mozdulatlanul.

Reájuk sötétedett. A két koldus fész- 
kelődött, fekhelye felé tekingetett. J ó 
zsef mozdult meg először. Tapogatózva 
bebotorkált a házba, és kihozta tarisz
nyájukat. Ű jra leültek a küszöbre. A fel
bátorodott kutya nyalni kezdte, és felpis- 
lantva rájuk, megette a tésztát. A két 
koldus csendesen, szótlanul falatozott a 
tarisznyából.



M I H Á L Y  H A Z A M E G Y

Télutó volt, gyönyörű télutó. A hó már 
eltakarodott a földekről, a fagy utolsó 
mérgét is kiadta, s a föld most puhán 
szétomolva nyújtózkodott a bánáti ha
tárban. Fekete volt, mint a szurok, zsíro
sán fénylő. Nappal már párákat gőzöl- 
gött, hogy az embernek szinte megnehe
zült a lélegzete tőle. Még egy jó szél, 
egy kis szikkadás, és bele lehet akasztani 
az ekevasat.

Csupa remény volt a világ. Tavasz 
ígérkezett.

Mihály útra készen állt az istálló előtt, 
tiszta ingben, ünneplő ruhában, kidörgölt 
csizmában. Csak egy botot vitt és ken
dőbe kötött, apró motyóját a szennyesével, 
no meg képet „valakinek” és fütyülős



cukrot a kisöccsének. A jószágokat 
rendbe tette, tiszta alomról bámészkod
tak utána. Ládája, béreságya rendben. A 
szíve tiszta. Titka nincsen. Tizenhét éves. 
Hazavágyott Zsuzsanna napjára, hát 
hazamegy. Űjév óta nem volt otthon. A 
félöles hó, a nagy fagyok elzárták. Fent, 
az istálló trágyaszagú melegében, a pok
róccal letakart magas béreságyon sok
szor elmélázott, míg a jégvirágos, apró 
istállóablakra szívet meg tulipánt karcol- 
gatott a körmével. Hogy is lesz az, ha 
hazamegy? Zsuzsannára megenyhül az 
idő. Zsuzsannára hazamegy.

Szülei távol a falutól, egy messzi hodá- 
lyon laktak. Jó  távol attól a nagy, német 
falutól, ahol Mihály béreskedett, mióta 
felcseperedett. Néhány dohánykertész 
család lakott ott a Bega hajlásában. M a
gyarok. Nem is erről a vidékről valók, 
hanem valahonnan Kübekháza, Feketetó 
környékéről, és csak bérelték a földet. 
Mihály szülei is.

Legutolsó hetipiackor kocsi jött be ar
ról a hodályról, és üzenetet hozott M i
hálynak. Ormótlan tanyai szekér volt, 
csatakos lovakkal, tengelyig sáros. Fél 
napig tartott az útja, mert minden tize
dik fordulónál doronggal kellett lefejteni 
a  ragacsos sarat a küllőkről, hogy a ke
rék forogni tudjon. A szekéren egy 
lányka is volt, bár a kendők, kabátok



halmazából a fiú csak két csillagszemet 
látott, de kell-e ennél több, mikor azok 
a szemek hazahívják?

— Szombat este bál lesz a hodályon. 
Zsuzsanna-bál. Gyere h a z a . .  . édes
anyád is vár!

Csak egy kis „is” szó, mégis milyen 
vonzóereje van, hogy egy tizenhét éves 
fiút neki tud vinni a pusztaságnak, elnye
léssel fenyegető sártengernek, sötét é j
szakának. Ha gazdái emberségesebbek, 
nem engedik útnak tavaszi áradáskor, 
kocsi nélkül, útitárs nélkül, és főleg nem 
alkonyattájt, mikor már lélek sem já r  a 
határban. Bár Mihály ma meg is szökött 
volna, ha tartóztatják.

Mielőtt elindult, a kiskertben meglátta 
az első kifakadt jácinttövet. Még akkora 
sem volt, mint egy dfó, sem igazi zöld 
színe, de mintha nyíl fúródott volna a 
szemébe. Belenyújtózott a levegőbe, hogy 
a csontjai ropogtak bele. A  sapkát is 
másként kellett a fejére igazítania, mert 
ha nem teszi, talán belebetegszik abba 
az erőbe, amely belülről feszíti. Kemé
nyen vágta oda a lábát minden lépésnél. 
Nekiindult. Kevély fiatal a lak ja  olyan 
volt, mint a kilőtt nyíl. Az isten sem tart
hatta volna vissza.

Szombat este volt a faluban . . .  Zörgő 
szoknyájú német lányok viháncoltak el 
mellette. A  főutca felől harmonikaszó



úszott. Legénykurjantások kísérték, de 
sem a csiklandós lánykacajok, sem a túl
áradt szombat esti „juhuu!” kiáltások 
nem állították meg. Mint a mákonyosok, 
csak ment fátyolos szemmel, dagadó ke
bellel szivárványos útján előre.

Kiért a faluból, kiért a kertek alól, és 
fent haladt a Bega töltésén. Kilométe
rek álltak előtte, sehol falu, sehol ember, 
akivel találkozna, csak elvétve egy-egy 
hodály, de az is oly messze, ha kiáltana 
sem hallanák. Magányos ember, akinek 
a szíve tele van érzéssel, mit csinálhat? 
Dalol a mindenségnek.

. . .  Kis Böge fodrosodik, a szívem
facsarodik.

Kis Böge kiáradhat, búbánat eláraszthat. 
De a szívem idehúz a kis Bögéhez.

Nem történt volna semmi baj, ha M i
hály a töltésen, megdöngölt talajon ma
rad, de a Bega szeszélyes, nagy kanya
rokat, nagy kitéréseket tesz, és Mihály 
unta a kanyarokat. Csak azt várta, hogy 
a hold feljöjjön! A feketeség mint kes- 
hedt szoknya szétszakadozott körülötte, s 
fehér tejben fürdött a táj. Minden isme
rős halmot, facsoportot közel hozott a 
világosság. Fiatal szívét ez vadította meg. 
Mikor egy újabb kanyar következett, 
jobban fejébe nyomta a sapkát, talán



észre sem vette, vitte a fiatal, bolond 
szíve, szaladt le a töltésről, és már bent 
is volt a dűlők közt.

Szemével mámorosán üdvözölte a kö
zelebb húzódó határt. Minden mezsgyét, 
bokrot, barázdát ismert itt. Ott, ott 
messze már sejtette azt a tanyacsoportot, 
ahová igyekezett. Ha nem volna lent a 
mélyben, a süppedékes lapályban, már 
tisztán láthatná . A dűlőút keserves út, 
testén sokszor átcsap a tavaszi vízár, 
megunta a kerülgetést, megunta a vízta
posást, gondolt nagyot, talán kiszakadt 
száján egy fohász is, és belegázolt a föl
dek közé, toronyiránt. Nyolc óra körül 
lehetett. A  naptár otthon azt mondta, 
nyolckor kel a hold. Nem késlekedhetett, 
kilencre otthon akart lenni!

Üt ja  nagy részét megtette már. Nagy 
iram volt, jav a  a háta mögött, s mi az 
már, egy-két jó  nekirugaszkodás?! Igen, 
ha más az út, s ilyen út mellett is, ha 
ereje teljében most indulna el, de erejét 
már megszívta az órákig tartó csúszkálás 
a töltés felázott tetején, s belevájt már 
izmaiba a dűlőút latyakjával, s néhol 
a lábszára feléig érő vízzel való hadako
zás. Nem hagyta magát! Melyik ifjú tor
panna meg, mikor puskalövésnyire van 
már csak az otthonától, szinte kéménye 
füstjét érzi? Szinte látja  az arcokat a 
lámpa alatt, a kalácsos tálat, melyet



anyja feltesz a kemence tetejére az ő szá
mára. „Hátha hazajön a Mihály?” Már 
táncol a fiatalság, párásak az ablakok, 
szinte látja, amikor egy lánykéz lopva 
letörli az üvegről az izzadságot és ki
kémlel. „Jön-e a M ihály?” Motyóját a 
fütyülős cukorral és a képpel betette a 
kebelébe, hogy ne akadályozza, botját 
megforgatta, talán kezét is összekulcsolta 
a feje felett egy pillantásra, s nagyot 
lélegezve nekiiramodott csak azért is az 
ingoványos tavaszi határnak.

Az iram szép volt, a kedv is, ami fű
tötte, csak az erő fogyott már. Néha tér
dig lesüppedt a barázdába. Egyszer- 
-kétszer hagyj án, de minden lépésnél 
dagasztani, rugdosni le a s a r a t .. . Már 
megérezte, hogy a szíve veszettül ver és 
kiszakadni készül. Nyakizmai megdagad
tak, és sűrűn meg kellett állnia, letörölni 
homlokáról a csorgó izzadságot. Hátán, 
gerincén mintha ezer hangya mászna. 
Botját sűrűn leszúrta maga elé, megtá
maszkodott, pihent egy kicsit, azután újra 
neki a sárnak, de már többet pihent, mint 
ment. Zavaros szeme segítséget keresve 
sűrűn kóválygott körül a határban, de 
szabadulás nem volt semerre. A hold 
kegyetlen szépséggel sugárzott. Szédelgő 
feje felett ragyogó tavaszi csillagok hin
táztak. Egy é jje li madár röppent el mel
lette. Talán rá is kiáltott.



— Szólj be hozzájuk, te, aki szállni 
tudsz, hogy várjanak! Jön a Mihály. — 
Talán fel is zokogott az égre. — Még egy 
kis erőt adj, istenem! — S eljött a perc, 
amikor talán bele is ordított a világűrbe: 
Hol vagytok ti mindnyájan, akik az 
enyémek vagytok, és mosolygó képpel 
vártok rám? Nagy ég, nézz le rám! Az 
otthonomat akarom, az enyéimet! Ne vá
lasszatok el! Hol a házam? Hol vagy, 
édesanyám? Zsuzsika, mi lesz velünk?

Feleletet nem kapott. A bánáti föld 
fekete súlyos teste süketen, titkokkal tel
ten hallgatott körülötte, ha pedig meg
indult, rátapadt a lábára, mint valami 
buja testű szerető, aki e lakarja veszej- 
teni. Lefejteni sem tudja többé, pedig 
langyos párákat gőzölgő, hívogató a 
teste, ha nem sajnálná az ünneplő ruhá
ját, elfeküdni szeretne rajta, csak egy 
kicsit pihenni, lüktető fejét megtámasz
tani valamelyik göröngyén, azután mind
járt otthon lesz. Szép lesz minden, szerető 
arcok, boldogító szavak, ölelések veszik 
körül. „Mihály! M ihály!” Megpattan a 
halántéka, kiszakad a melle, úgy zih ál.. . 
és megy, megy a tapadós, a  halálos öle
léssel magához húzó Bega menti ingo
ványbán.

Először csak a térdét hajtotta meg, úgy 
pihent, azután a lábára ült hosszan. Sze
mét véres fátyol borította, nem látott, pe



dig az otthon előtte lehetett, érezte a 
füstjét. A szél lecsapta a földre, s a lan
gyos földpárákkal összekeverve feléje so
dorta. A  fulladozó gyerek még egyszer 
nagyot kortyolt belőle. Kezét a melléhez 
kapta, talán hogy szívét csendesítse, vagy 
megtapogassa keblébe rejtett csomagját. 
H a éleset füttyent az u jja i közt, amúgy 
legényesen, azok meghallhatták volna 
odabenn. Talán azért is lendült fel a keze, 
de a fele úton m egállt. . .

A  hodályon mulatoztak, köszöntötték a 
Zsuzsannákat. Szólt a citera. Zsuzsikát 
forgatták. Mihály akkor kiáltott utoljára. 
A  hajnalban szétszéledők ott találták 
meg, alig párszáz lépésnyire a hodálytól, 
félig a barázdába süppedve, felakadt 
szemmel. Fiatal kevély feje rábillent a 
bánáti sáros göröngyökre.



V Á N D O R  A N I Š A V A N A L

ölébe ejtett levéllel, amely távolba 
szakadt rokonok hívását hozta, el-elgon- 
dolkozva, felbukkanó kedvvel szólt Irma 
a többiekhez:

— Elmegyek oda le a hegyekbe né
hány hónapra.

— Csak minél messzebbre kerülj — 
ugratták hozzátartozói —, akár vissza se 
jö jj többet!

— Tudom, nem sok szükségtek van 
rám — vágta vissza csendesen —, nem 
kell, hogy mindig emlékeztessetek rá.

Túl a nagy vízen, túl a főváros elcsi
gázó forgalmasságán, elkedvetlenítette a 
hirtelen rideggé vált tájék. De amikor 
már a M orava völgyében járt, örült, hogy 
eljött. Az idegenség, a változatosság ki



mélyítette tekintetét, hogy mindent ma
gába tudjon fogadni. A hegyek sokféle 
formájukban álltak sorfalat, rábámész
kodtak az utasokra, s utánakukucskáltak 
a köztük ide-oda csavargó csapodár fo- 
lyónak. A vörösesbarnába játszó nagy 
hegyoldalakon a cserjék és füvek mellől 
kivillant a kavicsos, füves talaj. Fent az 
ormokon mélyen járó felhők hancúroz- 
tak. Mintha utána integettek volna.

Irma nem tudott elmozdulni az ablak
tól. S mikor az első gömbtetős, törökös 
házat meglátta, összecsapta a kezét. „Egy 
másik világba jutottam.” Messzebb újabb 
hegyek, újabb óriások, a Nisava őrzői 
fogadták.

— Olyan leszel itt, mint a vas — 
mondták rokonai. — Kevés ember, sok 
levegő. Jó t tesz majd neked. Éles szelek 
fújnak erre mifelénk. K ipirítják az arcot, 
kitisztítják a fejet, és egészségessé teszik 
a szívet.

És jó is volt ott a hegyek közt. 
Szembekerülni a széllel, amely keresztül- 
kasul járta. Fenn kószálni a pásztorok
nál vagy a patakmalomnál, s este elcsi
gázottan álomba szakadni. Vagy elbeszél
getni a kőfejtőkkel, s hallgatni a mélázó, 
elnyújtott dalokat. Szeretett egy fiatal- 
asszonyt is közöttük, fenn lakott a hegy
oldalon egy másik faluban, és tejet hor
dott le nekik a völgybe. Hányszor ci



pelte le hátán a gyerekét, mellén átkötött 
szőttes foutyorba csavarva. Csak hogy 
mutogassa, hogy az idegen lány el játszo
gasson vele.

Egy öreg vadász a városból sűrűn kinn 
vacsorázott náluk. Az pirított rá egyszer 
váratlanul.

— Látja , itt kellene maradnia asszony
nak. M aga feléled itt a mi levegőnkön. 
Be kellene jönnie hozzánk többször a 
városba. Nekem is van lányom és fiam 
is? Jó  nagy társaság van körülöttünk. 
Hátha itt tudja tartani valaki közülük?

Mindenki nevetett. Irma is. Hiszen csak 
tréfa. S kijött hozzá az öreg fia  is, lánya 
is. Együtt mászkáltak a hegyekben. Ké
sőbb a fiú kijött egyedül is, szinte hoz
zátartozott sétájához. Mikor már nem 
lehetett sétálni, hideg volt a  szabadban, 
Migo kihozta a gitárját, és játszott neki a 
sötétedő estéken. Fakult szalagok lóglak 
a gitár nyakáról, s Irma ú jakat kötözött 
rá. Mindkettő akadozva beszélt a másik 
nyelvén. Olyan furcsa volt kibogozni, 
hogy a másik mit is akar mondani. H a a 
dalok felett összekapcsolódott a tekinte
tük, valami úgy húzta ezt a két fejet 
egymáshoz. S ha az alagút felől felhallat
szott a közeledő vonat zörgése, beleve
szett szájuk a búcsúzkodó csókba.

— Gyere el egyszer hozzánk — kérte 
a fiú. — Neked meg kell szeretned a



mi életünket. Neked meg kell szeretned 
bennünket. Vasárnap jö jj !  Sok vendé
günk lesz. Nővérem a háziasszony, jó l 
fogod magad érezni.

És Irma elment. M ár ismerte a várost, 
mikor erre a vidékre jött, ezt ismerte meg 
legelőször. Ismerte az utcákat, a széles 
folyót, mely itt hömpölygött végig a há
zak közt. Itt látott először bugyogós nőt. 
Megcsodálta közömbös arcát, guruló j á 
rását, mellyel átkacsázott a hídon. Akkor 
még vidámabban sütött a nap. Most dér 
lógott már a fákról, és didergett a kabát
jában.

Mit csinálnak most otthon? Haza kel
lene már menni. Ha senki sem várja, ha 
senki sem hívja, mégis visszaköveteli 
onnan minden. Haza kellene már menni. 
Oda mihozzánk, a sima barázdák mellé, 
az akácokhoz. Itt szomorúak már a he
gyek, és sűrű, nyirkos köd kóvályog le 
a lejtőkről. Benéz a folyóba, mint akkor. 
Érdekes nézni, hogy örvénylik, forog a 
kövek körül, és a könnyebb kavicsokat 
hogyan sodorja magával. A lig érhet tér
dig, és fenékig kristályos tisztaságban 
csillog.

— Ugye, milyen jámbornak látszik? — 
mutatott rá a fiú. — A lig van benne víz. 
De látnád eső után, amikor a hegyi pa
takokból rohan le a víz. Gyönyörűség 
nézni. Olyan erő csak a mi szerelmünk



ben van — s magához szorította a lány 
karját.

— H a itt maradsz — folytatta csen
desen —, szeretned kell a NiSavát. Ben
nünket szeretsz benne. Látod, az már a 
mi házunk, ott, ahol az a lány integet. 
N ada az, a nővérem. M ár vár ránk.

A szeretet mindig jólesik. A  barátság 
derűvel tölt el. Jobbról-balról megcsó
kolták.

— M aga most már a mi lányunk — 
mondta hamiskodva az öreg, s még hátba 
is ütögette.

Kíváncsian nézett körül a  magas szo
bákban. Kedvesnek tetszett a fehérre me
szelt falak pusztasága s itt-ott az apró 
hazafias képek. A  szőnyegekkel katonai 
pontossággal letakart vaságyak s a fris
sen sikált padlón szétteregetett cilimek. 
Hideg, friss levegő áradt szét a lakásban, 
nemrég csukhatták be az ablakokat.

— Te fázol — nézett rá Migo. — 
Menjünk ki Nadához, ott meleg van a 
konyhán. Ott isszuk meg a kávét — s 
felkapva tálcástól a csészéket, nővérével 
közrefogva, kivitték. Nevettek.

— Ugye, otthon fogod érezni magad 
nálunk? — kérdezte a fiú.

A forró ital felmelegítette. Jó l érezte 
magát. Vidáman nézett rájuk.

— S most megtanítalak kávét főzni. 
Gyere . . .  — hívta a fiú. — H a itt ma



radsz, ezt kell legelőször megtanulnod.
A  fásládát a tűzhely elé húzták, arra 

ültek ketten. Félrehúzták a rostélyos 
ajtót, és a tűz, felszabadulva, rájuk pi- 
roslott. Hosszú nyelű zománc csuprot 
kellett a lángokba tartani, hogy a víz fel
forrjon. Irma vállalta, míg a fiú a kis tö
rök rézmasinán a pörkölt kávét lisztnél 
finomabbra őrölte. Az erősen forrni 
kezdő vízbe dobálták a kockacukrot s 
minden személyre kiskanálnyi kávét. A 
lángok körülugrálták a felhabzó italt. 
V ájjon  mit duruzsolhatott ennek a két 
fiatalnak, hogy rá sem figyeltek? Mikor 
egy tűznyelv kinyúlt utánuk és meg
nyalta kezüket, Irma felsikoltott, s m eg
ingott kezében az edény. A fiú elkapta 
mind a kettőt. Míg fújó, hűvös leheleté
vel hűtötte a pirosló foltot a lány ujján, 
halkan s jelentősen mondta:

— Látod, még a lángok is marasz
talnak.

Vendégek özönlötték el a lakást. Mind 
fiatalok. Fiúk és lányok. Mind kedve
sek voltak hozzá, mintha ki tudja, mióta 
ismernék. Jó l érezte magát köztük. Ke
vés helyen érezte ezt a közvetlenséget s 
ezt az iparkodást, hogy megértessék ma
gukat. Szórakozott velük. Édesség, ciga
retta, török kávé. Tánc, ének, társasjá
tékok. Mindenki jókedvű volt. A köze



lebb tartozók vacsorára is ott maradtak. 
Migo szerelmesen súgta fülébe:

— Látod, nálunk is van élet, szeretet, 
barátság. Mi is tudunk szeretni, és bol
dogságot várunk az élettől.

Mire az utolsó vendég is eltávozott, 
késő éjszaka volt. Mindent kinyitottak, 
hogy a füstös, párás levegőtől megszaba
duljanak a szobák. A fiú bebújtatta 
Irmát a kabátjába, és kikönyököltek az 
ablakba. Rég bezártak mindent, N ada az 
ágyakat készítette, csak ők nem tudtak 
belenyugodni, hogy ez a nap is elmúlt. 
Hogy lehessen ilyenkor aludni még?

Nedves, hideg jött rájuk. Migo hozott 
még egy takarót. Irmát bebugyolálta és 
felemelte az ablakba, ölébe fogta a gitár
ját, s ő is felült a deresedő párkányra. 
Éjfél is lehetett. Niš utcái ilyenkor már 
üresek. Csak távoli kávéházakból hallat
szott elgyöngült moraj, m ajd egy katonai 
őrjárat fordult be a sarkon.

Jó  így ülni. Minek a beszéd? A szavak 
úgysem mondanak sokat. Jó  így befelé 
nézni, a zakatoló szívre figyelni és arra 
a furcsa muzsikára, amely belülről zson
gott. A gitárszalagok átcsapódtak vállán, 
s a szél odalegyintette Irma arcához. Fel
borzolta, körülcirógatta a haját, nyakát, 
arcát. Minek elhárítani? Hisz abból is 
szeretet árad, a szélből, a levegőből s a 
ködös égboltról is. Jó  így semmire sem



gondolni. Sokáig, nagyon sokáig hintázni 
a gitárhangok hullámain, míg a fiú bol
dogan mesélte a mindenségnek, büszkén 
dúdolta a néma házsoroknak:

Tekla voda,  te-kla,
Draga mi je re-kla 
Da me sílno ljubi . . .

Ügy látszott, az egész világ alszik. 
Csak a jó Isten látja, hallja őket, és 
vigyáz rájuk. N ada már egy verset aludt, 
mikor felkönyökölt.

— Ugyan, tegyétek már be azt az abla
kot! Hisz megfagytok!

— M in d járt. M indjárt.
Hiába, egyszer el kell kezdeni. Bú

csúzni kell mára. Sápadtak mind a ket- 
ten. Itt eddig meg se csókolták egymást. 
Migo ugrott le először, és le akarta 
emelni Irmát, ösztönösen ellenkezett 
most, pedig olyan gyengén fogta. Érezte 
a reszketést a lányon, pedig olyan szelí
den, vigyázva fogta át.

— Te félsz? — kérdezte elszomorodva. 
— Mondd, te félsz tőlem? Ezt nem sza
bad! Bíznod kell bennem, mintha véd- 
szented volnék. Ma az én oltalmamban 
vagy. Nem tudod, hogy a vendégünk 
vagy, és nálunk a vendég szent?

Félkarjával tartotta, úgy zárta be az 
ablakot. Azután kiemelte a szétnyíló ka



bátból az egész puhaságot, és magához 
szorította búcsúzóul. Oly puhán fogta, 
úgy érezte, ha csak kicsit is ellenkeznék, 
elengedné. H aja  fodrai közt érezte azt a 
forró arcot, azt a forró szájat, mely el
fojtott kitöréseket, szaggatott, furcsa ide
gen szavakat súgott. Esküszik? Szerelmet 
vall? S nem merte az ajkát kérni. M ajd 
lassan hátrahajlította, és megcsókolta a 
ruha kivágásánál, ott, ahol a szívét érezte 
dobogni.

— Aludj j ó l . . .  és álmodd, hogy min
dig itt maradsz velem . . .  hogy az enyém 
leszel.

Irma dideregve bújt a takaró alá. Fá
zik? Reszket? Szerelmes? Az ajtók 
nyitva. Az ablakon benézett az idegen ég. 
Jó  itt, s ő szereti ezt a fiút. Itt kellene 
maradnia. Mindigre. Nem volna szabad 
ilyenkor gondolkoznia. De a vér felüti fe
jét és tiltakozik. Ha nem szeretné úgy, 
ha ravaszkodni lehetne, ha az ő vére ha- 
talmasulna el? De nem tud. Ő belevesz 
a fiú csókjába, ő felolvad ebben a  szere
lemben. S nem marad semmi, csak egy 
nagyon szerelmes asszonylélek.

Vére azonban lázadozik, követelőzik 
és visszahúz övéihez. Menekülnie kell 
innen, éppen azért, mert szereti. Mennie 
kell, amíg tud, amíg egy csepp ereje van.

És egyszer elszökött a vidékről. Búcsú 
nélkül, mint a tolvaj szökött el, mielőtt



végleg elvesztette volna önmagát. Szökött 
a hegyektől, a fenyegető folyótól, saját 
magától, a szerelmétől és mindentől, ami 
ott kedves volt.

Évek száguldottak el mellette. Sokszor 
visszagondolt a hegyekre, az örvénylő 
NiSavára. S ha u jja i idegen kócos kis fe
jekre tévedtek, hányszor gondolta, most 
a magáét dédelgethetné. Talán  ő is ci
pelné fel a hegyre, s boldog lenne ott. 
Hányszor rémlett fel a gondolat. Ott kel
lett volna maradnia. Ott igazán szeretett 
és igazán szerették. Ott boldog lehetett 
vo ln a . . .

H a sok minden elveszne, az ő gyereke 
volna mégis. Az ő szívét, az ő érzéseit 
hordozhatná mégis, és emberi értéket 
tudna felmutatni benne. Utódot, aki foly
tathatná a harcot az élettel, amely neki 
nem sikerült.
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