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I

!A Hungária finom tónusú 'télikertje halkan zson
gott. A: cigányzenekar hallgatókat játszott. Az aszta
loknál dieirüs arcok mosolyogtak, a ilevegőben félmon
datok, apró szavak úsztak:

— Igen, tegnap találkoztam vele.
— Fizetek!
— Volt. . .  kétszer bélszín.
— Kétszer bélszín.
— Külön burgonya.
— Külön burgonya.
— Kétszer három deci fehér asztal bor és három 

kenyér,
— Igenis. Sajt? Tésztái?
—< Nem volt. i
— Köszönöm alássan!
Aztán egy másik hang:
— -̂Iá-ilyen sajtjuk van?
— Bmimienthaití, Trappista, Pusztádon.
— Emmenthalit hozzon.
— Igenis, kérem alássan!
A halkan zsongó téllkíert asztalai mellett egy 

őszülő hajú, elegáns úr egyszerre felkapta a fejét. A 
bejárat felől egy férfi lépett az étterembe.

Egy pillanatig nézte felcsillanó szemekkel, aztán 
lendült a karja:

— Tamás! Király Tamás!

I.

5



Az érkező úr kissé tétován megállt. Emléikeiben 
kutatva nézte megszólítóját.

— No! Miéig sem' ismersz? — hallotta újra a derűs 
hangot.

— Szecső! — villant meg agyában egyszerre a 
neve, — Szecső Géza!

— Az hát! Naihát ennek a találkozásnak igazán 
örülök.

A kopaszodó kicsit vidéki külsejű férfi mintha 
zavart lett volna.

— Rég láttalak! — mondta — Alig ismertem rád! 
— hangja kicsit fáradt volt. — egyedül vagy?

— Egyedül. Ülj már ide hozzám! Vagy társasá
got vársz?

_ Nem... nem... — a hang kicsit tétova volt és
a lába sietni vitte tovább.

Király Tamás aztán leült a rég látott barát mellé.
'Szecső Gézia őszinte örömmel fordult feléje.
— Örülök, hogy látlak! Még jobban annak, hogy 

csupa jó hírt hallok rólad! Gratulálok! Gratulálok! Mit 
csinálsz ebben a behemót városban?

— Tudod, bevásárlások! — még mindig valami 
zavar érzett rajta.

— Bevásárlások?
— És — hát városi ügyek! — mondta. — Tudod, 

én . . .
—i Az ám! — csillant meg Szecső Géza szeme — 

hallottam, hogy tiszti főügyész vagy odahaza! A vá
rosnál! A napokban lent jártam, láttam a villádat, hal
lottam, milyen gyönyörű házaséletet éltek!

— H át. . .  igen.
— Csodáikat beszélnek rólatok! Kiss Pali ka
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lauzolt, az a fiú valósággal szerelmes belétek! Mesélte, 
hogy milyen gyönyörű asszony a feleséged!

— Igen — mondta Király Tamás, de mintha az 
egész beszélgetés ivalami okból kínosan érintette volna.

— Hát, barátom, ez nagy szerencse! — hallotta 
Szecső Géza szélesen hömpölygő mondatait. — Külö
nösein, ha a szépasszony hozzá olyan nagyszerű házi
asszony is, mint nálatok! Látod én nem mertem bele
vágni! Nem mondom — nevetett fal — volt, akit sze
rettem volna hazavinni a kúriára, de eszembe jutott, 
hogy mégis csak lutri az a  házasság! Hát meggondol
tam magamat. Milyen lány a  féleséged?

— iFenyéry . . .  Fenyéry lány.
— Fenyéry? Nem ismeremi a famíliát. De hallot

tam róla! Örülök, hogy ilyen boldogok vagytok! Hiába, 
ez is csak vidéken van! Isten tudja, manapság mintha 
minden asszony megbolondult volna! Láz ez, ami en
nek az átkozott időnek veszett tempójával jár. Fur
csa idő!

— H á t... ' ' ! i
— Boldog lehetsz! A nagyságos asszony is veled 

van?
— Igien — mondta Király Tamás, aztán zavartan 

nevetni kezdett, — azaz, mit is beszélek, otthon van, 
természetesen.

— Na, hát ez nem szép tőled! Ezt nem lehet csi
nálni, barátom! Ha valakinek ilyen felesége van, az 
jutalmait érdemel! — csapott le rá Szecső Gézia. — 
Szép, szép a  vidéki élet, de néha jó onnan kiruccanni. 
A legjobb asszony is megcsömörlik néha a nyugalom
tól! Ha én megházasodnék, amitől Isten óvjon, minden 
esztendőben felhoznám egy hónapra ide az asszonyt:



hagynám, hadid kapjon cisömiört ettől iaz élettől! Ez a 
legjobb elővigyázati intézkedés. Ha az ember elzárja 
otthon, azt hiszi, mennyország ez itt! Az hiszi, valami 
nagy kincset veszít, hogy nem élhet benne! Máskor le
gyen eszed! íSoba sem szoktad magaddá! hozni?

— Nem. Azaz. . .  A múlt hetekben fent volt két 
napig. Különben nagyon ritkán . . .

— Nahát, akkor még egyszer gratulálok. Ritka 
asszony!

ISzecső Géza figyelmét egy pillanatra hangos tár
saság terelte el Király Tamás felől.

Egy divatos színész, egy színésznő, egy nagyon 
szép úriasszony voltak a belépő társaság élén. melyhez 
még egy közismert impresszárió és néhány fiatalember 
tartozott. A színész vitte a  szót, miközben elhelyez
kedtek az asztaluknál.

— Hát ez ivóit kérem! — harsogta — a pali csak 
úgy bámult a kis nő után!

A színésznő hangosam nevetett.
— És tegnap a  korzón sétált egy nővel, akinek 

pontosam olyan kosztümje volt! Kicsit elpirult, de 
azért megemelte a  kalapját.

A csendes, halk tónusú hotel éttermében kínosam 
hangos volt a társaság. Az a  szép úriasszony, aki az 
impresszárió mellett ült, mintha kicsit szintén feszé- 
lyezettem érezte volna magát.

—; Kik ezek? — fordult Szecső Géza a főpincér
hez. — A színészt, a színésznőt persze ismerem.

— Egy impresszárió, nagyságos uram, aztán né
hány fiatalember, akit mindenütt ott lehet látni!

— És az a szépasszony?
— Némi ismerem! Talán másodszor van itt!

8



'Szecső Gésa ebben a pillanatban különös zajra 
lett figyelmes. [Király Tamás felől érkezett. Király Ta
más kezében öisszeroppant a borospohár.

— Te! Megőrültél? — nézett rá megdöbbenve. 
(Király Tamás arca különösen vonaglott. Szecső

szinte megijedt tőiét 
—< Mi bajod van?
— Semmi.
— Most ne szamárkodj! Mi történt veled?
Király Tamás lenézett az asztalra.
— Az a nő o t t . . .  az a másik a . . .  feleségem. 
Szecső Géza elképedten nézett rá.
— A feleséged!?
— A feleségem.
— De h á t. . .  Mezein az előbb azt mondtad, hogy...
— Azt mondtam, akármit mondtam. Hazudtam. 
Szecső Géza csak nézte. Először őt. Aztán az asz-

szonyt.
— > Hogy ez a hölgy — a nagyságos asszony? Ért

hetetlen. Hiszen te . . .
Király Tamás hangja most szinte durva volt.
— Mit dadogsz! Jói hallottad! A feleségem, no! 

Megszökött!
Szecső Géza kezdte nagyon rosszul érezni magát.
— Hogy megszökött?
— Meg. Azzal a kölyökkel ott! Azzal az impresz- 

szárióVal!
lSecső alig tudott miagához térni.
— Niqm értem! Alig néhány nappali ezelőtt hallot

tam, hogy gyönyörűen éltek, é s . . .
— Jól hallottad. Akkor még igaz ivóit.
— És azután?
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— Azután' megszökött. Megőrült!
— De hát mi történt?
— Mit tudom én. Henrietté Cambell. a híres éne

kesnő adott hangversenyt nálunk. A város engem kül
dött el érte Budapestre. Nálam is szállt meg. Egy hétig 
volt ott. Amikor elment, az impresszárióval elment a 
feleségeim is . . .

— És te? — nézett rá Szecső.
— Látod!
— No, hát ez, barátom nem lehet más, mint meg- 

szédülés! — nézte az asszonyt. — Te, Tamás! Ez nem 
az az asszony, aki könnyelműségből hagyja ott az urát,. 
Ez nem az az asszony!

— Pedig ez ott hagyta! — csapott le — Nemcsak 
az urát! A nyolcéves fiát is.

— Beszélned kellett volna vele! Megmagyarázni, 
hogy csacsiságot csinál! Megfogni tai kezét és haza
vinni!

— Beszéltem vele. — 'Király Tamás arcán végte
len fájdalom ült.

—  É s . . . ?
— Látod.
— Hát ha nem volt elég egyszer, akkor másod

szor is!
— Azt is megtettem. — Király Tamás most nagyon 

csendes volt. — Másodszor is, harmadszor is. — Keze 
tehetetlenül kitárult. — Nem lehet vele beszélni.

Egy pillanatig elhallgatott.
— Szinésznő akar lenni. Színésznő lesz. Énekesnő.
Szecső Géza nézte az asszonyt. Nagyon szép. És

nagyon úri. Csendesen Király Tamás felé fordult
— Te! Tamás!
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— Tessék?
— Ennek te vagy az oka! Egy asszonyt nem le

het tíz évre- kalitkába zárni! Kötelességed, hogy meg
mentsd, ezt az asszonyt!

— Hiába minden. Színésznő lesz. Elmegy.
— Hivatkozz a kisfiúra! \
— Megtettem! Megőrült, nem ismerek rá. A fia 

sem kell.
Nehezen Mállóit.
— Minderít megpróbáltam és minden hiába.
Szócső Géza megdöbbenve látta, hogy ennek a

nagy darab egyetlen kőből faragott férfinek a szemép 
könny gördül ki.

— Tamás!
— Hagyj, öregem. Nem tudsz segíteni rajtam! 

Nekem ez az asszony volt az életem!
Keze fáradtan a fizetőpincér felé lendült. Azután 

még egyszer megszorította Szecső Géza kezét.
— Szervusz, Géza.

*

Valahonnan végtelen messzeségből hlarangszó 
foszlányait hozta a szél.

Finta Gábor mérnök, amint csizmáival a  havat ti
porva ment 'a süppedő fehér buckák között, egy pilla
natra megállt és figyelte a hangfoszllányokat, a távoli 
harangozást.

—. Valamelyik faluban temetés Van.
Ebben a késő délutáni órában faluhelyen csak te

metésre szól a harang.
Mélyet lélekzett, nagy darabot miagába szívott a 

hideg levegőből és csendesen körülnézett.
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Most a napszállta ez órájában csendes volt az 
erdő. Valahol a láthatár szélén kereken, fehér hósü
veggel főjén hegycsúcs szaglászott bele ia hideg leve
gőbe, Havas tetejét még egyszer bearanyozta a téli 
nap, aztán lebukott mögöte. Egy pillanat volt az egész, 
cte eléig ahhoz, hogy miinident megváltoztasson. A vége
láthatatlan, hepehupás fehérségem sötét árnyékos: 
bukkantak elő, mintha rejtekhelyükről bújtak volna 
ki a fekete fák sora felé zuhanva.

Valahonnan hideg szelőt hozott az. alkonyat,
Hinta Gábor, amint a fasor széléhez ért, megbor

zongott.
— Mi az? Az idén sose lesz vége a télnek?
Átvágott a hóba burkolózott buckás mezőségen 

és az egyre mélyebb sötétbe burkolózó erdő szélén álló 
falház felé vette útját.

Már messziről látta, hogy valaki áll iaz ajtajában.
-— Aha! Kovács Gergely.
Valahonnan kutyaugatást hallott.
Egy pillanatig fülelt.
Hector lenne?
Nem,
A ihang nem is a ház irányából hangzott.
Nyilván valami kóbor ikutyia. Fázik.
Az út, amit a  kis faházig miéig keltett tennie, 

alig háromszáz méter. De mire odaért, egészen beeste
ledett.

Különbéin szűzi csend. Most, hogy a kósza kutya 
ugatás^ és a harangszó ehnáilott, se közel ise távol 
semmi hang.

Csak Saját lépései, amint csizmás lábai csikorgat
ták a havat.
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Kegyetlen hideg volt. Érezte, hogy a vastag, bé
lelt keztyűben gémiberednek az ujjad.

— No, gyerünk, minél előbb legyünk otthon.
Már pontosan látta az ajtó előtt álló Kovács Ger

gely baltával faragott vonásait.
— Mi van, Gergely?
Az öreg paraszt megemelte a kalapját.
— A főmérnök úr küldött. A szivárgó miatt.
Finta Gábor bólintott.
— Készen vagyunk! Ha kitart a fagy . . .
— H át. . .  az pedig kitart!
— Akkor nem lesz semmi baj.
Már a tornácon volt ési a kulccsal mlaltatott.
— Várjon öreg! Töltök egy kupica törkölyt ma

gának! Nehogy megvegye az Isten hidege.
Az ajtó nyikorogva kitárult.
— A mindenségét, de hideg van itt!
Az öreg paraszt csodálkozva nézett, rá.
— Hát nincs, aki fűtsön a mérnök1 úrra?
— Nem kell nekem senki! Szeretek magam lenni. 

— Meggyújtotta a lámpást, leguggolt ia kályhái mellé, 
a fát, papirost már reggel bekészítette, most oda tar
totta az égő gyufát.

Aztán a nagy rajzolóiasztal peremén álló üvegből 
töltött a két kupicába.

— Az egyiket fogja, öreg!
Koccintott vele.
— Egészségére!
—. Egészségére mérnök úr!
Kiitták. Azzal az öreg paraszt már készült az in

dulásra.
—  Hát, mondja meg ia főmérnök úrnak, hogy mi 

készen Vagyunk! A többi már az Isten dolga.
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— igenis.
— Isten áldja!
—■ Istennek ajánlom!
Az öreg paraszt után az ajtó becsukódott.
Finta Gábor ledobta a bekecset magáról.
De mintha a  bekeccsel a test fiatalos feszülését is 

elhajította volna. Arcán fáradt vonás ült ki, szemén 
pedig reménytelen egyedüliség. Felkattantotta csende
sen a  rajzasztalon álló apró kis rádiót. Aztán liaisisian 
még egyszer lelhajolt a kályhához, a tüzet megpisz
kálja. Egymásra borította a lángoló hasábokat, oda 
hozott egy széket a. tűz nyéllé és előréhajolva, tekintete 
beleveszett a táncoló lángokba, pattogva szikrázó ha
sábokba,.

Megint egy nap . . .
*

A kis faház, ahol Finta Gábor mérnök lakott, vagy 
félkilomiéterre volt az úttól.

És vagy néw  kilométerrel a legközelebbi falutól.
Kopár erdő szélén állott.
Deszkából ácsolták össze, igen takarosán.
Maga tervezte ki az egészet.
Két sor hajódeszka között két szigetelő réteg.
Néhány méteres kis cementlapon állott.
Elől a  bejáratnál apró tornác asztallal, két szék

kel és a fal mellett paddal.
Aztán mindjárt a szoba következett.
Beépített szekrény, annak1 végébetn, a mélyedésbe 

bújva, felcsapható ágy.
Az alacsony széles ablak alatt pedig hatalmas 

rajzolóasztal, előtte szék. A másik fal mellett még egy 
kis asztal két székkel1.
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S a hajópadlón két-három rongyiszŐnyeg.
Volt ugyan még egy kia fülke, de az használatla

nul állott. Abban is egy felcsapható ágy. No és a bő
röndje.

Ezt a kis fülkét a főmérnök tukmálta rá, mert 
adódhatik, hogy egyik-másik1 emberét útközben éri az 
éjszaka, hát legyen egy ágy, ahol meghúzza magát 
reggelig.

Ezidőszerint Hector tanyája ivóit.
Most is ott állott az ajtajában. A terjengő meleg 

csalta ki.
A hatalmas állat lassan odament a  fiatal mérnök

höz és barátságosan rávakkantott.
Fimta iGábor odabólintott neki1.
■— Na, mi van Hector?
A kutya letelepedett a lábaihoz, fejét a csizmá

jára tette. Aztán gazdájával együtt elmerült tekintete 
a lángokban.

A rádió halkan muzsikált.
Később hallotta, hogy híreket mondanak, keleti 

front. . .  angolszász légihaderő egységei. . .  de a sza
vak1 értelme nemi jutott el hozzá. Csak arra eszmélt, 
hogy már megint zene szól.

Tehát hét óra elmúlott már.
Lábát kihúzta a kutya fej© .alól s az ablákból be

vette a kenyeret és a szalonnát. És vizet tett a teafő
zőbe.

Hát hiszen meleg vacsorát is csinálhatott volna, 
tojásrántottát, vagy paprikás krumplit, volt hozzá 
petróleumfőzője, meg értett is hozzá, de ritkán jutott 
m  eszébe.

Ebédet a kantinban evett, együtt a munkásokkal,
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estére meg elég volt iái kenyér, a szalonna. 6 egy csé
sze forró tea. Jó sok rummial.

Hector ismerte már ,a mozdulatokat, azonnal ő is 
felállt és elfoglalta helyét az ágyra dobott bekecs 
mellett.

Tudta, hogy a bekecs zsebében ujságpapirosba 
csomagolt csontok vannak, amiket ott a kantinban 
neki kötözhetett Össze Finta Gábor mérnöK úr, aki 
olyan kevés szóval élte napjait itt a mezőségi agyagon 
Déda és Szeretfalva között.

Nem is csalódott.
Amint isustorogni kezdett a  teavíz, odalépett iá be

kecshez és, kihúzta a csontokat.
Hector már ágaskodott ai kilincs felé. A csontokat 

kint a  tornác előtt kapta meg.
Ez volt különben Finta Gábor utolsó napi pillan

tása a külvilág felé. Ezen az estén is körülnézett még 
egyszer a havas világban. Ugyanazt a képet látta, mint 
minden este. A fehér buckákat, a  magányos, fekete 
fákat. És a muzsika is ugyanaz volt. A végtelen csend, 
amit néha-néha egy távoli kutyaugatás szakít meg.

Vagy a  szél, amint végigzörög a hiaivas buckák fe
lett.

Állt a tornácon, hallotta ahogyan Hector fogúi 
ropogtatják a csontot. Aztán befordult a házba és az 
ajtóra ráfordította <a kulcsot.

A kályha mellett megette a vacsoráját, a .szalon • 
nát leöblítette forró teával és leült a  nagy rajzoló asz 
tál meló.

Az ő szakaszán még két szivárgót kell építeni.
Meg kell jelölni az útját.
Pillantása az asztali naptárra esett.
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Február 19.
Persze, vasárnap megint elfelejtette, hogy fordít

son egyet rajta.. Most elvégezte. Február 20.
Ázzál felemelte vastag ceruzáját és a kifeszített 

térkép fölé hajolt.

*

Valamivel elmúlt már éjfél, amikor fejét a térkép
ről felemelte.

Fáradt volt, de elégedett.
Az egyik szivárgó-árok útját pontosan kijelölte.
Holnap laztán magával viszi a munkavezetőt és 

kicövekelik az utat. És holnapután hozzálátnak.
Kiszedte a lefeszítő rajzszögeket, a térképet óva

tosan összehajtogatta és betette a  bekecs zsebébe.
A rádiója, amit nem zárt le, még sercegett Azt is 

elhallgathatta, aztán ledobta a klaibátját.
Már jó meleg volt.
A parazsak pirosán világítottak ki a rács mögül.
Leült az ágy szélére és megfogta a csizmája fejét, 

hogy lehúzza ,a lábáról.
Ekkor történt. '
Mintha' Hector kint egyet vakkantott volna.
A következő pillanatban valaki hevesen megdön

gette ajtaját.
Fintia Gábor meglepetten felnézett.
— No! Hát ez meg mi?
Egy pillanatig figyelt.
Újra döngeté®. ‘
Felállt.
— Ki az?

* Vándor: Szerelmi házasság
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'Semmi válasz.
De rögtön utána, mintha odakint tvaiami felborult

yolna.
Hatalmas lépéssel iaz ajtóhoz ugrott és felsza

kította.
— Mi az? 1
A lámpa, kiszűrődő fényénél női arcot látott.
Nem parasztasszony volt, alakját drága bunda 

fedte.
Halálos fáradtan állott egy felborult szék mel

lett, az asztalra támaszkodva.
— ‘Kérem___ mondta, — kérem adjon szállást egy

éjszakára.
Szemében könyörgés volt.
— Nem bírom tovább!
A fiatal mérnök azonnal kitárta az ajtót.
— Parancsoljon kérem!
A nő megmozdult.
Ahogyan nézte, úgy harmincéves lehetett.
Haját a szél összekuszálta, arca sápadt volt a hi

degtől, vagy a rémülettől, de így is látta, hogy szép. 
Nagyon szép.

Amint megindult, meg is ingott.
A fiatalember azonnal feléje nyújtottál a  kezét.
De az asszony elhárította.
— Köszönöm — mondta és belépett a szobába.
ÍFinta Gábor becsukta az ajtót.
— Parancsoljon, kérem, a  kályha mellé. Bizonyo

san nagyon átfázott.
Az iasszony odalépett és úgy ahogy volt, lezök

kent a székre.
Feje előre bukbtt. s a  mozdulatra előre hullott a 

haja is.
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Egyetlen szót sem szólt.
Ült a  kályha előtt, lehajtott fejjel.
S a fiatalember nézte.
Bár a  bunda eltakarta, látta, hogy karcsú, keze, 

melyről a keztyűt lehúzta, finom és ápolt. Lábán hó- 
csizma.

— Kérem. . .  — mondta Finta Gábor — így nem 
les® jó. Talán' vegye le a bundát és a  hócsizmákiat!

Az asszony megmozdult, szótlanul leeresztette há
táról a bundát.

A mérnök nézte.
A ruha is finom. Nem hangos. Egészen egyszerű. 

De vonalaiban finom.
Egy pillanatig még tűnődött, hogy ki lehet ez a 

különös módon érkezett asszony, de aztán vállat vont, 
meggyujtotta a teafőzője alatt a szeszt és szótlanul 
kekszet készített elő. Akárkicsoda, akármiért jött, biz
tos, hogy éhes és melegre vágyik. Hát csendesen ké
szíteni kezdte a  teáscsészét.

Az asszony semmit sem látott. Előrebukott fejjel 
ült a kályha mellett, mozdulatlanul, szótlanul.

Csend volt.
Csak a® üvegbúrában fortyogott halkan lai víz.
A fiatalember félszemmel a vendégét nézte.
Szemében megint az előbbi kérdések1:
— Ki ez, az asszony?
— Honnan jön ez az asszony?
— És hova indult?
Gyorsan felmérte magáblan a dolgokat.
Nem kétséges, hogy úriasszony.
De bőrönd nélkül érkezett.
Éjfél után. ■
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A legközelebbi vasútállomás kilométerekre van 
innen.

Mi ez?
A víz forrni kezdett.
Gyorsan a teária öntötte, a kannát lezárta.
A kisasztalon mindent összekészített, aztán az 

egészet odavitte a kályha mellé.
— Parancsoljon! — mondta csendesen — Nagyon 

jó 'lesz egy kis teíai. Kérem, igya meg, amíg forró.
Az asszony hirtelen felkapta a fejét és a  szemébe 

nézett.
Egy pillanatig tartott az egész, azután hirtelen 

azt mondta:
— Kérem, ne kérdezzen semmit tőlem.
Einta Gábor bólintott.
— Nem kérdeztem.
Az ágyna mutatott.
— Ha megette, pihenjen le.
A szekrényből tiszta ágyneműt ivett elő és ,a fek

helyre tette.
— Parancsoljon?
Azzal már fogta is a pizsamáját.
— Jó éjszakát.
•És bement a kis fülkébe.
Messziről hallotta az asszony halk hangját, amint 

elhalóan mondta:
— Jó éjszakát. . .
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II.

Reggel hét óra volt, amikor Finta Gábor a kis fül
kében felöltözklödött.

Halban csinálta, mert nem (akarta, hogy a különös 
vendéget álmában megzavarja. De neki menni kellett, 
mert amire az új szivárgó útját bejárják, úgyis öreg 
este lesz.

Mikor elkészült, egy pillanatig hallgatózott.
Úgy gondolta, hogy majd lábujjhegyen megy át 

a szobán.
De odakünn már halk motozást hallott. Hát ko

pogtatott
— Tessék. — hallotta az asszony hangját.
'Megnyitotta az ajtót.
Az asszony felöltözve állt a  szobában. Egy bőrönd 

előtt.
— Este, rémületemben eldobtam a ház ellőtt — 

mondta — Behoztam. — ránézett. — Kérem, ne ha
ragudjék rám, hogy megzavartam a nyugalmában. De 
igyekeztepi hasznosítani magamat. Tessék! A reggeli
jét már elkészítettem.

A fiatalember meglepetten nézett rá.
Az asszony helyet mutatott. A kis asztalon két 

személyre megterítve.
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Finta Gábor leült szótlanul és nézte ezt a különös 
asszonyt.

Az asszony félreérthette, mert zavart mosollyal 
azt mondta:

— Kicsit rendetlen vágyóik. A vonásaim is . . .  Az 
előbb, hogy ,a tükörbe néztemi, magam is megijedtem. 
Mintha más arcot láttam volnlai.

De Finta Gábor elhárító mozdulatot tett.
— Kérem. . .  — mondta — Mostanában vala

mennyien megijedünk kicsit, ha tükörbe nézünk! A tü
kör foncsoros oldata is kopott, homályos, mert háború 
van, ami tükörben is kiváltotta az anyag hiányt, 
aztán egyebek iis. . .  az ember kicsit döbbenten áll a 
tükör előtt. Hogyan, én lennék ez? S a  döbbenet nem 
is éppen indokolatlan. Hiszen az az arc, amit a  tükör
ben reggeli borotválkozáskor és egyéb alkalmakkor 
azelőtt' szokott látni, valóban merőben más volt. . .

Az asszony ránézett.
— Hogyan érti ezt?
A fiatalember válla megrándult.
— Hát kérem!. . .  azelőtt az ember reggel, amikor 

felkelt és kezében m  ecsettel odaadott, hogy az első 
pillantást vesse önmagára, pihent arcú embert látott. 
Legalább is így mesélték nekem. Én már ezt az em
berfajtát nem nagyon ismertem. Arcán ott volt az 
utolsó tizenkét óra minden békessége. Le lehetett ol
vasni az esti órát, amikor a  fűtött, kellemesen tempe
rált szobában, a jól végzett, eredményes munka tuda
tában, elégedetten letette a  zakót és simogató szere
tettel1 a  barátságos, fehér, puhára1 vetett ágyra nézett. 
Azzal, hogy no, én most ide be fogok1 bújni, kicsit még 
olvasok, nem sokat, csak éppen az újságot, vagy né
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hány oldalt egy érdekes könyvből, mely elvisz kicsit 
Parisba, 'vagy érdekes levegőjű gyarmatokra, hol él 
néhány kitűnő ismerősöm az iró jóvoltából, mondjuk 
egy indiai herceg: s egy európai hölgy. De esetleg: a 
könyv betűinek szárnyán az olasz Riviérára utazom 
el. Megismerkedem vidám tengerparti fürdőhelyekkel, 
belevetem magam az Adria, kék habjaiba s a® olvas
mány hatása alatt el is határozom, hogy most aztán 
egy kis pihenő kellene, hát ia valóságban is felülök a 
trieszti gyorsra és .ajándékozok két hetet magiamnak 
a tengerparton. Valahogyan így. Ez mind rajt ült az 
arcon, mely reggel először nézett ia kis tükörbe. A ter- 
vezgetés, a.z utazás, a dolgok állandósága, az erkölcsi 
normák szilárdsága, mely mind hozzá tartozott az em
ber életéhez. Csoda-e, ha ennek az arcnak a vonásai 
derűsek, kisimultak .(voltak? Hisz ami előtte állt — a 
holnapi nap — csak1 egy aipró kis részlete volt a folya
matos életegészneiv, egészen apró részlete, mely nem 
oszt és nem szoroz, mindössze fenntartja a folyama
tosságot, mint a csepp a Dunában, vagy a tengerben. 
És az sem éppen szerencsétlenség, ha az ember egyszer 
egy ilyen) kis részletet — huszonnégy órát — vagy 
annlak akár a többszörösét is, elcseni a folyamatosság
ból. Hiszen az élet kerek egész s ki veszi észre a ten
gerben vagy akár a Dunában is, ha. valaki néhány 
cseppet kimer belőle? De mondom, ón már 'ezt az em
berfajtát inkább csak elbeszélésből ismerem. És egé
szen kicsi gyerekkoromból. Mire felnőttem, már azt 
a kevéssé kívánatos kort éltük, ami a  két világháború 
között, csiak kivételes keveseknek adta osztályrészül 
ezt a nyugodt életet.

Az asszony egyre kerekebbre tágult szemmel nézte.
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— Maga iÍven gondolatokkal foglalkozik?
A fiatalember válla megint) megrándult.
— Ha az ember annyi éjszlakán van egyedül, mint 

én, van ideje gondolkozni.
— Érdekes, amit mond;. Az! élet egységes egész 

volt...
— Igen. Az élet természetesen küzdelem. Faj- és 

létfentartásért. De valami egységes dolog volt. 'Kezdő
dött, amikor húszegynéhány éves korban az ember 
az életbe lépett és végződött az elképzelhetetlen ha
lálban, ami majd egyszer persze elkövetkezik, de erre 
az ember nem gondol, mert a halált magától mindig 
távol érzi, kicsit valószínűtlen ül távol. Addig pedig az 
életküzdelem egységén belül, voltak az orvos számára 
érdekes paciensek és érdekes körösetek, az ügyvéd 
számára megnyert és elveszített perek, olyanok, me
lyekkel teljes szívvel indult és olyanok, melyeket csak 
a kötelesség szavára végzett, az iparosnak jobb és 
gyengébb periódusok, a kereskedőnek holt szezonok, 
amikor kicsit nehezebb s utána aranyvasárnapok, ami
kor nemcsak egalizálódott a  holtszezon nehezebb ideje, 
hanem a mérleg az eredmény oldalán alá is merült. 
Hát igen! Ezt az életet mutatta la tükör az arcról. A 
jövő bizonyosságát, melyben a  rosszabb csak múló 
pillanat. De ha ennél több, akkor sem katasztrófa, hi
szen !az ember előtt ott állt a holnap, a holnapután, 
semmi isem volt helyrehozhatatlan, slemmi isem volt 
visszavonhatatlan. Az élet nem egv nap, a küzdelem, 
munka nem huszonnégy órára szólt, hanem egy egész 
élet és folyamlat apró, részecskéje volt. A tükörtől ívisz- 
szainéző larc tehát gömbölyű volt, de legalábbis nyu
godt. A kifejezés vidám, az érzés kiegyensúlyozott. 
Januárban elhatározta az ember, hogy nyáron pedig
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Riccionéba megy, esetleg Alassioba, de hia 'kicsit, jobb 
lesz a tavaszi szezon, lehet szó esetleg a  francia Ri
viéráról is. És tíz év múlva nyugalomba vonul. A bol
tot átadja fiainak, az irodát ,a vőnék, leteszi az újság
írói tollat, elvonul a kis házba, amit — Istenem, ha 
nem is könnyen, de mégis megszerzett — s aztán már 
csak olyasmit fog írni, amihez őszinte és nagy kedve 
van, esetleg egy Tegényt, amiire eddig nem jutott idő, 
vagy. . .  olyan mindegy. Egy a lényeg: az embernek 
tervei voltaik. Tervei, már télen a nyárra, már a nyá
ron a  téli síelésre és tíz esztendőre húsz évre előre. 
Pontosan kiszámított tervei, mert hiszen vlan egy kis 
valószínűség számítás is és ki lehet számítani, hogy ha 
harminc évein át tisztességesen — neim ,iis megfeszített 
erővel, — eldolgozgatott, hát harminc év múlva ez és 
ez*, így és így lesz és esténkint el lehet tervezgetni, ho
gyan is fog majd élni akkor. Kicsi ház, sok jó könyv, 
ebéd és vacsora után egy-egy jó szivar. Persze nem 
több, mert iákkor már nyilván itt lesz az a kis érelme
szesedés és okos, ha az ember vigyáz magára. Vasár
nap délután pedig eljönnek majd az unokák a fiúkkal 
és leányokkal, a kertben fogunk! teríteni és haboskávé 
lesz kuglóffal uzsonnára. Hát igen. Körülbelül harminc 
év lesz ez a munkaperiódus. Heh át ez régen volt. Ab
ban a  bizonyos békebeli békében. Még az első világ
háború előtt. Ami azóta van?

Két karja hirtelen széttárult:
— Az ember húsz és egynéhány év óta. ha bele

néz a  tükörbe, döbbenten megáll és nem ismeri fel) az 
arcot, mely visszanéz rá. Nézi. Nyúzottarcú, idegesen 
vibráló vonású embert lát. Az ember csak nézi magát. 
Nézi a szemét. Űzött vad szeme, riadtan kémleli a lát
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határt, nem tűnik-e fel a hatalmas vadász, kezében a 
durranó, villanó csővel, nemi vicsorítják-e fogukat ha
talmasabb, nagyobb vadaik, hogy kiüssék, /letaglózzák 
újra. Az /arc beesett, sápadt, álmatlan éjszakák áru
ló ja . . .  Az arc mindent elárul. Azt is, hogy miért nem 
a régi, miért ilyen agyongyötört. Azért, mert az a vég
telennek tűnő folyamatosság, amit életnek nevezünk, 
egyetlen napra zsugorodott össze. Huszonnégy nyo
morult kis órácskára. Hogy holnap mi lesz?

Legyintett.
— Hol van még a  holnap? És ki tudja, holnap is 

olyannak látszanak-e még a dolgok, milyeneknek ma 
láttuk azok/at!

Hallgatott.
Az asszony nézte.
— Hogy — holnap is olyannak látszanak-e?
Aztán a fiatalember lassan felemelte a fejét.
— Igen. De ez különben minden vonatkozásban 

igv. Egy esztendővel ezelőtt jártam itt lent legelőször. 
Különös érzés volt. Mintha egy wildwest regény eleve
nedett volna meg a mezőségi .agyagon. Messze tájon, 
amerre a  szem ellátott, sehol falu, sehol egyetlen kő
ház, csak sáros buckák és a wildwest regényekre oly 
jellemző blokkházak, faépületek. Közben magányos 
lovasok, amint vágtattak a messzeségben.

Maga ©lé nézett.
— Azért jöttem le, hogy dolgozzam. Háf, akkori" 

bán ebbő/1, ami ma van itt, még nem sokat lehetett 
látni. De érdekes volt ez a telep. Tisztára azt a benyo
mást adta, amit amerikai filmekben láthatunk, azokon 
a bizonyos északamerikai pionír filmeken, melyek 
.aranyásók, új telepesek, lovasok és hosszú szekérso
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rok felvonulásával szoktak megkezdődni. Csak hát 
pers ze ezeknek a blokkház aktiak a lakói nemi telepe
sek voltak, bár egészen bizonyos, hogy a  munka, amit 
végeztek, új telepesek özönlését ivón ja miajd miaga 
után. Ők mérnökök, orvosok, tisztviselők, munkaveze
tők voltak1, akik ebből a blokktelepből kiindulva vé
gezték munkájukat. Különös szobákat láttam. Egé
szen kiesi bokszok, gyailúlatlan fából ácsolt ágviak, 
székek, asztalok. 'A falakon és a padozaton csak itt-ott 
volt némi nyoma annak1, hogy aki lakja, igyekszik me
legebbé, civilizáltabbá tenni. Egy szőnyeg, Miszőnyeg, 
az asztalon egy-egy nő képe. Mindig a nő. A barakk
tábor közepén nagy blokkház húzódott, ez a  kultúrá
ból ide kivetett urak étkezője, kaszinója, társadalmi 
életének a központja. Meghívtak engemi is ebédre. A 
hosszú, festetten asztalok mellett száz és egynéhány 
szék s ahogy ültem az új embernek kijáró díszhelyen, 
érdeklődve figyeltem a munkájukból ebédjükre, va
csorájukra érkező fiatal mérnököket, tisztviselőket, 
orvosokat és szinte percről-percre nőtt az az érzésem, 
hogy ia prerik szélén felállított új bevándorlók termé
ben ülök, mely délben ebédlő, este táncterem és va
sárnap templommá változik át. Fáradt, borostás em
berek érkeztek. Volt, aki szakállt viselt. A lábu
kon sáros csizma, az arcukon bizonyos fásultság, 
mintha azt mondta volna, ugyan, kinek öltözzem, k i
nek borotválkozz,am? Igen, akkor ezt láttam. Egy hét 
sem múlt el e látogatás óta, mikor újra odlavetődtem 
a barakkebédlőbe. Referálnom! kellett. Jobbról-balról 
kezek nyúltak felém, mosolyok villantak, vádamra ve
regettek és kissé ostobán állottam közöttük: kik ezek 
és honrtam ismernek engem? Én egyet sem ismerek.
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Aztán lassanként feleszméltem. Ez az elegáns fiatal 
férfi Kifogástalanul borotvált arcávtai egy bete torzon- 
borz szakállt viselt. Ez a vállveregető úr olyan boros
tás volt, amilyen Jack, a hasfel metsző lehetett. © ez a 
pompásan vasalt élű nadrágtulaijdonios legutóbbi láto
gatásomkor övig sárosiain, szakadt bricseszben lépett 
be az ebédlőbe. Csodálkozva néztem körül. Mi történt 
itt? iMi történt itt. hogy a múlt heti pionírok egyszerre 
választékosán öltözködő, pompásan borotvált, rendes 
frizurát viselő urakká változtak át és mi történt, hogy 
a tavalyi, néha férfiasán vaskos tréfák! szorozatát ontó 
hang ennyire lehalkult és megfinomodott? Vájjon, mi 
történhetett ezekkel itt? A következő pillalnaban ki
nyílt az ajtó és belépet egy karcsú, magas szőke fiatal 
úriasszony. Az egyik főmérnök felesége. Többé nem 
volt kétséges, hogy mi történhetett? Ezt a változást 
egyletiem nő csinálta. De a nőt gyakran helyettesíti 
egyetlen gondolát és minden más tesz. A dolgok és a 
dolgok színe. Az ember nem ismer rá la tegnapra. A tü
kör mást mutat, mint amit tegnap mutatott- és mást, 
mint, amit holnap fog mutatni.

Csend.
Az asszony egyszerre keserűen felnevetett.
A fiatalember felkapta a fejét.
— Mit ne-vet?
— Hogy milyen igaza van!
— Mire gondol?
— Ó, — mondta — nem ilyen filozofikus magas

ságú dolgok, mint amiket miaga mondott. De igaza van, 
a világ legkegyetfenebb jószága a tükör. Kegyetle
nebb a  zsarnoknál és iá némán, lehajtott fejjel álló kol
dusoknál. N'ean ismer enyhítő körülményeket, nem is
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mer romantikát, csak valóságot. Könyörtelenül szá
mol be taz arc első ráncairól és a külső, fedő lepel alatt 
dúló érzésekről is. Aki álmokat akar őrizni, aki emlé
kek bárányfelhőinek alkonyi iSzineibe szeret burko
lózni, — ne nézzen bele. Ne, mert a tükör megmutatja 
,a valóságot. A maga szavai nyomán az jutott eszembe, 
hogy az utóbbi napokban az én kis tükröm ezüstös 
lapja előtt is egymásután jelentek meg arcok, embe
rek, akik először egy ragyogó nyár mindent beara
nyozó napsütésben jelentkeznek szemem előtt és egé
szen másként jelentkeztek — egy kis torz mozdulat — 
Bálát onföldvár! Nyaralás! Kék 'víztükör és rőt bárvi
lágítás fényeinél a Casinóban.

— Balatonföldváron nyaralt az idén? — nézett rá 
a mérnök.

— Ott nyaraltam. Istenem, nyár! Balaton! Az em
ber este érkezik, kiszáll a vonatból, megpillantja a  Ba
latont, (a millió csillagot, a holdat, ia móló felett s a 
ringatózó csónakok mélyéről hallja a  tangóharmoni
kát, — egyszerre rózsaszínű fátyol borul a szemére. 
Karját kitárja és részegen szívja magába a csendet s 
úgy érzi, egyetlen pillanat alatt új világba ért. Ahol 
nincs semmi, de semmi abból, ami otthon az agyát 
pörölyözte. Szebbek a  napok, szebbek az alkonyatok, 
mámorítóan forrók, vagy pihentetően langyosak1 az 
ójiszakáky gyönyörűek a nők, gyönyörűek, mások, 
csupa királynő! — mosolyogva, de mintha egy kis ke
serűség is lett volna bemmê  emlékezett. — BaMonföld- 
vár, 1943. Kupakért. Balaton. Oasino. . .  Az első, iaki 
feltűnt, nő volt. Ebéd idején jelentkezett. Sütött a nap, 
a Kupa-szálló nyári éttermére árnyékot vetett, hűvö
set, kellemeset a filagória teteje. A hotel felől jött. Ki
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csíny volt, filigrán, finom és megdöbbentően határo
zott. Nagyon érdeké®. Maga i® felfigyelt volna rá. Fér
fias, egyenes lépésekkel ment a kiválasztott asztal 
felé. Mozdulata, ahogyan birtokba vette, nem tűrt el
lenmondást, a pincér máris hajolt: igen ez az asztal e 
pillanattól az övé, senki másé, szentségtörés is volna, 
ha valaki a  hölgyet semmibe véve, elfoglalná. Fölé
nyesen nézett körül, olyan határozottsággal tárgyalt 
az éthordóval, mint egy banfcvezérigazgató a  magyar 
filmeken. Gusztusos, határozott lénye körül bűvkör 
alakult, melyet átlépni ugyian ki is merészelne? Meg
figyeltem, a: hatalmas étterem asztalaitól vágyó, de 
tiszteletteljes férfi pillantások kisérték mozdulatait. 
Gondolatok rajzották körül: ki lehet ö? Talán egy fi
atal grófné. Ugye, Balatonföldivár. . ,  De olyan, aki 
nem ül a kastélyában, hanem) vállalatot igazgat, Vagy 
nagybirtokot vezet! Ö volt az első, aki érdekelt. Aztán 
feltűnt a másik. Szintén nő. Egy este robbant be. A 
délutáni gyorssal érkezett, ragyogó színei voltak a este 
a Gasinóban platinarókát viselt. Egyetlen úrral érint
kezett, az úr nem volt már fiaitól1, az étteremben külön 
étkezett, két kisgyerekkel s a hozzájuk tartozó nevtelő- 
nővel. Vacsora után kelt fel asztalától, amikor a gyere
kek biciklire ültek. Ilyenkor az úr a hölgy 'asztalához 
lépett, a hölgy kézcsókra nyújtotta ,a kezét, az úr hó
dolattal megcsókolta; és együtt itták meg a  feketéjüket. 
Igen, egész Baikitonföldvár azt urat irigyelte. Hát 
hogyne. Folyton hallottam: Micsoda ragyogó nő, ba
rátom, hiába, Balatonföldvár, azi Balatonföldvár. . .  ő 
ivóit la; második. Aztán Melindái, a  tizenhétéves kite
nyésztett úrileányksa. Hosszú lábszárak, alabástrom 
bőr, melyek ragyogását a barnitó nap sem tudta fakí-
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tani. Aztán <as uitak, akik: .a hölgyek körül forgolódtak! 
Csupa, Adonisz járt itt, tele pénzzel, fölényes don- 
zsuani gesztussal és magabiztos tekintettel, ahogyan 
elnéztek a terem felett, vagy karjukba vették (a tan
góhoz ia királynőket! Látnia kellett volna. Igen Ba- 
latonföldvár. Még a Gasinóban a  főpineér is Balaton - 
földvár. Szmokingja, frakkja úgy állt rajta, mint Ta- 
szilón és Arisztiden s amikor fizetni hívták és elővette 
iá blokkot, iá ceruzát, monoklit osiptetett a szemébe. 
Igen, monoklit. így .számolt Luculussal, Dariusszal és 
Adonisszlal, hogy azután miélyen meghajoljon a filigrán, 
de férfiasán meghatározott grófné előtt, aki nem en
ged senkit a közelébe, csak néha egy urat a „vadak11 
telepéről, aki délután feltűnik a cukrászdában, egye
dül leül egy asztal mellé és egy szempillantásra vár. A 
pillantás végre odiavág s aikkor ő feláll ;s odaül a fi
ligrán határozotthoz. Csupa kivételes lény élt itt. Pél
dául a.z éjfekete hölgy, aki úgy vonult hosszú férfi- 
sleppje élén, mint egykor Erzsébet Anglia kiránynője, 
vagy fénykorában Skóciában Stuart Mária?

A fiatalember megigazította a tüzet, a hasábok 
lángra lobbantak.

— Sohasem voltam Balatonföldvárt. Általában, 
sohasem nyaraltam még.

Az lasszony miaga elé nézett. Arcán kicsit keserű 
gúny ült.

— Négy ragyogó hét! Tele színnel, álommal, Me
sebeli Herceggel és Királynővel. A pesti sztár úgy tör- 
pült el mellettük, mint szerelmes bolha szerelmének 
tárgya, az elefánt mellett... Állandóan hangoskodnia 
kellett, hogy észrevegyék. Ez volt Bálatonföldvár. Az
után jött elseje, amikor a szabadság lejár s a, boldog
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révületből vissza fcell térni a  valóságba, a hétköznap
hoz. De ha van egy pihenő perc, amikor az ember em
lékezhetik újra megjelenik szeme előtt a filigrán, fér
fiasán határozott ifjú grófnő, a plaitinaróka felett ra
gyogó felejthetetlen színek szépsége, a  földvári Erzsé
bet Bsisexeivel, a gondtalan Adoniszok a Casinoban s 
a fizető a  monoklival. Az ember arra gondolt, más vi
lág, de jó is lenne nem itt élni, hanem ott, mindig csak 
ott, abban a  másik, szebb -világban, ott az oázison, a 
tikkasztó sivatag kellős közepén. De azután egyszerre 
az emlékekből átbuggyan a múlt is a jelen valóságába. 
A régi arcok' újra felbukkannak a tükör ezüstös lapján. 
Az első még szeptemberben bukkant fel. Két niapig 
Pesten voltam. Kint a  szigeti strandon. A grófnő volt, 
a filigrán határozott. Egyik kezét sivító kisfiú ránci- 
gáltai, másik kezében totyogó kislány. És gyümölcs egy 
stanicliban. Egyik! jobbra húzta, a másik balra, mind
kettő sivítótt s a grófnő a stanicliból fásultan, kiéget
ten gyümölcsöt evett. Nem tudom, szeptemberben van 
a szilva-szezon? Akkor szilvát evett a  stanicliból... 
Grófné? Nem. Kispolgári feleség egy pesti mellékutcá
ból. És ő talán engem nézett grófnénak? Utóvégre 
miért ne? Ugye, ha az ember meggondolja... Fontos, 
hogy az ember ne nézzen tükörbe, ,miért akkor önnön- 
magáról is kiderül, hogy...

A fiatalember felkapta a fejét. — Mi ez ia keserű 
gúny?

De az asszony már beszélt tovább.
—- Másodiknak ai platinarókával találkoztam. Ki

nél szebbet, üdébbet — ebben egész Földvár férfitár
sadalma megegyezett —* nem láttunk még. — Most a 
pesti korzón jött szembe velem, most is kitünően fel
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öltözve, ezúttal — gondolom — ezüstrókásan. És még
is csalódottan álltam meg, amint elment mellettem. 
Utána néztem. Istenem... Szép. De hát ilyen szép, ilyen 
„előkelő" ezrével! szaladgál itt szanaszéjjel! Miért kel
lett lovagját úgy irigyelni? És aztán találkoztam az 
egyik Adonisszal. Egy hivatalban jártam. íróasztal 
mellett ült, savanyúan, könyökvédővel és zsíros papi
rosból parizert evett. És néhány nappal ezelőtt talál- 

' koztam (az éjfeketével, aki egyszemélyben volt szá
munkra Essex Erzsébetje és Stuart Mária. Egy textilkie • 
reskedésben voltam. A kereskedésben nem számítottak 
vevőre, az irodából viharos hangok. A főnöké, aki al
kalmazottját korholta. „Nahát, ez mégis sok, kérem! 
Három éve van itt és még összeadni sem tud! Szeret
ném látni, mi történnék, hia egyszer osztási művelettel 
kerülne szembe!"... Aztán kisírt szemű leány fordult 
ki az ajtón az irodából, fekete felett ruhában, kócosán 
és pudierbaianul. Stuart volt. És Essex Erzsébeté... Hát 
ez maradt a  nyárból. Balatonföldvár mámorát elfújta 
a szél. Mint fix pont maradt meg belőle a Casino fő- 
pincére, akii most Pesten szántok de változatlanul nai- 
gyogó szabású szmokingban, sőt fnaikkban és szemében 
monoklival... így bomlott szét két nap alatt az egész 
nyári álomvilág.

Elhallgatott.
A fiatalember nézte.
— Igen, — mondta csendesen. — Az élet egy. De 

két arca van. Sőt, annál is több. Ezt mindenkinek meg 
kell tanulni, ha nem akar az élettől túlsók pofont kapni.

Az asszony meglepetten ránézett.
— Hogyan érti ezt?
—■ Ahogy mondtam.

3 f ó n d j r :  Szerelm i házas: áu
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— 'Különös ember maga! Ha hallgatom: sokat ta
pasztalt, legalább is meglett férfi. Ha nézem: fiatalem
ber. Hány éves?

— Harmincegynéhá.ny. Ha ia matematika alapján 
kell megálllapítani.

— iS ha nem azt veszi a számítás alapjául?
—. Sokkal több, de...

. Az asszony hirtelen- elpirult.
*— Bocsásson meg. Én arra kértem, hogy ne kér

dezzen tőlem semmit és én...
— Ó, kérem, alttól nyugodtan kérdezhet.
Az asszony nézte.
— Magai nagyon sokat lehet egyedül.
— Szeretem a magányt.
— Sóikat gondolkozik?
— Magányosak az estéim és az éjszakáim. Itt, ki

lométerre mindenféle társaságtól, nem jelent valami 
különös lelki mélységet, hogy az ember gondolkozik. 
Kénytelen vele.

Az asszony nézte. i
—• Micsoda maga?
— Mérnök.
— Itt?
— Itt!
— Mit csinál itt egy mérnök?
— Vasutat épít.
Az asszony szeme meglepetten végigsuhant a tá

jon.
— Persze! Itt folyik most ez a vasútépítés! Déda- 

Szeretfalívla!
— Igen!
— Nincs egy hete, hogy szidni hallottam magukat!
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— Szidni? Hol?
— A parlamentben! Azt monidák1, már közel két 

esztendeje építik, nyomorúságos negyvennyolc kilomé
terről van szó és csak hát úgy piszmognak rajta.

— Hát persze... — rándiult meg a fiaiba! mérnök 
válla, — szégyenletes piezmogás, gondolja a laikus, 
mert miből áll iái vasútépítés? Kicsit kiegyenlítik a ta
lajt, talpfáikat raknak keresztbe, rácsavarják a síneket 
és kés®. Nem?

Azi asszony ránézett.
— Hát nem?

Kérem, ha kedye van hozzá, most megnézheti 
ezt a „piszmiogást“. Sok meglepetés fogja, érni.

— Igazán?
-— Igen. Az első meglepetés már akkor éri, amikor 

leérkezik a Sziamosi völgyébe, hogy Szereti alva állo
másból kiindulva megjárja a negyvennyolc kilométert, 
ami a Maros völgyén átvonulva Déda állomáson tor
kollik be a székely körvasúiba. Az ember nézi a tere 
pet s már az első benyomása is az, hogy kialakulatlan 
talaj van a isizeme előtt. Dombok, völgyek tele gyűrő
déssel. Az ember azt érzi, hogy ez a táj tegnap nem 
így nézett ki és holnap már megint más képe lesz.

— Hát akkor miért itt építik?
— Mert ez az út az egyetlen megoldási lehetőség! 

És az a vasút minden nehézség ellenerő m'g ez évben 
meg is indul. És hogy nem piseimiogás volt, ami felépíté
séi ilver hosszú időre elnyújtott v annak illusztrálá
sára a helyszínen olyan elképessz > adatokat szerezhet, 
amelyek már-már amerikai pionír-regények, Wild-West 
történetek lapjaira kívánkoznak! Különben, nézzen 
körül, kérem, maga a  kép is ilyen. Ideiglenes barak-
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épületeik mindenütt, mint amikor szűz földet vesznek 
•birtokba iá lovaikon érkező új telepesek. Piszmogunk! 
Nézzen körül. Négy állomás és két megállóhely épül 
ezen a vonalon s hogy ezen a kis távolságon vasút pö
föghessen 2,300.000 köbméter földanyagot kellett 
megbolygatni. S ebből közel kétmilliót töltésekbe be
leépíteni. A vonal ugyanis legnagyobb részben keresz
tező völgyeken haliad át, ahol rendkívül magas, sok
helyütt húszméteres töltéseket és bevágásokat kell 
építeni. Hogy milyen megoldandó feladatok tornyosul
tak a munka elé, arra egyelőre egy egészen kicsi adat: 
át kellett helyezni ia Sajó medrét, tehát folyót kellett 
más irányba terelni, hogy a síneket lenaikhassiuk.

Az asszony meglepet ben nézett rá.
— Ne mondja!
— De igen! Huszonhétezer ember dolgozik itt és 

példátlan nehézségek vártaik a huszonhétezer főnyi 
'munkásseregre. Egyetleneggyel sem lehet több mun
kást alkalmazni, mert olyan sűrűn állmaik egymás mel
lett a negyvennyolc kilométeres szakaszon, hogy ha 
még egy beáll, m  már a  munkát akadályozná. Ez1 a 
munkásseteg látott hozzá a  földmunkához. S kiderült, a 
talaj annyira telítve van vízzel, hogy amit este meg
építettek, azt reggelre eltüntette a mozgó talaj. A süp
pedő föld egyszerűen a töltések súlyát sem bírta el! El 
kellett hordani helyéről az egész talajt és azt a  tölté
sek állá beépített anyaggal kicserélni. Ki kellett ta
lálni egy árokrend-izert, úgynevezett szivárgó-hálóza
tot, hogy a talajt kiszárítsuk. Tessék elképzelni, 120 
centiméter széles, de 14 méter mélv árkokat építet
tünk. Ezeket az árkoikiait lent csőhálózattal láttuk el, 
amely a. talajvizet kivezeti a völgyeikbe. Ezt meg kel
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lett tölteni lazán köveikkel, hogy azok között csurog- 
hasson le a külső vizek tömege1. A kubikusok életve
szélyes helyzetben megásták a 14 méter mély árkokat 
— szivárgókat! — azokat az elképzelhető legvastagabb 
fatörzsekkeili kiducolták és másnak reggel arra ébred
tek, hogy nyoma sincs az ároknak. A tala j mozgás 
összeroppantotta a dúcokat :s ia, szivárgókat eltüntette. 
Másnap reggel kezdhették az egészet elölről! és mégis 
megcsinálták! Kész! Egyedül ennek az árokrendszer- 
nefc a megépítése 20 millió pengő kiadást jelentett.

Az asszonyv meglepetten nézte a fiatal mérnököt.
— Miaguk ilyen munkát végeznek itt?
— Ilyent, még pedig egészén különleges éghaj

lati viszonyok között. Egy évnek 365 napja ivan s a 
365 napból a  27.000 munkás mindössze 78 napot dol
gozott. Egy egész esztendőben 78 munkanap! Mert a 
többi napokon vtagy eső zuhogott, vlaigy az eső követ
keztében annyira felázott volt a talaj, hogy iámon min
den munka lehetetlenné vált. Nem lehetett dolgozni a 
bevágásokon, szivárgód!álózat ok on, nem tudták le
rakni a kőbordákat. Pedig 17.000 méter hosszban vált 
szükségessé a 10—14 méteres szivárgóárkok építése. 
És 80.000 köbméter terméskő felhasználása vált szük
ségessé, holott terméskőnek a környéken nyoma sin
csen! Patakok medréből messzi (vidékekről kellett a 
követ szállítani s amikor ott volt, mindössze 78 niap 
mutatkozott, amelyen az útiak olyan állapotban vol
tak, hogy a vasútállomásról és azi országúiról azokat 
a helyszínre elszállíthassák. Tetszik tudni, mit jelent 
ez? Száznvolcvanegv hidat kellett építeni! Közöttük 
olyan hidat, amit sótömbre állítottunk. Különben, ha
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ért a főzéshez, meglepetve fogja majd látni, hogy 
eizen a  vidéken a nép nem sót használ, hanem sósviz- 
ael főz. Ahogy mondják: vízzel sóznak'. A hidakon kí
vül hat .nagyobb vashidat és négy viaduktot kellett 
építeni. És két alagutat. Az egyik 496 méter, a másik 
pedig 930 méter hosszú, tehát kis hijján egy kilométer. 
Kérem, én mérnök vagyok, de megdöbbentem, mikor 
először végigmentem a kilométeres alaguton. Ugyan
az a csúszós talaj, mint a vonalon végig. Láttam sza
kaszokat, amik még nem voltak kővel kiboltozva, ha
nem emberderék vastagságú faducok tartották. Ezek 
a dúcok egyszerűen osszeroppantak. A föld mozgott 
itt. És olyan erővel, hogy ezeket az eltörhetetlen dúco
kat, mint gyufaszálakat Toppantotta össze. Mit kellett 
tehát tenni? Ebben a csúszó és felduzzadó lanyaghegy- 
ben nemcsak felülről, hanem alulról is be kellett bol
tozni laz alagutat. Egy kilométer hosszú betoncső az 
alagút! Csák így tud ebben ia talajban megállani. A 
hegy akkor is csuszkáit, amikor az alagutat fúrták. S 
hogy milyen volt a  munka? Mikor a kél old,álról elin
dult fúrás középen találkozott, két milliméter volt a 
differencia. Az (alagutat a talajvíz ellen még a külső 
felületén is aszfaltréteggel kellett bevonni! Mindehhez 
a munka úgy folyik, hogy az épülő ivónál mellett és an
nak környékén építőanyag egyszerűen nem található. 
Mielőtt ezt az építést megkezdtük volnia,, először a tel
jesen járhatatlan utakat kellett 52 killöméter hosszú
ságban átépíteni és rendbehozni. Hatvan darab kisebb- 
nagyobb közúti hidat kellett pótolni s egv 15 kilométer 
hosszú új utalt is építeni, hogy végre az .anyagot tud
ják szállítani, — legyintett — azt mondják piszmo
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gunk? Arról nem beszélnek, hogy a munkához nem ál
lottáik rendelkezésire térképek? Még régiek sem! Tehát 
légiúton 'kellett újakat készíteni. Ezeken kívül itt volt 
a nagy probléma, hogyan fogják élelmiszerrel, ruhával, 
lakással ejMiátni ia| huszonhétezer főnyi munkásságot! 
B'anakillakásokati, istállókat, raktárépületeket kellett 
emelni. A rend fenntartására három csendőrlaktanyát 
építeni, kórházlat berendezni, minden vállalati telephe
lyen orvosi rendelőszobát és egészségügyi szolgálatot 
felállítani, ö t fürdőt, fertőtlenítő épületet építettünk. 
Egy fertőtlenítő vonat jár állandóan ia vonalon. Tudja, 
kérem, mire volt szükség ahhoz, hogy ez a negyven- 
nyolc kilométeres (vasútvonal elkészüljön? 2.500 va
gon cementre, 152 vagon vasra, 45 vagon bitumenre, 
22.000 vagon betonkiavicsra, 2.500 vagon téglára, 1.200 
vagon gömbfára, 1.100 vagon épületfára, 82.000 köb
méter vizre, 15.000 vagon terméskőre, 108.000 darab 
faragott kőre, 165.000 darab beton idomkőre! Az ala
gutak. alsó és felső boltozatainak megépítéséhez 273.000 
darab kő kellett. Hátra van még 16.000 vagon zúzott 
kavics, közel 1.000 vagon talpfa és 540 vagon isin be
építése. 65.000 danaib tiztonnás vagont jelent az építő
anyagok helyszínre szállítása. Hogy közel hozzam a 
képet, ha e a vagonsort egymásután kapcsolva képzeli 
el, az 650 kilométer hosszú volna. Tehát, amikor az 
eleje Budapestre érne, a vége még a varsói pályaudva
ron lenne. Hát ez az a  lekicsinyelt vasútépítés, ami 
Szeretfallva és Déda között folyik. A hidak, alagutak, 
szivárgók építése befejezéshez közeledik, 27.000 főnyi 
munkássereg dolgozik rajta, 8.500 kubikus, 3.600 szak
munkás, 12,000 napszámos. És ai vasút el fog indulni
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annak ellenére, lio°;y például ebben a folyó esztendő
ben mindössze 20 munkanap volt, a többin zubogott 
az eső, vagy fotózott a talaj. El fog indulni miég ebben 
az esztendőben, noha olyan költségek merültek föl, 
amelyekre senki ®eim számíthatott. Hogy egy példát 
mondjak erre is: egy kis faluban, Alsórépán egyedül az 
állomás víztelenítése 6 millió pengőbe került. Ez a mi 
piszmogásunk.

(Felállót t. És szótlanul útra készülődött.
Az asszony ránézett.
— Hová megy?
— Az egyik szivárgó árkot kell megnéznem. Re

mélem az éjszaka nem csukódott laz 'is össze. (Kiérem, 
rendelkezzék a  lakásommal.

*
i

Az asszony egyedül maradt.
Egy ideig tett-vett maga körül, aztán leült ia nagy 

rajzoló asztal mellé és fáradtain a  rajzok között tur
kált. Semmit sem mondtak neki.

Könyvek. Csupa iszakkönyv. Ceruza, körző, vo
nalzó.

Egyszerre egy (kis pepita füzetre bukkant.
Belenézett, mi lehet benne. Feljegyzések. Szi

várgó, alagút, portland cement...
Már le akarta tenni, mikíor érdeklődve megállt a 

tekintete.
Karácsony előtti dátum, megint portllaind cement 

reklamálás, aztán egy furcsa llevélforma megszólítás:
— Édiesi Jézuskám!
Mi ez? 1
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Olvasni kezdte.
— „Édes Jézuska — kezdődött a különös írás, — 

ilyenkor karácsony előtt te biztosan nagyon sok le
velet kapsz a gyerekektől, lakik nagyon szépen meg
kérnek, légy elnéző irántuk, felejtsd el sok rosszasá
gukat, hogy nem akarták megenni a  főzeléket, hogy 
ezzel szemben torfcoskbdtak, hogy nem fogadtak szót 
az Anyukának. Megkérnek szépen, hogy felejtsd ei 
mindezt és születésed ünnepén küldd el hozzájuk an
gyalodat a hintalóvial, a vasúttal, ami magától megy, 
az autóval és a hajíaisbabával, ami ha lefektetik be
csukja. a szemét. Megkérnek szépem, küldd el hozzájuk 
az emlékedet jelentő fenyőfát, csillogó csdllagdíszek- 
foel és pontosan felsorolt édességekkel úgy mint csoko
ládébonbonokkal konyakos meggyel, szaloncukorral, 
arany és ezüst dióval".

— Ejnye, de kedves!
Tovább olvasta, pedig az írás kusza volt, néha 

szinte teljesen elolvashataitlan.
— „Bocsáss meg, édes Jézuskiai, — olvasta, — 

hogy eiz idén mégis a felnőttek nevében én is levelet 
írok Neked. De azt hiszem, ez idén rövidebbek a gyere
kek levelei, hát talán tudsz egy kis időt szakítani en
nek' az alázlatos levélnek is. Édes: Jézusba, éppen ab
ban az ügyben fordulok Hozzád, ami miatt rövidebbek 
a gyerekek levelei. Ugyanis a gyerekek is nagyon jól 
tudják, hogy Mába írnak Neked ez idén csokoládébon
bonért, konyakos meggyért, hiszen a szaloncukrot is 
könyvre adják, nem szólva iá dióról, mely bizony szin
tén nagyom-nagyon drága. Aztán igen sok levél elma
rad, amelyik karácsonyfát kér Tőled, Édes Jézusba,
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hiszen éppen most érkezik a hír Görögországból, hogy 
súlyosam büntetik azt isi, aki fenyőgalyat tép. Háború 
van. Baj van a földön, nagyon-nagy baj, mert elszo- 
morodtáili bűneinktől, gyűlölködésünktől, attól, hogy 
ember embernek1 farkasa, lett és elfordítottad arcodat 
tőlünk. Földi helytartódat, (a Szeretetet, melyet annyi
szor és olyan csúnyán megcsúfoltunk, elvitted körünk
ből, hogy meglássuk gyűlölettől!) elhomályosult sze
münkkel, milyen sivár, kegyetlen és örömtelen az élet 
nélküle".

„Édes Jézuska, — olvasta — látod, Arany vasár
nap van“.

„Emlékszel a régi szép Aranyvasárnapokra? Ez 
volt az egyetlen vasárnap, amikor nyitva volt minden 
bolt. Helytartód, a Szeretet, szent csodád segítségével 
millió és millió ember leikébe költözött be és mozgatta 
gondolataikat, tagjaikat, egyik) boltból ia másikba vitte 
őket ezen a vasárnapon, amikor minden) embernek 
egyetlen vágya volt: örömet osztani, örömet adni — 
másoknak".

„Ilyenkor, Édes Jéznisika, utasítást adtál ia világ 
minden kormányának, hogy állítson be sokkal több vo
natot, mint máskor, hadd siessen apa a  fiához, fiú az 
anyjához, hadd siessenek egymáshoz, lakik összetartoz
nak. Ontottad, Ede® Jézus, a szenet és a fát, hogy a 

. szobák melegek legyenek. Svájcból sízámolatlanuli küld- 
ted a világ minden részére a csokoládét, gondoskodtál 
róla, hogy örömet lehessen okozni kicsiny és kevéske 
pénzzel csakúgy, mint nagy, sokat érő bankjegyekkel".

..így volt ez 'eddig, amíg közöttünk lakott helv- 
tartód, a Szeretet, De aiz ember vak volt és ostoba: nem
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látta meg1, hogy személyében milyen nélkülözhetetlen 
/kincset adtál. Jó dolgunkban ezerszer megcsúfoltuk és 
farkasai lettünk embertársainknak, akikért Te keresztre 
fesz itt etted magad, amikor az elmúlt idők bosszúálló 
és büntető Istene helyébe állítottad Isten igazi /arcát: 
a Megbocsátót, a megtérő bűnös visszafogadóját, a 
szenvedő Isten laírcát11.

Azi asszony ,egy pillanatra meghaitottian feltekintett.
— De különös. . .  Miféle fajta ez a fiatal mérnök?
Újra a pepita füzet fölé hajolt.
„így lett az, édes Jézus, — olvasta tovább — hogy 

rniai a kormányok, mélyek olyan szívesen adnák ki me
gint a rendelkezést, hogy több Vonat induljon, kényte
lenek a szokottnál kevesebb vonatot járatni karácsony
ikor. így lett az, hogy de sokan vannak, akik akikor 
sem kopogtathatnának be a szentestén szeretteiikhez, 
ha járnia ia vonat. így lett az, hogy nincs szaloncukor 
és csokoládé, ami olyan mindennapi dolog volt a Te 
idődben1'.

„Adni csak a Szeretet tud. A gyűlölet rombol, a 
gyűlölet csak elvenni tud. Csokoládét és fenyőgalyat, 
lelki békét és csendes mosolyt. Vidám, kitörő kacagás
ról pedig szó sem lehet11.

„Édes Jézus, látod, Aranyvasárnap van megint. 
Az utolsó vasárnlaip születésed előtt. És zárva vannak 
a boltok11.

„Ezért van iaz, hogy mia a  gyerekek levelei mellé 
mi is levelet írunk Neked, mi, felnőttek. Akik vaksá
gukban a Te világodat elrontottuk11.

„Szeretnénk sokat kérni, nagyon sokját. Hogy 
Aranyvasárnap fiai és szén legyen, /amennyi kell és hi
ánya miatt ne kelljen a boltokat zárva tartani. Kérhet-
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némi azt, hogy legyen megint mindennapos a svájci 
csokoládé, -szeretnénk könyörögni, hogy add viasza ne
künk a lelkek békéjét, add visszlai mindazt, amit a Te 
idődben már untunk is, annyira megvolt. Add vissza a 
hétköznapok unalmát..

„Édes Jézuska, nem is tudom felsorolni, mi min
dent kellene kérnünk Tőled, hogy csak megközelítsük 
azt az életet, amit abban laz időben éltünk), amikor elé- 
degetlenségünJkben Helytartódat -megosúfoltuk és 
trónra ültettük, mi, emberek eizen és a t-ulsó oldalon, 
a Gyülőik ödést“.

„Nem is tudom felsorolni. De talán nem is -szüksé
ges. Ma már tudjuk valamennyien, hogy minden újra 
jó lenne, szép lenne, hogy egyszeriben gyönyörű lenne 
a ívilág, ha megint 'itt lenne közöttünk* a  Szeretet. Hát 
leborulunk előtted éd'eis Jézuskla lés emlékezünk a betle
hemi istállóra, ahol egyszerű jászolban születtél erre a 
világba csillagos éjszakán, hialkeizavú pásztorok és 
messze földről feléd indult napkeleti királyok között. 
Leborulunk előtted kis Jézus és könyörgünk, mint aho
gyan a gyerekek kértek, hogy felejtsd el torkosságu
kat, szófoga-daitlanságukat, lapró, megmosolyogni való 
kis bűneiket. Leborulunik és mi felnőttek is arra ké
rünk, bár a mi bűneink mérhetetlenül nagyobbak, a 
legnagyobbak, mégis — bocsáss meg nekünk".

„Bocsássad meg, hogy megcsúfoltuik! a Szierete-tet, 
küldjed vissz-a hozzánk. Kint fogunk állani vialaímeny- 
nyien az utcákon, pálmaágakkal, illatos olajokkal és 
d-rágaműviű keleti szőnyegekkel. Éelsiebzett lábát meg
kenjük gyógyító balzslammial, talpa alá terítjük sző
nyegeinket és homlokát, melyet1 miegcsúfoltunk, pálmák
kal fogjuk! övezni. Édes Jéiziuska, ttudjuk már milyen 
bűnösök voltunk és mennyire vakok!"
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„Csak egyszer küldjed vissza Őt a földre, farkas 
helyett testvére leszünk; embertársainknak és iaj Szere- 
tetet isohia többé el nem bocsátják a földről, mely nél
küle kénköves pokol és a sátán birodalma."

Az asszony döbbenten felnézett.
— Ki eiz1 az ember?
De az ajtó előtt csizmák dobogása hallatszott, hát 

gyorsan ívissza dugta, a füzetet s laz Íróasztal mellől 
felállott. 1 ,
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III.

Különös válaszokat kaphat, aiküt az érdekel, hogy 
ki kicsoda és ki miért lett éppen azzá, lakivá lett.

Finta Gábor például lázért lett mérnök, mert anyai 
nagyapja színész volt. És valamikor a tizenkilencedik 
százlad hatvanas éveinek közepén lebontották a szín
házat a feje fölül.

Finta Gábor, mikor a szombathelyi fehér papok 
gimnáziumában Péter-Pálkor megkapta a  bizonyít
ványt, minden esztendőben utazott Szentendrére a 
nagypapához. Ezek ,a szentendrei napok voltak a dön
tök pályaválasztásában.

Ezeknek a nyaraknak a hangulata kitörölhetetle
nül megmaradt benne. De csoda-e?

Szentendre különös kis város. Zeg-zúgos utcáin a 
múlt virágait ingatja az őszi szél. Itt. júliusban is ősz 
van, embereik őszié, akik valaha büszke királyok, ki
rálynők voltak és most csak múltnak élő, hajladozó, 
fonnyadó embervirágok. Nekik már elolto-ttáK & csillá
rokat és az üres színpadon — ahol egyszer forró tap
sokat 'arattak, csendesen hálót szőttek a pókok.

Különös emberekre emlékezett ebből a  korból. 
Kiesi ház a, városvégén. Kisvárosi udvar, hátul kicsi 
szoba-konyha. Régi fakult írások, sárga ujságlapok és 
mellette a széken egy nyolcvanéves öregasszony. Egy-
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szerű fekete ruha, a fején fekete kendő s a nagy okulá
rén át csillog egy vidám, kacagó szempár. Kántai Tré- 
zsi, mindenek drága Lipi mamája. Ki hinné, hogy va
laha primadonna volt?

Nyolcvanéves, de egyre azt emlegette:
— Én még játszani akarok Pesten! A vidékből 

elég volt.
De addig is, míg a pesti direktorok megostromol

ják, foltozó suszternak csapott fel. Minden szerszáma 
meg volt. Rongyos cipőket javított. Abból élt. Később 
panaszkodott, hogy nagyon drága la hulladék-bőr, nem 
tudja már megvenni. Nyolcvanéves korában új mester
ség után nézett. Lett foltozó szabó. És az apácáktól 
szmirmaszövést tanult. SFlnteu Gábor jól emlékezett 
Szentendre utcáiról egy szelíd nézésű .öreg emberre Is. 
A ruhája rongy, a szakálla kinőtt, de minden nyomo
rúsága mellett az arca a  megtestesült finomság, az 
idealizált jóság, becsületesség. A kezében kis papir- 
ekiatulya van, abban cipőkrém, cipőfűző, képeslap, 
gyufa; az alacsony kisvárosi házak ablakánál meg- 
megállt és beszólt:

— Nem parancsolnak cipőfűzőt?
Zendy Mihálynak hívták és Erdélyben, Kolozsvá

rott volt valamikor hősszerelmes. . .  ■ l é i
Ki tudja, hányán voltak még rajtuk kívül?
Vasárnaponként Finta Gábor nagyiapjához kopog

tattak be mindannyian. Nagyapáék voltak laz irigység 
tárgyai. Családi ház. Saját.

Nagymama meleg kávét, foszlós kalácsot adott ne
kik. Kantai Teréz rágyújtott egy ménkű niagy szivarra, 
Zendy Mihály arról beszélt, amikor Haimletet játszotta
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Kolozsvárott, ő pedig, Finta Gábor felfedező utakra 
indult a rejtelmes városkában.

Hogyne érezte volna rejtelmesen érdekesnek ezt a 
kis várost! Erre egész sereg oka is volt. Először is Szent
endre Rab Ráby vároisia, melyről nagyszerű fantáziával 
írt gyönyörű regényt Jókai Mór. Azután titokzatossá 
tették számára az ott lakó szerbek is. Pedig lakkor már 
a patinával bevont dunamemti kis város nem volt szerb 
sziget. A lakosságnak már mindössze tizenkét száza
lékai volt szerb. Tévedett a kiránduló, amikor Öt sízerb 
templomból azt állapította meg, hogy a  lakosság túl
nyomó része görögkeleti vallásé. A mleglévő öt temp
lom Finta Gábor gyereiksége idején már csak maradvá
nya volt a szerb múltnak.

A Pozs&revacska, a Preobrazsenska, az Opo- 
viaeska, a Petro-Paoloviszkla templomok csak hírmondói 
voltak a szerb időknek. Rab Ráby városából akkor már 
vándoroltak a templomok . . .  Éppen ott volt, mikor bú
csúzott a  iszentendrei mlaradékszerbektől a  Petro- 
Paolovszka. Zúgott ,a harang, utofcó misére járultak a 
hívők; Szerbiába vándorolt a templom.

Nagy idők múlta után. Nagypapának izgalmas tör
ténetei voltak erről. Úgy kezdődtek, hogy ezerhatszáz 
és kilencvenet írtak az írástudód s a bécsi Burgban I. 
Leopoild császár és király uralkodott. Seregei kemény 
harcokat vívtak ia pogány török ellen. A seregekben 
pedig ott harcoltak a déli szlávok. A török erős volt és 
kegyetlen. Október 9-én Belgrád falára ozmán lófarkat 
tűztek a győztes janicsárok. A szerbek pedig futva 
menekültek ;a hatalmas szultán bosszúja elől. Negyven 
napig tartott a futás. Ekkor érkeztek meg Budára. Ve
zették őket Csarnojeivits Arzén pátriárka, püspökök,
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szerzetesek. És magükÍKiaíl hozták Lázár cár tetemét, a 
nagy cárét, taik.it háromszáz év előtt ia rigó mezei ütkö
zet után lefejeztek. Magúkkal hozták s egy kicsi 
templomban, mely a  mai hajóállomás helyén állott, 
nyugalomra tették.

Sokan jöttek'. Némelyek szerint 27.600 család ván
dorolt Magyarországba, mások szerint összesen nyolc
vanezer ember. Már találtaik itt szerbeket, Zsigmond 
király telepítette őket Szentendrére.

Az első évben felépítették az első szerb templo
mot, a Pozsarevacskát. Utána épült a többi. A törzsek 
külön-külön templomokat építettek maguknak s elne
vezték azokról a  városokról, ahonnan menekültek. 
Csakhamar hat templomuk állott. Ez már a megalku
vás volt, mert ,a szerbek nem akiairtak itt maradni, 
vissza akartaik menni hazájukba. Amikor megkötötték 
a karlócai békét, akkor mondtak le iá tervről s azután 
épültek) egymásután a templomok.

Az idő azonban változott. A török idők elmúltak. 
És lassan a szerbek szállingózni kezdtek hazafelé. Vé
gül már olyan kevesen voltak, hogy a hat templom 
sóiknak bizonyult. Ritkábbak lettek az istentiszteletek, 
a sátoros ünnepeken pedig a székesegyházban gyűjtöt
ték össze a híveket. -

Először indult el a  közel kétszázesztendős Opo- 
vacska, .mely 1746-ban épült. Sziantovában, a plébános 
erős magyar ember volt a iaz ottani katolikus sokácok, 
hogy megszabaduljanak1 la miagyar érzelmű paptól, a 
katolikus egyháztól elszaikadtak. A szentendrei szer- 
bek ekkor útnak1 indították az Opovacska harangját és 
felszerelését iSzantova felé. Ajándékba küldték. Az

é Göndör: Szerelmi házatsóg
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üresen maradt épületet pedig megvásárolták a refor
mátusak.

Azután jött a háború. Jött a forradalom, jött Tri
anon, Csonka-Magyarország. Opovacska után megindult 
Nagy-Szerbiába a Pozsarevtacska, elment Preobra- 
zsenszka és végül búcsúzott Szentendrétől a Petro- 
Píuoloviszka. Elhangzott azi utoló imái, eltávozott hívek 
után útra kelt iá templom.

Neveket hallott, akik elmentek -Szentendréről, 
haza Szerbiába. Szerbnek.

— Hallottátok? — újságolták, — Igniatovits ügy
véd családjával együtt Szerbiába költözött! Tábllabíró 
Újvidéken. Dimsits -Sándor, a  pestvidéki törvényszék 
bírája ma Újvidéken táblai tanácselnök. Két testvér, 
-Krecsarovits Sándor és Márké i-s jobbnak látták, ha 
haziamennek. Az egyik ügyvéd, a másik tiszt a szerb 
hadseregben.

Nagy pusmogás volt ilyenkor. Mint azokban a na
pokban is, mikor kilátogatott Szentendrére Pestről a 
szerb kiöv-et. Pedig gyakori vendiéga volt Szentendrének 
a budapesti .szerb követség. A szvecsár-ünnepeken,— a 
házi-szentek ünnepe — mindig megjelent a konzulátus 
néhány tagja. A püspöki titkár fia, Csámprák Milenkó, 
szerb állam-polgári esküt is tett. Titkár a iszerb követsé
gen. A nyílt -színvallás1 mindig becsületesebb.

Hogyan, hogytan nem, la -sok látogatás után a  sze
gény népesztály tagjai között mozgalom indult meg, 
hogy a mlaradlék szerbek is menjenek- vissza Szerbiába. 
Ez a  mozgalom különösen Szentendre külvárosában, 
ízbégen volt erős. Majdnem minden szerb készülődött. 
De először látni akarták a helyzetet és kimentek néhá-
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íiy-an tájékozódni. lÁiztán szépen visszajöttek.
Nagyapa erre rettentően büszke volt.
_ Most láthatták, — mondta — csak Magyaror

szágon lehet élni.
Hát, szerbek már nem igen voltak, ha a  város tele 

is volt a szerb múlt emlékeivel. Finta Gábor kiránduló 
helye volt a  sztara voda, egy órányira Szentendrétől. A 
hagyomány szerint a III. Arzén néven ismert Csiarnoje- 
vits pátriárka, a települők vezetője akadt erre iá jég
hideg vizet adó forrásra és itt szokott megpihenni. A 
pátriárkát „sztári“-mak hívták sia forrást róla sztarogá- 
v ódának, ma jd később rövidebben iSiztaravodának nevez
ték eil. Azt mondják, hogy aki vizéből iszik, iSizentend- 
rén fog letelepedni. A települőkkel kapcsolatos másik 
emlék1, Lázár cár holtteste. Az sem pihent már a város
ban. 1627-ben a szerbek nagy része Dél-Magyarországra 
húzódott s magával vitte ia tetemet is. A templom is el
tűnt, melyben pihent. Finta Gábor nem láthatta. Annál 
többet látta a „dodolát“, mikor szárazság idején a szer- 
bek esőt kérnek a mennyei hatalmiaktól.

Egy férfit mezítelenre vetkőzitettek és sásból' ké
szült köpenyeget, csuklyát adtak rá, úgy hogy nem 
látszott ki semmiféle testrésze. Vezetővel körülfufcotta 
a várost, a lakósok sorban leöntötték, egy kanna víz
zel és pénzt ladítalK neki. Ö pedig rendületlenül énekelte.

— Ó, dodola, ó dodola. . .
És mit tesz Isten, Finta Gábor tanú rá, másnap 

tényleg esett az eső. Néhány évvel később pedig olyan 
sikerrel áldoztak, hogy másnapra felhőszakadást kap
tak, mely még a vaisbetonhídat is darabokra szedte. 
Abban az évben nagyon mérsékelten lelkesedtek a do- 
doláért. . .  Ezt nagyapától tudta.
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Igen izgalmas dolgok' voltak ezek. De nem piiagva- 
rázzák még laz állítást, hogy Finta Gábor azért lett 
mérnök, mert a nagypapája viszont .színész volt.

Fém is innen származott iaiz. Hanem azokból a bu
dai kirándulásoÍKból, amelyekre minden nyáron egyszer 
elvitte nlagyapá laz unokáját.

Fém is kirándulási volt ez., hanem évenfcint meg
ismétlődő zarándoklat.

Pontosam ismétlődő .szöveggel.
FimtJa Gábor a harmadik évben már pontosan tudta 

a szöveget.
Akkor kezdődött, amikor a  budai Dunapart egy 

bizonyos partján nagyapa megállott és felemelte a 
fejét.

— Ezen iái 'helyen taz 1848—49-es szabadságharcot 
megelőző esztendőkben állott egy nagyon szomorú, 
gyászos külsejű ház — az elbeszélés így kezdődött. — 
A Rácváros és a Vízivárosi már egészen népes és ked
ves városrészek voltak, de itt, ahol a két kerület érint
kezett, csak egy félkörben kanyarodó, szennyvízlét 
csurgató utca tartotta fenn a közlekedést.

Hogy miért kanyarodott félkörben az utca? Annak 
ez a szomorú ház volt az okai, ez a régi, miagtárféle 
épület, melynek apró, piszkos házacskák és feneketlen 
sár voltak a szomszédai.

Aztán egyszer csak 'elkezdték' építeni a Lánchidat, 
amelynek a  budai hídfője pontosan ennek a rozoga 
háznak a közepébe nyílott. Katonai raktár volt ekkor 
az épület. A Lánchíd megnyitása szükségessé tette, 
hogy laz északi részét’ 'elhordják’, a déli oldal azonban 
ott állott egészen 1861-ig.

A régi krónikák és nagyapa elbeszélése szerint ez
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az épület valamikor az öreg (királyi pallota istállója 
volt. 1566-ban Musztafa Szokoli pasa csinált helyére is
tállót és ugyancsak ő építtette melléje a nyolcszögü, 
tömpeorrú házat. Ennek1 az elejéből később kávéház 
lett, melynek asztala mellett gyakran üldögélt egy so
vány, sápadt, különösen öltözködő fiatalember, Petőfi 
Sándor. A ház utolsó részié lakatlanul tátongott. Viha
ros napokat élt át atz évszázadok folyamán, volt ma
gyar harcosok tanyája, volt törökök fészke, az utolsó 
időben főleg osztrák cserepárok- daloltak benne nyúzva 
a harmonikát. Élete utolsó esztendejében már inkább 
csíaik dísztelen kőbalmiaiz volt, amely elcsúfítottál az 
egész budai Dunapartot.

1861-ben, az osztrák ármádia súlyos veresége 
után, — mesélte nagyapa — iái császár belátta, hogy ki 
kell bók ülnie ia magyar nemzettel. Tizenkét évi elnyo
más után Bécs felől a szabadság szellője kezdett fuj- 
dogálni, alkotmányosságról beszéltek és a hosszú li
dércnyomás után a Duna-Tisziai partjain fellélekzettek 
aiz emberek.

Ezekben a napokban történt, hogy Buda város ne
mes tanácsában szólásra állott fel egy Áldássy nevű 
szenátor.

Nem könnyű munkára vállalkozott. A sok csá
szári érzelmű szenátor között lándzsát tört a  magyar 
színészet mellett.

—* Huszonhárom esztendő óba — kezdte beszédét 
— Budán nem üthetett tanyát a miagyar Thalia.

A császárérzolmű szenátorok felhorkantak. De Ál
dássy sem hagyta magát:

— Eljött laz ideje latnnak, — kiáltotta — hogy itt, 
Buda városában, lerakjuk a magyar színészet második
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alapkövét. Másodikat, mert hiszen a pesti Nemzeti 
Színházon kívül nincs magyiair színház.

És la felhorkanó szenátorok között elmondotta in
dítványát:

— Indítványozom, hogy az alkotmányos hatóság 
ajándékozzon telket egy felépítendő magyar színház
nak. Indítványozom, hogy bocsásson ki adakozásra 
buzdító felhívásokat s indíttasson gyűjtést ország
szerte.

A szenátorok, lakik Biach emberei voltak, azonnal 
berzenkedni kezdtek:

— Budán nincs szükség magyar színházra!
— Aki magyar színházat akar, menjen át a Lánc

hídon Pestre!
— Nincs pénzünk teátrumra!
De a szenátorok berzenkedése hiábavaló volt. Az 

alkotmányosság szellőjétől megerősödött magyar pol
gárok megszavazták az indítványt. Buda városa 84.000 
forintos telket (adományozott egy Budán épülő színház 
céljainál.

Ezen ia telken állott, szemben a Lánchíd hídfőjé
vel, a dísztelen, rozoga ház . . .

Az ország minden városába, falujába kiszaladtak 
az ívek és rövidesen annyi gyűlt egybe, hogy hozzálát
hattak a terv megvalósításához. Ötvenezer forint költ
séggel a megmaradt csúnya kőhalmaz déli végét szín
házzá alakították át- és ‘ezzel megépült Pest-Budán a 
második magyar színház, a budai Népszínház.

Ez volt nagyapa előadásának első fejezete.
A második pedig azzial kezdődött, hogy 1861. nya

rán a nyugalmas léptű, tempós budai polgárok külö
nös alakot láttak megjelenni a hegyes-völgyéé, girbe-

54



görbe budai utcákon. Gyönyörű szál férfi volt, valósá
gos dalia, galambszürke nadrágot viselt, fekete kabá
tot, széles pepita csokornyakkendőt. {Fején galamb- 
szürke keménykaliaip, kezén galambszürke keztyű, ke
zében ezüstgombos sétapálca.

A különös, elegáns férfi a budai mlagistrátust ke
reste. Ott is Áldássy szenátor urat.

— Isten hozott, György — rázta meg a kezét a sze
nátor — miár nagyon vártunk!

Az asztalról papírlapot vett fel s odamuttatta 'ven
dégének1:

— Ide nézz! Ilyen tábla kerül a színház homlok
zatára.

A táblán négy szó volt:

NÉPSZÍNHÁZ
HAZAFISÁG A NEMZETISÉGNEK.

% r
— Menj, György, — mondta — vedd át a színhá

zat és légy papja ezekben a nehéz időkben a miatgyar- 
nyelvnek.

Mikor a különös férfi kilépett a szenátor szobájá
ból, kiváncsi arcokkal volt tele a folyosó. Mindenki 
tudta imár, hogy megérkezett Marosvásárhelyről Mol
nár György színigazgató, :az országos nevű iszinósz, 
aki a budai Népszinház igazgatója lesz.

Nagyapa pontos helyszíni rajzot is adott erről a 
színházról unokájának, Finta Gábornak.

Közvetlenül a szinházi pénztár mellett volt ia budai 
Népszinház igazgatói szobája. Apró kis fülke, egy író
asztal, két szók', s egy szekrény a színdaraboknak, 
szerepeknek.
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Szikánareú, magas, sovány férfi várta Molnár 
Györgyöt, amikor belépett a szobába. A színház tit
kára, egyben főrendezője. Kicsit pat-etikus hangú fiatal
ember.

Bizony, ma már sonkáséra hinné, hogy ez a fiatal
ember a  — nagyapa volt.

Pedig ő volt.
— Direktorom — mondta — a régi királyi istálló

ból a kultúra és a nemzeti nyelv temploma lett. Ön ma 
átveszi la templomot. Kérem, legyen rajta, hogy komoly 
hittel, becsülettel harcoljanak benne a nemzet napszá
mosai, a szebb jövendőért.

Néhány nappal később megnyíltak a színház ka
pui, a  város magyar Lakossága hozsannázóit, naponta 
megtöltötte a nézőteret, a lelkes társulat pedig játszott 
klasszikusokat, eredeti magyar drámákat, vígjátékokat, 
operettet, de legföképen népszínműveiket.

Égés® Buda Molnár Györgyöt és színészeit ünne
pelte. Másfél éven át lobogott büszkén és vidáman a 
színházi zászlalja. Aztán a kiviruló élet egyszerre, egyik 
napról a másikra, összeomlott. Bécs érezte már, hogy a 
magyarok nélkül nem állhat fenn, de nem tudta még 
rászánni magát, hogy a jogos követeléseket teljesítse. 
Másfél esztendei szabadabb levegő után, újra jött az 
önkény és ennek nyomában a niaigy levertség. Deák Fe
renc össze csomagolta a p'esti -szállodai szobájában sze
rény holmiját ® indult haza, kúriájára. A magyarság 
pedig visszahúzódott kis házainak kapui mögé, azi a j
tók becsukódtak, az ablakokon sűrűre záródott a zsa
lugát er, la- városra visszaült az előbbi tizenkét esztendő 
halotti csöndje, t-espedése.

Helyüket megint -elfoglalták a fenhéjázó Bach-'hu-
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iszárok, csehböl, morvából, szialajtott beamt-erek és a 
budai Népszínház előtere egyik napról la másikra 
kiürült.

Az idegen elemnek nem kellett a magyar szó, a 
magyarok nem hagyták el házaikat s la császár hely
tartója, Pálffy Móric kormányzó, maga elé citálta Mol
nár Györgyöt.

Október volt, isárga levelek zörögték ai néptelen, 
zeg-zugos budai utcákon Molnár György lábai alatt, 
amint a Vár falé igyekezett. Miikor bevezették a hely
tartó elé, Pálffy Móric gróf még csak köszönését sem 
fogadta,. Azonnal ráripakodott.

— Mit gondol maga? Mit gondol, meddig fogom 
én megtűrni ezt & szemétdombot ?

— Főmagasságú uram — mondta Molnár György 
— a, telket az alkotmányos hatóság ladományozta, a 
színházat a  nemzet áldozatkészsége építette fel.

— Hallgasson! — kiáltotta Pálffy Móric. — Az al
kotmányos hatóságnak nem volt jogai a város nyolc- 
vannégyezer forintos tulajdonát elajándékozni! A szín
ház felépítésére ,ai császártól nem kértek- engedélyt. 
Vegye tudomásul, 'hogy én pedig lehordatom azt.

Molnár Györgv kétségbeesetten rohant a magiszt
rátushoz. De megdöbbenve kellett látnia, hogy egyik 
napról a  másikra! mennyire megváltozott Buda. A vá
rosi tanácsban már nem magyarok ültek. S a fórumon 
a polgárságnak' az ia -rétege ágált, amelyik a Biach-hu- 
szárokhoz -húzott.

Pálffy Mórichoz hasonlóan gondolkozott most 
már a városi tanács és a polgárság is. Minden segítsé
get megtagadtak tőle s mindössze haladékot tudott el
érni a szinház lebontására.

57



Nagyapa, aki az irodában sápadtan várta az igaz
gatót, kérdezte:

— Igazgató úr, mi desz velünk?
— Időt nyertünk. S ezi mindemnél több! De ma

gunknak kell a színházat eltartani.
— Miből, direktor úr? Nincs közönség.
Ebben a pillanatban postás kopogtatott az ajtón. 

Kezében pénzeslevél, borítékban kétezer pengő forint 
s egyetlen szó:

„Batthyányné“.
Ahogyan' nagyapa szavaiból kiderült, Molnár 

György ezekben a hónapokban nem volt már olyan ele
gáns, mint amikor Budára jött .Ezen a napon azonban 
újra elővette a  galambszürke nadrágot, galambszürke 
keménykalapot és a galambszürke keztyüt, felhúzta a 
f ekete kabátot is és elindult, hogy megkeresse a sok kő 
zül azt a  Batthyánynét, aki a legnagyobb szükségben 
sietett segítségül.

Este hat óra volt. A csöndes budai palotára csend 
borult már, amikor Molnár György a faragott kapu 
mellett meghúzta a csengőt.

Néhány percnyi várakozás1 után a kapu hangtala
nul kinyilt. Merev lakáj állott előtte:

— Mit parancsol? — kérdezte.
— Molnár György vagyok, a budai Népszínház 

igazgatója s a mélitóságos asszonyt keresem.
Néhány perccel később finom, barokk teremben 

állt és száján elakadt a szó. Képzeletében őszülő hajú, 
tisztes nagyasszony képe élt. És az a hölgy, aki a 
szemben levő ajtón a terembe lépett, ragyogó szépségű, 
fiatalasszony volt, párduc termettel, gyönyörű, meleg 
szemmel. Valami idegenség érzett a beszédén.
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_ Méltóságos asszonyom — mondta Molnár
György — köszönetét jöttem mondani.

De a köszönet szavai akadoztak torkán, nem tu
dott most beszélni, csak nézte ezit la ragyogó szépségű 
asszonyt, akinél szebbett, királynőibbet sóba életében 
nem látott.

Ez az érzés tükröződött a grófnő melagszinű sze
mében is. Fáradt, kopott szinészit várt és elegáns, arisz
tokratikus megjelenésű gavallér állott előtte.

Molnár György, mint ahogy illik, öt percre gon
dolta ia látogatást. S a  Szent Arma-templomban már ré
gen elharangozták az esti kilenc órát, amikor még min
dig ott ült, a grófnő teázó asztala mellett s megbűvölve 
hallgatta a lágy, mieleg muzsikáló hangot.

Akkor már sok mindent tudott. Tudta, hogy a 
grófné elvált az urától, tudta, hogy nemi magyar, ha
nem orosz származású, tudta, hogy Júliának hívják. S 
azt is tudhat, ennék a Júliának ő lett a Rómeója.

Nagyapa ezt mindenkor így mondotta, mert sze
retett a színdarabok nyelvén beszélni.

A grófné kétezer forintja nagyon sok pénz volt. 
De nagyon kevési ahhoz, hogy egy színház életét biz
tosítsa. Közönség nélkül, szinte napók alatt elfogyott 
s a  társulatnak kétnaponkint kellett új daraboik'at hoz
nia, hogy valamiképen föntarthassia magát. A színvo
nal egyre gyöngült. Halálosan fáradt színészek ágál
tak a színpadon és rövidesen az a kis közönség is csar 
lódottan fordult el színházától, amelybe mégis láto
gatta.

Molnár Györgytől azzal búcsúzott el a grófné, 
hogy Ina a színház szükségben volna, forduljon hozzá. 
A színigazgató talán meg is tette volna, ia szerelmes 
férfi nemi tudta megtenni.
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Könnyű pénzt kérni közcélra egy főrangú, gaz
dag urinőtől, nehéz pénzről beszélni a nővel, aki ra
jongva tekint a  férfire, félistent lát benne és aláza
tosan nyújtja csókra a száját.

De más baj is volt. Molnár György házasember. A 
grófné elvált asszony volt.

Bent a színház épületében is; felforrt a hangulat. 
Molnár György feleségét1 szerették a szülészek. Szána
lommal nézték vergődését. Maga nagyapa is azon gon
dolkozott, hogy kilép a színházi kötélékéből.

De ezek a részletek már csak a későbbi években 
hangzottak el, mert nagyapa vigyázott rá, hogy uno
kája „illetlen" dolgoktól ne szerezzien tudomást, mi
kor nála van.

Szóval, nagyapa kilépésről gondolkozott.
De most többről volt szó, nem tette meg.
— Egyetlen kötelességünk — mondta a társulat 

tagjainak, — hogy Budán megmentsük a magyar szín
házat. A grófné a színház men-tőangyala lehet.

És Molnár György háta mögött a grófnéhoz for
dult, hogy la színházat megmentse.

A társulat tagjainak fényképeit albumba gyűj
tötte, maga vitte el és adta át egy küldöttség élén új
évi ajándékul.

Batfchyányné átvette |az albumot, meghallgatta 
nagyapát, azután újabb kétezer forintot nyújtott át a 
szinház céljaira.

— Kérem, hirdessék ki — mondotta — hogy a bu
dai magyar színház céljaira Batthyány grófné a budai 
Népszínházban színpadra lép.

Ez a hír izgalomba hozta Pest-Budát. A közönség 
érdeklődése egyszerre a budai Népszínház felé fordult.
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Az újságok nagy cikkekben közöltén a szenzációt.
Nagyapa egyszer megmutatta a naplóját is, hogy 

mit jegyzett fel ekkor az eseményről.
— Én örültem e diadalnak, kedves pályám érde

kében — irta. — Örültem, mert pályám mindeddig 
nem tudta lerázni az előítélet bilincseit. A legközönsé
gesebb polgár is meggyalázva látta családját, ha leá
nya szinészt mer (Szeretni. Tettetésre, játékra magya
rázták a legnemesebb jellemvonást is, ha az színészből 
sugárzott 'ki. Hány fitymáló orr fintorgatásia enyész
tetek el, hogy most egy grófné lép a szinpadnai! Abban 
reménykedem, hogy ezentúl már ia műveltebb családok 
gyermekei sem fognak a  színészi pályáktól visszari
adni, ezentúl művelt és jó társaságba tartozó hölgyek 
és ifjak is kevésbé fognak tartózkodni a  színészettől.

Nagyapa és vele együtt a többi színész is, úgy 
érezte, hogy ez a fellépés új korszakot nyit a  magyar 
színészet előtt és az a isizikrfa, amelyik az új korszak 
fáklyáját meggyújt ja, a budai Népszinházból pattan 
majd ki.

De nemcsak a  színészek1 gondolkodtak így. A hír
nek olyan hatása volt, hogy Deák Ferenc maga fogta 
meg unokahugának, vindornyalaM és vindorn.yafoki, 
hertelendi Hertelendy—Pajor Emíliának a kézét és 
vezette ai szinitanodába. Beiratkozni. Ahová szülei ed
dig nem engedték.

De nem így az arisztokrácia. A Nemzeti Kaszinó
ban felforrt a hangulat.

— Ez tűrhetetlen!
— Grófné nem állhat be komédiásnak!
— 'Akkor sem, ha elvált az urától!
Az arisztokrácia mindent elkövetett, hogy
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featthyányné terviét meg ne valósíthassa. Gúnnyal és 
fenyegetőzéssel kezdődött az akeió. Hasztalannak bi
zonyult, annál ró inkább, miért a szerelmes asszony ter
vét most már minden lelkesedésével támogatta Molnár 
György is, aki tehetséget látott benne.

Végül is az ariszdkrácia miagához a  császárhoz 
fordult. Küldöttség sietett a Burgba Ferenc Józsefhez. 
És Ferenc József az oldalúikra állott.

Fimta Gábor évrőll-évre nagy izgalommal hallgatta 
a most következő részleteket.

Néhány nappal később Pálffy Móric helytartó hi
vatta Molnár Györgyöt.

Az igazgató újna ott állott a  helytartósági palo
tában s a  gróf az asztalt verte.

—. Megtiltom! — kiáltotta. — A császár paran
csára tiltom meg, hogy Batthyányné a férje ősi neve 
lalatt lépjen színpadra! Különben huszonnégy órán be
lül lehordatom azt iái iszemjetet!

Egy órával később Molnár György ott volt a gróf
né palotájában. De a  szerelmes asszony csak mosoly
gott.

— Ha a'zitl kívánják1 tőlem — mondta, —• lem,on
dók a  nevemről is és fellépek a  leánynevemen mint 
Apraxin Júlia.!

Apraxin Júlia fellépett s az a gesztus, hogy a ne
véről is lemondott, olyan mozgásba hozta Pest-Buda 
polgárságát, hogy az előadás napján a kiváncsiaknak 
egész tömegei nemi juthatták be a nézőtérre. Az utcá
kon izgatottan hullámzott a nép, egyre új híreik1 jöttek. 
Azi a  hir járta, hogy a mágnások bosszút forralnak és 
meg akarják zavarni az előadást.

Köveit szaladt az ifjúsághoz. 1
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Néhány perc múlva zárt sorokban jött az ifjúság', 
felkészülve ia megtorlásra.

Nagyapa nem beszélt arról, hogy Apraxin Júlia 
fellépése színészi szempontból jelentett-e értéket. De 
azt mondta, hogy a magyar színészet, sőt a szabadság 
apostolát ünnepelték1 benne. Egymásután érkezett a 
vidéki városok meghívása. Apraxin Júlia Molnár 
Györggyel együtt a városokat járta. Küldöttségek 
mentek eléjük, lakomákat rendeztek tiszteletükre s a 
költők dicsőítő verseket írtak a grófnéról.

De a fellépés csak1 egyetlen napra változtatta meg 
a budai Népszínház nézőterét. Az ünneplés napja el
múlt, a  magyarok ismét visszahúzódtak házaikba, a 
német polgárság a  Gyapjú-utcai színházba járt és a 
grófné, aki most már teljes vagyonával a színház mellé 
állt, alig félesztendő múlva arra eszmélt, hogy minden 
pénze elfogyott a. közönség megnyeréséért folytatott 
küzdelemben.

Amikor Molnár Gyögy a grófné társaságában elin
dult vidéki kőrútjára,, nagyapára bízta színháza igaz
gatását. Egy nagysikerű párisi operettet keresett ki és 
azt a  megbízást adta helyettesének, hogy annak elő
adását készítse elő.

De a  nagyapa nem tudott megalkudni önmagával. 
Ő oltárnak látta a színpadot, míg Molnár György 
most már úgy érezte, hogy az eszköz nem fontos többé, 
csak a cél 'érendő el. Ezért választott operettet, annak 
előadása azonban nagyapa meggyőződése szerint meg- 
gyalázása volt Thialia templomának. Amint a  darabot 
elolvasta., félre is tette. Ezt ő nem vállalja-

Levelet, irt Dobsa Lajosnak, a  kritikusnak.
„Uram — irta — Molnár György alkalmat fcere-
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séfet és talált egy operettben arra, hogy a párisi Mabil- 
let és annak szeméremsértő néptáncát, a kánkánt, 
égés® frivoll’ alakjában színpadra hozza, A hírlapok se- 
giségét kérem ezt megakadályozni.11

A1 pesti újságok felhorkantak. De Molnár György 
azonnal Budán termett, maga ‘vette kezébe az újdon
ság előkészítését és néhány héttel később nagyiapa már 
új levelet Írhatott Dobsa Lajosnak:

„Uraim, a® eddig romlatlan ízlésű magyar, mely 
szenvedéseiben kimerülve, kábítószerek után Ik'apkod, 
az ily dolgok iránt fogékony idegemajkuakkal együtt 
rohan az előadásokra. Mindennap telt házunk van s 
hogy minél tovább tartson a siker, aizi igazgató maga 
utasította a  táncosnőket és táncosokat, hogy tegyék 
még ingerlőbbé a látványt.11

Kirobbant a botrány. A hírlapok fellázadtak, a 
hatóság fenyegetőzött, de Molnár György semmivel 
sem törődött. Mindegy, hogy mit játszik, egy a  fontos, 
hogy a magyar színház fennmaradjon.

Egyre-másra bukkantak fel a vádak. Molnár 
György nézőtere tele volt, de személye a támadások 
középpontjában állt. Az Aprexin Júliával megtett vi
déki körútat támadták, melynek anyagi eredménye a 
hirdetés szerint a Népszinház felsegelyeaósére lett volna. 
A körútnak; fényes is volt a jövedelme.

— De a  Népszínház csak szellemileg részesült a 
sikerből — Írták a lapok, — mert minden pénzt fel
emésztett a kényelmes utazás. És Molnár Györgynek 
mindenre egyetlen mondata van: ha pénzt nemi is vi
szünk, kiszámíthatatlan a szellemi haszon, melyet ez 
az út a  jövőre a  Népszínháznak eredményez.

Egyik támadó cikk követte a másikat.
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A támadások annyira, elkeserítették, a  grófnét, 
hogy menekülni akart Pest-Budáról. Tlailán volt szán
dékában még más célzat is. Szeretett volna egyedül 
lenni, zavartalanul élni. Vagyonának maradékaival 
Molnár György társaságában Parisba készült.

Egész féktelenségében kitört akkor a botrány. A 
visszafojtott gúny, a  méltatlankodás, a lleckéztetés 
egész áradata indult a budai Népszínházra!.

— Számoljon el az igazgató a nemzet előtt — kö
vetélte az egyik hírlap.

A másik gúnyiratot bocsátott ki a  grófné ellen.
A harmadik lap, pedig vezércikket irt ia kánkán

ról, „amely fekélyt vet a nemzet erkölcsi életére."
Zúgott egész Pest-Buda. A Nemzeti Kaszinó és a 

kis budai házak. Tüntető menetek fütyültek a grófné 
palotája előtt.

És zengett a  kiáltás, hogy a nemzet nem azért 
adta filléreit a iszinháznák, hogy az „erkölcsrontó trá
gárságoknak" legyen a  színhelye.

Nagyapa döbbenten ült a  titkári irodában. Jöt
tek a bérlők, egymásután adták 'vissza jegyeiket, soha 
többé nem’ teszik be a lábukat a színházba.

Az operettet le kellett venni a műsorról, a  nézőtér 
ismét üres volt, ai tagok a legnagyobb szükségben él
tek s az igazgató útban volt Paris felé.

Pest-Buda pedig tel© volt Molnár György és Ap- 
raxin Júlia, szőreimének részleteivel.

„Én jól értesült tanú állításából tudom, —■ irta 
naplójában nagyapa — hogy Molnár szabadulni .akart 
az önmaga által font háló szorító hurkából. Tudta már, 
hogy szerelnie rassz útra vitte. Nem alkart Parisba 
menni. Kétségbeesve elrejtőzött ai grófné elől. Bújt és

5 V á n d o r . Szert.Im i házasság

65



lappangott. Apraxin Júliáit nem is egyszer férfiruhába 
Öltözve lehete tt látni éjszaka pest-budai utcáikban, 
amint Molnár Györgyöt kereste.

Szállodákban, fogadókban látták, amint szobáról- 
szobána kutatott szerelmese után.

KiKérdezte ia vasúti állomást, hogy nem láttáik,-e 
elutazni.

Egyik nap az (a hír röppent fel, hogy csalódott sze
relmében, öngyilkossági kísérletet tett. Kést akart a 
szivébe döfni. Cselédei az öngyilkosságot megakadá
lyozták, de a  kiéist, amellyel tettét elkövetni akarta, vá
rosszerte mutogatták."

Pest-Budának meg volt a  csípős szenzációja. Min
denki erről beszélt.

Csak akkor hallgatott el a szóbeszéd, amikor egy 
nap Apraxin Júlia megjelent ia vasúti állomáson és 
Molnár Györggyel együtt ült fel a vonatra, hogy Pá- 
risba utazzék.

Másnap Bécsben a grófné utolsó kincseit, a családi 
gyémántokat /adta el, hogy a  párisi útra pénze legyen. 
Ezeket az1 ékszereket Kegyeletből egy honfitársa, a bé
csi orosz követ, váltotta magához iá® ékszerésztől.

Közben Budán folytatódott a szánalmas vergődés. 
A színház gazdátlan, mindenkinek az volt a  meggyő
ződése1, hogy az igazgató többé nem jön vissza.

De nagyapa megígérte Molnár Györgynek, hogy 
távoliét© alatt minden Körülmények között fentartjia a 
társulatot. Esküt tett, hogy ha Pálffy Móric, a hely
tartó ellenszenve folytán vagy bármely más Okból k i
űznék a budai Népszínháziból a  magyar szülészeket, 
akkor is fenn kel'li tartani azt. Ha máshol nem, hát vta- 
lamelyik kávéháziban, vagy Óbudán.
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Nehéz dolog volt. ennek; iaz ígéretnek miggMelíni, 
ezt az esküt betartani.

Áldássy szenátor, a Népszínház építkező bizott
mányának elnöke, a legnagyobb aggodalommal látta a 
helyzet alakulását. Pálffy Móric újra hangoztatta, hogy 
lehordatja iazt a szemétdombot; a színház a legszánal
masabban vergődött.

Csak a  színé szók önfelfáldozó önzetlensége tartotta 
benne a lelíKet. Néha napi tíz-húsz krajcár „élelern- 
pénzzel“ voltaik! kénytelenek megelégedni, de inkább 
éheztek, semhogy okot adjanak a  színház bezárására.

A1 párisi út nem sokáig tartott. Hia't hét múlva le
vél étkezett a francia fővárosból. Az igazgató hatvan 
forintot kért tagjaitól, hogy hazautazhassák...

Molnár György megkapta la hatvan forintot és 
néhány nappal később maga is megérkezett Budára.

Hogy a hírlapokat újra megnyerje, Üt vén aranyat 
tűzött ki népszinmű-pályázatria. A gesztus azonban nem 
sokat használt, mert ugyanakkor Dobsa Lajos Párisból 
levelet kapott Juleis Janintól, a híres írótól, aki arról 
értesítette, hogy Apraxin Júlia a  legnagyobb nyomor
ban van. A ímegőrülés szélén.

Ez új gyülölethullámot indított el.
Pedig Molnár György már nagyban készítette elő 

Párisból hozott újdonságát. „Az ördög piluláit.“
A színházban fúrtak, faragtak. Egy Parisból ho

zott gépész vezette a  munkát. Új díszletek, új jelme
zek készültek, ajtónagyságú hirdetések voltak minden 
utcasarkon és hordárdkt cipelték a hirdetőtáblákat 
hosszú rudakon, utcáról-utcára.

Az ördög piluláit hírből már ismerte a közönség.
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Á jegyeket napokkal előbb eladták. Végre megtörtént 
az előadás bemutatója.

A közönség tombolva ünnepelte az előadást, a hir- 
lapofld azonban fölháborodtak. Első ízben történt meg, 
hogyr miagyar iszdnpadon trikóban jelentek meg a nők.

„A1 bohóság istennőjének vigalma impozáns volt 
és vlalkítófényű — olvasta a lapokban Finta Gábor, 
mert a nagypapa az újságokat is eltette. — De a szín
ház esztétikája valami olyant produkált, ami nemcsak 
szokatlan nálunk, hanem botrányokozásra is késztet. 
A nagy menetben a  nőket trikóba ö'ltöatettéto, szűk 
nadrágban szerepeltették, átlátszó, felül kivágott, alul 
kurta, hátul 'hosszú zöld organtin burokba öltöztették. 
A táncosnők derekáról rojtok csüngtek combjaikra, 
trilkózott lábaikra, hogy tánemozduliaitiaik és fordula- 
taik közben egész lábszáraik lei-kitttinhessenek.‘‘

Az ördög piluláinak első tizenkét előadása zsúfolt 
. házak mellett folyt le. Közben híre terjedt a sikernek 

s ‘aiz ország minden részéből tódultak a kiváncsiak.
Magyarországon először nyomtatták egy szinlapra 

a századik előadást.
Az .ördög pilulái már jóval túl volt a századik elő

adáson, amikor ia közönség fogyni kezdett.
Molnár György, akiit elkapott a siker szele, azon

nali új plakátokat nyomtatott:
„Egy Párisból érkezett márfciné, ki nevét diszkré

cióból el akarja hallgattatni, az előadások emelésének 
érdekében A® ördög piluláiban sziivességbő'I közre fog 
műtoödni.11

Újra volt közönség.
„Az ördög pilulái" diadalmasan haladt a máso

dik száz előadás felé.

68



A színház pénzügyei rendbe jöttek, nem volt többé 
szükség adományokra, gyűjtésekre. Molnár György Ki
dolgozhatta végre azt a  tervet, amely megvalósítja 
azokat a célkitűzéseket, amelyeket az első évben sze
rettek volna megvalósítani.

És ékkor bebizonyult, hogy nemcsak a cél fontos, 
nagyon fontosak (az eszközök i®.

Most már minden megvolt. Pénz drámapályáza- 
tokira, klasszikusok előadásába, meg volt az előkelő 
társulat, amely ezeket a darabokat sikerre vihette 
volna.

De mindehhez hiányzott a közönség. Az a százez
res tömeg, mély tombolva ünnepelte „Az ördögpilu- 
láit“, nem kívánta a drámát, nem kívánta a költőket, 
nem kívánta iái klasszikusokat. ízlésében romlott meg.

A színház hiába játszotta ragyogó előadásban 
Shakespearet, Moliéret, hiába hozta Kisfailüdyt s az 
írók legjavát, ia részvétlenséget megtörni nem tudta 
többé.

A közönség új „Ördög piluláit“ kívánt, mindig 
többet és többet s amit kapott, az igazi művészet, nem 
kellett neki.

1864-ben, három évi fennállás után, be kellett 
csukni annak ia színháznak a kapuit, mely Magyaror
szágon először ért el száz előadást. Csákányois embe
rek jelentek meg az öreg épület előtt, falait lebontot- 
táa, tégláit széthordották s ennek a színháznak az em
léke is úgy elmúlott, hogy alig van ember Magyaror
szágon, laki tudja, hogy egyáltalában valaha volt.

Nagyapa, mikor idáig ért, elhallgatott.
Aztán unokája vállára csapott:
— Tanulj! És légy mérnök! Építsd fel te Budán
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azt ia színházat, amit laj nagyapád feje fölül lebontottak! 
De mondd el ezt a történetet, annak, aki majd ebben a 
színházban játszani fog! Tanuljon bélöle.

És nlajgyapa elérte1 ia célját. Unokája lassan kint el 
sem tudta 'volna képzelni, hogy más legyen mint mér
nök.

Feje tele volt nagy .álmokkal, hangversenytermek, 
színházaik! építési terveivel.

Nagyapa azóta meghalt.
Mikor elment, közelebb volt a százhoz, miint iái ki- 

lencvenhez.
Unokája azonban magában hordozta álmát.
Gsiak éppen keveset, helyessebben semmit sem tu

dott abból megvalósítani.
A két világháború között, lezajlott esztendőikben 

Magyarországon nemi igen volt pénz színházépítésre.
Mást sem építhetett. A legtöbb, amit elért: egy 

építkezési ipartelepen kicsi csavar lehetett.
Egy a sok között.
S amikor megunta, ide került a  mezőségre.
És sok ball-sok kai öregebb volt, mint amennyit az 

iratai mondtak róla.
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IV.

Reggel: kilenc órakor indult- el Pinta Gábor a mun
kásokkal, hogy az új szivárgó-árok útját kijelölje.

Buckákra fel, buckákon le bukdácsoltak este balig.
A végére akkor sem értek. Pedig már ia> sötétben 

dolgozták. i ! 1
Finta Gábor félt a pillanattól, amikor el kell in- 

dullnia hazafelé.
Ez a  különös asszony az éjjel bezörgetett hozzá, 

leült a kályha mellé és arra kérte, hogy ne kérdezzen 
semmit.

Nem kérdezett.
Reggel terített asztallal várta e egy szóval sem 

beszélt arról, hogy ki ő, hogyan került 'hozzá, meddig 
akar Maradni.

Most ő hazamegy, az ajtó nyitva lesz és a házban 
senki.

Ahogy jött, úgy tűnik el.
S ő újra egyedül lesz, egyedül' a  gondolataival.
Már csak a hó világított s ő még mindig a szivárgó 

útját jelölgette.
Végre a munkavezetője szólalt meg.
— Mérnök úr! Nem lesz még elég mára?
Elszégyelte magát.
Ezek la munkások hóban, fagyban reggel óta dol

goznak itt, mert ő nem mer hazamenni.
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— Igaza, van — mondta. — Szerettem volna, ha be 
tudják fejezni. De úgy látszik, lehetetlen. Hát köszö
nöm. Mára elég.

Kezet fogott az embereikkel és • elindult hazafelé.
Gerendák között bukdácsolva, végre kijutott a sza

bad mezőre.
Egy darabig látta még a munkásokat, a.mint las

san bandukoltak barakkjuk felé, 'aztán a kanyarodé
ban eltűntek a szeme elől.

Egyedül volt.
Menití a havas mezőikön, torony irányt.
A fehér tájban magányos fekete fákat látott.
Károgó hollókat.
A fasor végén egy román paraszttal találkozott, 

akii alázatosan megsüvegelte.
Valamit megtanult már a nyelvükből, hát megállt 

vele beszélgetni.
Mi újság la: falujában?
Van-e munkájuk az embereknek?
A faluban semmi újság, az embereknek van mun

kájuk:. A vasútépítésnél dolgoznak.
Aktán el is akadt a beszélgetés. Román szókincse 

még nem nagyon messze terjedt.
Hát megbillentette a, kialapját és indult tovább.
Varjjon ott találja még az asszonyt?
Próbálta ia mozaikképek'et összerakni.
Balaton föld váró tt, nyaralt. Uriaslszony. Nyilván 

jómódú is.
Nemi budapesti, mert azt mondta, hogy „szeptem

berben két napig Pesten volt.“
Viszont később már úgy beszélt, mint aki hosszabb 

időt töltött ott, vagy pláne, ott fe lakott.
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A mozaik-kockák nem illettek össze.
Minduntalan hézag1 mutatkozott.
Nem laüakult ki egységes kép.
Csak éppen annyi, hogy nagyon szép asszony. 
Akivel valami történt.
De mi történhetett vele?
Mi volt az, ami az életéből kilendítette?
És hogyan került éjnek idején az ő háza elé? 
Kilométerekre a vasútállomástól!
És négy kilométerre a legközelebbi falutól!
Ment a havas úton.
— Lehet, hogy ez az asszony is? Mint ő? Mene

külés?
Az út fordult.
Egyszerre megálló tt,
A bucka piögött ott volt már az erdő széle.
Az erdő szélén az ő házai 
Az ablak világított.
Nem ment el.
Nagyot lélekzett. Nem ment el, ott van. Az ő há

zában.
Az ablakban kicisi fény, de húzta, mintha betle

hemi csillag volna.
Egy perccel később már ott állt a  nyitott ajtóban 

és látta a különös asszonyt.
Halálsápadtan húzódott meg a szoba sarkában és 

páni félelemmel Hectort nézte. A kutyát.
— Kiérem — súgta — mentsen meg! > 
Csodálkozva nézett rá.
— Mentsem meg? Mitől?
— Ez a kutya! Délelőtt mintha lépéseket hallottam

volna, A z t hittem, -maga jött vissza. Kinyitottam az aj

73



tót! Ez ja) 'kutya állt ott! Azonnal be akartam csapni az 
ajtót, de nemi tudtam már. Erősebb volt! Benyomta 
magát!

Á fiatalember felnevetett.
— Azóta áll ott?
— Azóta!
— Nem is evett?
— De igen. Mikor már nagyon éhes voltam. A sza

lonna és iái kenyér ott volt az asztalon. De egyetlen pil
lanatra sem mertem levenni a szememet róla!

— Nagyon sajnálom, hogy nem ismertettem meg 
H'eetorral! Megkímélhettem volna ettől a rémülettől!

Finta Gábor mosolyogva megveregette ai hatalmas 
kutya nyakát.

— Ettől a kutyától nem kell félni!
— De én minden kutyától félék! Milyen fajba?
—< Őszintén meg kell vallanom: nemi értek a ku

tyákhoz, nem tudom, hogy a kutyák melyik fajtájához 
tartozik. Nem tudom megkülönböztetni a  foxit, a se- 
lyempincisitől. Csak azt tudorai, hogy a bernáthegyi igen 
nagy kutya. De minthogy én már igen nagy kutyákat 
láttam, igen kicsivé lenni, bernáthegyi vonatkozásban 
sem tartom magam szakértőnek. Azt azonban állítha
tom, hogy a® én kutyámtól, akármilyen nagy is, nem 
kell félni.

De az asszony még mindig félve húzódott el tőle.
— Látom már — mosolygott a mérnök, hogy meg 

kell nyugtatnom. — Le kell lepleznem a kutyámat. 
Nos, néhány héttel azelőtt, hogy elindultam ide, egy 
nagy kutya fáradtan, éhesein odakuporodott régi bará
taim zugligeti villájának kapujába. Az első pillanatban
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láttáik róla, hogy valaha jobb napokat élt meg, az 
ápolfcság nyomai még mindig látszottak rajta, bár a 
bogáncs már alaposan ellepte és bizony, kiéhezett volta 
semj lehetett kétséges barátaim előtt. Hatalmas szép ál
lati — gondolták, —- nyilván elcsatangolt hazulról. 
Megsajnálták. A kaput kitárták1, eledelt tettek elébe, 
az előszobában a sarokba leterítettek egy öreg pokró
cot is neki. És aztán hagyták, hogy megbékélten el
nyúljon ott, kipihenje vándordíja fáradalmait és me
ditálhasson a megtelt gyomor örömein. Holnap, ha, be
megyek a  városba, — mondta, a  házigazda — majd 
feladunk ia lapokban hirdetést. A gazdája biztosan ke
resteti. Meg is tette. Az újságokban megjelent a hirde
tés, nem is egyszer, hanem háromszor egymásután, de 
a  gazda nem jelentkezett. Eleinte bosszankodtak rajta, 
aztán a harmadik napon már reménykedni kezdtek: 
hátha most már végérvényesen nem jelentkezik. Köz
ben ugyanis az történt, hogy megszerették a kutyát. 
Tudod mit? — mondta barátom! a feleségének, — még 
jó is, hogy ez a kutya idevetődött! Ugye, a háború, el
sötétítés, mi idekint- lakunk, az ember sohasem tud
hatja! Minthogy egy hét is eltelt is a tulajdonos a ku
tyáért még mindig nem jelentkezett, az ötlet elhatáro
zássá változott és megtörténtek a szükséges előkészü
letek. Mindenekelőtt, vásároltak egy táblát, melyen az 
állott: „Vigyázz! Harapós kutya!" Aztán a táblát ün
nepélyei® szertartással és háborús időkben nehezen be
szerezhető dróttal Merősí tették a  villa rácsos kapujára. 
Készítettek! összkomfortos kutyaházat fából, finn szige
teléssel, Szinte annyiba került, mint boldogabb időkben 
egy emberek céljait szolgáló vikendház. A kutya pedig 
közben megint rendes formát öltött, szőre fénylett, ido
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mai megteltek. Átvette uralmát a kert felett. Vad s-zá ■ 
guldo zásokat csapott, szemmelláthatóan ismerkedett 
új birodalmávlaBl, felmérte azt. Megpihenni bejárt a szo
bákba, ahol közkedveltsége rövidesein] egészen nyilván
valóvá lett. Gazdái a  psychozishan már maguk is beáll
tak abba a szektába, ia)m|elyik a kutyahűséget propa- 
gáljia. Meghatóbbnál-meghatóbb történeteket tudtak rö
videsen. Olyan megható kutyatörténeteket, hogy arra 
tellett gondolnom, ha ennek a fele igaz, érdemesebb és 
tiszteletreméltóbb dolog kutyának, mint embernek 
lenni. Higyj© el, ebben van is valami. A koronát „Já- 
nosbácsi kutyájáról" kezdetű történettel tették fel a 
hűség-dokumentumokra. A történet olyan frappáns, 
hogy el is mondom imlagának. A szóbanforgó János bá
csi csősz volt azi egyik uraságnáT. És volt egy öreg ku
tyája. Mérges kutya. Ha valákdnek a  lábikrájába ha
raphatott, el nem mulasztotta ezt az élvezetet. Viszont 
János bácsinak, ha momentán szüksége volt. rá, azonnal 
lehozta az égről a  pillanatnyi szükség szerint kijelölt 
csillagot. De, fájdalom, Bodri egyszer elvetette a suly
kot, Beleharapott a kisasszony bokájába. János, bácsi
nak választani keltett. Vagy ő, vagy a kutya. Kenyér
ről, hivatalról volt szó, János bácsi ez utóbbit váliaisz- 
totta. És Bodrit elkergette a  háztól. Bottal. Bodrit 
minduntalan visszahoza a  kutyhűség, de ilyenkor kö
veket kapott azi oldalába, hát egyre távolabbról meré
szelt csak vágyakozni János bácisi után. Történt aztán 
egy napon, 'hogy fcézien-közön eltűnt egy ködmön és el
tulajdonításával János bácsit gyanúsították meg. Jöt
tek a „csöndérek" és János bácsit behajtották a vá
rosba, börtönbe. A csendőrök mögött ott loholt a Bodri. 
Gazdáját a börtönbe is elkísérte. És ott a fogháza,jtó-
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bán ülte ki a két hónapot, aimlít János bácsi vállára 
raktak a ködmön miatt. Már m  egész kisváros ismerte 
ia történetét és :a város legjobb csontjait neki hordták. 
Mikor pedig letelt a Két hónap, hát a fétváros a fogház 
köré csoportosult, hogy megnézzék, mit csinál a Bodri, 
amikor gazdája kilép a börtönajtón. Nos, úgy déltájt, 
egyszerrecsak kinyílt a kapu és kilépett János bácsi. 
A Bodri egy pillanatra megmerevedett, egy rettenete
set sikoltott örömébn, két lábra ágaskodott és mintha 
meg akarta volinía ölelni, gazdája nyakába ugrott. S 
aztán visszahullott >a földre, mozdulatlanul, élettelenül. 
Az öröimitől megrepedt a  szíve. . .  Szó, ami szó, meg
ható történet. Magam is tisztelettel simogattam meg 
barátaim talált házőrző kutyáját, „akit“ azonnal azo
nosítani kezdettem fentnevezett Bodrival. Na, már 
most, barátaim egy napon nagy elhatározással felültek 
ra nyolcvanegyes villamosra, hogy ők pedig iszinházba 
mennek. Át Pestre. Meg is tették. Lehetett úgy tíz óra, 
amikor előadás után miegint ott állottak villájuk K a 

pujában. De nem léptek! be, hianemi döbbenten egymásra 
néztek. Hogy hát ez meg mi? A kapu tárva-nyitva s 
a házőrző kutyának semmi nyoma. Mi van itt? Csuk 
nem történt valami? Lassan, óvatosan indultak a ház 
felé. A ház ajtaja is nyitva. Csak éppen betámasztva. 
Vékony résen valami fény szivárog k i Mit cifrázzam a 
szót, térjünk a  dolog lényegére: betörtek: hozzájut Mi
kor rendőrkiisérettel és előretartott revolverrel hirte
len kitárták az ajtót, a betörő ott is volt még. Mellette 
zsákban az. összeszedett ezüst. A betörő derűsen egy 
fotelban gügyögött és a házőrző kutya két hátsó lábán 
ülVe, éppen — pacsit adott neki. . .  Három napig fejre 
szorított kézzel jártak. Hogyan züllbet idáig ilyen nagy
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darab házőrző kutya? A negyedik napon a rejtély 
megoldódott. Levelet kiaiptaik, Írója bocsánatot Kért, 
hogy csak most jelentkezik a kutyájáért, de a hirdetés 
elkerülte a figyelmét és utólag figyelmeztették rá. Elv
kor és ekkor tiszteletét teszi. S a levélpapír egy — 
penzió cégjelzését viselte homlokzatán. A derék: ház
őrző tehát — penzió kutya volt! Ahol azt vertéu a fe
jébe, hogy egyetlen kutyabűn van, hia megugatja és 
bántalmazza a  penzió vendégeit. Honnan tudhatta 
volna szegény, hogy új hivatásában ennek pontosan az 
ellenkezőjét kívánják tőle . . .

Szeretettel megpacskolta a kutya nyakát.
— Akkoriban indultam ide. Gondoltam nagyon 

nagyon egyedül leszek. Hát elkunyerálta«ni és lehoztam 
magammal. Igen jó barát. Csak házőrzésre nem szabad 
használni, ahhoz nem ért. Pacsit ad a betörőnek!

Mosolyogva az asszonyra nézett,
— Fél még tőle, nagyságos asszony?
Az asszony a fejét rázta.
— Nem — aztán hálásam a fiatalemberre nézett. 

— Ne szólítson nagyságos asszonynak. Szólítson a ne
vemen. Máriának.

Fimta Gábor ránézett, aztán azt mondta:
—r Köszönöm.
És egy csomagot kezdett bontogatni.
— A kantinból hoztam.
— Hideg felvágott?
— Nem. Borjúhús. Gondoltam, csinálok magának 

bécsi szeletet, zsírban sült krumplival!
— Maga?
— Persze! Megtanultam én itt kitünően főzni!
Az asszony keze kinyúlt feléje:
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— Adja ide!
— Miért?
— Én ehhez jobban, értek.
De sem az arcán, sem iái hangjában nem volt mo

soly.

*

Finta Gábor nézte. Ahogy jött-nnent, tett-vett a 
kas tűzhely körül.

Most már lassan huszonnégy órája, hogy itt lesz. 
És még mosolyt nem látott az arcán.

De még ezen az estén találkozott a mosolyával 
Sőt, a  nevetésével is.

Igaz, hogy rövid ideig tartott, de mégis néhány 
percen át mosolygott.

S ő váltotta ki. Ennek különösen örült.
Mária állt a  kis tűzhelylnél!, csinálta a vacsorát.
Fiinta Gábor újságot olvasott. A kis szobában nem 

hallatszott más, mint időnként az újságpapír zizegése.
Aztán egyszerre dühösen felugrott.
Az .asszony csodálkozva nézett rá.
— Mi történt?
— Nem! Hiába! Az embernek, nincsen nyugta — 

mondta Finta Gábor dühösen. — Ezekben a katakliz- 
más napákban, amikor a rémhírek áradatai rohamozza 
a meggyötört embert, amikor a modern háború legmo
dernebb formája, az idegháború hirdet fenyegető hang
súlyokkal borzalmas jövőt, amikor a levegő tele van 
fenyegetésekkel, melyek az embert halálok halálával ré
mítik. most újabb rémhír röppent fel, mely még borzal
masabb!

79



— Az Istenért! — riadt meg az asszony — mi az?
— Ez a  rémhír nem halállal fenyeget.
— Hanem?
—- Ez a rémhír a  halálnál is szörnyűbb fenyegetést 

szegzi szívünknek! Ez száznyolcvan esztendős emberi 
élettel fenyeget.

— No ne!
— De igen! Úgy látszik, még mindig nem volt elég 

a rémhírekből! Nem elég, hogy a  hadijelentések, a hadi 
propaganda, a rádió, a  politikai szónoklat indította 
meg azi idegháborút, most csatlakozik 'hozzájuk még új 
fegyvernem, a tudósok társadalma is! Nézze, itt olvas
hatja! Az újságban. A Nemzetközi Népességtudomá
nyi Unió ülést tiairtott és közli, hogy szemben III. Ince 
pápával, aki 1208-ban „De contentu mundi“ című hal
hatatlan művében kegyes jósággal negyven évben és 
csak kivételesen hatvan esztendőben állapította meg az 
emberi életkor végső határát, most jönnek a biológu
sok és „géneket11 szaporítanak!

— Mit?
— Figyelmeztetnek, hogy ne reménykedjünk! Ha. 

ma még 110 esztendő körül keressük is az élethatárt, 
az orvostudomány, amely annyi csatát nyert már meg 
járványok, betegségek ellen, közeledik diadalának te
tőpontjához. Amikor már csak természetes 'halál lesz. 
Csak végelgyengülés. Mély 180—200 esztendős ko
runkban fog elérni bennünket. Borzasztó! Száznyolc
van évig élni!

Ekkor történt.
Az asszony elnevette magát.

*
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— És maga ;rmost tényleg’ dühös? — kérdezte.
— Az Isten szerelmére! — kiáltotta Finta Gábor, 

— milyen magasságokban élnek kiváló tudósain*? 
Teljesen a társadalmon kívül vannak? Nem látják, 
hogy ez az eredmény, melyet ők diadalnak könyvel
nek el, az ember számára a  legveszedelmesebb fenye
getés? Az Isten szerelmiére, mi lesz velünk? Mi lesz, ha 
azok laiz urak, akik hús^ évvel ezelőtt beültek a  hiva
talokban, 180 éves korukig nem akarnak felkelni az 
íróasztal mellől? S tudja, hogy van itt miég borzalma
sabb is? A 180 éveseknek töretlen erőt ígérnek a tu 
dósok! Eddig ötvenéves korukban megtört az erejük 
és gyermekeiknek, a viliág még sem tudott munkahe
lyet teremteni. Mi lesz belőlünk, ha 180 éves korukig 
nemzik a gyerekeket? Paradicsommá akarják változ
tatni a világot?

Az asszonyt mulattatta a fiatalember kitörése.
— Az is baj? — nézett rá mosolyogva.
— Baj hát! Mert a paradicsomot most ne tévessze 

össze az lédenkerttel. Én valódi paradicsomról beszé
lek! Amiből levest csinálnák. Annak iá gyökércsúcsa 
ugyanis a tenyészetben halhatatlan! Nem, a tudósok
nak nem lett volna szabad csatlakozni az idegháború
hoz! Amúgy is megtépett idegeinket a halálfenyegeté- 
sek után most azzal is megfenyegetni, hogy 180 eszten
dős korunkig, sőt ha nagyon rosszul megy, 200 évig 
nézhetjük ezt iá tulajdón rossz,szagú levében fortyogó 
keserves világot!

Kezével az újság felé bökött.
— És tudja, mit? Az ember még örülhet, hogy 

Magyarországon él és nem Bulgáriában.
— Miért?

6 tá n d sr: Szerelmi huzattág
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— Mert ott ezek a veszedelmes tudósok 1200 
ezázéven felüli Matuzsálemet ismernek személyesen. 
Még örülhetünk, hogy nem Brazíliában és Columbiában 
élünk, ezek ugyanis rögtön Bullgária után következ
nek. Sőt, különös örömünk lehet, hogy nemi Udvarhely 
és a szomszédos Háromszékmegye a  szülőhazánk.

Mária nevetni kezdett.
— Miért?
Finta hihetetlen örömet érzett, hogy nevet ez a 

csendes asszony.
— Mert ott százezer lélekre 208.2 Matuzsálem esik.

És ez a rémhír ezúttal nem vakhír. Nem kitalálás. A 
semleges svédek mutatják ki, hogy a földön immár 
2500 olyan ember él, aki tanúbizonysága a tudósok 
fenyegetésének. 2500 ember kacsázik száz éven felül 
a száznyolcvan felé s ezek között magyar is van, még 
pedig — fogózzék meg, — 120 esztendővel. Nézze! Itt 
olvashatja! A múlt évben Magyarországon is, járási és 
tisztiorvosokkal, tehát megbízható egyéneikkel felvé
telt készítettek a  90 éven felüliekről. Ez a felvétel 
igazolja a hióbhírt. Még egy iszerencsénk van nekünk, 
férfiaknak! A nők tovább bírják. De vajmi csekély 
remény! Mert 120 esztendő helyett 110-et élni egy 
házasságban. . .  i !

Mária hangosan felnevetett.
—. Szóval a  fenyegetés 'hatása alatt, összetett ke

zekkel, könyörögve forduljunk az összes biológusok, 
operatőrök, fiatalítok, testegyenészek, pedikűrök, ma
nikűrök és felcserek felé, hogy könyörüljenek rajtunk, 
hagyjanak nekünk békét!

Finta egyszerre elfcomolyodott Nem tudta tovább 
folytatni a tréfás hangon.
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— Ügy van! — mondta — Nézzenek körül a vi
lágban! Nézzék meg ezt az osztályokra tagozott, egy
mással harcban álló társadalmat. Azi Isten szerelmére, 
hát élvezet élni egy olyan világban, amely ugyanak
kor, amikor milliók éheznek, egész országok kávéter
mését önti tengerbe1, kivonja a  búzából a sikértartal
mat, mert nem az ember a fontos, hanem az ár? Élve
zet 180 esztendeig élni egy világban, amely ledöntötte 
trónjáról a szeretetet és helyébe a 'gyűlöletet ültette? 
Vágyakozhatok valaki kétszáz esztendős életre, amikor 
ebben az életben végig kell néznie gyerekei, unokái, 
sőt tekintettel a beígért hosszú életkorra, dédjei és ük
unokái foszforbalálát, lánggal égő ruhában való roha
nását? Mondja1 meg őszintén, akarhat valaki száz éve
kig élni, amikor a rémület már úgy felvette aiz ember 
eszét, hogy az árvíztől való félelmében tűzbe veti ma
gát, és a  fűztől rettegve, á szennyes áradatban 
való fuldoklást is megváltásnak érzi? Higyje el, csak
ugyan arra kell kérnünk a  tudósokat, hogy várjanak 
kicsit! Várják meg legalább ennek a kataklizmának a 
végét. Mielőtt összekotyvasztják a  pirulát, mely reg
gel, délben, este lenyelve meghosszabbítja életünket! 
Várják meg ennek ia kataklizmának a végét. Várják 
meg, hogy mi lesz belőle.

Az asszony is elkomolyodott.
— S ha már látjuk? — kérdezte halkan.
— Ha majd azt látjuk — mondta csendesen Finta 

Gábor — hogy ember embernek nem farkasai lesz, ha
nem testvére és segítőtársa, 'ha azt látjuk, hogy testvér 
lesz a tőke és a munka, ha azt látjuk, hogy a  iszellemi 
munkás szót nem sajátítják ki a segédhivatali ikta
tónak, hanem elismerik, hogy annak a „fizikai mun
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kát“ végző autószerelőnek a munkája legalább oíyati 
szellemi ‘munka, hia megszűnnek az osztályok, skatu
lyák, melyekbe berakják az embert, hogy aztán egy
más ellen uszíthassák őket, ha azt látjuk, hogy a világ 
vezető motitvumia nem az erőszak, nem az alantas 
ösztön, nem az érdek és nem a hamisság lesz, 'hanem 
végre az igazság: akkor majd mi fogunk menni, vége
láthatatlan sorban alkotva küldöttséget a tudósokhoz, 
hogy megkérjük őket: nos, uraim, most itt az idő! 
Hozzátok a recepicét! Most már szívesen élünk kétszáz 
esztendeig. De amíg ez a világ el nem kövelikeziK, az 
életnél a halál sokkal kisebb fenyegetés!

Csend.
Mária lassan a tűzhely felé fordult.
Finta most már szerette volna leharapni a fejét, 

amiért a tréfát komolyra,1 fordította.
De késő volt. A mosoly, amely előbb még ott fény

lett különös vendége arcán, elhervadt már.
Komoly arcú, csendes asszony állott a készülő 

vacsora mellett.

*

Kilenc óra volt.
'Esti kilenc.
Túl voltak már a vacsorán. A kis asztalt odaállí

tották a kályha elé és két oldalára odahúzták a szé
keket.
• A rádió halkan muzsikált.

Ültek a kályha két oldalán, ia kis asztalon tea.
Finta Gábor az asszonyra nézett.
— Nem tudom, mi ez! — mondta zavartan —
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Mióta 'maga itt van, egyre a gyerekkoromra kell gon
dolnom! A szülővárosomra!

Mária ránézett.
— Melyik az? — kérdezte csendesen.
— Ó, kisváros iaiz. Nagyon kisváros. De ezerki- 

leincszáz esztendő néz le a  falairól! A történelemnek 
szinte egész teljessége! Már állott, amikor Krisztus a 
földön járt. Szombathely. . .  Ismeri? Járt ott valaha?

Az asszony nemet intett.
— Én sem voltam otthon évek óta. És most foly

ton az utcáin járok gondolatban. Gondolja csak el! 
Ezerkilencszáz esztendő! Uralta Augusztus és a  római 
világbirodalmat! Utcáin járt Szent Márton, aki ketté
szelte köpenyét a fázó légionáriusért. Látta a  mokány 
lovaikon száguldó pogány honfoglaló magyarokat, 
érezte Szent István kezét és tanúja volt pogány és ke
resztény magyarok testvérharcainafc. Utcáin szágul
doztak vérszomjas tatárok. Dsingiskán lovasiai. Látta 
átvonulná a mai Kőszegi-útón a  Jurisits ellen vonuló 
törököket sí vannak kövek, 'amelyek emlékeznek rá, 
hogy egyszer gyqztes csapatai élén átvonult ott egy 
császár, akire azt mondták, hogy a  világ ura. És Szent 
Ilonán végezte, mint 'a világ békéjének feldúlója. . .  
Napóleon. Nem megrendítő? Látta negyvennyolcat és 
látta negyvenkilencet. És itt áll ma is, pedig számta
lanszor földig perzselték, számtalanszor feldúlták, hogy 
kő kövön nem maradt utcáin. A német neve igazolja: 
Stein am Anger. . .

Elgondolkozva maga elé nézett.
— Én az ezerkilencszáz esztendőből csak két-há- 

rom évtizedet láttam. De ez is tulzási! Hisz az első esz
tendőkben az ember csak né®, de még semmit sem lát.
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Legfeljebb érez. Meleg, simogató szereteket, baílík, kul
turált hangokat és <a civilizáció szürke, de békességet 
adó áldásait. De vájjon mindez nem abból az eraerki- 
lencszáz esztendőből szálltáé felém, ami ennek a vá
rosnak a hangját urbánusán halkká tette, szentmár- 
toniain szeretővé, kulturáltan megértővé és sóikat 
látottan felülről szemlélővé?

Egy pillanatig hallgatott, aztán mosolyogva egy 
nevet mondott:

— Kemenes Bálint. . .
Az asszony ránéziett.
— Ki az?
— Tanító. Hatéves koromban ő eléje állított az 

édesapám, 'hogy „Bálint, csinálj embert a fiamból11. Ma 
is él még, Isten éltesse! Sokáig elkísért életemben. Ott, 
volt a szép fehér papok gimnáziumában is, ahol a latin
nal' ismerkedtem. Ott a tornát tanította. És ott -volt a 
Bicikli-téren is, ahol a Szombathelyi iSIport Egylet a 
futballmeccseket rendezte. Nekünk, gimnazistáknak 
oda nem volt szabad járni. „Durva sport**. De azért ott 
voltunk. Májusban is prémes kabátban, felhajtott gal
lérral, hogy „fel ne ismerjenek1*. Főképen ő ne ismer
jen fel, mert a tanárok közül egyedül ő járt futball
meccsre. Sohasem ismert fel bennünket. Nem akart fel
ismerni. De azt hiszem, hogy nem is ért rá. Ott leselke
dett ugyanis mindig az SZSE kapuja mögött s ha az 
ellenfél csatára véletlenül üres kapuba akarta gurítani 
a labdát, abban a minutában e,leugrott és a botja vágy- 
esernyője végével igyekezett a vészt '‘Elhárítani. . .  
Sajnos, ai futballbirókban nem volt megértés és Kerne- 
nes Bálint akcióját sohasem értékelték. De azért ő 
mindannyiszor előugrott és kikotorta a  labdát. Hátha
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lesz egyezer egy biiró, aiki ezt is elfogadja. . .  — szeme 
csillogott. — És iaa is Szombathely, amikor éppen a 
futball élvezete, mondhatnám mértéktelen élvezete 
miatt negyedikben hatból buktam . . .  Hittan (kivételé
vel mindenből. A hittant sem tudtam, de a kedves öreg 
Peér atya nem akart megbuktatni. Ebből az időből emlé
kezem egy imádságra, melyet a  vizsgák és a bizonyít
ványosztás napja, Péter-Pál között imádkoztam, ügy 
szólt, hogy „Édes jó Istenem, add, hogy csak kettőből 
bukjam), mert akkor főigazgatói engedéllyel' pótvizs- 
gázhatok, ámen!“

Az asszony mosolygott.
— Az ima nem talált meghallgatásra.
— Nem. Más iskolába kellett mennem. El Szom

bathelyről. Most annyi minden az eszembe jut. Drukkos 
dólelő ttok Szombathelyen a  premontreiek, Veszprém
ben a piaristák és valahol a nyugati határszélen, a fel
sőlövői főgimnáziumban. Nyurga, szőke kisdiákot lá
tok, magolja « latint, agricola arat, parce páter virgis 
nunquam tibi carmina dioam. . .  És ablativus absolu- 
tusi, accusativus cum infinitivp . . .  Mások Saiustius, 
Cicero sízlavait rágják, ismét mások az a-plus-bé rejtel
meibe akarnak behatolni, mert ia konferencia előtt most 
folynak az utolsó „feleltetések", miég ki lehet „javí
tani" a székundát csillagos hármiasrat, a csillagosat kö
zönségesre és a kettest egyesre is. iSiziinite a szagokat 
érzem. Most még itt az alkalom, az utolsó persze, fél
évi bizonyítványig visszavonhatatlanul az utolsó, ami
kor be lehet bizonyítani, hogy „tanár úr kérem én ta
nultam", tudom iaz évszámokiat, Arany bulla 1222., mo
hácsi vész 1526., tudom „A fülemülét" és úgy fújom, 
mint a  vízfolyás a felejthetetlen verset, melynek han
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gulata még ima, is feljön az életembe, szaga; az orromba, 
ringató, csendes álmot adó ritmusa az életritmusomba:

„Este van, este van, kiki nyugalomba!, 
Feketén bólongat íaiz' eperfa lombja ..

Meg hogy:

„Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, 
Nagyot koppan s azután elhallgat..."

Az asszonyra nézett. i
— Nem untatom?
— Nemi! Nem!
A férfi mosolygott.
— Hideg hajnalok jutnak az eszembe. Felsőlövőn. 

Az igazgató tanító úrnál, Zipser Róbertnél voltam 
kosztosdiák. Az ébresztőóra hajnali négykor berrent 
egyet, aztán megkezdte ébresztőmuzsikáját. Hofer 
András indulója. S mi 'hárman, kosztos diákok, Sefolge 
Walter, Engel Rudi és én ugrottunk az ágyból s a haj
nali hideg szobában halkan mormoltuk a leckét, az 
„ismétléseket", hallottuk, hogy kint a szomszéd nagy 
konyhában mint kászálódik a lusta cseléd, a Rézi, cso
bog ia vízi, miajd nyílik iaiz ajtó, csoszogva jön a leány 
és megrakja a nagy vaskályhát.. . .  De persze mindez, 
mint valami fátyolén túl játszódott, nem jutott el vilá
gosan a  tudatunkig, mert Engel Rudinak fontos; pótolni 
valója volt irodalomtörténetből, nyáron ugyanis Mőd- 
lingban nyaralt és ott nagyon megvette szívét egy kis
lány. Sefolge Waltemak, sajnos a magyar dolgozatoK 
körül voltak félnivalói. Csodía!-e, ha nem ment, hiszen
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az ősök valaha hugenottákként kerültek Franciaor
szágból Németországba s onniain Budafokra sert főzni a 
magyar oknaK. Magam a német nyelv (körül voltam, 
mondhatni, szerfelett bizonytalan. E bizonytalanság 
azóta sem múlott el, sőt a legegyszerűbb mondatnál is 
jelentkezik. De akkor még úgy éreztem, 'hogy e bi
zonytalanság szilárd bizonyosságra fordítható hajnali 
biflázáisml és némi szerencsével. Ezer és ezer kisdiák 
szorongatóttságának napjai voltak ilyenkor s tízper
cekben szálltaik a boldog békeesztendők ártatlan rém
hírei, hogy holnapután konferencia, hogy nem igaz, 
már tegnap volt és a Klobucsák tanár úr azt mondta, 
hogy. . .  Akkoriban ezek voltaik a rémhírek. iKörülbe- 
lül ilyenek a  felinötteiknél ás. Ki tudta volna elhinni ak
kor a rémhíreket, amilyeneket azóta tanultunk megis
merni s amelyek lehetősége akkoriban egyszerűen meg
haladta a  fantáziánkat.

Hirtelen felkapta a fejét.
— Mondja, nem különös? Az ember szeret a te

metőben meg a gyerekkorában bolyongani!
De az asszony mintha nem hallotta volna.
A mérnök azotonlad f elállt.
— Untatom, persze, untatom!
Az asszony magához tért.
— Nem, nem, dehogy. Kérem, ne értse félre. Csak 

a maga szavaira gondoltam. Arra, hogy ma nem ágy 
van ez! Hogy azi idén a félévi bizonyítvány — nemcsak 
a diák, hanem az. — iskola felett is Ítélet, lesz! Ugye, 
háború van. Háború. A kisdiák életkörülményei meg
változtok. Leckéje fölé nem borul az édesanya szeme. 
Anyuka. . .

Hirtelen nagyot (nyelt, mint aki könnyeket nyel.
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Aztán érezni lehetett — nem úgy folytatna, ahogy neki 
indult.

— Anyuka iaizi idén, ugye, sorban áll az utcán 
lisztért. A ledkét este nem kérdezi ki, a dolgozatot 
nem nézi át apuka se. Apulka kezében puskával a  hatá
rokon, vagy túl a haltárokon. A szobában nem terjeszti 
békés, jóleső melegét a kályha, kevés a szén, kevés a 
fia. Gyakran van, hogy az iskolában egyszer csak óra 
közben iazt mondják, hogy „Elhallgatott a rádió, gye
rekek, siessetek hazia. . És ugye, későn kezdődött a 
tanév is. Sokkal később sem mint kellett volna s a 
tananyag nagy. Tíz hónap is alig-lalig elég, hogy a kis
diák megeméssze. Édes kiesi fiam, — kezdett egy mon
datot, de nyomban elharaptia, s arról kezdett beszélni, 
hogy a tanár úrnak ilyen diákokkal szemben kell fel
ülni a katedrára. Akiket nem mérhet olyan mértékkel, 
mint mért a béke éveiben. !S akikkel mégis ugyanazt 
az eredményt kell produkálnia, mintha béke'volna. Sőt. 
annál többet! Mert az idők több tudást, több szorgal
mat, több akaratot követelnek! És a tanár nemi mond
hatja azt, hogy 'háború van, most megelégszem keve
sebb tudással! Amelyik tanár ezt mondja, rossz tanár 
volna. Mert- a jó tanárnak ki kell csiholni a jó ered
ményt, a  tanárnak nem szabad elnézőnek lenni, keve
sebbel megelégednie! Ezzel — rosszat tenne a gyere
keiknek. Tehát a tanár urak az idén együtt vizsgáz
nak ia diákjaikkal s a számjegyekkel, melyet a kis ne
bulóik bizonyítványába írnaík —- önmaguk felett is 
Ítélkeznek. ítélkeznek önmaguk felett, hogy megta-i 
lálták-e a  pedagógiának azokat a szigorúan, de sze
retve nevelő eszközeit, melyek segítségével a diá
kokból ki tudják csiholni az eredményt! Megtalál
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ták-c a módot, hogyan lehet ezekből a fiúkból, leá
nyokból kiváltom a tanulás utáni vágyat, iá tudás 
szomjuhozását, mely ama ösztökéli őket, hogy még 
a  változott, rossz, előnytelen körüTménvek között is 
tudjanak legalább annyit, mint a jobb időikben, de 
hia lehet — annál is többet.

Hangja lázas volt. Kapkodó, az tá n idegesen fel
ugrott és az ablakhoz ment.

A fiatalember értetlenül nézte.
— Kérem, mi van magával?
Az asszony megrázkódott.
— Semmi! — mondta.
A fiatalember csak állott, nézte.
Különös! Mi történt ezzel az asszonnyal? Hi

szen csak az ő gyerekkoráról volt szó.
Mi volt azi, ami ilyen izgalomba hozta? Mi tör

tént itt rejtve, a felszín alatt?
Nem talált rá választ.

*

Ezen a  második együtt töltött estén, ami
kor Finta Gábor már felállott, hogy — nemi akarván 
vendégének terhére lenni — jóéjsizakát kívánjon, az 
asszony hirtelen feléje fordult.

— Mondja kérem!
— Parancsoljon velem.
— Kaphatok magától őszinte választ?
— Természetesen.
— De nem udvariaskodót, hanem nyers öszinín

séget!
— Igen.
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Ránézett.
— Mondja, kérem, nagyon a terhére vagyok?
Megdöbbenve kapta fel a  fejét.
— Ezt érzi?
— Nem, nem! — tiltakozott Mária, — nagyon 

kedves, udvarias. Nem erről van szó! ‘
— Hanem?
—• Tegnap este arra kértem, hogy ne kérdezzen 

semmit tőlem.
Igen.

— Ha most megismétlem ezt a  kérdést és hoz
záfűzöm azt, hogy néhány napig még szeretnék itt 
maradni, nagyon sokat kérek?

Fimta Gábor a  szemébe nézett.
— IKéreim, érezze jól 'miagát nálam.
— S ez nem csak udvariasság?
— Nem, — rámosolygott. — Jóéjszakát!
De az assizony keze rebbent.
— Kérem! Még egy pillanat!
— Parancsoljon!
— Nem .'szeretném* ha valami rejtélyt keresne 

mögötte.
— Nem keresek.
— Nem vagyok szélhámosnő, nem vagyok ka

landornő, nem bujkálok csendőrök, rendőrök elől.
-— Tudom.
Mária csodálkozva ránézett.
—i Honnan?
— Erre nem tudok választ adni. Érzem, hogy 

nincs bűne. Legalábbis olyan bűne, amit a törvény 
üldöz.

Az (asszony a kezét nyújtotta.
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—. Köszönöm!
A ' fiatal mérnök megszorította.. Mosolygott. 
— Jóéj,sza/kát.
Azzal befordult a fülkéjébe.
Mária egy pillanatig megállt.
Aztán lassan bontani kezdte a ruháját.
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y.

Mária korán reggel arra ébredt, hogy iaz ajtón 
kopognak.

Gyorsan pongyolát kapott magára és kinyitotta.
Kovács Gergely volt.
— A főmérnök úr kéreti a  'mérnök urat, hogy 

jöjjön be 'hozzá.
(Finta Gábor, 'aki 'hangját meghallva belépett a 

szobába, bólintott:
— Mondja meg, hogy dél felé bejövök.
— Igenis. Istennek ajánlom.
Kovács Gergely már ment is tovább.
Finta Gábor Máriára nézett.
—i Kiérem, ha van kedve hozizá... egészen érde

kes dolgokat fog látni.
— Hová megyünk?
— A központi telepre.
— Nem lesz kellemetlensége, amiért....?
— Ugyiam! De hogy félreértés ne legyen, azt fog

juk mondani, hogy ia húgom. Rendben van?
— Rendben.
— Akkor kérem, öltözzék fel jó melegen. Ne

kem még ki kell mennem az új szivárgóhoz. Másfél- 
óra múlva itt leszek és indulhatunk.

Elment.
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Máriái öltözködni kézdeti
Aztán iinásfólóra imiuiVa kocsizörgést hallott.
A ház előtt az. utón ia kocsi megállót t és Finta 

mérnök ugrott le róla..
Az asszony nem várta meg, 'hogy érte jöjjön, 

elébe ment.
— Félek, hogy kicsit összerázza magát, a rossz 

út, de talán megéri.
Felsegítette a kocsira, térdét betakarta, aztán 

odaszólt a  kocsisnak:
— No, indulhatunk!
A kocsi zörögni kezdett.

*

Eb a nap úgy múlott el, mintha csak percekig 
tartott volna.

Mikor alkonyaikor újra felültek a szekérre. Má
riában kavarogtak a képek.

—- Mintha egy napot alaszkai aranyásók, telepe
sek között töltöttem volna! — mondta a 'mérnöknek. 
— Ez a hatalmas barakváros! A száguldó lovasok! 
Maguk az emberek is!

— Pedig ezek Pesten vagy Kolozsvárott szmo
kingban járnak színházba, hangversenyre!

— S azok a ki® boxok! Ahol egymás mellett 
laknak! Tisztára az az érzésem, hogy a wild westi 
telepesek között voltam. Sőt! Nem is a vadnyugat, 
hanem Alaszkai Maga a  kopár, havas táj is.

— De ebben az Alaszkában kitünően1 felszerelt 
kantinra találtunk! Néhány hétre elláttam a házam 
táját minden jóval:.
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Az asszony hallgatott.
A lovak lassan kocogtak.
— Nem bánta meg, hogy eljött velem?
— Ellenkezőleg! Nagyon érdekes volt.
A mérnökre nézett.
— Megfigyelt valamit?
— Mit?
— A szobákban csak két könyvet lehetett látni. 

íEgyikben Gróf Monté Christo, a másikban a Biblia! 
Meg tudja ezt magyarázni?

Finta Gábor bólintott.
— Menekülési vágy. Habzsolják a  könyvet, 

mely elvisz más világba*, más emberek, más problé
mák közé, mely nem beszél bombatámadásról, hanem 
zöld mezőn, virágok között szirmokat tépő szerelme
sekről, vagy villanyfényben fürdő utcákról, melyeken 
vidáman özönlik a nép. Máskor pedig ismeretlen vi
lágok érdekes tájadra, emberei közé kalauzol.

— Rendben van! Ez megmagyarázza Monté Chris- 
tot. De a  Biblia! Ez is menekülés?

— Több, állásfoglalás! Ezeknek az években leg
nagyobb könyvsikere a Biblia. A Magyar Bibliatársiu- 
lat időnkint közli, hogy új bibliakialdásból mennyi 
teljes Bibliát és mennyi Uj Testamentumot adtaik el. 
Idén ez a szám: közel százezer könyv.

—• Mi ez? — fordult feléje Mária. —- Ellenőrzés, 
hogy Krisztus csakugyan azt hirdette-e. amit a fóru
mokon és vezércikkekben állítanak? Ellenőrzés, hogy 
az ember nem hamisítottare meg az Isten és Isteri Fia 
szavát?

— Hogy mi ez? — nézett maga elé Finta Gábor. 
Menekülés az ember világából Isten és latén Fia or-
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szagába! Az emberiség rettenetes csalódások után a 
bitben akar megnyugodni. Az általa adott érik ölesben 
akar boldogulni. S aki még nem találta meg, 'most ke- 
re-i — a gőgjében magát Istennek képzelő ember he
lyett a® — Istent! Mert az ember 'vásárra vitte Jézus 
szavát. így történt, hogy ma itt áll mindenéből ki
fosztva, csalódottam és keze kinyúlik újra a Biblia 
után. Keresi benne a szeretetet, amit elveszített, lelke 
békéjét, melyet nem tudott értékelni. Keresi a testvé
riséget a Biblia és Krisztus .szavaiban, amelyek túl- 
emielkednek minden faji, állami és geográfiai, minden 
térbeli és időbeli határon, hogy valóban emberré te
gyék az embert. Ezért vannak újra tele a templomok, 
ezért van a kezekben Isten és Jézus könyve. A kezek 
minden oldalról kinyúlnak, könyörögve, egy másik 
világ felé, ahol csak Isten érvényes és a  Biblia. Ami 
a szeretet egyetemes törvénykönyve, ami megbocsá
tást hirdet, igazságot és megértést. ;Ezt jelenti a közel 
százezer eladott Biblia. S ez a fantasztikus könyvsi
ker állásfoglalás. Az ember, ember helyett, újra Istent 
könyörög míaga fölé...

Az asszony nézte.
— Mennyi csalódottság, keserűség van magában!
A fiatalember ránézett:
— Magában nincs? Akkor boldog kivétel egy 

boldogtalan korban, melynek a Biblia mellett Monté 
Christo kell. Dumas romantikus fantáziájának szü
lötte. Hogy elvigye a tengerentúlról érkező hajó váro
sának viszontagságos perceibe s aztán minden klala- 
mításba, melyet a  nyílt tengeren elhalt hajóskapitány 
helyére lépő rokonszenves fiatalember él át. A szicí
liai látogatástól, ahol a, haldokló hajóskapitány meg-

7 V ándor: Szerelm i házasság
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bízásából vesz át Napóleontól egy levelet a francia bo- 
napartisták részére, odáig, hogy e baráti szolgálat 
miatt, melynek politikai jellegéről fogalma sincs, el
jut If várába. A sziiklabörtömbe. Azután Monté Christo 
szigetére, ahol a kincset találja meg, mellyel elindul, 
hogy jutalmazza a  jókat és büntesse a bűnösöket. 
Higyje el, érdemes elgondolkozni e történeten, e tör
ténetnek mindent elsöprő sikerén. Mert Dumas re
meke a mai ember szemében bizony kicsikét — 
ponyva benyomását kelti. Emberfelettien jók és csali 
jók, emberfe’lettien gonoszok és kizárólag gonoszak 
az alakjai. Emberfeletti angyal gróf Monté Christo, 
mennyed büntető és jutalmazó hátalom lesz. Angyal 
a hajógazda, angyal a menyasszony, angyal áz abbé s 
velük iszemben ördögökként állanak az ügyész és 
társai. Kiabál a könyvről, hogy mindez mese. Igaz, 
fordulatos, érdekes, de hihetetlen, valószerűtlen és 
gyermekded. Mi az oka, hogy sikere mégis elsöpör 
minden meggondolást? Természetesen m  első gondo
lat az, hogy ez a  rohanás gróf Monté Christo után nem 
más, mint boldog, gondtalan ifjúságunk keresése, idé
zései Gyermekkorunk hangulatainak felíljámaszitásájra 
irányuló kísérlet. Még egyszer szeretnénk átélni azt a 
boldog izgalmat, amit kalandjai nyomán éreztünk. 
Szeretnénk érezni a szorongást, vájjon a sziklabörtön 
másik oldaláról hallatszó kopácsolás mit jelent? Váj
jon a hetekig, hónapokig tíz körömmel folytatott harc 
egy kőlap eltávolításáért a szabadság, ía napfény szel
lőjét hozza-e a  rabnák, avagy durva börtönőrök rú
gását? Szeretnénk még egyszer érezni a pillanat iz
galmát, amikor a szikla elmozdul helyéről és napfény 
'helyett másik szempárba néz a ráib szeme, szeretnénk
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veíDe izgulni, mikor ia tengeren úszva menekül, mi
után az abbé holtteste helyett hősünk vetteti magát 
halottként a tengerbe, hogy elinduljon a szigetre, mely 
a kincset rejti. Igen valószínű, hogy az ifjúkori hangu
latok idézése is egyik oka sikerének. De felmerülhet a 
gondolat, hogy a sikernek nem komoly tényezője-e 
a  regény mögött húzódó politikai rész. Mégis azt hi
szem, a siker igazi oka sem az egyik, sem a másik, il
letve a kettőhöz döntően csatlakozik egy harmadik 
jelenség, mely aztán domináló súllyal esik a serpe
nyőbe a siker oldalán.

—. Mire gondol? — kérdezte Mária.
— A csodavárásra!
— Hogyan?
— Az ember végigpróbálta már a tudomány min

den eszközét, mert nyugtalan a nappala ósi nyugtalan 
az álma. Miaga, családja, gyermekei, nagyobb közös
sége, eszményei miatt. Szeretné bebizonyítva látni, 
hogy az optimizmus mégsem indokolatlan, hogy tör
ténhetik valami olyasmi is, ami megcáfolja a logika, 
a. matematika, geometria könyörtelen megállapításait.

— És-? — nézett rá Mária.
— És amikor -eljut arra a pontra,, egyszerre re

ménykedni kezd a —- csodában! Az ember — egyik 
oldalon visszatér Istenhez, valláshoz, templomhoz, hit
hez, másrészt rohan Monté Christohoz, ahol megvaló
sítva. látja a —i csodát Gondoljon csak rá! A hőst ár
tatlanul sziklabörtönbe zárják. Minden logika, tudo
mányos mérőeszköz azt bizonyítja, hogy el -kell itt 
pusztulnia. Nincs kiút! É-s lám, iaz ártatlan mégisi ki
szabadul, a  tenger mélyén kivágja magát ® halotti 
zsákból, úszva birkózik meg a viharos tenger hullá
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maival és eljut a kincsek szigetére, tele kinccsel in
dul, hogy mint földi igazságszolgáltatás jutalmazzon 
jókat, büntessen gonoisizokiat. Egykor valaki elárulta? 
Mint annakidején riválisa? Halálnak halálával hal 
meg! Egykor valaki jó volt hozzá a amikor ártatlanul 
börtönbe került, jóságát kisugározta öreg édesapjára, 
mint a hajósgazda:? Nem maradi jutaimazatlanul! A 
logika, matematika, geometria azt bizonyítja, hogy a 
hajósgazdának el kell pusztulnia! Hajója elsüllyed, va
gyona semmivé válik, már itt az utolsó másodperc, 
kezében a pisztoly. De nyílik az lajtó, 'megjelenik a 
csoda, gróf Monté Christo, tara egykori kapitánya, ö s 
szevásárolta a váltókat, melyeiknek e percben kellett 
volna öt megfojtaniuk, hozza, latzokait kifizetve és visz- 
szaiadja. A tengerről befut a vitorlás, mert jó tett he
lyébe jót várj. Mont Christo felépítette, ugyanúgy, 
ahogyan volt, talán még szebben, még erősebben, még 
nagyobb lehetőségeket rejtve bele! Erről van szó! A 
csodáról, melyre áhítozva vár egy egész világ! Gróf 
Monté Christo az áhított csodát hozza, megcáfolja a 
logika fájdalmas megállapításait. Gróf Monté Christo 
az erkölcsi normát hozza, melyben már senki sem 
hitt, hogy a  jótett nem hiábavaló és a bűnös elveszi 
büntetését! De csak a  bűnös! Az ártatlant nem fenye
geti veszedelem! Ez a Monté Christo sikerének titka! 
Ez az imádkozva könyörgő csodavárás egy pillanat
ban, amikor már embereket meghaladó erők küzde
nek. Ezért van Déda és Seieretfalva között minden kis 
barakszobában Biblia és Monté Christo!

Mária lassan feléje fordult.
— Mondja!
— Tessék?
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— Maga sohasem volt fiatal?
A mérnök ránézett. Arcvonásai egyszerre meg

merevedtek.
— De igein — mondta röviden.
Aztán arról (kezdett beszélni, hogy mit jelent 

majd ennek a vidéknek, ha a vasút megindul.

— Maga sohasem volt fiatal...
Mária ezt a kérdést nem tette volna fel, ha má

sodszor is fellapozta volna azt a pepita füzetet, ami 
egyszer a kezébe került ott a rajzolóasztlal oldalt fél
retolt lomjai között.

Abban ía pepita füzetben, egészen elöl, az első ol
dalakon különös feljegyzést találhatott volna.

(Feljegyzést egy budai cukrászdáról és egy budai 
cukrászkisia®szonyról. Bizonyos nevezetű Krisztinká- 
ról.

Egy kis félhomályos cukrászdapáholyról olva
sott volna, melyben ragyogó szemű leány és fiatalem
ber ül és látta volna a cukrászlkisiaisiszonyt, Krisztin- 
kát, ott a páholy falának másik oldalán, amint meg
remegő ujjakkal (a pamlag szélébe kapaszkodik és a 
végtelen csendben vele remeg laz ablakon a tüli és az 
egész meleg, téli hangulat. Hallottal volna, amint az 
öreg kandallóban pattog a fa. Látta volna, amint 
Krisiztinlka szivét a  kezére szorítja, mintha attól félne, 
hogy az kiugrik, iaztán lábujjbegyen, halkan kilopó- 
zik a páholyból. Nesztelenül az ajtó felé, hogy ott 
egy pillanatra még megálljon és a keze a távolból si- 
mogatásra Pezdüljön:

— Nagyon szeretlek benneteket!...
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Megtudta válnia abból a pepita füzetből, hogy az 
a tizennyolc esztendő, ami alatt a huszonlkétesztendős 
fiattal leányból a negyvenéves Kriisztinka lett, úgy 
múlt el, hogy fásult csendben hordta a süteményeket 
a szerelmeseknek, pedig nem így képzelte valamikor. 
Nyolc esztendőn át tanult szorgalmasan. S a József
városban vannak még, akik emlékeznek rá, amint 
csillogó szemmel mondta:

— Tanárnő leszek! Komoly ruhákat viselek majd 
komoly frizurával, a  bubi és a® eton mellőzésével, 
reggel nyolckor szigorúan, de jóságosán bemegyek az 
osztályba és leültük a  katedrára. Kinyitom majd az 
osztálykönyvet és megszólalóik:

— Kovács, mondja el nekem, hogy mit tud Vajda 
Jánosról?

Igen, Krisiztónkával ismerkedett volna meg a pe
pita füzetben, aki úgy képzelte, hogy tanárnő lesz, 
forgat majd az osztálykönyvben is azt mondja:

—■ Szabó, maga Petőfi költészetéről beszéljen.
Amikor pedig megelégli a feleltetést, becsukja 

az osztályfcönyvet, odaáll a katedra elé és beszélni 
kezd Petőfiről. Előveszi a legszebb költeményét.

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldéi a  nyárfa az ablak előtt...“
Aztán el fogja mondani nekik, milyen szép ez, 

milyen csodálatos, hogyan re zónái rá a szív, hogyan 
kinyilik tőle a szem, hogy felrepülve kitáruljanak 
előtte a költészet országának csodálatos gyémántpa
lotái, rubintvirágai és smaragdligetei.

Ilyeneket tudott volna meg a pepitafüzetből 
Krisztinkáról, meg azt, hogy aztán még sem lett ta
nárnő.
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_ Tamiln éík — mondta szomorúan a vége felé
_ megszerezném a diplomát s eldobhatnám. Hol 'kap
nék állást? Tele van a szivem szépségekkel, magyará
zatokkal, amelyekkel szétbontanám a vertseket és meg
magyaráznám, 'hogy milyen szépek azok, tele lenne a 
szám szavakkal arról, hogy milyen szép az, amikor 
este van, este van és ki-ki nyugalomra, amikor szo
morúan bólongat az eperfa lombja, könnyes szemmel 
tudnék beszélni arról, hogy mennyi poézi® van abban, 
amikor zúg az éji bogár és nekimegy ia falnak, gyö
nyörű szavakkal tudnám megéreztetni velük, milyen 
szép ez mind és — nem lenne, akinek elmagyarázzam. 
Én tudom — mondta akkoriban tizenkilenc évesen — 
hogy engem is kicsufolnának ia hátam mögött, ha ta
nárnő volnék. És mégis lennék. De nem lehet.

Igen, akkoriban ilyen időik jártak. Kmsztinka 
nem lett tanárnő. Álmai módosiultak. Néha halkan, 
szégyenlősen, a  pepitafüzet tanúsága szerint, el is 
mondta ezeket az álmokat:

— Egyszer majd férjhez megyék. Lesznek kisleá
nyaim. Felnevelem őket és amikor már megértik a 
szavamat, beleültetem őket a kis gyerekszékbe, ve
lük szemben leülök az ebédlőasztalhoz, amit majd ka
tedrának képzelek és elkezdek beszélni:

— Jól figyeljetek, most Petőfiről magyarázók 
nektek.

— Hát ez sem sikerült. Nem 'ment férjhez Krisz-
timka. 1 ; ‘ 1 i 1 i i ;

Pedig egyidőben levelezett egy szigorú középis
kolai tanár úrral.

— „Igen tisztelt Professzor úr! — irta neki Finta
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Gábor feljegyzése szerint. — Megrendülve olvasta in 
hatalmas expedícióját, melyet a Nő felfedezése érde
kében indított. Megrendülve olvastam, 'hogy igen tisz
telt Tanár úr, aki tavaszig egy vidéki polgári iskolá
ban öntötte a tudományt, la kis alföldi magyarok fe
jébe, amikor Péter-Pálkor becsukta az osztályköny
vet, nyakába vette a vándortarisznyát, kezébe fogta 
a  vándorbotot és elindult faluról-falura, hogy felesé
get keressem önmagának. Olyan feleséget, amilyen ép
pen önnek kell s amilyen nyilván nincs, miért hiszen 
az ön bevallott célja aiz volt, hogy egy kultúrától meg 
nem fertőzött, primitív lelket keres, akit majd Ön fog 
megnevelni magának.**

„Igen tisztelt Tanár úr, — folytatta Krisztinka, 
— szerény személyemben abban a kellemes helyzet
ben vagyok, hogy egyízben volt szerencsém az ön vá
rosában tartózkodni. Az. első meglepetés már az állo
máson ért, amikor megpillantottam az Önök iáiutóbu
szát, amely arra hivatott, hogy az utasokat la pálya
udvarról a városba vigye. Ne méltózitassék félreér
teni nem az autóbusz külsejében volt a  hiba, nem is 
azért lepett meg a jelenség, mintha olyan autóbuszt 
láttam volna, amilyen Newyorkban is ritkaság, bár 
valljuk be, ilyent Newyorkbíam is alig láthatnánk. Az 
autóbusz elé ugyanis két ló volt befogva és azok a lo
vsak húzták az; autóbuszt a pályaudvarról a városba és 
onnan visszia. Amint megtudtam, azért, mert olyan 
kevés az utias, hogy a benzin költségét nem 'hozza be. 
Aiz autóbusz után most Tanár úr a második meglepe
tés. Tanár úr, iaiki bejárta az egész országot, amíg el
jutott a szilágymegyei Él-szentkirály községbe. Min
den faluban csakúgy, mint itt is, valóságos verseny in
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dúlt >mieg, ki legyen a boldog leányzó, akit Ön kivá
laszt. Gazdagabbnál gazdagabb és szebbnél-szebb leá
nyok versengtek a pálmáért, mely ezúttal azt jelen
tette. hogy a győztes polgári iskolai tárnámé lehet. Ön 
azonban kiment a  szegénynegyedbe, (kiválasztotta a 
szegénynegyed legszegényebb leányát, Pintér Mihály 
napszámos tizennégyévesi Marikáját és mint a mesék
ben. szokás, diszpenzációvtal azonmód rögtön el is 
vette."

„Kedves Tanár úr, — irta Krisztinka — én kívá
nom, hogy ásó-kapa se válassza el önöket egymástól. 
Kívánom Marikának, hogy boldog legyen, kívánom 
önnek, hogy a nép romlatlan, egyszerű gyermekéből 
meg tudja mlagának nevelni azt a feleséget, ami az ön 
ideálja. De kedves Tanár úr, mondja, hogyan szabad 
ennek az országnak a  leányairól ilyen szegénységi bi
zonyítványt kiállítani? Nézze, én elhiszem azt, hogy 
önnek nem kell a dzsessz, nem kell a  dekoltázs és el
hiszem, hogy enyhe undort kap a  vörösre lakkozott 
körmöktől. Bevallom, néha én is, A strandon, amikor 
hölgyeket látóik vörösre lakkozott körömmel, de pi
szokkal a köröm alatt. Ilyenkor én is émelygést érzek. 
De kedves Tanár úr, hát ebben az országban akad 
még leány minden ízlésnek. Száz vörösre lakkozott 
körömre ezer lakkozatlan kis női kéz akad és ezer 
könnyelmű táncos nőcskére százezer gondos, becsüle
tes, családjának élő jó féleség és jó háziasszony. 
Tanár úr, nincsen arra semmi szükség, hogy így ke
ressünk feleséget! önnek el sem kellett volna menni 
a városából, csak ott kellett volna körülnézni és én 
bizonyos viatgvok benne, hogy talált volna nem is 
egyet, aki megfelelt volna azoknak a magas igények -
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iiielk, amelyeket egy polgári iskolai tainár magának 
feltétlen megkövetelhet. Mert, ügye, milyet szeret, ked
ves Tanár úr? Olyant, amelyiket még nem métely ezte 
meg a miodern irodalom? Ezer közül kilencszázkilenc- 
venkilenc ilyen! Könyvet ugyanis csak az ezredik olvas. 
Higyje el, kedves Tanár úr, ilyen hölgyért nem szük
séges Érszentkirályna menni... De tegyük félre a tré
fát. Ebben a világban nagyon sok minden tönkre me
hetett, nagyon sok minden devalválódhatott, egy 
azonban teljes mértékben fennmaradt: a nő. Ne 
'higyje azt, hogy aki egy héten egyszer elmegy és tán
col egyet, iára már erkölcstelen és ledér személy! De
hogy... Tanár úr! Az hazamegy a táncból, 'maga elé 
köti a kötényt, megfőzi az urának iái vacsorát, meg
fürdeti ai kisgyerekeket és a hűsége is szilárd. Igen, 
kérem! És azt se higyje, kedves Tainár úr, hogy a de
koltázsnak köze van az erkölcshöz. A dekoltázs nem 
erkölcs, hanem divatkérdés. Ugyanúgy, mint a lak
kozott köröm. És higyje el én ismerek igen sok nőt, aki 
lakkozott körmiével egész kitűnő töltött káposztát főz 
dagadóval, olyan rétestésztát nyújt, hogy azon a leg
kisebb lyukat sem fogiai megtalálni, a befőttje meg 
egyenesen elragadó! Kedves Tanár úr! Maga összeté
veszti a külsőséget a belsőséggel. És nem tud kü
lönbséget tenni a korok és életformák között. Ked
ves Tanár úr! Más kort élünk! Mások az életlehető
ségek. Tudja, mi az a tánc a dzseszre? Én megmon
dom magának: reakciója annak az. irtózatos életküz
delemnek, ami folyik. Az az asszony mai nem úgy él, 
mint az ön kedves édesanyja, Isten éltesse. A ked
ves mama. beleszületett egv korba, amikor béke volt. 
amikor fixfizetés volt, amikor elegendő kosztpénz volt.
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Ebben su 'korban elegendő volt, ha egy évben egyszer 
■elmentek, már társadalmi állás szerint, a megyebálba, 
vagy ia,z iparoskor báljára és csendesen elvaloeroztak.**

Igv írt Krisztinka. Gondolta a tanár úr majd fel
figyel rá.

De a  tanár úr érdeklődése, sajnos e levél után 
sem fordult Krisztinka felé. Úgy látszik, más férfiaké 
sem.

Krisztinka bevonult a józsefvárosi cukrászdába! 
és „kisasszony*1 lett.

Krisztinka kisasszony . . .
— Kriszinkíai kisasszony, kérek két krémiest és 

egy habostortát!
Krisztinka így szürkült bele, így fásult bele a 

cukrászdába. Finta Gábor feljegyzése szerint eleinte 
még csak meg-megdobbant a  szíve, ha a  boldogság 
nagyon magasra szökkent valamelyik asztal mellett, 
aztán már ezt sem látta.

A szerelem akkor tört be a fáradtiarcú cukrász- 
kisasszony életébe, amikor egy kora tavaszi napon új 
vendégek nyitották meg a  kis cukrászda ajtaját. Ko
ra tavaszi nap volt, március délután, amikor a  napsu
garak az első kísérleteket tették, 'hogy 'a téli szürke
séget eloszlassák. Az ajtó megnyílt, a felette elhelye
zett csengő egy aprócskát csilingelt és a  boltba egy 
karcsú leány lépett be. Az első pillanatban Malvinka 
nem látott mást, csak a szemét, Es azt többé nem fe
lejtette el, mert, ennek a  leánynak a szemét nem le
hetett elfelejteni. Mögötte hiaisolnllóan karcsú, magas 
férfi jött, hátrafelé fésült hajjal, nagyon magas hom
lokkal és la) kis benyítóban ültek 1© a sarokasztal mel
lé. Márk1, ha olvasta volna e pepita füzetet, rájött
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volna, hogy ez a férfi igen nagyon hasonlít, egy Finta 
Gábor nevű fiatal mérnökre . . .  Noha a feljegyzés 
nem Finta Gáborról szól, hanem Krisztinkéről, aki 
belépésükkor nem tudta hirtelen, 'hogy mi van vele. 
Mi köze hozzájuk, hiszen sohasem látta őket. Nyu
godtan, mosolyogva ültek egymás mellett a kopott 
pamlagon, de valahogyan kiütköztek a cukrászda ki
csit szegényes miliőjéből. Krisztinkáüak az az érzése 
volt, mint a szegény embernek, akinek az ajtaján egy
szer osak kopogtatnak, ő kinyitja, és az ajtón belép a 
Tündérkiráilynő (vőlegényével, a Mesebeli Herceggel.

Amikor egy óra múlva elmentek, Krisztinkának 
határozott,an az volt az érzése, hogy most egyszerre 
üres lett minden és nincs többé. értelme semminek, 
most már voltaképen semmii jelentősége sincs anniaik, 
hogy a cukrászda krémeslepénye vezet a kerületben 
és teljesen felesleges a kis boltnak az ía gáláns gesz
tusa is, hogy az ozsonnakávéhoz vízvezetéki viz he
lyett egy kis üveg kristályt szervíroztak A csoda már 
megtörtént. Tündérkiráilynő és a Mesebeli Herceg itt 
voltak, elrepültek és mindennek vége.

Finta Gábor ismerhette és szerethette ezt a sze
relmes párt, mely olyan mély hatást gyakorolt Krisz- 
tinkára. Ismerhette és szerethette, mert pepita füze
tében feltette a kérdést, csodádé, hogy Krisztinka 
szíve a helyéről akart kiugrató, amikor másnap dél
után ugyanebben az óráiban az ajtó újra megnyílt és 
a Mesebeli Herceg újra ott volt, A szeme hirtelen 
mámorosán felragyogott és mert herceg úrnak még sem 
szólíthatta, boldogan felkiáltott:

— Jóníaipot kívánok, Igazgató úr!
A Mesebeli Herceg egy kicsit meglepetten fo-
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giadtiai a megszólítást, de aztán mosolygott, köszönt, 
leült a tegnapi sarokasiztalkoiz, és kávét (kért azzal a 
megjegyzéssel, hogy kitűnő kávéjuk van.

Rrisztinkia 'már éppen bátorságot gyűjtött, hogy 
megkérdezze, nemi jön-e ma is a Tündérkirálynő, iáim
kor iaz ragyogó, szőke karcsúságában már meg is je
lent. Olyan volt az Rrisztinkánaik, mint a megvalósult 
álom. És amikor la® eset harmadszor is megismétlő
dött, már nem is várta rendelésüket, magától 'hozta a 
kitűnő kávét és Tündérkirálynő elé kissé szemérmes 
mosollyal!, de belső izgalomtól átfűtötten tette le.

—. Megjegyzem — mondta boldogan — direfct a 
kisasszony részére egész barna,.

Tündérkirálynő és a. Mesebeli Herceg összemo- 
solygott megértőén és egyszerre mondták mindket
ten:

— Köszönjük. Nagyon kedves.
Krisztink óban — s nyilván Finta Gáborban is — 

Tündérkirálynő fátyolos hangja tmiég este is muzsi
kált. Krisziinka ezentúl a napokat már úgy 
tartotta számén, hogy vannak szép, napsugaras na
pok és vannak fájdalmasan üresek. Napsugarasak 
azok, amikor ott a sarokasztalnál ül a Tündérkirálynő 
és a Mesebeli, ködösek, üresek azok, amikor a sarok- 
asztal üresen marad. De volt egy harmadik kategória 
is, amikor mások ültek le .a sarokasztalhoz. Ezeket 
rút bitoilóknak tekintette és csak igen rezerváltan 
szolgálta ki. Lassanként aztán kialakult valami rend- 
féle, arnj abban állott, hogy a  most már kisasszony
nak szólított. Tündérkirálynő és az „igaizgató ú r ‘ 
nagyjából minden második napon megjelentek.
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Krisztink,a ilyenkor (izgatottan áAilptt a sütemé
nyes pult mögött és féltékenyen vigyázott, hogy egyet
len mozdulatukat, rezdülésüket el ne mulassza. Saj
nos, a  tükör nem a legjobb helyen függött és igy leg
inkább csak a  kezüket látta. De ha észrevette, hogy a 
leány keze a  férfikézre simuHi, nem is kellett többet 
látnia. Tudta pontosan, hogy Mesebeli Herceg szeme 
most boldogan felcsillan és azt is tudta, hogy >a,z a 
gyönyörő női kéz unióst az alatta fekvő férfit;óz nyo
mása folytán emelkedni fog. Hogy hova, azt nem 
láthatta, de tudtac a Mesebeli Herceg megremegő aj
kaihoz. És azt is tudta, — mert egyszer nagy volt a 
csend és meghallotta, — azt is tudta, hogy a férfi na
gyon lágyan, melegen azt mondja: drága... nagyon sze
retlek...

S ilyenkor olyan forr óságot érzett Krisztinka a 
szívetáján, hogy azt hitte, elalél.

Egyszer pedig három éjszakán át nem laludt, 
mert nem jöttek a cukrászdába.

Ez rettenetes volt és a negyedik napon el is ké- 
red'zkodett egy félórára, hogy fogorvosihoz kell men
nie. Pedig nemi mondott igazat. Krisztinka hazudott. 
Esze ágában isem volt fogorvoshoz menni. A szomszé
dos pttébánLatemplomba sietett és Szénit, Antal szob
ránál imádkozott hosszasam.

— Nagyon szépem kérlek Szent Antal — szólt a 
szenthez, — add, 'hogy ne legyen semmi bajuk, add 
hogy ne ábránduljanak ki egymásból, hanem nagyon 
szeressék egymást és ne maradjanak ki a cukrász
dából, ámen.

A szentnek szimpatikus volt Krisztinka, intézke
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dett is azonnal s amikor Krisztíinkia visszaér kőzett a 
boltba, a cukrász né már ingerülten mondta:

— Siessen iá sarokasztallrhoiz, a vendégeik már 
kérdezték, hogy maga hol van?

És amikor odapillantott, szemén a boldogságtól 
könny buggyant ki. Tündérkirálynő ott ült a Mese
beli igazgatóval.

Vájjon csinál-e ilyen feljegyzéseket, falki soha
sem voilt fiatal?

Mert Finta Gábor csinált, sőt azt is feljegyezte, 
hogy a cukrászkisasszony szép napjai csak ez után 
következtek el. Amikor a cukráiszmé férjhez ment a 
sarki henteshez és részint Pécelre nászutiazott, részint 
megosztotta terebélyes személyét a (mészárszék és 
cukrászda között. Érttől kezdve Krisztinka dobogó 
szívvel mindig a benyíló fala mellett állott és hall
gatta őket. Nem is 'hallgatta, velük élte szerelmüket, 
örömeiket, fájdalmaikat,

(Figyelte őket, amikor tavaszból nyár lett és vi
lágos ruhák kerültek elő és gyakran jöttek úgy a cuk
rászdába, hogy a kezükben strandtáska volt. Krisz
tinka mosolyogva hozta a  fagylaltot, ami a téli kávét 
felváltotta. Ebben az időben különben megint voltak 
álmatlan éjszakái. Ez egy férfi miatt volt, aki egy dél
után a Váci-utcában megszólította a Tündérkirálynőt 
és egy darabon elkísérte. Mesebeli Herceg meglátta 
őket és egy délután ekörül forgott a szó a sarokasztal
nál. A hang nem volt olyan meleg, mint máskor és 
Krisztinka reszketve várta ia másnapot, vájjon össze- 
békültekke már.

Nem lett baj a dologból. Megnyugodva látta,
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hogy Tündérlkirálynő és a Mesebeli Herceg változat
lanul! szeretik egymást s ez úgy ragyog a szemükben, 
hogy semmivel sem lehet eltéveszteni.

Életük minden mozzanatát velük reszkette át. 
Tudta már,- hogy Tündérkirálynö menyasszony, tudta 
az egész életbeosztását, bajait, problémáit és egészen 
furcsa módon egyik nap a Tündérkirálynő szerepében 
izgult, máskor meg teljesen a Mesebeli Herceg érzé
seit élte.

Hétfőn mindig reszketve várta, nyíli(K-p a.z ajtó, 
jönnek-e együtt, vannak-e még, nem történt-e valami. 
S ha jöttek, miagából kikelten szorította fülét a fal
nak, hogy tudja, rendben Van-e minden, él-e még 
a szerelem, nem ölte-e meg a. félhomály, a pezsgő és 
a hawiai gitár. • Mert úgy tudta, hogy a szombat, este 
és la, vasárnap veszedelmes és ilyen veszedelmeket 
rejt magában. Ó, a szerelem rengeteg izgalommal jár. 
Rrieztinka arca belesápadt «a. szenvedélybe. Milyen 
fájdalom voOlt az is, amikor egyik délután már egy 
órája volt a cukrászdában a Mesebeli és nem jött a 
Tündérkirálynő. Csak a  végén egy telefon, néhány szó 
és aztán a Mesebeli csendesen mondta:

— Fizetek, Krisztinka!
Ez nagyon fájdalmas délután volt. És még csak 

megnyugvás sem következett utána, ment másnap 
megint osiaik a telefon szólt.

Akkor már ősz volt, elmúlt Szent István, csúnya, 
esős volt aa utca és a fákról peregni kezdtek a fale
veleik. iHarmadnöp megint jött Tündérkirjálynő, de 
valahogyan a hang nem volt ía régi, a Herceg tekin
tete sem. Mosolygott, tréfásakat is mondott., de a mé
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lyében valami csendes, szomorúság ült, vajlamí csen
des leszámolás.

És mind gyakrabban fordult elő, hogy egyedül ül
dögélt az asztalnál, csak a telefon szólt vagy a tele
fon sem és úgy ment el a cukrászdából, hogy hiába 
várt.

Krisztink^ a  szomszéd patikában egyik reggel 
megmérette (magát. 'Négy ildjlót (fogyoht. Aztán volti 
egy hét, amikor egyetlen-egyszer jöttek. Nem vitat
koztak, kedvesen, barátságosan beszélgettek, de úgy 
érezte, hogy valami ül közöttük, ott üli közöttük a 
pamlagon, elválasztja őket és a  hangjukat, amit talán 
melegen akartak elindítani egymás felé — Krisztidka 
úgy érezte — elhűtötte.

És egyszer 'megint csak a telefon szólt. A Herceg 
felvette a kagylót, sokáig hallgatott, aztán rekedten 
csak annyit mondott:

— Rendben van!
Mosit megint a leány beszélt. Krisztinka nem 

hallgathatta s végül egyetlen szót mondott a  Herceg 
keményen, egyetlen szót:

— Nem!
Ezt mondta, keményen, röviden, „nem“ és letette 

a  kagylót. Érdes volt a hangja:
— Fizetek kérem.
iK risztinka, amint számolt, úgy érezte, hogy ösz- 

iszerogy a fájdalomtól. A szemében könny csillogott. 
És amikor a  Mesebeli elment, elkéredzkédett, bero
hant a templomba, odaroskadt Szent Anitái lábai elé:,

•—- Édes Szent Anitái — könyörgött — ne engedd, 
hogy vége legyen! Ne vedd el tőlem ezt' a szerelmet! 
Édes Szent Antal, nekíem az, életben semmi sem jutott.

A Vándor : Szerelm i háza it ág
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semmi, ami öröm, isiémmi, a,mi boldogság! Édes Szent 
Antal, én ma negyvenéves vagyok, huszonkétéves 
korom óta nem tettem mást, mint, hordtam az ozson- 
njaJkávét, krémespitét és habrolnit másoknak, akik 
boldogok voltlak. Édes Szent Antal, könyörgök neked, 
ne vedd el tőlem, ne vedd el tőleanl!

[Fáradtan vánszorgott ki a  templomból, száraz, 
égő szemekkel feküdt egész éjszaka és másnap támo
lyogva ment be a cukrászdába. Nem akartak múlni a 
percek, örökkévalóság volt, iámig elérkezett az óra, 
amikor nyílni szokott az ajtó és elsőnek belépett a 
Herceg. Végre mégis elérkezett. El is múlt.

De a Herceg nem jött.
—- Talán csak késik — súgta magában — talán 

csak késik. De elmúlt egy óna, két óra. Reszkető kéz- 
z,efli felhajtott egy pohár jéghideg vizet. Vége, súgta, 
vége. Nem jön soha többé. Tündérkirálynő és Mese
beli herceg soha többé nem jön el a Kriszltinkához.

És eljött a  másnap, a harmadnap, a negyedik, 
elmúlt egy hét. Cisak az ajtó nemi nyílt ki, csak Tün
dérkirálynő nem jött és a Mesebeli.

A patika mérlege azt mondta, hogy Krisztinké 
egy kilóval megint kevesebb lett.

— Talán csak beteg az egyik — reménykedett 
— nyirkos az idő, nátha., egy kié: influenza, holnap 
újra nyílik az ajtó . . .

De elmúlt a második hét és az ajtó nem nyílt. A 
negyvenéves Krisztiinka szeme száraz lángban égett, 
sápadt ajka hideglelősen remegett és a terebélyes cuk
rász-nő rászólt:

—- Miaga beteg! Miért nem miarad egy napra ott
hon?
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Krisztínka á  fejót rázta. Neun lehet, neki nem 
lehet otthon maradni. Hátha éppen akkor nyílik az 
ajtó. Támolyogva hordta ia fcrémeseket és mindgyak - 
rabban előfordult., hogy remegő kezében a  tálcára ki
loccsant a  kávé.

Ez már a negyedik héten volt, amelyik úgy múlt 
el, hogy nem- nyílt ki az ajtó.

És mégis;, iKriszltinkia ezen a napon —* Finta Gá
bor feljegyzése szerint — mosolygott. Igaz, kicsit szo
morú volt ez a  mosoly, de mégis mosoly volt. Este tör
tént, amikor becsukta ia boltot. Körülnézett a tizen
nyolc esztendeje ismert bútorokon, a pulton, ahol a 
sütemények álltak, sokáig nézte ezzel a fáradt kis 
mosollyal a sarokpamlagolt, mintha kicsit la tekinteté
vel meg is simogatta volna.

Aztán eloltotta a villanyt.
Igen. És Finta Gábor feljegyzése szerint harmad

napra meg volt a temetése. Sokan voltak, sokklal töb
ben, min amire Krisztinka bármikor is számíthatott 
volna. Krisztinka ugyanis előzőleg bekerült az újságba, 
ahol két -sort is írtak róla, A második sor az volt, hogy 
„tettének oka szerelmi bánat".

Sáros, csúnya idő volt, a cnkrászné sietett vissza 
a cukrászdába és már ott is ült a kasszában, amikor 
nyílt az (ajtó és vidáman, ragyogó arccal belépett a 
Tündórkirálynő és mögötte a Mesebeli.

A cnkrászné (egyszerre elfelejtette Krisztinkét. 
Az üzlet az első.

— Ó, —• mondta, —- már azt hittem, hogy hűtlen
nek tetszett lenni hozzánk!

— 'Szó sincs róla, — nevetett vidáman a Tündér
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királynő, — Csak' 'közben ffiegesküdtünk, nászúlton 
voltunk.

Jókedvűen elfoglalták a  sarok asztalit. A cuk
rászáé — az. üzlet mégis csak üzlet, egy esztendős ál
landó vendégről van szó és él-lágyulástól sem kellett 
félni, nem számolhatta el magát, — utánuk1 döcögött.

— Ha nemi tetőzik haragudni — mondta, — már 
azt hittük, hogy nem tetszik szeretni egymást.

Mindketten felnevettek. Tündérkirálynő moso
lyogva nézett Mesebelire:

— Nem kedves, hogy így számontartanak ben
nünket?

Az szerelmesen megfogta az asszony kezét.
— Édes! Szeretsz?
Tündérkirálynő szeme csillogott.
— Nagyon!
— Mit méltóztafik parancsolni? — hallották 

aztán.
A Mesebeli felnézett
— Kiét kávét habba®. —1 Aztán mosolyogva 

mondta: — Észrevetted? Uj kisasszony van . . .
A pepitafüzetben ezt a feljegyzést találhatta volna 

Mária, ami nyilván nem valóságot tartalmazott ugyan, 
inkább csalk egy szerelmes ember fantáziáját, de ar
ról tanúskodott, hogy Tinta Gábor ismeri iá szerelmet, 
tehát nyilvánvaló, hogy volt fiatal.
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VI.

De a kérdési ellbamgzott. Mária el is felejthette 
már. A kis. szoba sarkában állt s a főzőfülke asztalá
nál készítette a vacsorát.

De Finta Gábor nem felejtette el. Ült a  kályha 
előtt s a láng-okba nézett. Emlékezetében régi kis bu
dai ház bukkant fel a múltból'. És egy este, vacsora 
után volt már. Kemény arcú asszonyt látott, amlint 
ott ül vele szemben és beszél.

— Édes fiam — mondta az asszony — én szeret
tem volna, ha nem kerül sor közöttünk erre a  beszél
getésre. Ne higyje, hogy a, s,z,emélye ellen van kifogá
som. Látom, hogy becsületes, őszinte, jó érzésű fiatal
ember. Én elhiszem azt is, hogy a leányomlat nagyon 
szereti. Elhiszem, hogy azt hiszi, boldoggá teszi. De 
látja, mágiái fiatal ember, a szenvedélye elvakítja és 
nem látja azokat a nehézségeket, amelyek egészen 
biztosan felmerülnek majd. Meggondolta jóíl, hogy mi 
lehet ennek a házasságnak a következménye?

Ö komolyan bólintott.
— Meggondoltaiim.
— Édes fiaim! A házassághoz nem elég ám csak 

a szerelem!
— Tudom!
— A házassághoz anyagi alaip is kell! A nyomo

rúság megöli a szerelmet.
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Ö magabízó mosollyal nemet intett.
— Az mindig a szerelemtől függ. Lehet olyan sze

relem, amit megölnek (az lanyagi gondok! De aiz igazi 
érzés megerősödik, megizmosodik tőlük.

Az özvegy ránézett.
— Édes fiam! Nézzen jól magába! A maguk sze

relme ilyen?
Határozottan bólintott:
— Ilyen.
— Fiam! A miaga fizetése nagyon kevés!
— Nekünk elég lesz!
— Sok' mindenről te kell majd mondania, amit 

ma megengedhet magának.
Mosolygott.
— Szívesen1 mondok le mindenről.
-—- A barátai hívják majd, szerény kis összejöve

telek tesznek és magának nem leis-z annyi pénze, hogy 
elmehessen.

— Örömmel maradok otthon a  feleségem mellett.
Az özvegy ingatta a fejét.
— MoiSt azt hiszi fiam! De akkor majd átkozza a 

pillanatot, amikor megnősült!
-— Nem átkozom! Én mindennel leszámoltam!
Az asszony kutatva nézett rá.
— Azzal is számolt, hogy a — felesége lesz elé

gedetten?
Ö nyugodtan mosolygott.
— Nem lesz elégedetlen. Nekem talán hiányzik 

majd valami, de neki mindene meglesz! Ha kell, éjjel 
is dolgozom, de ő nem szenved hiányt!

Az özvegy tehetetlen mozdulatot tett.
—- Édes fiam, őszintén beszélek, én nehéz szívvel
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adóik beleegyezést .ehhez tat házassághoz. (Féltem, a leá
nyomat, de féltem magát ia. Ha azt hiszik, hogy meg
találják a boldogságot, ám rendben van. De 'ha bekö
vetkezik, amitől féltem, reárn ne vessenek. Én figyel
meztettem.

Ő nem volt fiatal? — háborgott gondolatban 
Finita Gábor — Isteneim, .milyen fialtál volt!

Másnap karikagyűrűt húzott Judit ujjara. Tele 
volt mámoros tervezgetéssel. Ö nem volt soha fiatal?

Egész délutánokat töflltött a padláson Judit tár
saságában, a kimustrált bútorok között. Kendesen, 
csinosan, tisztán mentek fel és felismerhetetlenül ösz- 
szemöiszaitolva jöttek le. És, mindig hoztak valamit. 
Egyszer egy háromlábú, biedermeyer széket, máskor 
egy rozoga pamlagot, amiből kikivárikozott már a  ló- 
szőr. Egyik défllután majdnem a nyakukat törték egy 
asztallal, ami alig fért el a szűk lépcsőkön.

Judit anyja a fejét csóválta.
— Nincs ennek értelme! Olyan kacat ez, amit már 

a nagyapám is ia padlásra dobált. Nem lesz ebből 
sohase ép bútor.

De ő erősködött.
— Tessék csak hagyni! Majd csinálunk valamit.
Egyik .este aztán nagy talyigával jött egy öreg

asztalos és felhajigálta a bútorokat.
Az asztalt négy részben kellett feltenni, mert 

minden része szétesett már. No és az ágyak!
Az özvegy nem is állta szó nélkül.
— No, aki ebben alszik majd, számolhat azzal, 

hogy ia nyaka kitörik.
— De mama! — méltatlankodott Judit — hiszen 

ezzel a holmival három szobát lehet berendezni!
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— Hármait, — hlagyta rá — de nem szobát.
Az asztalos mégis eltolta a holmit. Ettől kezdve 

már nem otthon kutattak. A várost járták. Lakást ke
restek. Egy-egy délután harminc emleletet megmász
tak. Minden, ami csak kell, minden volt a lakásokban. 
Uj házakban. Gáz, villany, központi fűtés, hideg, 
meleg víz, Mikor aztán a lakás áráról kezdtek be
szélni, Judit 'hirtelen felhúzta az orrát.

—■ Azt hiszem, Pista, ez a lakás nem felel meg 
nekünk. (Kicsi! Hova rakjuk a bútorunkat!

És szépen, csendesen, kicsit leforrázva ballagtak 
le a lépcsőn.

De az utcáin, a tavtajszi napsütésben visszajött a 
jókedvük!

— Annyi baj legyen! Majd találunk holnap ol
csóbbat, mégis szebb lesz!

Ö nem volt fiatál — háborgott Hinta Gábor — 
Úristen! Milyen fiatal volt! Pedig hiszen ez már Íze
lítő volt, laz első ízelítő. Ez már az élet volt, a való
ság. Papír és ceruza, amikoT számíolni kellett. És akár
hogyan .számoltak, a vége sosem stimmelt-.

A második hét végén, amikor megmondták egy- 
egy lakás árát, Judit már nem húzta fel az orrát, hogy 
kicsi a lakás. Ehelyett (azt mondta:

— Tessék inkább a kétszobásakat is miegmutatni.
Egy hétig kétszobásakat néztek.
Esténkint pedig a budai házban leültek az (asz

tal mellé és .számoltak. Ő a végén zsebretette a  ceruzát.
— Mit szólna hozzá, Judit, 'ha holnap nem men7 

nénk lakást keresni?
— Hanem?
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—. Arra gondoltam, hogy egyelőre K ö l tö z z ü n k !  a z  

é n legé ny lakás ómba.
— Hová? — riadt fel Judit.
— A legény loká&o mbal
— De hiszen az csak egy szoba! És konyhája 

sincs!
— No, de hogyan mondhat ilyent? 'Kitűnő lakás 

leisz belőle! Figyeljen csak ide — és magyarázni kez
dett — Van egy nagy előszobája, aztán van a szoba. 
Jó nagy szoba! A szobából nyílik egy kis hálófülke 
és a  fürdőszoba. A fürdőszobának) pedig ajtaja van az 
előszobából is.

— Na és? — kérdezte Judit értetlenül. — Konyha 
még mindig nincs!

— Hát hogyne volna — fölényeskedett, — a für
dőszobába beállíthatunk egy gázrezsóik És kész! Az 
előszobából pedig hall lesz! Jó nagy. Az tesz a hall 
és ott fogunk ebédelni.

És így tovább:
— A nagy szoba lesz ia szalon. A hálófülkébe be 

fér egy ágy és egy sezlón. Az lesz a 'hálószoba. No, 
mit szól hozzá? Hát nem kitűnő?

Ő nem vdlit fiatal? Híaha! Valósággal dagadt a 
melle! Ezt kitűnően megoldotta!. Van már lakás. Nem 
háromszobás ugyan és hiányzott belőle a hideg-me
legvíz, hiányzik a  központi fűtés, de lakás! És olcsó 
lakás. Nagyon olcsó lakás.

Csak a mama hallgatott konokul, csökönyösen. 
Mint .azokban a hetekben általában. Semmibe se avat
kozott bele.

D,e egyszer, amikor ők1 nemi voltak a szobában, a 
nagymama megjegyezte, hogy egészen szép lesz ez a

121



lakás, s ő a szomszéd szobából mindent hallott, Judit 
anyja hangját is.

Az özvegy röviden annyit mondott:
— Szép!
A nagypapa indignálódva nézett rá.
— Talán nem örülsz neki?
— D,q igen — válaszolt laz özvegy.
A nagymama rosszaiban csóválta meg a  fejét.
— Úgy mondod etzit, mintha —
S a leánya be se engedte fejezni a mondatot:
— Mindegy atz itt, hogy mit mondok, mit nem 

mondok, mit hogyan gondbiok!
Határozottan ellenséges volt. De mit bánta ő!
Másnap Judit hozta szóba a dolgot.
—■ Gyönyörű lesz, anyuská. Minden vázába virá

got teszünk és a mama képét a két ablak között 
akasztjuk fel. Aki a  szobába jön, először azt lássa 
meg.

Az anyja válasza egy kézlegyintés volt.
De bánta is ő! Ezt sémi bánta. Pukkadjon meg. 

Csak Judit volt .a fontos!
Haha! Hogy ő sohasem volt fiatal?!
Istenem! De milyen fiatal volt!
Éjszakái tele mámoros álmodozással.
Igaz, nem csak ő álmodott. Judit is.
Judit Buda leánya volt. Lelkében benne élt Buda 

minden álmodó irrealitása, a múlt századból itt fe
ledkezett romantikája, girbe-görbe, zeg-zúgos siká
torok, hegyes-völgyes utcácskák repedezett falai 
árasztották miagukból. Pestet csak a Duna választja 
el Budától, azt is átívelték) a hidak. De Tabán és Pest
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között hatalmas világ volt a választófal: az álomvi
lág. S Judit a  Tabánban gondolkozott.

— Mi az, hogy asszony? Mit jelent ez?
És ahogyan igy éjszakánkint gondolkozott, mind

össze azt tudta megállapítani, hogy a  (leány ajkkor vá
lik asszonnyá, ha a szerelmesével elmegy a  templomba 
és a pap előtt kimondja a holtomiglan!. Ezután kö
vetkeznek bizonyos dolgok, amelyek furcsák, az em
bert pirulni késztetik, de amibe bele kell nyugodni, 
mert ez 'hozzátartozik a szerelemhez, házassághoz. 
Ennél tovább nem jutott lel.

És kétségtelen, hogy Judit szerelmes volt. Sze
rette őt.

Nagyon szerette. Ha valaiki azt mondta volna, 
nem lehet a felesége, azt hitte volna, meg kellene 
halni. És szívesen is halt volna meg, nem lett volna 
semmi, ami aiz élethez kösse. Ha valaki azt mondotta 
volna, nem lesz mindig így, ilyen zavartalan nyuga
lomban, szerelemben, kinevette volna.

Judit a Tabán leánya volt. Egy nyugalmazott 
tábornok nagyapa és egy biedermeyer nagymama ne
velte. S íaimit a m|ama realitása mondott, azt lefokozta 
az öregek romantikája.

ö Finta Gábor már nem tabáni volt. Nem Volt 
pesti sem, de tabáni sem. Budai volt, mióta felnőtt és 
-elszakadt Szombathelytől. Ismerte a  hidakat, amelyek 
Pestet Budával összekötik. De ritkán járt a leikével 
Pesten. Ha lelke többet járt volna Pesten, nemi viselt 
volna jegygyűrűt, miért Budával szemben még Pest is 
realitást képviseli. Hát így, míg Judit csak álmodott, 
ő nemcsak álmodott, ő számolt" is. (Komolykodva. 
Istenem, milyen fiatal volt!
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Napokig számolta péltául, hogy mennyire lesz 
szüksére a „nászutaizáshoz". Eleinte Velencére gon
dolt, Olaszországra. Aztán megelégedett azzal, hogy 
Becsbe viszi Judibot. Az is nagy szó- Hiszen a, Ta
bántól a Lip ót-körú t is nagyon messze volt. És Judit 
Bécsről naigyon sokat hallott. A nagyapa sokáig szol
gált Béősben. Tőle tudta Judit, 'hogy Becsben van a 
Práter. De tudott az óriáskerékről is, hallott Schön- 
brunnról és a nagyapa elbeszélésiéből, imiost ezt gyak
ran szokta mesélni, pontosan tudta, milyen volt 
•a Bnrg előtt az őrségváltás.

Hogyan örültek Becsnek!
Finta Gábor most annyi év után, ült a kályhánál, 

míg mögötte egy különös ismeretlen asszony a  vacso
rát készítette és egy áprilisvégi vasárnapot látott. Az
nap korán kopogtatott be Juditékhoiz. Judit kipirult 
arccal már készen várta. Világoskék könnyű ruha 
volt rajtra) és a napsütésben csillogott aranybaja. Ün
nepi feketében volt a nagymama is. Fekete selyemruha, 
fekete babokkal. A nagypapa kikereste a sifonérból 
az egykori ,,waffenrockot“. Mikor négyesben kiléptek 
az utcára, mindenki mosolygott. Először a fiatalokon 
imlosolyogtak, jólesően, azután pedig a nagypapán. 
Olyan furcsa volt abban az első világháború utáni 
időben az új uniformisok között, lamint büszkén lép
delt rég elmúlt császári és királyi díszében. Az ember 
hirtelen azt hitte, hogy egv látliatatlan kéz megra
gadta az idő óramutatóját és visszafelé csavarva le
törölte az utolsó évek zivatarait. És visszaviittie a régi 
világba. Amikor vasárnap délelőttönként a, főtéren 
zenét .adott a k. u. k. gyalogezred zenekara és a déli 
szpgolsi ‘miséről jövő előkelőségek mély tüazitíelletitel
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köszöntötték az ezredparancsnok, pardon! Regimeiits- 
komrriandacnt feleségét. . .

Judit és ő persze nemi erre gondoltak akkor. Ha
nem megremegtek, amikor megpillantották a kriszti
navárosi plébániatemplomot. És Ikipirultan, izgatottan 
ültek be egyik pad'bai Talán a nagymama volt a leg- 
izgatotítabb. Áhitattail álltaik fel evtamigéJiumkor, mé
lyen meghajtották magukat, amikor sanctusra csen
gettek és amikor elkövetkezett az Urfelmutatás pil
lanata, őszinte érzéssel érintették meg mea-culpázva 
mellüket.

S azután jött a szentbeszéd. Nem vették le sze
müket a fiatal papról, de ia szavát nem értették. Egyre 
azt várták, hogy mikor lesz vége a  szentbeszédnelk.

Sokáig tartott, de ez is elkövetkezett. A pap még 
egyszer imádkozott a  hívekkel, azután á ttért’a kihir
detésekre. És ekkor először hangzott fel a házasságra 
lépni iSzándékozók nevei között Kovászmay Judit és 
az ő neve.

A nagymama szeméből kibuggyant egy könny
csepp, a nagypapa krákogott, ők pedig a pad alatt 
egymás kezét szorongatták.

— Még két h é t. . .
Haha! És ez lázi asszony itt azt kérdezi: hogy ő 

nem volt-e fiatal! Hát volt! Most szinte percről-percre 
élltíe át azokat a régi napokat.

A gyárban már körözték az ívet, amire mindenki 
felírtál, mennyi pénzt szánt a nősülő kolléga megaján
dékozására. Hármas bizottság vásárolta a  perzsaisző- ' 
nyeget. ö kitisztíttatta és kivasaltatta frakkját, utána 
nézett, van-e tiszta kemény inge és Ikimosatta a  fehér 
mellényt és a firakknyiakkendőt. Esténkint pedig át-
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hézte a költségvetést. 1A „&ászút“ költségvetését. Sze
mélyvonat második osztály Béesbe és vissza, három 
ruaipig hotel, reggeli, ebéd, ozsonna és vacsora. Egy 
este színház. Egy délután Práter. És három délelőtt a 
múzeumokban, Schömibrunnbam és a Burgban.

Aztán az esküvő. Hogyan volt, miként, erre csak 
valami ködön át tudott visszaemlékezni. Valami vi
rágillatot érzett, most a  múltból, ami az oltár felől 
áradt, egy szelíd, öreg papot látott fehér fearingben, 
öreges eizviaikat hallott, aminek az értelmét alig fogta 
fel, sok mosolygó úrra emlékezett, akik szorongatták 
a (kézét.

ö nem volt fiatal?
Keleti pályaudvar. Vonat.
A fülkében csak ketten voltak. Összesimúlva 

néztek ki az ablakon. Igen keveset beszélteik és akkor 
is mindig ugyanazt. Győr előtt ő kérdezte meg:

— Szeret?
És Judit mondta lágyan:
— Nagyon!
Győr után pedig Judit kérdezte meg és ő vála

szolta ugyanazt.
És egyszer csak jöttek poggyászt vizsgálni. A 

magyar kialauizt osztrák kalauz váltotta fel. Ausztriá
ban voltak. Judit még sose járt idegen országban. 
Tágra nyílt szemmel bámult meg mindent, ö pedig 
felvillanyozva magyarázott.

Judit kábultam, állott az egykori császárváros
ban.

— Gábor! — sikioltiotta, — oda nézzen.
ő oda nézett. Annak örült meg annyira, hogy azt 

az utcát Ungár-Gassenak hívták. Aztán a villamos
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megállt egy szálloda előtt. No, nem a legelőkelőbb. 
Sem aiz utca., sem a szálloda. Taboretnasse. És a szál
loda neve Sáchsischer Hof. Nászutasok iniem igen 
szokták felkeresni sem az utcát, sem ezit a szállodát. 
De olcsó helly. Eiste mentek a  Práterbe. Szombat volt, 
mindenfelé nyüzsgőit az ember.

— Nahát! — csodálkozott Judit, — ehhez képest 
a Városliget semmi.

És beültek a ringlispilbe, beültek az óriáske
rékbe, keresKitülbukfenceiZiték az elvarázsolt kastélyo
kat, célbaiőttek, jósoltattak maguknak és a végén 
olyan éhesek lettek, hogy hat kiflit ettek meg két ba
boskávéhoz. Estére bor nélkül isi egészen mámorosak 
voltak, ö nem volt fiatal?

Másnap a  Burg volt soron. Judit szédülve hall
gatta, hogy itt, ebben a szobában, amely Valamikor 
ennek és ennek a főhercegnek lakosztálya volt, most 
színész lakik. A másik főhercegnő szobáiban légy ope
raénekesnő tanyázik. Az egykor fényes termekben 
most hivaialszobák, múzeumok vannak.

Azután az utolsó nap is elkövetkezett. Délelőtt. 
Schőnbrunn, délután séta. A séta vége vásárlás és ha
lálos fáradtság. Taxiiha kellett ülni, hogy ai Mariahilf- 
ről hazajussanak a  Sáchsischer Hofba.

Finta Gábor ült a kályhánál és egyre Mária sza
vait hallotta:

— Maga sohasem volt fiatal?
Hát volt! Volt!
Alkfcor is, amikor a  bécsi gyors befutott a keleti 

pályaudvarra. Jókedvűen ugrottak ki a kupéból.
— No gyerünk ai villamoshoz! — sietett ő, már 

szerette volna látni az új lakást.
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Villamosihoz? — kérdezte Judit és hozzásimuit. 
*— Menjünk autón! Olyan jó repülni.

És odiaintettelk! egy taxit. Gyorsan siklottak vé
gig a Rókóczi-úton, át a  körutakon, percek mmilvta ott 
állottáik meghatottan az új lakásban. Először az új 
„otthonban41.

A kicsi „fészekben41, ahol ,jkét szerelmes meg
húzza miagát44 és megkezdi az életet.

Hát ez a  „kis fészek44 nem volt olyan szép, aho
gyan eleinte elképzelték. Ami volt: szép volt. De ami 
nem volt: hiányzott. Kedves volt az előszoba, amit hali
nak nevetek ki. Kedves volt a nagy szoba a régi búto
rokkal, csipkékkel, kézimunkákkal, kedves volt. De 
a háló . . .  Plersze, aiz is kedves volt, Kétségtelenül ked
ves. De nagyon kiesi. És csak egy ágy. És mellette sez - 
long. . .  a konyha pedig ott a fürdőszobában az a gáz
rezsó . . .  Na, azéirt nem kellett volna a  dolgoknak meg
fordulni, Ahogyan fordultak.

Akkor persze ők is csak a szépségeket látták. A 
kényelmes fotölyt, melyben olyan jól lehet összesi
mulni, a csipkéket, melyekből régmúlt idők hangulata 
áradt, az intim .sarkot a seflyemiernyős állólámpával.

Odaálltak az ablaki mellé. Alkonyodon, éppen 
gyújtogatták az éjjelilámpák sorát. Nézték a csodála
tos panorámát. A Dunát a lilalámpás propellerekkel, 
nézték a parlamentet, amint karcsú tornyaival 'kiemel
kedett a folyam fölé. Nézték, azután legymásre néztek 
és csókolózni kezdtek.

A lakás nagyon kedves volt ebben a félhomály
ban. Mint valami puha madárfészek. Tele romantiká
val.

Aztán egészen besötéfcedett. Egv távoli templom
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toronyórája kilencet ütött. Á Pálffy-kaszámyából fel
harsant a kürt. Takarodó. A csendes budai utcákban 
szállt a hang, szállt, belopózott a  sziveikbe és ott me
leg visszhangot támasztott.

—i Este van! — mondta csendesen Judit.
— Este . . .
Valami andalító melegség, klellemes bágyadtság 

ült a  szemükre. Ő odament a villanyhoz és meggyúj
totta. Az erős fény, éles világosság, meghunyorgatta 
őket.

— Hát — mondta. — vacsorázzunk!
— Az ám! Én is most érzem esiaki, hogy milyen 

éhes vagyok! Utoljára Győrben ettünk!
Judit az ebédlőszekrényhez ment, kivette az asz

talterítőt, az evőeszközt, a tányérokat. Megterített. 
Szépen, rendesen, komolyan.

Ő letilt az asztalhoz.
—• így ni! És most, kedves szakácsnő, hozza a 

vacsorát.
— Igenis! — és a feleség kiperdült a fürdőszo

bába, ahol két polc az éléskamrát képviselte, ő  a  pá
lyaudvaron újságot vásárolt, Kiterítette m  asztalnál 
és olvasni kezdett. De alig kezdett hozizá, rémülen lé
pett a szobába felesége.

— Gábor!
Ránézett.
— Tessék, édes?
— Nincs vacsora!
Meglepetten nézte. Nem értette a  dolgot.
Neki ezt eddig a vendéglőben sohasem mondták.
— Nincs vacsora?
—. Nincs.

t  V dndor: S iere lm i házasság
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Aztán védekezve tette hozzá Judit:
— Azt hittem, a mama gondoskodik. Hogy úgyis 

gondolta, úgyis tudta;, mi még nem szereztünk be 
semmit.

Egy pillanatig mind a kettőn zavartam spekulál
tak.

De aztán kiderült az arcuk.
— Annyi baj legyen! Leszaladok és hozok valami 

hideget.
— Már bezárták1 az üzleteket!
Judit egyszerre nevetni kezdett.
— Hogy mi milyen csacsik vagyunk! Itt kétség

beesünk, pedig semmi baj.
— 'Semmi biaj? Nincs baj?
— Persze, hogy nincs. Szépen lemegyünk egy 

vendéglőbe és vacsorázunk. Jöjjön!
S az ő .arcát elfutotta a pirosság. Dadogva mondta.
— Ezt, ezt, a/vendéglőben, ezt nem lehet, édes.
— Miért ne lehetne? — kérdezte (megütközve 

Judit.
® ő nyakig vörösen nyögte:
—. Mert, mert, mert nincsen — pénzem!
Most Judit sízieime nyílt ki.
— Nincs pénze?
—. Nincs.
—i De hiszen aíkjkbr.
Gyorsain védekezni kezdett.
—• Nemi azért mondom édes, igazán nem azért, de 

látja, amikor Bécsibe mentünk, én pontosan kiszámí
tottam, egészen pontosan, hogy mennyit költhetünk 
és . . .

— És többet költöttünk?
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-— Bizony — mondta — de igazán nem aiziért 
mondom, nem szemrehányás. Csakhát, ugye, maga ezt 
is megkívánta, azt is. Aizit a porciellánbaibát, aztán a 
napernyőt, meg hát a Práter. Ott nagyon sok elment. 
Igazán nem azért mondom, de ugye . . .

Judit arcára kiült a  pityergés.
— Én vagyok az oka?
ő  ijedten ölelte át.
— No ne, ne, édes, Judit, nem szabad, ne sírjon, 

hát ki hallott ilyent1? — egyszerre Mid érült az arca. 
— Judit! Semmi baj! Van már vacsora!

— Vacsora?
—* Az hát. Nem emlékszik? Győrben maradt négy 

zsemlye meg egy kis vaj! Vajas zsemlyét vacsorázunk!
Amilyen hamar pityer égni kezdett, olyan hamar 

nevetett is Judit.
— Hiszen ez nagyszerű. Nagyszerű! Mindig sze

rettem a vajiaszsemlyét!
Gyorsan a bőröndhöz. .szaladt és kinyitotta. Csak

ugyan ott volt a zsemlye és ,a vaj. Késsel egy-kettőre 
megkente a  zsemlyéket és jókedvűen majszolni kezdtek, 

ő a pamlagra ült.
Judit az ölébe feküdt.
A csillárt már eloltották, csak a  kis állólámpa 

diszkrét fénye világított.
Enyhe félhomályban, a pamlag ölén majszoltak 

csendesen. A zsemlye már nem volt egészein friss. Rá
gós volt kicsit. Dolgozni kellett vele.

A félhomályban tele szájjal megszólalt Judit.
— Álmos vagyok . . .
— Mh! — mondta ő és neki is megingott a feje.
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Feküdtek csendesen, mindig lassabban, lassab
ban emelték a szájukhoz a zsemlyét.

— Jó ea a  vajaszsemlye! —■ súgta laz asszony — 
magával még a dobostortánál is jobb . . .

•A (Szemhéja le-lecsukódott, aiz. ő feje is le-lezöl
ként. A szájukon már csak félszavak, félmondatok:

— Szeret?
— Szeretem.
— Naigyon?
— Nagyon.
— Akkor jó!
Igen, ő nem volt soha fiatal?
Ilyen fiatal volt!
Csak hát — hát ez csak a kezdet.
K ezdetben mindig igy van . . .

*

ÍFinta Gábor fáradtan Mária felé fordult. Még 
mindig a  vacsorával matatott.

Csendesen visszafordult a  lángok felé.
Hát igen . . .  így kezdődött.
Délelőtt hivatal. Nyomorúságos néhány pengőért, 

mert túlsók a diplomás . . .
S a  mérnökök! már ott tartottak, hogy elmentek 

villám oskakuuiznak.
De azért náluk még nem volt baj. Ebéd után vé- 

gigheveredtek a  pamlagon (és félórácskát aludtak. 
Aztán séták következtek. Kint a .budai hegyekben. 
Bejárták a Rózsadombot, nézegették ta villákat, Kisé
táltok a Hűvösvölgyije, Zugligetbe. Máskor felmentek 
a Halászbástyára és mint a gyerektek úgy játszottak.
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Ba a hónap vége felé kevesebb volt a pénz, nevettek 
és soványabban ettek. Fütyültek a gondra, pénzre, 
szerették egymást és örültek egymásnak.

Juditnak eszébe sem jutott, hogy például szín
háziba is lehetne menni. Pedig lánykiorában oda is járt. 
Mindig nyáron és a budai színkörbe. Rendszerint szom
baton este, vagy vasárnap délután.

A z! első dolog, ami fájt, szeptemberben történt. 
Judit barátnői mindlen évben szoktak rendezni olyan 
nyárbúesáztató muilatságfélét. Valamelyik zöldven
déglőben, szerény, polgári keretek között. Judit min
den évben eimient.

Az idén is megtartották ezt a mulatságot. Az anyja 
szóba hozta Juditnak:

— Jövő szombaton lesz a mulatság. Rendesen öl
tözz fel, nehogy sajnálkozzanak rajtad.

Eiste Judit szólt neki. Ő pedig kénytelen volt ezt 
mondani:

— Nem megyünk el, Judit.
— Miért ne mieinnénk el?
— Sokba kerüli és most másra kiéli a pénz! Nékem 

nincs most pénz,eim|.
Judit nem mutatta, hogy fáj.
:— Annyi baj legyen! — mondta. De éjjel sírt 

titokban.
És azon az estén, amikor a táncmulatság volt, 

először kérdezte meg tőle:
— Ideges, Judit?
És az is először történt, hogy Judit a kérdésre 

nem válaszolt.
Aztán jöttek a külön vállalt munkák, hogy pénz 

legyem. Sokszor egész éjjel dolgozott a „hadiban11.
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Ez ia baj volt. „A ember neon 'hagyja egyedül a 
feleségét".

Egy este odáig fajult a  dolog, hogy Judit, ami
kor bement a szobába, bevágta az .ajtót és ia kulcsot 
is ráfordította.

IS ő reggel úgy ment el, hogy nem kapott reggelit.
Kopogtatott az; ajtón és a felesége nem nyitotta 

ki. Pedig éppen ezen a napon volt a  névnapja.
Szájaszélén ez a  keserű vonás akkor ütközött ki 

először. De íajzért hangos szó nélkül ment el.
Minthogy nem beszélt 'vele Judit, ezen a napon 

pénzt sem kért tőle. És délben jött a fűszeres a szám
lával, Judit nem tudta kifizetni. Azt mondta, jöjjön 
holnap.

!A fűszeres szemtelen.
— Ezt már ismerjük!
ő  ezalatt virágktereskedésben volt. Csokor virá

got köttetett a  felesége névnapjára. Már el is felej
tette a kis zivatart.

Jókedvűen, kezében virággal állított be:
— Az Isten éltesse, édes!
Judit kikapta ia kéziéből ia virágot, a földhöz 

vágta és taposni kezdte.
—i Nem kiéli a 'virágjai! Maga se kell! Hagyjon en

gem békén és szégyelje magát!
(Meglepetten állott.
— Be édes, én a  legjobb szándékkal —
Judit sírva tombolt:
— Nem kell! Vigye a  virágját! Inkább fizesse ki 

a számláit! Én nemi maradok itt.
Ekkor rohant el ő először hazulról.
Hideg januári este volt, de nem érezte .a hideget.

134



Kalap nélkül rótta, az utcákat és hiába igyekezett 
magával számot vetni, nem tudott. Legszívesebben 
sírni szeretett volna.

Már elmúlt kilenc óra, amikor hazakerült, A háló 
ajtaja be volt .zárva. Az asztalon nem volt vacsora.

Csendesen leült taiz asztalhoz, előterítette az ira
tait és dolgozni kezdett. De a fájdalom kimerítette. 
Hajnal felé, három órát még hallotta ütni, ültében el
aludt az asztal mellett.

Judit hat órakor ébredt feli. Niagy vollt ia csend. 
Azt hitte, imiég most sem jött meg az ura. Kinyitotta 
az ajtót.

A lámpa égett s az ura az íróasztalra borulva 
aludt.

Hirtelen végigfutott benne valami, hogy rossz 
volt, csúnya volt, hogy nem lett volna szabad így csi
nálni, hiszen ez az ember érte dolgozik.

Ama ébredt, hogy a  felesége a  kezét csókolja.
A dolog megint rendben volt. Egy hétig.
Aztán valami megint történt. Emelkedett a  ház

bér, vagy valami más ilyesmi.
Ö este nem akart lefeküdni. Külön mlunkával 

akarta megszerezni a  hiányzó pénzt.
Judit erősködött. Feküdjék le. Hiába magyarázta, 

hogy nem lehet. Judit megsértődve ment be a szo
bájába. '

ő  pedig leült dolgozni. Dolgozott reggelig. Reg
gel borzas hajjal, gyűrött arccal, de elvégzett munká
val kelt fel az asztal mellől. A ruhája rendetlen volt, 
gallérja nyitva. Fáradtan az ablakihoz ment és kinyi
totta. Józan reggeli világosság áradt a  szobába.

Benyitott a hálóba. Meglepetve látta, hogy fele-
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eége felöltözve a ©ezlónon fekszik és alszik. Melléje 
ült, gyengéden megérintette:

— Judit! Reggel yiam!
Az asszony hirtelen felült és tétován nézett kö

rül. Amikor meglátta öt, ingerülten iái másik oldalára 
dobta magát. t

—Hagyjon engem!
— De édes! Hát nem szabad így! Micsoda dolog 

ez! Mire való ez?
— Mit törődik maga azzal?
— Szabad ilyent mondani?
Judit ingerülten ugrott fel:
—< Szabad! Igenis, szabad! Elhanyagol, nem- törő

dik velem!
Elképedve hallgatta:
— De Judit! Az Isten áldja meg! Hiszen magáért 

dolgozom.
Judit már kiabált:
— Értem nem! 'Könyörögtem, hogy jöjjön velem 

lefeküdni! Azért <se jött! Beült iái szobájába, felém sem 
nézett. Hagyott magamban egész estei Egész éjjel! 
Reggelig.

Meg akarta fogni ia kezét.
— Tudja, hogy meg kellett csinálnom! — kedves

kedett. — Külön kapok! érte pénzt! Ami megmarad, 
magának adom! Kalapra!

— Nekem nem kell!
Ekkor lépett be Judit tanyja. Egy pillantással át

látta a  helyzetet. Nyomatékkel köszönt.
— Jó reggelt!
ö kínos meglepetéssel köszöntötte:
— Kezét csókolom, mama.
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Az özvegy körülnézett.
— Kár, hogy nem most van itt az öreganyád!
ö már reggelizett.
—* Nincs értelme az idegeskedésnek — mondta 

evés közben — amig reggelire megvan ai jó meleg 
kávé, a ropogós zsemlye. . .

A felesége végigmérte:
—■ Meg ebédre a káposzta, meg a tök! Meg a fa- 

sirozott!
ö bólintott.
— Igen, igen! A káposzta meg a tök! — sietve 

megtörölte a száját. —* Addig nemi szabad lelégedet- 
lennek lenni. No, hát én megyek. Isten vele édes.

Meg akarta csókolni, de elkapta a  fejét.
— Hagyjon engem!
Hogy ő sohasem volt-e fiatal? Hát volt! Volt! 

csak h á t. . .

*

Az ilyen csetepaték egyre gyakrabbak lettek. A 
vége mindegyiknek béke volt, de az. egyiket követte 
a másik. Pedig sohasem komoly dolgon indult a per
patvar. Mindig csak garasokon.

De valaki folyton tágította a  rést, ami a házas
ságuk falán támadt. Nem rosszindulatból, inkább rosz- 
síziul értelmezett szeretetből.

Rendszerint olyankor látogatta meg iá leányát 
Judit anyja, mikor ő a gyárban volt.

Ilyenkor csak nézte a leányát.
— Mit néz rajtam?
— Van mit!
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Judit idegeskedett. Egyszer kihallgatott egy ilyen 
jelenetet™

— Van mit, v-an mit! Fólyton ezzel jön.
— Hja! — mondta azi özvegy — ez a mai leányok 

sorsa. Mind a  mialgia teje után megy!
— Azért jött, hogy korán reggeli prédikáljon? — 

tört ki a leánya. — Még a mama is idegesít?
De 00 özvegy most már folyton ezen lovagolt. 

Mindannyiszor erről beszélt.
— Hát nem illett volna jobb, haj én rám hallgatsz ? 

Most szépen élhetnél! Gond nélkül! Mint hal a vízben!
— Eh! — legyintett Judit. De az tanyja folytatta:
— Jobb ez így? Reszketni, hogy mikor hozná* 

számlát?
— Ne törődjék1 vele! Magamnak reszketek!
— Pedig még most sem volna késő.
■—• Mit (akár?
Az özvegy tiltakozott..
—■ Én? Én nem akarok semmit. Csak mondom. 

Hogy még most sem volna késő! Még csak egy évvel 
vagy öregebb.

Judit gúnyosan kérdezte:
—• Talán volmia is valaki, 'akivel elvétetne?
Az özvegy vállat vont.
— Miért ne volna? Igazi anyának mindenre van 

gondja!
— Látom!
— Gúnyolódj! Nem lehet okosan beszélni veled?
Judit röviden válaszolt.
— Nem!
Az anyja melléje ült.
— Fiatal ember! Negyven.
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— Csak?
— De házia van! — fűzte hozzá.
Judit idegesen nevetni kezdett.
—. Csak nem a háziúr?
Az özvegy feUkiapta a fejét.
— Na és ? Ha az volna?
— Ugyan! — legyintett Judit, de az anyja nem 

hagyta leinteni magát.
— Két 'háza van! Harminckét lakással! 
Csökönyösen ragaszkodott ehhez az ötlethez.
— Akár mindennap színházba mehetnél! Ötszo

bás lakásod: lenne. Négy utcai, egy az udvarra! És 
micsoda bútorok! Te! Olyan dolgod lenne, mint egy 
királynőnek! Selyemben, bársonyban járhatnál! És me
hetnél utazni! Minden nyáron! Akár télen is! Csak tő
led) függ! Te! Nem jön meg az eszed?

Judit ránézett.
— Hát mit kellene csinálnom?
— Mit? — csodálkozott az lanyja, — Elválni!
— Elválni? — képedt el Judit. — Kitől?
— Kitől? Az uradtól!
— Gábortól?

• — Igen!
— A háziúrért?
— Igen.
— És hogy azután az legyen as uratmi?
— Igen.
— A kopasz fejével?
Az özvegyet elfutotta a méreg.
— Kopasz fejével, kopasz fejével! Két háza van!
— Két ház? — fitymálta Judit. — Mi az?
Az anyja most már nagyon mérges volt.

139



■— Hogy mi az? Hát ennek1 az éhenkórász urad- 
niaik mije van?

Judit felált.
— Hogy mije? Két 'háznál a bajusza is többet ér.
És nem hallgatta tovább.
Igen, akkor még minden veszekedés ellenére 

hozzátartozott.
De az özvegy! Az özvegy!
Egyik délelőtt Judit már főzött. Az anyja a szo

bában ült. Aa ajtón csengettek. A bejárónő nyitott aj
tót és bejött a szobába.

— A nagyságos asszony kiimfent?
— Igém! — mondta *áz özvegy. — Miért.?
— A fűszerestől vannak itt.
— Jöjjenek délután.
De a  bejárónő erősködött.
—1 Aszongya, már kétszer itt volt, nem akar el

menni.
Az özvegy kinyújtotta a kezét.
— Mutassa azt a  számlát.
A csellód odanyújtotta.
— Hetven pengő.
Az özvegy már kinyitotta a kézitáskáját, hogy 

kifizesse, amikor hirtelen meggondolta magát és a 
pénzt visszacsúsztatta.

— Vigye a nagyságos asszonynak.
A esieléd elvitte, az özvegy pedig elégedetten mor

mogta:
— Hadd érjen a dolog . . .
Hát érett is. Érett,
Valami bosszantó érzés keletkezett bennük. 

Hogy mindennek a másik a a oka.
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Egyszer a hivatalban egyik Kolléga odaszólt 
hozzá. 1

— Hogy lehet ilyen rettenetes cigarettát szívni?
Ő .elvörösödött és azt mondta:
—i Ezt szeretem.
De voltaképen esak ekkor ébredt a  tudatára, 

hogy mennyire lefokozta az igényeit. Hogy a legol
csóbb cigarettát szívja, nehogy pénzt vonjon el a ház
tartástól ez a  szenvedélye.

Máskor bankett készülődött és körözték az ive
ket, 'hogy kik vesznek részt. Már majdnem aláírta, 
amint az természetes is, amikor eszébe jutott, hogy ez 
pénzbe kerül és otthon majd hiányzik.

Ilyen apróságok, semmiségek feszítették még 
egyre jobban <a húrt. Otthon nem szólt, nem mutatta, 
hogy bántja ez,. De most már nem ment engesztelni, 
magyarázgatni, ha a felesége idegesen viselkedett. 
Előfordult, hogy néha napokig nem beszéltek mást 
csak ami elkerülhetetlen.

Juditnak imár nem is hiányzott ez az elmaradt 
diskurzus. Mostanában éjjel-nappal olvasott. Olvasott 
délelőtt, olvasott délután és olvasott olyankor is, ami
kor aTi ura otthon volt.

Egy-egy este, elég ritkán, legalább a megkivánás 
összehozta őket. Legtöbbször azonban csak egymás 
mellett éltek, nem egymással.

Egyszer azt találta mondani, hogy milyen különb
ség van a tegnap és a ma között.

Judit legyintett.
— Mikor volt tegnap!
— Judit! Én azt hittem, ismereiml magát!
A felesége ránézett.
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— Vannak1 emberek, lakik holtig együtt ménnek 
és mégis idegenek maradnak!

— Judit! — ijedt fel. — Ezt nem komolyan 
mondta?

— De igen! — tört ki. — Végre felnyílt a sze
mem! Mindig csak itt! És káposzta és tök! És fasiro- 
zott! És miaga! Fáradtan, unalmsan! Eh! Nem élet ez! 
Bezárva négy fal közé! Meg lehet őrölni! Csak: tör
ténne valami! Valami, mit bánom én, ami kiszabadít!

— Judit! — ijedt fel ő, — Tudja, mit beszél?
— Tudom! Más él! Délben korzó, este színház. 

Utána tánc, udvarlás, pezsgő. De itt? Hiszen én még 
szép vágyóik! Fiatal! Még nem lenne késő!

— Judit, magát megzavarták a  rossz regények!
— Nem zavarták meg! A regényeknek igazuk 

van! Az életet élvezni kell. A fiatalság, a  szépség nem 
arra való, hogy eltemessék.

Megrándította a  válát.
— Vannak emberek, akik találkoznak, kitérítik 

egymást az életútjukból és közösen olyan utat járnak, 
amelyre külön-külön egyik se lépett volna! Egyszer 
aztán rájönnek erre. Ennyi az egész! Van, aki 
tovább miegy a rosszul választott úton. Én nem akarok.

Aztán egy kétségbeesett este.
— Gábor, kérem!
— Tessék, Judit.
— Ha azt takarja, hogy megint minden úgy (le

gyen, mint régen volt, akkor engedje meg, hogy hol
nap elutazzam.

Meglepetten nézte.
— Elutazzék? Hová?
— Mindegy, hogy hova! Csak innen el! Margit
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és Magda holnap utaznak. Hívtak, menjek velük! En
gedje meg, hogy elmenjek velük.

— Dehát nem értem — mondta ő. — Mit akar? 
Miért akar elmenni? Esi meddig akar elmaradni?

— 'Mit tudom én! ügy érzem, hogy el keli innen 
mennem egy napra, kettőre, egy hétre, mit tudom én, 
azután minden újra jó lesz.

— De hát csakúgy vaktában eleresszem magát? 
Judit! Mi van magával)?

Judit majdnem sírt.
— Értse meg! Nem akarok.1 én semmi rosszat, 

semmit a1 világon! De ne kívánja, hogy idezárva él
jek most, amikor szétpattannak az idegeim!

ö fcüzködött.
— Hát jó, Judit! Ha kívánja, ha úgy akarja nem 

bánom! írok a húgomnak Szombathelyre és odamegy 
két hétre! Levegőváltozásra! Jó?

— Nem, nem! — dkoltott Judit. — Nekem most 
nem levegőváltozás kell!

— Hát mi?
— Élni, szórakozni! Táncolni, élvezni a fiatalsá

gomat! Margitéiba! akarok .mfenni! Meglátja, aztán 
minden jó feszi!

Megfogta a  kezét.
— Gábor! Meglátja, a régi leszek! De ez most 

kell nekem! Kell!
Ö hallgatott.
— Nem engedi meg?
Tehetetlenül intett.
— De igen. Én megengedem1, Judit. Csak pénzem 

nincsen hozzá.
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És végül — Kacagj, Bajozeó! — & 'házassági év
forduló. | ?

Éppen fetkbémegyedkor. Ott volt a nagymama 
is, a kedves öreg nagymama.

Azután kopogtattak az ajtón. A házmester lé
pett be. Ö jókedvűen fordult feléje.

— No? Maga fe itt van? Persze, a házbér! Ma 
van az utolsó nap! Hát várjon csak, rögtön megkapja.

A nagymamához fordult.
— Tudja, nagymama, nekem külön pénztárcám 

van a házbér számára. Minden elsején odarakom be a 
pénzecskét, hogy együtt legyen. És az a pénz nincs! 
Ahhoz nem szabad nyúlni!

A szekrényhez ment és kivette a pénztárcát. 
Odaadta a házmesternek.

— Itt van, barátom! Együtt az egész, számolja 
meg! — .aztán megint a nagymamához beszélt.

—i Hát, drága nagyanyus, meséljen valamit! Mit 
csinál mindig? Zsörtölődik-e sokat a  nagyapóval?

— Hogyne zsörtölődnék, amikor olyan haszonta
lan! — haragudott a nagymama.

— Haszontalan? Hát haszontalan?
— Hogyne, az hát! Mindig nyitott kabátban jár.
— Ejnye, ejnye — nevetett.
A házmester várakozva állott.
— No? Rendben van? — kérdezte.
— Valamivel kevesebb — mondta, — húsz pen

gővel.
Csodálkozva nézett rá.
— Kevesebb? Az nem lehet! Pontosan annyi az!
—< Pedig kérem — erosbödötit a házmester —

mégis kevesebb.
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ö  felállt.
— Rosszul számolt. Majd én számolom meg.
És számolni kezdett. Egyszerre melege lett.
— Nem értem!
Újra számolt. Megint kevesebb volt. A fíiletövéig 

elpirult.
Dadogva mondta,

— Nem értem', nem értem, mind együtt volt. Ta
lán kipotyogott.

Izgatottan kezdte túrni a szekrényt. Repült a 
fehérnemű. A pénz sehol sémi volt.

ö  újra számolni kezdett. Homlokát kiverte a ve
rejték. A húszpengő mindenképpen hiányzott.

A házmester ironikusain mondta:
— Ami nem volt, az, nincs.
Pirult, dadogott.
— Úgy látszik... úgy látszik... valami tévedés — 

majd délután hozok — a 'hivatalból és este kifizetem'.
A házmester nem ment.
'— Most kel, kérem. A háziúr kiadta, hogy három 

órára nála legyen a pénzt.
— Hát... hát mit csináljak, ha most nincs nálam? 
A házmester félrehúzta^ a szájéit, megnyomta a

szót:
— Majd estig én kölcsön ladok a nagyságos úr

nak húsz pengőt. — És köszönés nélkül elment.
Reszketett a  szégyenkezéstől. ;
És ekkor lépett a szobába Judit.
Egyszerre vérhullám borította el.
— Judit! Maga vett el innen pénzt?
— Igen! — mondta természetesen.

10 Vándor: Su re lm i háza*fú j
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IÁ szeme elhomályosodott. Megragadta durván á 
karját és odarántotta.

— Hogy mert elvenni? Mire vette el?
Judit még most is inkább meglepetéssel, mint 

ijedtséggel mondta:
— Istenem, cukrászsüteményre. Utóvégre ma. . .
!Ami ezután történt, az pillanatok alatt játszódott

le.
Ő valamit kiáltott.
Judit felkapott fejjel vissza neki.
A nagymama reszketve állott fel.
A szó zuhogott. Oda, vissza! Két ember ökölbe 

szorult kézzel szemben állt.
A végén egy mondat ütközött ki élesen, durván, 

kíméletlenül.
— Inkább lennék rossz leány, mint így élni maga 

mellett!
A következe percben kezéből repült a zenélőóra. 

Egyenesen az ő fejéhez. A halántékához.
A nagymama elköltött.
Ő értetlenül, véres fejjel nézte a. feleségét. Az

után lehajolt m  óráért, felvette.
Zsebkendőjét véres homlokára szorította és tá- 

molygó léptekikéi elment.
Az évfordulón. Az első házassági évfordulón.
Igen.
Hogy ő sohasem volt-e fiattal? Hát volt! De...
Hirtelen Mária hangját hallotta. Kedvesen, vi

dáman csengett, tele volt szívességgel'.
— Mérnök úr... kész a vacsora. 1
•Ránézett.
Nézte kedves arcát, a meleg szemét, a készségét.
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ahogyan aj nyomorúságos asztalon jókedvvel vacso
rát készített kettőjüknek.

!Judit... Ha ilyen lett volna!
— Köszönöm... — tört ki belőle.
Mária csodálkozva nézett rá.
— Mit?
— A készségét! A hangját! A mozdulatot, aho

gyan kezében (azt a tállat tartja!
— Maga szamár! — mondta Mária és letette az 

asztalra a tálat

YH.

Már túl voltak a vacsorán.
Fintía Gábor nézte az asszonyt, aki ott ült a 

kályha mellett, behúnyt szemmel, fejét a széktámlája 
felett a falnak támasztva, hallgatagon.

Nagyon szép volt. És nagyon finom.
Csak mintha nagyon fáradt is lett volna.
Az asszony nem mozdult. Szemét sem nyitotta ki.
— Különös dolog (az idő — mondtat Az a furcsa 

és az szomorú benne, hogy vissziahozhatatlan. Folyton 
mozgásban van. Nincsen pillanatnyi nyugta. A na
pok, a 'hetek, az évek úgy lopakodnak el az ember 
melllett, mint az árnyékok. Nyomukban nem marad 
semmi, csak! üresség.

Hinta Gábor nézte.
— És az emlékek.
Az asszony mélyet lélegzett a fenyőfaillatú le

vegőből. i 1
— Igen, hát laz emlékek...
Felállt. , 1
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Abban a pillanatban felemelkedett a mérnök is.
— Kavarom?
— Nem, nem, dehogy,
— Késő van.
Az asszony az ablaknál állott.
— Tizenegy felé járhat. Milyen sötét van ma 

odakint.
Finta Gábor mögéje állt.
— Sötét? Fényük a hold! Minden átlátszó, fehér!
Az asszony hirtelen megremegett.
— De balett fény! Mindent eltemet ez a 'havazás! 

— a fiatalember felé fordult. — Különös ez a maga 
kis élete liftt a fehér, hallott világban! Ez ai kis kunyhó... 
Mintha csak olyan ember építette volna, aki felejteni 
akar.

Csend.
— Különös lehet itt az élet!
Megborzongott.
— Maga nem fázik?
— Nem, — mondta Finta Gábor, — úgy érzem, 

elég meleg van. — Egy pillanatig csend volt a  kis szo
bában. Aztán megint iaz asszony.

— Volnia véletlenül egy cigarettája?
— Csak! pipázom. És vendég ritkán jár erre. Saj

nálom. Eddig nem dohányzott. Ha tudtam volna... A 
kantinban kaptunk volna,.

Mária nézte a  férfit. Hosszan, sokáig.
— Mit kutat rajtam — kérdezte Finta Gábor.
— Különös ember miaga!
— Miért?
Az asszony keze megrebbent.
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— Nem kérdezi, miért jöttem, mit akarok, med
dig szándékozom maradni.

— Kért, hogy ne kérdezzem!
Az asszony száján most kicsit durván robbant 

a szó.
— Szomjas vagyok!
Fintia' Gábor már nyúlt az üveg után.
— Hagyja! Nem borra!
— Ha tudtam volna. A kantinban van pezsgő is.
— Nem pezsgőre.
— Kérem, ha parancsolja, valami nagyon erős, 

nagyon közönséges pálinkám van a szekrényben.
— Adjon! Nagyon jó tesz!
Finta Gábor a szekrényből üveget húzott elő, 

vastag snapszois poharat és töltött.
Csak az asszonynak, magának nem.
Mária egyetlen mozdulattal felhajtotta.
Aztán visszaült & kályha mellé.
Szótlanul ültek még egy darabig. Talán a kály

hában lobogó hasábok tüze, talán az égető ital tö
mény heve lassan színt lopott iaz (asszony arcába.

— Mire gondol? — kérdezte a férfi.
— Az édesanyámra. Aki nem tudta elviselni, 

hogy én is vidéki asszony legyek és tizenhatéves ko
romban elvitt ahhoz iaz olasz énektainárhoz, ki meg
állapította a hangomról, hogy csudálatosán tiszta, 
csengő szoprán. Aki megjósolta, hogy valamikor még 
világhírű énekesnő lesz belőlem. Különben, nagyon 
ellenszenves, goromba ember volt. Kicsi, öreg, ko
pasz....

— Szóval, emlékek nyomják.
— Emlékek.

I
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— Ha nyomják, miért nem akar a nyomástól sza
badulni? Vegye le magáról, beszéljen!

Mária ránéziett. Száján durván lökődtek ki a  sza
vak.

—- Mit beszéljek? Hogy boldog voltam, híres ün
nepelt, hogy legszebb szerepem Leonóra volt a Trou- 
badourban? És hogy százötvenszer játszottam Párás
ban, Becsben, Newyorkban, Milanóban?

Megint ivott.
— Miről beszéljek:? — érdes volt a hangja. — 

Forró hang vers eny esték ről, operaelőadásokról, ami
kor tetőtől-íalpig fehérbe öltözve Erzsébetet énekel
tem és (a szemben levő páholyban ott ült az egész ural
kodó család?

Fintia Gábor őszinte érdeklődéssel Kapta feli a fejét.
— Maga énekesnő?
—- Mindegy. Jó így ebben a nagy csendben, eb

ben a laissú hóesésben, imlely úgyis eltakar mindent, 
névtelenül lenni. Azi ismeretlenségnek is van gyö
nyöre.

Finta Gábor nézte.
— De magán nem látszik semmiféle gyönyörű

ség — egy pillanat csend). Aztán más hang. — Egyéb
ként én is< irigyeltem már embereket, mert seriki sem 
tudta a nevűket, mert senki nem1 nézett rájuk, ami
kor beléptek egy zsúfolt helyiségbe

Az asszony szeme valahová a  messzeségbe me
rült, de olyan intenziven, hogy eu férfi megkérdezte:

— Mit lát?
—■' Magamat. Odahaza. Fekszem az ágyamban 

és a szobám négy falát nézem. Az ágyam keskeny, sö
tétbarna faágy. Mindössze egy lámpa ég a szobában,

150



ernyő nélkül. És az ágyammal szemben nehéz bútor
darab áll, fiókos szekrény. Amilyen a nagyanyánkról 
szokott ránk' maradni. Faragásokkal. De ezen nincs 
egyetlen faragás sem. Sima és nagyon egyszerű.

A férfi észre sem vette, hogy rövid pipája ki
aludt. [Figyelte az asszony szavait. Ahogyan talán 
utoljára gyermekkorában figyelte dajkájának meséit 
a kacsalábon forgó kastély csodáiról. Olyan volt a 
hangja is, amikor megszólalt. Mint egy gyereké:

— Egészen másképen képzelte el az ember egy 
híres énekesnő szobáját.

Az asszony ijedten nézett rá. Hangjában határo
zott rémület volt.

— Ki mondta magának, hogy én énekesnő va
gyok1.?

— Maga!
Mária döbbenten elkapta a tekintetét, aztán hal

kan, zavartan mondta:
— Persze. . .  — Egy pillanatig 'hallgatott, majd 

gyorsan, lázasan beszélni kezdett. — Ez azért van, 
mert az én szombába nagyon kevesen léptek be. 
Ugye, egész életem az embereké, reggeltől késő estig 
ők|et szolgáltam. Miattuk tanultam, kínlódtam olykor 
hetekig egyetlen egy hanggal, hogy az ragyogóan, 
csillogóan, megelégedésükre szálljon feléjük. Miattuk 
.vigyáztam mozdulja tairprí, [ alakomra, beszédemre, 
nemcsak a színpadon, hiszen ugye, énekesnő, felis
mernek, bárhová megyek1, akárhol megjelenek, étte
remben, az utcán, divatszalonokban . . .

Gyors mozdulattal az (asztalon álló, talpatlan po
hár után nyúlt, melyet a férfi készséges sietséggel 
nyújtott oda neki. Olyan volt ez a mozdulat, mintha
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meg akarta volna előzni, mintha siettetni akarta volna, 
hogy igyon és aztán beszéljen, meséljen tovább.

Pedig, egyszer, egyetlen pillanatra, az is
áteikkázott a fején, hogy talán nem is jó meg
hallgatni ennek az asszonynak a szarvait, ahogy 
önmagáról beszél. De aztán érezte, hogyan me
legíti át meg át a  sokfényű csillárok ragyo
gásai, hogyan lesz egyszerre nagyon közel mind
ahhoz, amit egykor régen tervezett, álmodott, szín
háztermek, hangversenvtermeki, melyeket ö épít. Ter
vek, álmok, amiket elhagyott, amiről1 úgy gondolta, 
hogy neki már az: életben sohasem fognak osztályré
szül jutni. Az aisszony szavainak hallatára egyszerre 
lezuhannak az évszázados hatalmas fák, melyekkel 
körülzárta magát, melyeknek árnyékában jó volt ele
inte megbújni, de melyek most már fojtogatták és nem 
hagyták aludni, elrabolták álmait. Az aisszony szavai
nak hallatára széles, nyílegyenes autóutak tárultak 
eléje, általa épített oszlopos szinházfeljánatok emel
kedtek szeme előtt, estélyiruhás nők és férfiak nyü
zsögtek körülötte. Ö pedig ment, fiatalosan, jóked
vűen, karján egy asszony.

Judit?
Vagy ez az asszony, Mária?
Nézte az asszonyt. Hófehér ruhában látta, amint 

a  két gyertyatartóval kézében letérdepel' Scarpia. 
holtteste mellé és csendesen, mégis nagyon mélyről 
fakadóan megszólal egyszerűen zenekartól kisérve.

„És ettől reszketett egész Róma.“
Nézte az asszonyt és egyszerre arra eszmélt, hogy 

az asszony még mindig beszél. Isten tudja, talán kér
dezett is valamit és ő ném) féléit szavaira.
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— Talán maca, akii mindig' itt élt, ebben <a magány- 
ban&t, el sem tudja hinni, mit jelenthet az egyedüllét, 
mit jelenthet ez a cellaszerű szoba nekem. . .

A férfi felkapta a fejét.
—- Én sem éltem mindig itt, mindig így! Valami

kor én nagy, színes álmokat álmodtam! Terveim vol
tak, melyekről tajzt hittem, elkápráztatják az egész vi
lágot.

— És?
Csend. Aztán halkan:
— Az ember messzire csak akkor jut el, ha van, 

aki együtt megy vele. Egyedül, magányosan, hosszú 
az út. Egyszer csak elfárad laiz ember és nem jut to
vább — egy tehetetlen kézmozdulat. — Az én lábaim 
eddig vittek. Vasútépítés, Nem én építem. Egy va
gyok a sok közül. Más állmát segítem a megvalósulás 
felé.

Az asszony ránézett.
— Senkije sínes?
Csend.
— Senki a világon.
Az asszony keze megrándult, mintha simogatásra 

akart volna elindulná.
De Finta Gábor felkapta a fejét és a kéz torz 

mozdulattal megakadt » levegőben.
— Sok szamárságot beszéltem össze.
MoiSt magának is töltött az erős pálinkából. Kiitta.
— Kérem, ne haragudjék rám. Természetesen ad

dig marad itt, amíg akar. Nagyon meg tudom érteni, 
hogy elmenekült a tömeg elől. A színésznő élete. . .

Az asiszony hevesen megrázta >a fejét.
— Nem a tömeg előli Magam elől! A magány elől!
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A fiiaital mérnök értetlenül nézett rá.
— Magány elől, a magányba?
Az asszony felállt.
— Miagam sem tudóim. Egyszer olvastam valamit 

a® ámokfutókról. Elfogja őket valami. Valami, ami
nek nem tudnak neveit adni, aminek' nyoma sem volt 
addigi életükben. És békés, kiegyensúlyozott emberek 
néki vágnak ia világnak1. Nekivágnak és rohannak, 
rohannak és nincs megállás többé. így fogott el en- 
gem| is egy eddig ismeretlen érzés. . .  az elmúlás ér
zése. Megéreztem egyszerre, hogy a tegnappal elmú
lott egy nap, egy résve az életemnek. Értse meg, nem 
az fájt nekem, hogy több lett iá® éveim száma, hogy a 
fiatalok közül egyre többen tekintik tiszteletreméltónak 
koromat. A gondolat döbbentette meg, hogy a  csontjaim, 
a vérem, az erek, melyekben a vérem kering, mind ez 
fáradtabb lett, öregebb, elnyűttebb, eltűnt a tegnapi 
nappal, aztán a maival, a 'holnapival. Aztán egy egész 
héttel, hónappal és megint ki van az esztendő. Neki
indultam, hogy elszaladjak' előle.

Döbbenten nézett rá a férfi.
— Maga? Hiszen ragyogó a fiatalsága, ragyogó 

a szépsége! >—. egyszerre feicsaJttant a  hangja. — Fan
tasztikus ez! Már egy órája beszélünk és egyetlen sza
vát sem értem! És azt hiszem, maga sem ért 'egyetlen 
szót sem abból, amit én beszéltein! Kínlódás ez! Mond
ja, miért nem beszélhetünk nyíltan, egyszerű szavak
kal? Így, meg így, ez meg az, ezért és ezért. Miért 
nem kérdezhetem meg magától egyszerűen, kezét a 
kezembe fogvtai, hogy mondja, Mária, mi fáj magá
nak!, mi baja van?

Az asszony szeme egyszerre megtelt könnyel.
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— Kérdezze meg!
— Kérdezem!
— Rettenetesen egyedül vagyok! Nein kell kö

zönsége nem kell taps, nem kell csillogás! Egyetlen 
ember kellene, aki megfogja ia kezemet, egyetlen gye
rek, kicsi fiú, akinek én fogom meg ia kezét! S mert 
nincs, hát rohanok, rohanok' é s . . .

A férfi feje lassan lehajtott.
— Én is ezért rohantam.
Az asszony szeme nagyra tágult.
— Maga?
— Igen.
Lassan odament a rádióhoz, felkattintottái.'
Halk zene.
Mária odafordult.
Tökintete döbbenten megái,lőtt.
A férfi szemében könnyet látott.
Nem egészen határozottan, de kétségtelenül köny- 

nyet jelentő csillogást.
Egyszerre remegni kezdett a szája.
— Gábor!
A fiatalember feléje fordult. Hangja nagyon csen

des volt.
— Parancsoljon! I
Nézték egymást.
A rádióban férfihang énekelt.

„A telegráfdrót oszlopára 
IKét kis veréb egyszerre szállá . .

Az asszony hangja élesen csattant.
— Töltsön!
Finta Gábor töltött.
— Magának is!
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Töltött magának is.
És álltaik egymással szemben, kezükben a po

hárral.
— Ex!
Elgyetíiem mozdulíaíttal! felhajtottak. i
Az asszony kezéből (kihullt a pohár.
Szteme lecsukódott, arca megnyúlt.
— A telegráfdrót oszlopára . . .
Finta Gábor csendesen folytatta:
— Két kis veréb egyszerre szállá . . .
— Igen. . .  — mondta halkan az • asszony. —

Csókoljon meg.
Finta Gábor megremegett.
— Mária!
És újra a halk, meleg, mélységes, vágyó 'hang, a 

megnyúlt arc, a 'lecsukott szem!
— Csókoljon meg . . .

*

Aztán feljött ia hold. Ezüstös fénye beszökött az 
ablakon a  kis szobába.

Egy férfi és egy asszony arcát világította imjeg.
Lázasan csillogó szemek, űzött, hajszolt, meg

nyugtató szavakra szomjas női hang.
— Mondd! Mondd! Beszélj!
— Már csak néhány hónap és a  vasút megindul! 

Addig itt maradsz velem!
— Igen, igen!
—* Rohanok haza hozzád, az ajtót bezárjuk és 

csak egymásnak!
— Igen, csak egymásnak!
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—• Nem engedünk be senkit! Se>m embert, sem 
árnytait!

— Nem,!
— Nem keli emlék, nem kell múlt, csak te, csali

én! j i
— Csak1 te, csak én!
—i Csak egymásnak! S aztán megyünk Pestre! 

Most nem úgy van, amint az elmúlt háborúban! Ren
geteg munka lesra, rengeteg tehetőség. Gondolj csak a 
rengeteg pusztításra. Városok, hidak, vasútak! Szín
házak! és királyi paloták! Múzeumok és mit tudom én! 
Ezt mind fel kell építeni! Te! Eddig semmivel sem tö
rődtem, most ragyogó elképzeléseim vannak! Hidak 
és paloták! Építeni fogok!

— Igen!
— Alkotni! Érted!
— Értem!
— Hogy büszke tehess rám, hogy ne kelljen szé

gyenkezned, hogy. . .  És én rohanok hozzád és min
denhová veled! London, Páris, Berlin! És la tenyere
men! Téged! Akarod?

— Akarom, akarom! Csak egyedül ne!
Odakünn már mintha lassan hajnalodni kezdett

volna.
Lázasan csókolták egymást.
Néha egy-egy hisztériás sikoltást:
— Már nem vagyok egyedül! Nem vagyok ma

gam!
Aztán újra csók, majd lassan elpihentí, elnyúló 

tagok, megbékélt mosoly, rebbenő simogatás és halk 
suttogás.

— Szeretsz?
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— Nagyon! Te is?
— Igen.
Megremjegő csók egy homlokon.
— Jó éjszakát, édes!
És 'kábult, boldog félálomban ,a válasz, mint a 

lehellet:
— Jóéjszalkát...
Tinta Gábor állt azi ágy előtt.
Máriái aludt már. Szinte egyik pillanatról a  má

sikra zuhant alá a» álom mélységébe.
Állt és nézte.
Megbékélt arcát, arcán a mosolyt.
ügy érezte,’ hogy minden izma dagad az erőtől, 

a boldogságtól.
— Jóéjszakát — súgta még egyszer, aztán láb- 

ujjhegyen bement apró hálófülkéjébe.

*

Finta Gábor feküdt a kemény priccsen, keze a 
feje alatt.

Áz ajtó nem volt zárva.
Halványan látta Máriát, ha (arra fordult.
Hallotta lassú, nyugodt, egyeniletes lélekzetét.
Feküdt a  kemény priccisen, szeme csillogott.
Ennek a  különös estének a képei keringtek 

előtte, egyszer egyik filmkocka fordult a  szeme elé, 
aztán la másik, egyik a  másikba másolódott.

És minden kockán átsütött Mária ragyogó fekete 
szeme, lázas hangja, két gyönyörű kezének megre- 
megő szorításai, ahogyan kapaszkodott belé, a két 
karjába, a hangjába, szavaiba.
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És egyre a csókját érezte.
Azit la forró, tapadó szép meleg szájat, mely fcö- 

nyörögte a  szereteteit, rettentő társtalanság után a tár
sat, a gyengéd, a  féltő, óvó simogaitást, mely alá úgy 
hajtotta oda gyönyörű testéit, mint ia tiklkladt virág 
hajtja te szirmát a  jótékony eső alá.

Finta Gábor úgy érezte, hogy feszül, ropog min
dem rajta, hogy vasköteteket tudna elszakítani.

Vége! Vége a társtalanságnák!
Vége .az ernyedésnek.
Vége ennek az egész szörnyű időszaknak, amikor 

legszívesebben éjjel is hajszolta volna a munkát, 
élőre, előre, csakhogy ne tegyen az a perc, amikor 
haza kell jönnie, ide a  rettentő egyedüliségbe, ahol 
nem várja más, csak" gondolat, ezer éfi> ezer keserű, fá
radt gondolat.

Nincs már egyedül.
Márila van!
Mária!
Egy gyönyörű asiszonv, akinek csillog a szeme, 

ha az ő szemébe néz, aki issza ,szomjasan a hangját, a 
szavait, a mozdulatait.

Aztán lázas képek vad irama lassúdni kezdett.
Megálljunk. Uj étet kezdődik.
Gyönyörű.
Hát szépen, nyugodtan rendezzük el a gondolato

kat, dolgokat, tennivalókat.
Mert ez nagyon fontos.
Egyszer már bebizonyult.
Talán azért is jutott zsákutcába, mert akkor ezt 

elmulasztotta.
Azért jutott ide, Déda és Szeretfalva között egy
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havas erdőszél faházikójába.
Egyszerre hálás érzés fogta e l  Hector! Heotor 

volt az egyetlen társa. Ez a  nagy darab különös pen
ziókutya.

Nagy, értelmes kutyaszemével.
ö várt rá azi ajtó előtt, amikor hazajött.
Ő feküdt oda a lábaihoz, mikor olyan halálosan 

fáradtan, nem a munkától, a munkát szerette, — ha
nem a kínzó gondolatoktól fáradtan odaült a kályhá
ban pattogó fahasábok mellé.

A Heetor. Einta Gábor feküdt a  kemény prics- 
csien. iKieze a feje alatt.

Hát most majd megint másképen lesz.
Megszűnik ez, a  kínzó magány, amikor minden 

este a gondolatok rohamozzák fáradt agysejtjeit. Itt 
is és a munka végeztével Pesten is.

Otthona lesz megint. Nem lakása, hanem otthona.
Persze, a régi. Háború van, nincs lakás. Megint 

csak a régi legénylakás. Ahová egyszer régen annyi 
szeretettel Judittal vonult be

De most más lesz. A nehéz napok elmúlottak, 
most lámpással keresik a mérnököket.

És ő mérnök! Mögötte lesz ez a nagyteljesítmény, 
ez a vasútépítés is.

— Eitünő ember, kérlek! Rélstzt vett a déda-sze- 
retfalvai vasútépítésben.

Most nem lesz gond.
Nem borulhat fel az élet garasokon.
Minden folytatódik ott, ahol az álmodást abba

hagyta.
Csak kicsit éretebb lett.
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És érettebb az is, akivel *— ha itt megindul a va
sút, — visszamegy abba a kaja budai lakásba.

Különben folytatódik! — vagy megvalósul? —• a 
régi álom.

Mindössze nem! Judittal, Hanem Máriával.
Feküdt a kemény priccse®, szeme nyitva.
Jud it. . .
Kísérteties pontossággal látta azt a  hideg téli reg

gelt, atníkor ott a  törvényszék folyosóján utolszior 
találkoztak. Válópörük napján volt ez.

Szótlanul elfordultak egymástól.
Most azt új élet küszöbén még egyszer végigélte 

ezt a sivár délelőttöt, melyet legszívesebben elfelejtett 
volnai, kitörölt 'volna, az 'emlékezetéből. Már jóval a 
tárgyalás időpontja előtt ott volt a folyosón, várta, 
hogy m  az utolsó kínos aktus megkezdődjék. A tár
gyalóterem ajtaja nyitva volt, látta, amikor végre a 
biró belépett, öreg az arca. ö  állt a folyosón és fél
szemmel figyelte, hogy odabent imi történik.

Az ügyvédek! felálltak.
A biró fáradta®, érdektelenül szétnézett,
•—- Kezdhetjük, uraim? Itt vannak a felek?
Szürke,, fáradt volt a hangja.
Egyszerre hangzott az ügyvédek válasza:
— Igenis! *
— Hát akkor kezdjük.
A biró leült, elővette az aktát és szürkén, mono

ton hangon, mint alkinek semmi köze az egész baga- 
tellhez,, olvasni kezdett.

— Tárgyalja a bíróság Finta Gábor né született 
Kovásznay Juditnak' férje, Finta Gábor ellen indított 
keresetét, melyben házassági közösségük felbontását
U  V ándor: Szerelm i házasság
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kéri. iÁ bíróság felszólította finta Gábort, hogy M, 
életközösségeit állítsál vissza.

Az ügyvédeikre nézett.
— Nevezett a felszólításnak eleget tett?
— Nem!
—< Igazolásul unit terjeszt elő?
Az egyik ügyvéd felállott.
— Felem a visszatérést a  (kiszabott idő alatt el- 

mulaiszitotta, a  vissza némát térés okát nem igazolja.
A tárgyalóteremben szürkén peregtek, a  szavak. 

A folyosón pedig egyszercsak megjelent Kovászimyné. 
Nyomában a háziúrral. Iludlioslka erre az alkalomra 
legvastagabb aranyláncát tette fel. Ö úgy tett, mintha 
nem látná őket. iBevonultak a tárgyalótereimbe. Aho
gyan leültek, volt bennük valami a diadalmas hadve
zérből.

Közben a biró a másik ügyvéd felé fordult.
Az, felállt.
— Felem a tekintetes bíróságtól az életközösség 

felbontását kéri.
Kovász,nayné elégedetten bólintott. Aztán újra a, 

biró hangja:
—. A bíróság áttér Finta Gáborné kihallgatására.
A szolga itt kitárta az ajtót és a terembe szólí

totta Juditot, álki eddig a folyosón m  ablaknál állt és 
konok mozdulatlansággal kinézett rajta,. A szólításra 
gyorsan, határozottan indult, és bent. megállt az emel
vény előtt. A bíró fel sem nézett.

— Neve?
—. Finta Gáborné született Kovásznay Judit.
— Született?
—. Ekkor és ekkor.
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— Hol?
— Itt és itt.
— Vallása?
— Ez és ez.
— A 'házasságot mikor kötötték?
— Másfél évvel ezelőtt.
— Meddig éltek együtt?
— Ez év május ötödikén elhagyott.
— Üljön le, kérem.
Judit’ meghatottan, kicsit félve ült le.
A bíró most őt szólította.
Megkérdezte személyi adatait, jmjajd megint 'az 

előbbi iszavak.
— Üljön le, kiérem.
ö leült.
Judit és ő, háttal egymásnak.
Felállt az egyik ügyvéd.
— Beadott! keresetem értelmében kérem a tekin

tetes bíróságot, hogy felem házasságát Unta Gáborral 
ez utóbbi hibájából! felbontani méltóztassék.

A bíró felemelte a fejét. Csendesen mondta:
— Kérem a házaistársakat, lépjenek elém!
Lassan rájuk emelte a tekintetét, először Judi-

tot nézte meg, utána őt, aztán csendesen azt mondta:
— Törvényes kötelességem, hogy figyelmeztes

sem önöket e lépés fontosságára. Hivatali kötelessé
gem, hogy felszólítsam önöket: béklüljenek ki!

Elkeseredetten, egyszerre robjbanti ki a  bízó be
lőlük.

— Nem!
A rokonszenves arcú, szürkülő hajú biró Juditra 

nézett. Volt a szemében valami fájdalmas.
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— Elhatározott szándéka, kérem, hogy keresetét 
nemi vonja vissza?

Juciit határozottan válaszolt. Ellenségesen.
— Igen! Hűtlenül elhagyott és a bíróság felszólí

tásának sem tett eleget.
A bíró egy pillanatig nézte.
— Igen, — mondta aztán nagyon halkan. — De 

a hűtlen elhagyást valaminek meg kellett előznie. Va
laminek történnie keltett! Mi történt?

Judit arca piroslott.
— Hát... — mondta vörösen, akadozva — egy és 

más történt...
A bíró most ő rá nézett.
— Miért hagyta el a feleségét?
Ö azonnal beszélni kezdett. Mondani, hogy mi 

történt, hogyan történt, szeretett volna minél előbb 
túl lenni a  kényes, aktuson. Az utolsó napon kezdte, 
lakbérnegyed, házmester, szavak...

Juditot egyszerre hihetetlen izgalom fogta el. A 
szavába vágott, nem' hagyta beszélni.

— Nem igaz! — kiáltotta. — Nem így volt, bíró 
úr!

— Nem igaz,?
Judit egyre izgatottabb lett.
— /Csak a  végét mondta el! Csak a végét! Arról 

nem beszél, ami előtte volt.
— Hát mondja el, kérem maga.
Judit; nagyot lélekzett.
— Igenis, bíró úr.
Aztán belekezdett.
Finha; Gábor, most annyi év után, feküdt a
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príccsen, szint© hallotta a felesége hangját, szavait, 
amiket azon a válóperi tárgyaláson mondott.

— Kérem;, bíró úr! Ez nem így van! Tessék meg
kérdezni mindenkit! Mind tudják, hogy szelíd, csen
des természetű voltam egész életemben.

Kovásznayné elégedetten bólintott.
— Én \a légynek sem ártottam. És aizt mondta ne

kem, azt mondta akkor délben, azt mondta bíró úr, 
hogy takarodjam az utcára,, álljak ki iaz utoasarokra, 
mert úgyis odavaló vagyok! Igenis, bíró úr! Ezt 
mondta!

Ö izgatottam, kipirultan ugrott elő.
— Fém igaiz! Fém igaz kérem! Fém így volt!
Judit azonban nem engedte beszélni, szavába vá

gott, szinte leikiabálta, mintha nem is bíróság előtt ál
lanának.

— De igenis, bíró úr! így volt! így történt! Ezt 
mondta, nelk!em mondta, a tulajdon feleségének, aki
hez még aiz árnyék sem fér.

Most már ő sem tudott uralkodni magán.
— Hát igenis, nem így volt! — vágott közbe. — 

Most is ferdít! Elferdíti a tényeket! Éppenúgy, mint 
otthon tette!

A tárgyalás egyre inkább egy felelőtlen nyelve
lés formáját öltötte magára.

Judit egyre izgatottabb lett.
— Ezt mondta! Hiába is tagadja.
Ö nyelt egyet, közelebb lépett. Szája rettenetes 

keserűséggel telt meg.
— Kérem, bíró úr, a feleségem elferdíti a  tényeket. 

Igaz;, én mondtam ezt. Mondtam. Igenis mondtam,. De
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ennek1 is meg volt az oka. Én kérem türelmes ember 
vagyok, de...

Juditj hirtelen nevetni kezdett. (Idegesen, dühö
sen. Hisztériásam.

— Maga? Maga türelmes? Azt meri mondani? 
Nem rest éli a bíróság előtt 'hazudni? Hiszen úgy üvöl
tött, igenis bíró úr, úgy üvöltött, hoigy a szotmiszédok 
is mind hallották! A Rehákék is! A szomszédok mind.

Ö feléje fordult. Hevesen kiáltotta.
— De miért? Miért? Azt nem mondja, hogy mi

ért! Azért, mert azt mondta, hogy fog magának egy 
szeretőt!

Judit magánkívül tiltakozott.
—' Nem igaz, nemi igaz!
—• De igaz! Ezt mondta. Hallotta a lány is, a sa

ját nagyanyja is. Hogy fog magának egy szeretőt, va
lami gazdag embert, akii majd ellátja pénzzel.

Judit szemét elfutotta a könny. Hangjának éle 
egyszerre kicsorbult.

— De azt nem mondja meg, hogy miért mond
tatni? Hogy miért mondtam? Miért nem beszél arról?

— Majd beszélek: arról is — mondta ő, aztán a 
bíróhoz fordult. Judith elles,ukló hangja egy pillanatra 
se lágyította el1. — Kérem, bíró úr, én dolgoztam reg
geltől késő estig. Különóráztam, csakhogy a  felesé
gemnek mindené meglegyen, semmiben hiányt ne 
szenvedjen. És nem volt, kérem, egy nyugodt perceim1! 
Amikor a  hivatalból fáradtan hazamentem, nem fe
ledtető otthon várt rám! Nem jó isizó. Dúlt-fúlt a féle
ségem, zsörtölődött, csapkodta ,az ajtót, ha meg takar
tam ölelni, ellökött magától, ha imleg akartam csókolni, 
kiáltozni kezdett, hogy hagyjak neki békét! Bíró úr
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kérem, elviselhetetlen volt laiz élet vele. Egy jó ebé
det, egy jó vacsorát nem kaptam! Úgy lökte elém, 
mint a kutyák elé szokás a  koncot! Pedig én mindent 
elkövettem, hogy... De minden hiába! Mikor névnap
jára virágot vettem és átnyújtottam, földhöz vágta, 
összetaposta. 1

Judit nem! tudott tovább hallgatni.
— Kérem bíró úr,—  lépett -az emelvény elé — el 

kellett zárkóznom mindenki elől. 'Szégyellem maga- 
matt az ismerősök előtt! A leánykori ruháimban jár
tam, a cipőn kiment a formájából, hiába könyörögtem, 
Hiába kértem, hogy néha menjünk el színházba, -em
berek közé és társaságba. Semmit, bíró úr kérem! 
Semmit sem tett tmeg! Elsején pedig jöttek a  számlák 
és én nem tudtam fizetni!

— Persze, hogy nem tudott fizetni! — csattant 
fel ő. — De miért nem tudott? Én az utolsó fillérig, 
minden pénzemet odaadtam! Magamra semmit sem 
költöttem, mérnök létemre a  legrosszabb cigarettát 
szívtam, Csak hogy minél többet adhassak haza;. Én 
mindent oda is adtam.

Mintha kést szúrtak vollna Judit szívébe.
— Azt akiarja mondani, hogy elköltöttem? — 

csattant fel. — Hát mire költöttem? Csak olyasmire, 
ami kellett! Kesztyűt vettem! Mert rongyos volt az 
enyém. Egy ruhát kellett átalakíttatnom,! mert már 
nem mehettem! az utcára. Máskor meg neki vettem 
új nyakkendőt! Mert a  régi már rojtos volt és szégyel
lettem, hogy így megy a  hivatalába. Igenis! Csak 
olyasmit v-ettem, amire szükség volt!

Lihegve -elhallgatott. Aztán csendesen mondta:
— Egyetlenegyszer költöttem el pár pengőt hi-
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ábavaJlóságra. Pár pengőért cukrászsüteményt vettem, 
mert házassági évforduló volt, eljött a nagymama, a 
(nagypapa... Ez volt a  pazarlásom. — Judit hangja 
egyszerre nagyon elfáradt. — Hát, ez volt bíró úr. És 
akikor mondtam, igenis, mondtam elkeseredésemben, 
hogy ez így tovább nem megy, ez így tovább nemi me
het, ezt én így nem tudom elviselni. Inkább lennék 
rossz lány, aki gazdag szeretőt tart, él gond nélkül. 
És erre az utcára küldött, az utcai lányok közé. Hát 
iáikkor nem tudtam tovább tűrni, ilyent nekem még 
senkisem mondott. Akkor, igenis, nem tagadom, ak
kor...

Aztán csend. Majd miég néhány szó:
— Ez lett a nagy szerelemből...
És egy régi sétát említett, amikor először reme

gett meg a kezük.
ö t ebben a pillanatban egyszerre elöntötte va

lami régi hangulat. Valami ellágyulás. Egyszerre fel
jött az orrába aiz illata ennek a délutánnak. Egészen 
akaratlanul buggyant ki belőle a  szó, ellágyultan, 
szinte fájdalmasan:

— Szeptember huszonegy... Vasárnap délután öt 
órakor... Fehér ruhát viselt kék szalaggal és a hajá
ban is kék szalag volt, égszínkék.

Judit feléje fordult.
— Nem is égszínkék! Már erre sem emlékszik. 

Szégyelje magát! Azúrkék volt. Én jobban emlékszem 
reá, hogy miaga mit viselt! Sötétkék zakó, fehér nad
rág és szalm'akíalap! És az a  nyakkendő, amit én csi
náltam magának a születésnapjára!

Judit szeme egyszerre megtelt könnyel, hangja 
elcsuklott:
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— Bíró úr, kérem! Én azt hittem, a meny ország 
lett az enyém, amikor a  felesége lettem!

ö pedig elpirult, szinte döbbenten nézett rá:
— És azt mondja, hogy én tettem pokollá ezt a 

menyországot? Azt mondja? Hiszen én annyi gyen
gédséggel aikartam...

— Akart... — Judit fáradtan legyintett. — És az 
első hónapban, mikor arra kértem vigyen el egy bálba, 
nem vitt el.

Az ő karja megremegett.
— Mert szerettem! — mondta. — Mert féltékeny 

voltam az egész világra! Azt akartam, hogy senki se 
lássa, csak én! Hogy csak az enyém legyen.

Kovásznayné idegesen mozgolódni kezdett a 
padban. A hentesmester háziúr verejtékező sarccal az 
ÓTaláncát húzogatta.

— És két hónap múlva, amikor arra kértem, 
hogy ne dolgozzék, ezen az egy estén ne dolgozzék, 
hanem jöjjön be hozzám? Miért nem jött?

Tehetetlen mozdulat.
— Nem jöhettem! Dolgoznom kellett!
— Dolgozni kellett! — legyintett Judit. — Nem 

kellettem! Én nem kellettem!
— Szabad ilyent mondani?
— Szabad. Egész nap egyedül hagyott. Délben 

elment és késő estig haza sem jött. Elhanyagolt. Ki 
tudja, hol volt, kinél volt egész nap.

Kovásznayné viharosan fújtia az orrát. Hudlicska 
megértőén krákogott.

— Tudja jól, dolgoztam! Hogy pénz legyen! 
Hogy maga szükséget ne szenvedjen!
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— Igen! Ezt mondja! És egy rongyot sem eng: 
dett venni!

— Szívesen vettem volna. De ha nem tellett! 
Finta Gábor feküdt a kemény priccsen. Keze a

feje alatt.
A volt felesége, Judit hangját hallotta erről a 

régi délelőttiről:
— Ha egyszer! Csak egyszer azt mondta volna: 

édes kis anyám, kis bogaram, itt van, vegyél magad
nak vállárait. Ha csak egyszer hozott volna egy ieifce- 
picike szalagot, hogy díszítsd fel az egyik ruhádat. 
Vagy csak egyszer egy jegyet! Egy színházjegyet! De 
soha semmit, semmit.

Az ő feje lekókadt.
— Látja, mikor én fáradtan, kimerültén hazajöt

tem, magánál1 nem találtam otthont! Pedig egy jó 
szóért az életemet odaadtam volna.

Judit fejét ingatta:
— Osak egyszer hozott volna két darab cukrász- 

süteményt! Hogy láttam volna, .szeget, gondol rám. 
Én lettem volna a világ legboldogabb asszonya!

ö felemelte az ujját.
— Csak emlékezzék! A virágomat összetaposta! 
—- Igen! Mert ideges voltam! Háromszor volt

fenn a fűszeres ia számlával és nem tudtam fizetni. Éri 
mondtam] magának, hogy délben hozzon pénzt! És 
nem hozott.

— Csak este tudtam megszerezni.
Judit megrántotta a vállát.
— Ha tudni akarja. — most már megmondom, 

ha le is dobtam, ha össze is tiportam a virágokat, mind 
összeszedtem. Összecsókoltam, Még mai is megvan.
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Lepréseltem egy ,szálat. De azt maga nem várta meg. 
Elrohant. Otthagyott.

Ivovásznayné rákvörösen fújtatott la helyén. A 
bíró pedig 'hallgatott. Hagyta, hogy ők beszéljenek.

Judit a vállát vonogatta:
— Hiszen... hiszen én nem mondJonnj hogy rossz 

férj volt. Én nem mondom. Maga mondja, hogy tönk
retettem az életét.

— Én laizt sohasem mondtam — tiltakozott. — 
Most se mondom. Jó asszony volt. Csak egy kicsit 
ideges.

Juditból lágyan szaladt ki a szemlreihányó szó.
— Maga is, Gábor, maga is.
Csend volt. Aztán megint Judit:
— Én most sem haragszom magára... Nem kellett 

volna (mindjárt elhagynia engem. Hiszen én... én 'az
ért kedveltem magát.

— És idejutottunk.
— Idie jutottunk.
(Kimerültén elhallgattak. Két szamár gyerek...
A bíró szomorúan nézte őkét.
— Nem volna jó — kérdezte csendesen — még 

egyszer megpróbálni? Mégegyszer, okosabban!
De szinte egyszerre robbant a  szó belőlük, riad

tan, rémülten:
— Nem! Nem!
Kettőjükben már ezek a  rideg, szürke, hivatalos 

szavak maradtak meg:
— Hinta Gábor kijelenti a bíróság előtt, hogy a 

házassági közösséget nem állítja vissza... Hinta Gá- 
borné kijelenti, 'hogy... A magyar szent korona, nevé
ben...
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Rideg, szürke szavaik.
Valamit, ami nagyon szép tehetett volna — meg

ölték a garasok.
Nyomorúságos garasok,.
Finta Gábor most feküdt a priccsen, a másik szo

bában az új asszony, Mária. És arra gondolt, hogy mi
lyen gyerekek voltak. Egy pillanatig szinte ellágyul
tim gondolt 'a múltra. De aztán hirtelen felrázta ma
gát. Ebből elég. Elmúlt, kész.

Most majd másképen lesz.
Most nem kiét gyerek indul el.
S a  garasok hatalma is elenyészett.
Ma már Kovásznayné is elégedett lenne. Finta 

Gábor jövedelmével.
Szemét behunyta.
Aludjunk.
Aztán félálomban:
— Judit...
És még egy szó:
—  Mária...
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VIH.

Reggel, 'almikor felébredt, egy pillanatig nem 
tudta, hogy a tegnapi este valóban megtörtént-e, 
vagy csak álom volt.

De aztán egyszerre kivilágosodott.
Szeme csillogni kezdétt, kiugrott az ágyból, egy 

perccel később már a mosdótáljába töltött hideg vi
zet szórta miagára.

— Nem álom! Nincs már egyedüli A szomszéd 
szobában itt van Mária!

Ilyen gyorsan évek! óta nem öltözött fel.
Már kopogott is az ajtón.
— Tessék!
Benyitott.
Mária ott ült, a  szemébe nézett. De az arcán va

kmi szégyenkező zavar volt. Zavart mosoly.
Azonnal észrevette.
Azonnal meg is értette.
A túláradó örömet — minden rossz érzés nélkül 

— meleg nyugalommá változtatta.
Hozzásietett, de ahelyett, hogy magához ölelte 

és csókolni kezdte volna, melegen a kezére hajolt és 
azt csókolta meg.

S amikor megszólalt, nem tegezte.
— Hogyan aludt, édes?
— Köszönöm — mondta halkan az asszony.
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Éis hálásan rámosofygott.
— Köszönöm — mondta irriiég egyszer.
Megérezte, hogy ez a második köszönet a visel

kedésének szól. Annak, hogy szenvedélyét megfé
kezte.

S hogy ennek az asszonynak' örömet tudott 
okozni, nagyon meleg érzésekkel töltötte el.

Már a reggelinél ültek, mikor kibuggyant belőle 
az első szó, aimi az elmúlt estére emlékeztetett.

— Ha arra gondolok, Máriái, hogy ezentúl min
den napom ilyen szépen kezdődik...

Az asszony kicsit riadtan nézett rá.
— Biztos benne?
A riadt pillantás arra késztette, hogy tréfával 

űzze el a dolgotit.
— A szerelemben —. mondta tréfásan — minden 

lehetséges! Még az is, hogy boldog lesz ilyen ember 
mellett, amilyen én vagyok!

— Miért? Milyen mialga — nézett rá félve Mária.
— Ezt majd magának kell egyszer közölnie ve

lem! Tudja, ha arról van szó, hogy ki kivel lőhet bol
dog, nekem mindig a „méltóságos asszony1* nyújt vi
gasztalást!

— Méltóságom asszony? — nézett rá Mária. — 
Ki az?

— Nem tudom a nevét. De életem régebbi szaká
ban egy bérházban laktam vele. Batiszobás lakása, 
szakácsnője, szobalánya, inasa, perzsabundája, két 
kékrókája, tekintélyes mennyiségű ékszere 9 egy na
gyon kedves, finom, nem öreg, de nem is fiatal férje 
volt. Ez utóbbi maga volt a megtestesült gyengédség, 
figyelem és kedvesség a felesége iránt. Olyanfajta úr,
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ajkit minden rendes nő férjül 'kíván magának, mert 
tudja, hogy mellette zavartalan, hőegyensúlyoizott 
élete lesz. A» egész ház imádta ia „méltóságos urat“. 
Az egész ház boldog lett volna, már a ház hölgytag
jai, ha férjül mondhatták volna. Ha megjelenít a lép- 
csőházba/n, vagy valaki a liftben került össze vele, 
feltétlen jóérzéssel nézte. Belül mosolygott. Csak ép
pen a „méltóságos asszony" volt állandóan olyan, 
mint a  savanyított uborka.

— Osunyta volt? Öreg?
— Ellenkezőleg! Nagyon szép! Akkoriban lehe

tett úgy harmincéves. Sóhajtva vette fel a kékrókáit, 
sóhajtott, miikor felrakta a butonokat, savanyú arcot 
vágott, amikor belépett a 'hatszobás lakásba és nyil
ván elégedetlenül húzta félre a száját akkor is, ami
kor a szakácsnő, szobalány és inas rohant kiszolgálá
sára, vagy éppen egy új briliánst kapott a méltó,sá- 
gos úrtól. No, lehet vagy négy esztendeje, özvegyen 
maradt. Még halálát is rendkívül finoman intézte á 
férje. Otthonától távol, a hivatalában. Hogy feleségé
nél; csak éppen annyi dolga legyen vele utoljára, 
amennyi a divatos gyászruha elkészíttetése terén há
rul egy anyagilag jól szituált özvegyre,

Az asszony ránézett.
— Maga mindig ilyen keserű?
— Miért? — kapta fel fejét Finta Gábor. — Mert 

nem álmodom, hanem úgy látom ia> dolgokat, ahogyan 
vannak?

— Szóval?
— Szóval1 a gyászév még nem telt el, amikor a 

gyászruháhan rendkívül elegáns Iméltóságos ass/zony 
oldalán feltűnt egy férfi. Nem volt sokkal fiatalabb,
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mint a méltóságos úr, ezzel szemben a finomságnak 
nyomait sem lehetett megtalálni rajta. Nem volt finom 
a megjelenése, sémi a ruhája, sem iá hangja, a lépcső- 
házban egyszer sem találkoiztam virágcsokorral, mely 
a méltóságos asszony hatszobás lakása felé sietett. 
Mégis tizenkét hónappal a temetés utáin bérházunk 
esküvőre virradt s ez az új férfi vonult be a  hat szo
bába. Két hét .sem telt bele, a lakásból kétségbeesett 
női sikoltozás hallatszott át hozzánk. Az új férj vere
kedett a feleségével. És közben alko'holgőzt fuvott ki 
magából. Ez aztán gyakrabban megismétlődött. Ez
zel szemben, amikor elkövetkezett a tél, Öméltósága, 
akinek a házassággal a méltóságos címet te kellett 
vetni, levetette a perzsabundát is. Állítólag valaki igen 
jó árat kínált érte. Aztán jó árat íkináltak a kékróká
ért, a butonokért. Én viszont a magam részéről más 
házba költöztem. Az imádott méltóságos asszonyból 
megvert nagyságos 'asszonnyá vedlett hölgy élete el
tűnt a .szemem elől. A régi bérházból csak a fotográ
fust tartottam meg s minthogy igazolvány-képre volt 
szükségem, egyszer megjelentem a régi lépcsőházban, 
Legnagyobb meglepetésemre nem a hatszobás lakás
ban, hanem egy udvari kétszobási küszöbén találkoz
tam a iméltóságos asszonnyal. A gangon térdelt és a 
küszöböt súrolta. Húsvéti nagytakarítás. S mindehhez 
olyan vidáman énekelt, mint egy kis cseléd, aki a  va
sárnapra, a ligetre és a bakájára gondol. — No, mi taz, 
— 'kérdeztem a fotográfust, — Öméltósága ide süly- 
lyedt? — A fotográfus megrántotta a vállát: — aiz a 
kérdés — mondta — ki mit nevez süllyedésnek? A 
hat szobából két szobába költözött, a régi kincsekből 
már semmije sincs, az új férj kéthetenkint egyszer ré
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szegen jön haza és úgy verekszik, hogy <az egész ház 
hangzik a  sikoltozásától, de a nő reggeltől estig dalol. 
Hát ilyen is van...

—< Mondjuk, hogy... volt! —  mondta csendesen 
Mária. — A békevilágban, mikor konjunktúrája volt 
a szerelemnek.

Fimta Gábor nemet intett.
— Olyan idők nem következhetnek el, amikor a 

szerelemnek, a  szerelmeseknek ne volna konjunktúrá
juk. Sőt! Minél isötétebbek az idők, annál jobban lán
gol a szív! Annál jobban keresi a szorosabb kapcsola
tot egy másik szívvel. A múzsák talán hallgatnak, 
amikor a fegyverek csörögnek, de a világ minden sta
tisztikája azt igazolja, hogy háborús időkben házaso
dási láz tör ki. Ilyenkor kötődnek egy napos szabad
ságon az örök frigyek!, ilyenkor áll a harctéren lévő 
szerelmes helyett meghízott az anyafcönywezető elé 
és ilyenkor virulnak legjobban a  kis titkos szerelmiek 
is. Ez így volt a középkor háborúitól az elmúlt világ
háborúig minden csatazajos korszakban. Igaz, hogy 
napjainkig a  háborúk csatatereken zajlottak s nem a 
front mögött száz és száz kilométerre meghúzódó vá
rosokban. Ezideig a mögöttes városok élete, hia korlá
tok között is, biztonságban zajlott. így a szerelem is.

— Szóval, a szerelmi jelenségek búvárának — 
mosolygott rá kicsit tétován az asszony, — a jelen
legi háború folyamán azt kellene vizsgálnia, hogy az 
adott körülmények között is fennállanak-e .azok. a je
lenségek, melyek az elmúlt háborúknak szerelmi vo
natkozásban kísérői voltak. Azt kiéli vizsgálnia, hogy 
vájjon ma is lobognak-e a szenvedélyek, amikor re
pülőgépek bombáitól kell tartani, amikor légvédelmi 

12 Tánehr: Szerelmi házaeeág
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szirénák bőgőse harsan fel békés polgárok utcáin s 
amikor az esték világítását csak a csillagos éjszakai 
égbolt szolgáltatja.

— Én már kivizsgáltam ezt. — mondta Finta 
Gábor. — Még a  nyáron. Három napot Pesten kellett 
töltenem. Az emberekben van valami elpusztíthatatlan 
életvágy és életösztön. A parki padokon csak olyan ra
gyogó szemmel szorongatják egymás kezét a szerel
mesek, mint azelőtt. S menjen el kérem, nyáron egy 
nyári vendéglőbe. Nézze ímeg a zöld levelekkel elvá
lasztott kis lugasokat. Milyen kevés asztal mellett ta
lál három embert, vagy annál többet! Csak párok ül
nek az aszalóknál. S amikor elkövetkezik a sötétítés 
és a lugasokra Táborul a félhomály, meglátja a prímás 
árnyékát, amint bolyongani kezd a lugasok oldalán. 
S a  csillaigfényes éjszaka félhomályában új fények 
gyulladnak ki. A nóta nyomán szerelmesek szeme 
csillan a félhomályban. ;S egy árva hang sem hallat
szik. Karcsú kis kezek simulnak férfiujjak közé is mi
közben a  cigány húrjain felsír a nóta, nincs a vendég
lőknek egyetlen vendége, aki arra. gondolna, hogy ezt 
a félhomályt hadiérdekből rendelték el. Valamennyi 
szentül hiszi és úgy is érzi, mindez egyedül és kizáró
lag azért van, hogy könnyebben csordulhasson ki szi
véből az az érzés, ami egyedül tartja fenn ezt a  keserű 
levében forgó öreg világot! A szerelem...

Szeme megcsillant.
— Édes! Tudja, hogy irigyeltem őket? Milyen 

határtalanul féltékeny voltam magányosságomban 
minden szerelmesre?

Mária melegen nézte.
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— Miért?
— Senkim sem volt! Senki a világon! Én nagyon 

keserű éveket éltem át. Talán ott volt a baj, hogy 
rossz időben születtem. Gyerekkoromból van egy él
ményem. Apáim! vacsora után ült az asztalnál és va
lamelyik régi miniszter beszédét olvasta fel: „Igen 
tisztelt Ház, meg kell érteni végre a társadalomnak, 
hogy a kereskedelemhez és az iparhoz is iskolázottság 
szükséges. Az én ideálom az, hogy diplomás embere
ket lássak az üzletek pultja mögött és az iparosok mű
helyében. Tanult kereskedő, tanult iparos: ez a jobb 
jövő közgazdasága. Akciót kell indítanunk az intenci
ók megvalósítására'1. Hát én nem tudom, hogy meg
indult-e ez az akció, de az én első fiatalságom idején 
kegyetlenül divatos volt!

Mária nézte.
— Egyszer, pedig cudarul kevés pénzem volt akkori
ban, taxiba kellett ülnöm. A végén a soffőrrel vitám 
támadt. Minthogy pedig nem vagyok barátja az utcai 
vitáknak, arra kértem!, mondja meg a nevét. Kérem, 
mondta a soffőr, lehet, hogy önnek van igaza, lehet, ' 
hogy nekem. Mindenesetre okosabb, ha az irodában 
döntjük el. Azzal benyúlt a  zsebébe, kivett egy név
jegyet és átnyújtotta. — Parancsoljon. — Azután 
tülkölt egyet és a következő pillanatban már el is ro
bogott. A névjegyet zsebre tettem és csak otthon ju
tott eszembe, 'hogy megnézzem ia nevét. „Dr. Szabó 
Márton géperejű járművezető." Doktor! Más alkalom
mal Újpesten volt dolgom A nyugatinál felszálltam 
egy villamosra és a perronon szivtam a nem éppen 
langyos levegőt. A kocsin kevesen voltak, nyugalmas 
volt az utazás, gondtalánul nézegettem kifelé. A há-
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iáim mögött két jogászgyerek diskurált. „Tévedsz, 
Justinianus pandektáiról volt szó“ mondta az egyik. 
„Lehet!41 — válaszolta ia másik. — „De egészen bizto
san tudóim, hogy a stoicusoknafc három alapelvük 
volt.44 — „Nem, csak kettő, Honeste vivere, becsüle
tesen élni és neminem laedere, senkit sem bántani.44 
„Volt egy harmadik is.44 „Nem, csak kettő.44 „De egé
szen bizonyos, hogy 'három volt. Gsiak momentán nem 
jut eszembe a  harmadik.44 önneík1 van igaza. Három 
volt ési „suum euique tribuere44 a  harmadik44 — for
dultam a  vitatkozók felé. De a perronon jogászgye- 
rekekndk1 nyomuk sem volt. Csak két kalauz támasz
kodott a motornak... S' az egyik rögtön meg is köszönte 
— egy pillanatig hallgatott. —. Nekem ebben az idő
ben kellett a pályámon elindulni... Talán nem is csoda, 
hogy egyedül maradtam. Hogy nem akadt, aki az 
utamion elkísérjen.

Csend.
— Évek óta olyan egyedül élek, mint egy kivert 

kutyia. Ha visszagondolok ezekre a magányos eszten
dőkre, talán összesen négy hétre emlékszem, amiről 
nem szeretném, ha kimaradt volna, az életemből.

Mária kicsit félénken ránézett,
— Szerelem?
— Nem. Sokkal több annál.
Elhallgatott.
—• Miért nem mondja?
— Nem szeretek beszélni róla! Ha csak gondolok 

rá, akkor felejthetetlein emlék. De ha beszélek róla, 
talán frázisnak hat. És ezt az emléket nem akarom 
sárba rángatni. Ezerkilencszázharmincnyolc. —
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mondta csendesen. — Kom tavasszal átmentem Ma
gyarországból Csehszlovákiába, Tudja, az akkori idő
ben itthon mérnök számára nem voil't hely, azt mondták, 
odaát rengeteg a munkaalkalom. Komáromban roko
naim voltak. Gondoltam, szerencsét próbálok. Ott ért 
a válság. A levegő egyszerre megtelt feszültséggel. 
Münchenben összeültek a hatalmak, Anglia, Francia- 
ország, Németország, Olaszország. A probléma egyik 
részében döntöttek, minket, meg a csehekét pedig 
utasítottak, hogy egyezzünk meg.

Elhallgatott. Egy pillanatig maga elé nézett.
— Viliágháború közepén élünk, most alakul egy 

új világ. Milyen lesz? Ki tudná előre megmondani? 
Az Ítéletet nem mi körtársak mondjuk ki. 'hanem a 
történelem. — De — kérem, ezt ne vegye frázisnak, 
— érdemes volt élnem, -hogy azokat a napokat ott él
tem át, A lélek olyan mélységeibe láttam be, ahová ta 
lán c-sak minden ezer évben egyszer lehet belenézni. 
Kérem, ne értsen félre, ez most nem politika-, nem az, 
'hogy cseh vagy magyar. . .  Láttami idegenékét, akik
nek semmi közük sem volt az eseményekhez és mégis 
szinte sokkot kapták a megrázkódtatástól! Ott voltam 
Komáromban, amikor a csehek meg a mieink leültele 
a tárgyalóasztal mellé. Pesti újságírók jöttek. Egvik, 
aki együtt járt veíejn a műegyetemre, megbetegedett. 
A hajón nyögött. Ideadta az igazolványát. Figyeljem) a 
dolgokat, aztán mondjam: el neki, hogy megtelefonál
hassa Budapestre. Emlékszem, szerda este volt. A 
delegációk azzal keltek fel az asztal mellől, hogy csü
törtökön reggel folytatják ia tanácskozást. . .  Ezen a 
csütörtökön különösen komoly volt az ellenőrzés, kü
lön kordonátlépési engedélyt is követeltek a cseh k!a-
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tonák. Csak .azután nyitottak utat a megyeház ka- 
pujábai.

Finta Gábor magadé nézett. Mintha c.sak magá
nak beszélne.

De most már lökésszerű, drámai mondatokban 
megindult a szó belőle.

*

— Igen. Mindenre pontosan emlékszem.
Tudtuk, hogy döntés előtt állunk.
Hatalmas; bőröndökben iratokat, statisztikákat, tér

képeket hoztak.
'Először a magyarok érkeztek.
!A bét magyar miniszter.
Aztán egy hatalmas termetű pap jött.
Oda köszönt magyarul: Jó reggelt, urak.
Tiso doktor. A csehszlovák delegáció vezetője.
Emlékezem, megnéztem az órámat, pontosam, ki

lenc óra volt, amikor mögötte az ajtó becsapódott.
No most! Valaki nagyot sóhajtott mellettem.
— Azt gondolják az urak, hogy lesz ma döntés?
— Lesz.
— De mi?
Mielőtt valaki választ adhatott volna, hirtelen ki

csapódott &lz ajtó. Tiso reverendája lebbent. Gyors, 
kicsit izgatott lépésekkel, szótlanul átsietett közöt
tünk. Mögötte a titkárja.

Öisszenéztünk. Mi ez?
Egy újságíró mélyen kihajolt az ablakon.
— Autóba száll! — mondta.
Pár perc múlva tudtuk, mi történt.
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Tisot Pozsonyba rendelték. Éppen csak bejelen
tette is arra kérte ia két delegációt, hogy folytassa a 
tanácskozásait, máris indult.

Pél tizenegyig álltunk a folyosón. Akkor egy
szerre kinyíltak az ajtók és <a delegációk tagjai lép
tek ki.

— Délután hatkor folytatjuk a  tanácskozást.
Isiimét néhány perc. Sajtótájékoztatás.
— A csehszlovák delegáció előterjesztette ellen- 

javaslatát.
— És?
—- Etnográfiai szempontok helyett stratégiai köz

lekedési szempontokat helyez előtérbe. Elfogadhatat
lan.

— Elfogadhatatlan . . .
A Zsófia hajón izgalom. Az volt a  magyarok fő

hadiszállása. Egyszerre látjuk, hogy előáll az RR 
400-as kocsi s a  magyar miniszterek be szállniák.

—• Mi van?
— Budapestre mennek.
Izgalmas órák. Egyik a másik után.
Minden szem az országúton. Rögtön hat óra és a 

miniszterek még mindig nem' jönnek.
Kiét perccel ta t  óra előtt a  magyar újságírók is

mét ott voltaik a komáromi megyeházán. Ugyanabban 
a pillanatban állt oda egy CS. jelzésű 'autó. Tiso dok
tor Pozsonyból megérkezett.

De nem jött a  magyfar delegáció. Végre futár a 
Zsófiáról:

— A magyar delegáció vezetői még nem érkez
tek vissza. Kérik, hogy a tárgyalást hét órakor kezd
jék.



Még egy óra.. Lassan idegességeimet leplezve, ki
mentem a megyeház kapuján.

Döbbenten megálltam. Tömött soroltban tíz- és 
tízezer ember. Komárom magyarsága.

Egyetlen hang nélkül, lázas szemekkel.
Mozdulatlanul.
Szürke alkonyati ég borult a tér fölé. Felhős. Ép

pen csepercgni kezdett.
De >senk'i sem mozdult.
Negyedhét. Fél. Háromnegyed.
Egyszerre megszólalt a Szent András templom 

harangja. Héti óra. Először egy harang, aztán kettő, 
három, négy.

Valahonnan reflektorfény osap a szemekbe. Egy 
autó suhan át az utcán, odaáll a megyeház kiapuja elé. 
A magyar külügyminiszter.

Alakja eltűnik a kapu félhomályában.
Tíz- lés tízezer szájról egy nehéz, mély sóhajtás.

S két suttogott szó.
— Megjött! Most!
Megyünk vissza ia folyosóra.
Ném'a csönd. Sókat próbált, sokat látott újság

írók szeme izgatottan fénylik, a szívek a torkokban 
vernek.

Egy perc. kettő, három. Hét.
Az ajtó kivágódik. A folyosón egy magyar mi

niszterelnökségi úr siet át. Odakiáltja:
— Megszakadtak ,a tárgyalások.
Dermedt mozdulatlanság.
Az Isten tudja, hogy a hír miképpen jutott el az 

utcán álló tízezernyi magyar közé. De a következő 
pillanatban mind tudta már. Az állom nem valósult-
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meg. Komárom estére nem öntözhetik magyar színbe. 
Ezek ,a magyar autók néhány perc múlva átrobognak 
a hídon és a kapu döngve újra becsapódik.

Tíz!- és tízezer ember vált bailottsápadttá egyetlen 
pillanat alatt. De hang nem volt. És némi volt egyetlen 
mozdulat sem.

Az autók némán odagördültek a megyeháza kijá
rata elé. Aztán egyszerre a kapunyitásban egy ősz fej 
jelent meg.

A magyar külügyminiszter.
Ebkor történt. Mint egy parancsszóra.
A tömeg térdre omlott. Kérem, ezt igy higyje el, 

ahogyan mondom! Egyetlen szó túlzás sincs benne! 
Egyetlen hang nélkül. Aztán egyszerre tíz- és tízezer 
szájon felhangzott a Himnusz:

— Isten, áld meg a magyart!
A magyar külügyminiszter megállt. Mellette ál

lottam, láttam, az arca halotthalvány tett.
De mögötte halottsápadtak voltak a csehszlovák 

urak is.
A tér zengett.
— 'Balsors, akit régen tép, hozz reá víg eszten

dőt . . .
S a magyar autósör lassan gördült ki ;a határ felé. 

Térdreborulva éneklő magyarok sorfala között.
Megbünhödte már e nép a múltat e jövendőt...
Aztán visszamentem én is Budapestre.
Az eseményeket nem kell elmondanom.
Becs. Belvedere. Döntés,
Másnap behívtak katonának. Azon a novemberi 

vasárnap délelőttön, amikor annyi izgalom után a 
színimagyar Komárom végre mégis magyarrá vált, a
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komáromi Dunahid magyar oldalánál álltunk. A hi- 
don csehszlovák tisztek tárgyiatok a magyar tisztek
kel, de a  túloldalon, az öreg templom alján már tíz - 
és tízezer magyar várt bennünket.

Aztán megindultunk.
(Már elmúlt dél. A hatalmas téren negyvenezer 

ember.
Nem tudom, hogyan közelítsem meg azt a jelene

tet. Ami szinte darabokra szaggatta tata idegeinket. 
Ha azt mondom, hogy negyvenezer ember kapott ideg
görcsöt, negyvenezer ember lett részeg egyetlen csepp 
ital nélkül, még semmit sem! mondtam.

Egy külföldi újságíró állt mellettem. Csúnya, vö
rös kis ember. 'Semmi köze «iem volt hozzánk. A foga 
vacogott, két keze remegett, egész testében didergett 
és a száján nem jött ki más szó, csak ez az egy, 
végtelen sorozatban:

— Jaj, jaj, jaj, jaj . . — Pedig ennek az ember
nek semmi köze nem volt hozzánk!

Két lépéssel előttem egy rongyos munkásasszony. 
Két karja kitárva és mint egy őrült, ordítva, sivítva, 
magánkívül, a  boldogság őrületig fokozott paroxiz- 
musában:

—• Nem .mondhatják többet, hogy büdös magyar 
vagyok! Nem mondhatják többet, hogy büdös magyar 
vagyok, nem mondhatják többet, hogy büdös miagyar 
vagyok . . .

Úgy kellett elvezetni. Már régen zengett a Him
nusz, s a tér túlsó sarkáról még mindig hallatszott az 
önkívületbe réveldt .szakadatlan 'kiállítása:

— Nem (mondhatják többet, hogy büdös magyar 
vagyok. . .
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Külföldi újságírók hátai libabőrzött tőle. Pedig 
tőlünk távol, sőt tengerentúlról valók voltak. Akik
nek ez a nap nem jelentett egyebet, mint riportanya
got. Akiknek' ezian túl nem volt jelentősége annak a 
pillanatnak, amikor huszonkét esztendő után egy
szerre valóra vált a suttogva mondott mese, melyben 
amúgy igazában már senkisem hitt. És mégis egyszerre 
csak egy kirobbanó zokogó hang: a  kis vörös külföldi 
újságíró. Aki egy szót sem értett abból, ami elhang
zott, akinek két nappal előbb még fogalma sem volt 
arról, hogy van valahol a világon egy város, amit 
Komáromnak hívnak, ügy robbant ki belőle a zoko
gás, mint ahogy egy bomba robban. És detonációja 
nyomában egyszerre tíz- és tízezer testet remegtetett 
meg a zokogás legyűrhetetlen exploziója.

Finta Gábor elhallgatott. Aztán lassan megint to 
vább.

— Érsekújvárra néhány perccel a csehek távo
zása után érkeztünk. Még láttuk: az elvonuló csapa
tokat. Üres városba érkeztünk, minden kapu zárva, 
minden ablak, spaletta, redőny lehúzva. S az utcákon 
sehol egyetlen ember. Aztán az őr, aki a  toronyból fi
gyelte, mikor érkeznek a magyar csapatok, meglátta 
érkezésünket és meghúzta a harangot. A következő 
percben a város összes harangjai zengeni, zúgni kezd
tek, pillanatok alatt tízezer ember rohant az utcára. 
Azt nem lehet elfelejteni. A rohanó tömegben egy
szerre egy tízéves gyerek, csillogó szemekkel, magán
kívül odarohant hozzánk és vékony kis hangján, izga
tottan isüvítette felénk:

— A Sárosi itt van?
Öt a Ferencváros centercsatára érdekelte elsősor
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bán. Nem akartunk' csalódást okozni neki. Gyorsan 
rámutattunk egy kövér, szuszogó újságíróra, hogy ő 
az. A Eds magyar többé nem maradt el mellőle. Amig 
Érsekújvárott volt, folyton a nyomában járt.

Egyik éjszaka (kis községben háltunk. Este a fő
jegyzőnél, ahol szállást kaptáim, meghívtak egy po
hár borra. Az asztalnál a következők ültek1: a fő
jegyző és a felesége, egy olasz gróf, két sajtóautóbusz 
soffőrjei, egy villanyszerelő, egy Esterházy grófné 
és én.

Másnap reggel mondtam, hogy milyen gyönyörű 
volt ez a  testvéri együttlét az egyesülés örömére.

A jegyző a fejét rázta:
— Kérem, ez nemi aíz egyesülés örömére történt. 

Mi megtanultuk azt húsz év alatt, hogy egy Esterházy 
grófné és egy autóbuszsoffőr között nincs semmi kü
lönbség. Ha osajk becsületben, jellemben nincs.

Galántáról egy kis cserkészfiú arcát hoztam ma
gammal holtig élő emlék gyanánt. Ott állott az or
szágúton, amikor megérkeztünk.

Ez a kis cseikészfiú inem szólt egyetlen szót sem, 
hang nem hagyta él a torkát. De ahogyan ott állt, öle
lésre széttárt karokkal, ahogy annak a gyereknek a 
szeméből patakzott hangtalanul a könny, azt isoha az 
életben nem fogom elfelejteni.

Tétován Máriára nézett.
— Kérem. . .  ne értsen félre. Én nem a szájamat t 

tépem, én nem akarok itt magyarkodni. Én utálom a 
melldöngető magyarkodást. De . . .  ezt nem lehet elfe
lejteni!

Egy pillanat csend.
— Most háború van. Uj világ alakul. Hogy hol
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nap mi lesz., milyen világ:, ki tudhatja, De .. *
Egyszerre felugrott. Bosszúsan nevetni kezdett.
— Látja, milyen lelkiismeretlen vagyok! Elbe

szélgetem itt 'az időt, mikor odaik'ünn a pályán már 
félórája várnak!

Megcsókolta az asszony kezét.
— Most estig egyedül lesz. — Még nem késő, — 

próbált tréfálkozni — még megszökhetiik!
Felhajtotta bekecse gallérját és kilépett az ajtón.
Nekivágott a hómezőnek.

*

A csúszós föld éjszaka két szivárgót megint be
temetett.

Hetekig dolgoztaik, amig a tizenöt méter mély, 
keskeny árkot imlegásták, utána napokig hordották 
bele a) köveket, amin a talajvíz lecsurogjon s most, 
amikor elkészült végre —. reggelre egyszerűen nyoma 
veszett.

Mint a tátott száj becsukódott.
A munkások káromkodtak. A magyarok hangos 

szóval, a románok csendesebben, de tökéletes egyet
értésben.

A talajt még mindig nem elkerült tökéletesen 
legyőzni, pedig holnap nagy napja lesz a vasútépí
tésnek.

Dédia és Szeretfalva között az új pályán, a hen- 
geralaku alaguton,. holnap robog át először a gőz
mozdony.

Persze még csak próbavonat, egyetlen kocsival, 
de mégis csak nagy esemény.
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Löhoiztá/k iá látványra Budapestrőil az újságíró
kat is.

Minden percben feltűnhetnek az építkezésnek ezen 
a szakaszán is.

Utána délben a központi telepen ebéd a  tisztele
tükre.

Berendelték Finta Gábort is.
Ma csak este kerül haza.
■Még sem bosszankodott. Az összecsukódott árok, 

a kényszerű ebéd sem tudta elkeseríteni.
Az ebédnek még örült is.
Ott a központi konyha raktárában biztosan kap 

pezsgőt.
Csak azt volna jó tudni, hogy Mária melyik 

pezsgőt szereti.
Sőt, általában melyik a jó pezsgő.
Hirtelen az jutott eszébe, milyen kár, hogy Ju

dittal sohasem pezsgőztek. Most lenne valami fogalma. 
De 'hát abban az időben. . .  Szó, ami szó, Juditnak az 
élet ilyen örömeiből nem sok jutott ki! Pezsgőzés!

Még mozi is ritkán. Csak káposzta, tök, fasiro- 
zott. Szegény asszony.

Hirtelen, döbbenten megállt a földet dühösen 
ásó munkások között.

Mi van vele?
Miért foglalkozik itt JudittaJl? Judit nincs. El

múlt!
Mária van.
— Maga ott! — kiáltott egy munkás felé — ki

csit jobbra kanyarodva ásson! Úgy! Ne annyira!
Judit! Ostobaság!
Ennek vége. Uj élet kezdődik. Máriával.
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És Mária más.
Szebb is! Sokkal szebb!
Megint megállt. Sokkal szebb? Judit is csinos 

■volt! Nagyon csinos! A keze, a lába! Nagyon finom. 
És karcsú ialakja is. Pikáns kis arcában az a  nagy 
szeme! Milyen édes tudott lenni az az asszony!

Egyszer ösiswvieszés után, ő késő este jött meg a 
gyárból, reggelig még egy tervet kellett kidolgozni, 
Judit bezárkózott. Az asztalon vacsora sem volt. Csen
desen leült az asztalhoz, kiterítette a rajzlapot és dol
gozni kezdett. Hajnal felé ültében elaludt.

'Judit hatkor felébredt, nagy volt a  csend, azt 
hitte, hogy még mindig nem jött meg, óvatosan kinyi
totta az ajtót. Látta, hogy a lámpa ég és ő íróasztalra 
borulva alszik. Hirtelen végigfutott rajta valami, hogy 
rossz volt, csúnya volt, hogy nem lett volna szabad 
így csinálni, hiszen érte dolgozik. Arra ébredt, hogy 
Judit a kézét csókolja. Ott térdelt mellette, kis pa
pucsban, ahogyan az ágyból kelt ki. Csak éppen nem 
hálóiing volt rajta, hanem rövid kis nappali ing. Sose 
szerette a hálóinget.

Nagyon szép volt. Mikor szemében könnyet is 
látott, egyszerre elfelejtett minden sérelmet, veszeke
dést. Felugrott, ta® asszonykát magához szorította s az 
remegve hozzásimult, két szép karját a  nyakára fonta. 
Mikor megcsókolták egymást, még remegett a szája, 
de olyan jó meleg, olyan jó puha volt. Judit.

— Nem! Ez őrület! — ordított fel és a munkások 
csodálkozva néztek rá, nem értették, hogy mi baja 
van.

Maga is1 észretért. Próbálta a kitörést magyaráz - 
hatóvá tenni, tovább kiabált.
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Ez őrület! Itt valami mást belit kitalálni! Le 
hetetlen, hogy ennyi munka után az árkok mindunta
lan összecsukódnak!

A műink ások most már értették, helyeslőén bó
lintottak.

Igaza van.
Ö pedig magában folytatta:
Ez őrület! Miféle ostobaság? Judit! Nincs Judit! 

Ott az erdőszélen, őt másik asszony várja! Mária! 
Gyönyörű asszony! Érett, komoly. Aki tudja, hogy az 
élet néha nehéz, de nem lehet azzal könnyebbé vál
toztatni, hogy az urát gyilkolja.

A telep szélén terepjáró alkotmány állott meg. 
Emberek ugráltak1 le róla,

Ahá! A pesti újságírók.
Látta a főrménököt is.
Megindult feléjük.

*
- -. .

Az ebédet a tiszti étkezdében tálalták fel. Jobbra, 
balrai, szemben csupa újságíró.

Nő is volt köztüik. Karcsú, rendkívül finom csont
alkatú, nagyokat nevetett.

Nézte.
Juditra 'hasonlít.
A fene egye meg, már megint Judit! Határozot

tan bosszankodott. De nem tudott szabadulni tőle.
Vájjon Judit is ilyen jókedvű, vidám teremtés 

lett volna*, ha nincs azi a  sok gond, garasos; baj?
Na, ezzel a .Indítozással végezni kell. Hogy mi-
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Jyen lett volna! Az a  lényeges, hogy milyen lett! Hála 
Istennek, hogy vége van!

Odaintette az egyik pincért.
— Mondja, van pezsgőjük?
— Hogyne, kérem.
— Csomagoljon be nekem két üveggel.
— Milyent parancsol?
No, most itt van! Hát mit tudja ő, hogy melyik 

a jó!
Tétova tekintete az ujságírónőre tévedt.
Megkérdezi.
— Egy pillámat! — mondta a pincérnek, azzal 

odament az ujságirónöhö®, leült mellé.
— Hogy milyen pezsgőt? — nevetett rá, — Én 

•az Extra dry-t szeretem.
A pincér félreértette a dolgot, mire Finta Gábor 

magához tért, már durrant a dugó és töltötték a 
pezsgőt.

A társaság éljenezni kezdett, a vezető főmérnök 
abban a hitben, hogy a vendég ujságirónő bontatta 
az üveget, gyorsan utasítást adott és most már végig 
a hosszú asztal mellett pezsgő habzott'.

Finta Gábor kicsit fanyarnak találta a italt. Meg
látszott az arcán.

— Szóval! maga a női italokat szereti —■ nevetett 
a nő. — Az édeseket. Akkor Reserve-t igyék!

Reserve, jegyezte meg Finta Gábor. Női ital. De 
azért mindenesetre visz egy üveg Extra drv-t is. Mária 
válasszon maga. Ha édeset szeret, itt az egyik, ha a 
fanyart kedveli, ott a másik.

Érdekes, 'hogy ez az ujságirónő hogyan hasonlít 
Juditra. De lehet, hogy csak a ruha teszi! Mikor utol
ja vándor: Szerelmi házasság
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jára látta, ilyenfajta ruhát viselt. A tárgyaláson. Na, 
azt a gyerekes nyelvelést, amit ott mű véltek!

Szinte hallotta a hangját:
— Nemi is égszínkék, tudja! Hanem azúr! És ha. 

akarja tudni, magán meg sötétkék zakó volt, fehér 
nadrág és sízalmafcalap. És az a nyakkendő, amit én 
csináltaiml miagának a születésnapjára.

ÍFuresa tárgyalás volt, annyi szent igiaiz!
— Csak egyszer 'hozott volna két darab cukrász- 

süteményt, —• mondta síró hangon — hogy lássam, 
szeret. . .

— összetaposta a virágomat!
— Mert jött a fűszeres a  számlával és nem tud

tam kifizetni! De aztán összeszedtem...
Szegény! Bizonyisten meg kell érteni! Hát kinek 

van kedve ilyenkor csicseregni? Mikor megnyugodott, 
felszedte a virágokat.

A 'hosszú asztal körül tologatni kezdték a széke
ket. Az ebéd véget ért.

Gyorsan búcsúzkodáshoz látott, aztán becsoma
golt két üveg pezsgőt és felült a szekérre.

Előbb még meg kell nézni, persze, a becsukódott 
szivárgót. De aztán haza, Máriához. Legfőbb ideje! 
Kicsit túlsókat jutott eszébe a múlt.
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IX.

Mire kiért a vágáshoz, még egy szivárgó árok 
becsukódott.

A munkavezető tehetetlenül mutatott rá.
— Jó, hogy nem volt az árokban ember! Nem 

használ itt, kérem, a kiducolás sem!
Ki kellett ladni a parancsot, hogy újra neki állni.
Kezdeni mindent elölről.
Már egészen sötét volt, amikor elindult hazafelé.
Hóna alatt két üveg pezsgő.
Lehetett fél nyolc, amire hazaért.
Mária az ablaknál állott.
— Édes! — sietett 'hozzá Finta Gábor.
Két kezét a kezébe fogta.
— Nagyon unatkozott egész nap egyedül?
— Nem, nem! — tiltakozott mosolyogva Mária. 

De mintha ez a mosoly kicsit zavart, kusza lett volna.
— Egész napomat elfoglalták! — mesélt Finta 

Gábor — Reggel a szivárgók, délben a pesti újság
írók, délután megint ■ a munka! De nem feledkeztem 
el! Néffize!

Magasra emelte a  csomagot.
— Mi ez?
— Pezsgő!
—  Ó . . .
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Mária arcáról nem foszlott le a tétovaság. Kerülte 
a  fiatalember tekintetét, hangja bizonytalan volt.

És mintha .a szeme alatt is ült volna egy fáradt 
vonás.

A fiatalember egy pillanatra meg is ijedt.
Csak nem beteg?
Nem, persze, hogy nem. De hát, ugye, ő idősebb, 

mint Judit.
Már megint Judit!
— Kicsit megmosakszom! — mondta és határo

zott bosszúságot érzett.
Mi ez? Folyton Judit!
Egy év alatt nem jutott annyiszor az eszébe, 

mint ma!
Mit jelent ez?
Bement az apró fülkébe, derékig 'levetkőzött, hi

deg vízben ledönzisölte magát.
Mire visszajött, Mária .már megterített.
Aranyos volt, kedves.
Friss vacsorát is készített.
Csak valahogyan nagyon hallgatag volt.
Ültek az, asztalnál, vacsorázták; Finta a szivár

gók]-ól mesélt, a pesti újságírókról, képzelje, nő is 
volt közöttük.

Aztán az asszony keze után nyúlt.
Mária megremegett.
Nem nézett rá.
De nem vette észre.
Nézte a nagyon szép, finom kezét, aztán megcsó

kolta.
Úgy is maradt, fejével előre bukva.
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—■ Márki! Nem tudja, hogy maga mit jelent 
nekem!

Az asszony hallgatott.
És egyre jobban (kerülte a tekintetét.
— Tegnap óta, mintha visszatért volna az élet 

belém! Az élet! Becsukódtak a szivárgó árkok és 
eszembe sem jutott, hogy mérgelődjem! Déliben le 
kellett ülnöm egy sereg idegen ember közé. Ezt min
dig utáltam. Ma nem! Mária! Olyan jó, hogy maga 
van! Nagyon árva voltaim!

Érezte, hogy az asszony keze tétován megmozdul.
Felemelkedik, aztán lassan leereszkedik a fejére.
És végigsimítja a  haját.
Szeme megcsillant, a fejét felkapta.
— Mária! Olyan jó lesz!
Az asszony hallgatott.
Nem nézett rá.
— Akar holnap beszállni a vonatba?
Mária, felkapta a  fejét.
— Tessék?
— Holnap megy végig először a vonat Déda és 

Szeretfalva között. Ha akarja. . .
Hirtelen felugrott.
Mária riadtan nézett rá.
— Mit csinál?
— Pezsgőt bontok!
Ijedten rebbent az asszony keze.
— Ne!
Csodálkozva nézett rá.
— Ne? Édes! Magának hoztam! Kétféle is, hogy

választhasson! Amelyiket szereti! Reserve vagy 
Extra dry! i : : ' ■ I ' ; I
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Az asszony nem nézett rá.
— Hagyja Gábor! *_
Nem értette.
Nézte.
Mária az ablakhoz állt és fáradtan a  havas me

nőbe veszett a tekintete.
— Mária!
Az asszony 'hallgatott. Tinta egészen összezava

rodott.
—- Én olyan örömmel hoztam! — mondta — 

Nézze, kinyitom a rádiót is. Tánczene van! No!
Az asszony állt az ablaknál és hallgatott.
Finta Gábor értetlenül melléje lépett.
Az asszony szemében könnyet látott.
— Mária! — csattant a hangja.
Gyors, határozott mozdulattal maga felé fordí

totta.
Mária féke nézett, de a szemét nem tudta elta

karni. Nemi tévedett, a szögletében az a csillogó va
lami csakugyan könny.

Döbbenten nézett rá.
— Mária! Mi van magával?
Az asszony arcán riadtság volt. De most nyíltan 

a szemébe nézett.
— Nem tudom! Folvton otthon járok!
— Mit csinál?
Nem értette.
— Otthon járok! Folyton otthon járok gondolat

ban! Nem tudom miért.
— Mária!
■— Az ősszel meg otthon voltam. Figyeltem a buk

fencező • faleveleket, néztem, hogyan szakadnak le
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őszi tobzódásukban ágaikról, kicsit 'Szomorúan, zi
zegve, gyűrötten. Ahogyan az öreg, elfáradt emberek, 
hullanak, hullanak a föld mélye felé, — megborzon
gott. — Nem tudom, miért látom mindig ezt a képet! 
Tlaián inért olyan szürke itt ma minden! A föld, az 
ég! Pedig tudom, hogy fehér, mert hó van rajta. Foly
ton valami reménytelen szürkeséget látok. Amint be
leolvad -az éjszaka feketeségébe!

Finta csak nézte. Olyan zavaros volt az egész. 
Ez az este, az asszony és az is, amit beszélt.

Mária állt az ablak mellett és hallgatott.
Finta Gábor nézte.
Aztán egyszerre megint Mária hangja.
Úgy beszélt, mintha csiak magának beszélne, nem 

is fordult vissza az ablaktól a  szoba felé.
— Folyton otthon járok! — mondta. — Az elő

szobából széles világos üvegajtó vezet a halliba... Té- 
len-nyáron friss virágok állnak1 ott. Gyékénnyel borí
tott lépcső vezet fel a kertből a® előszobába, kert 
fogja körül ia kis villát, ia,z útjait tujafák szegélyezik. 
És csend borul a széles útra, ami a kapu előtt húzó
dik el. Csak ritkán, napjában legfeljebb egyszer-két- 
szer száguld el arrafelé egy-egy autó. Békesség van 
ott. Az ablakokból a környező hegyekre látni. Ott esik 
le az első hó télen, ott melegít az első nap sugara feb
ruár derekán...

Hirtelen riadtan Gáborra nézett.
— Mondja, mi ez?
— Nem tudom.
Szemében félelem volt.
— Haragszik?
— Nem. Dehogy. Miért?
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— Valaki egyszer azt mondta nekem — mondta 
lázasan a® asszony, — hogy közvetlenül & halála 
előtt az ember hirtelen mindent végtelenül világosan 
lát. Tisztán. Mindent, ami vele régen, a múltban tör
tént, ami körülvette. Igv érzek, látok, én mindent 
világosan és tisztán ezen a mai estén! Mindent, ami 
velem és ara urammal történt az esztendők folyamán!

— Az urával? — Finta Gábor döbbenten nézte. 
— Magának ura van?

Mária, mintha nem hallotta volna. Tovább 'be
szélt.

— Olyan világosan, olyan józanul látom a figu
ráját! Budapest... Hungária... cigány. Már akkor tör
tént, amikor én elhagytam. Én társaságban, ő a terem 
másik végében egyedül. Mindig szeretett mulatni. 
Most nem duhajkodott úgy, mint régen. Csak nagyon 
csendesen azt játszatta a  bandával, hogy „Elmegyek 
a  templom mellett, jaj de szépen énekelnek". Azelőtt 
is, otthon is sokat huzattá. Az öreg cigány, aki már 
alig látott, alig hallott, olyan szépen, olyan óvatosan 
tudta csinálni... Mintha nem is & húrokon játszana, ha
nem csak úgy a levegőből szedné össze fűzné egvbe a 
hangokat, — egy. pillanatig hallgatott. — Miaguk, mai 
okos, felvilágosodott emberek, nem tudják megérteni, 
hogy mennyire benne lehet egy nótában az egész em
ber, egy egész élet! Minden fájdalmával, szépségével, 
könnyével, Hjoldogságávalí, várakozásával1, Icsialódásá- 
val! Milyen könnyen lehetett ilyen nótával szeretni, 
szenvedni és meghalni... Igaz, akkor, ott <ai Hungáriá
ban én sem éreztem meg... Tele voltam! Niagy élet! 
Ezekben a napokban és éjszakákon gondosan ügyel
tem arra, hogy lehetőleg keveset aludjak. Csak feküd-
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tara tágranyitott szemmel;. Elegán® úti bőröndöket lát
tam miagam előtt, amint felrakják azokat a fülkébe. 
Magamat láttam, amint megyek végig, minden külö
nösebb sietség nélkül a perronon. Nyugodtan, beszél
getve, még az utolsó percben is. Aztán, megköszönöm 
a hordárnak ia fáradtságát, nem kérdezem, hogy mit 
kap, hanem! halálos biztonsággal csúsztatom a kezébe 
a pénzt ‘borravalóstul, mely nem túlzottan nagy és 
isemmiesetre sem olyan kévés, hogy holmi kellemetlen 
morgásra adhasson alkalmat... Álmodtam! Nem lát
táim1, hogy az uram halk cigányozásában mennyi fáj
dalom van!

Finta Gábor nézte.
— Magának una van?
Mária arcán érzések viliództak...
— Igen. Hazudtam magának. Nem vagyok éne- 

késnő. Csak álmodtam. Ezért az álomért hagytam el. 
Elutaztam tödé. Most olyan pontosan, tisztán emléke
zem mindenre! A hosszú, lüktetőén zakatoló éjsza
kára is, amit a vonaton töltöttem. Eddig erre tudtam 
legkevésbbé visszaemlékezni. Talán, mert ez az éj
szaka olyan zavaros, olyan hódúit volt, annyira tele 
bizonytalan érzésekkel1, hogy nem is voltam egészen 
eszméletnél.

— Mária! Hiszen maga tegnap...
Az asszony keze riadtan rebbent.
— 'Kérem, ne haragudjék rám! Nem tehetek róla! 

De most az igázat mondom. Nemi vagyok 'híres éne
kesnő, csak egyszerű polgári feleség! Még csak nem is 
Budapestről, hanem egy dunántúli vidéki városkából.
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Nem tudom, mi történt velem. Király Tamás városi 
tiszti főügyész, felesége egy napon megörült. Felrú
gott mindent. Miért? Nem tudom. Talán mert az 
anyám tizeühatéves koromban elvitt egy énektanár
hoz... Talán mert két napig egyszer egy világhírű éne
kesnőt láttunk vendégül a házunknál... Talán a kisvá
ros alacsony horizontja őrjített meg. Nem tudom! 
Csak azt éreztem, hogy ha ott maradok, e szűk kere
tek, kisvárosi emberek között, akkor megőrülök! Fű
töttek is! Egy impresszárió. „Miagának nemi itt a he
lye!" Elszöktem.

— Mária! Amiket miaga mond itt...
— Minden iga®! Az uram utánam jött, könyör

gő tt. Menjek vissza! Nem tettem!
— Mikor történt ez?
Tétován ránézett.
— Mikor? Nem tudom. Mintha rettentő régen 

történt volna, máskor úgy érzem mintha most, ebben 
a pillanatban történne. A valóságban csak néhány ká
bult nap. Amiért mindent odadobtam! Rettenetes! Min
dent!

Finta Gábor állt és nézte. A száján nem jött ki 
hang.

Az asszony homlokára szorított kézzel végigro
hant a szobán.

— Rettenetes! Mindent! Néhány napért, örült 
voltam! Nagy élet! Nagy nő!

Megállt a mérnök előtt.
— Szeretnéml miagávtali megközelítően átérez

tetni, hogy mit jelentett a kábulatnak ez a néhány
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napja számomnál. Amikor megszöktem. Odia fel a he
gyek közé! Tátrai! Luxushotel! Hó! Silécek! A regé
nyek világa! Ha reggelizőn lementeni az üvegezett falu 
hatalmas hallba, ahol ia központi fűtésen kívül még a 
kandallóban. is ropogott a  tűz és csodálatos kávé, fi
nom szivarfüst, meg fenyőfa illatának keveréke úsz
kált a levegőben, amilyenről addig osak könyvekben 
olvastam, akkor tökéletesen boldog voltam. Ágyamba 
hozattam fel a reggelimet, miért az is csábított, hogy 
ilyenkor korán reggel a nyitott balkonajtón át mele
gen, fénylőn tűz be a nap, visszaverődik a  kristályos 
hómezőkről, melyek a hegyoldalakat fedték. Aztán sé
tálni mentem, és ez is szép, csodálatosan szép volt. 
Tudja, milyen újdonság volt számomra, hogy nem un
tam, nemi utáltam a  magam társaságát? Talán először 
történt ez meg velem, hosszú, hosszú esztendők óta... 
Rettenetes tud lenni egy vidéki kisváros! Itt ebéd 
után kifeküdtem a balkonra napozni. Muzsika volt. 
Jókedvű fiatalság táncolt. Mikor estefelé, társaságom
mal, az énekesnővel és az impresszárióval hazaérkez
tünk! és beléptünk a szálloda halijába, olyan ottho
nosan éreztem magamat! Még a portásfülke mellett 
felállított szerencsekerék is szórakozhatott, melybe 
pénzdarabot kellett bedobni, aztán megforgatni és 
ha a helyes szín melletti nyílásba dobta, akkor nyert 
az ember...

Hisztériásán, hangosan nevetni kezdett.
— Mária! Nyugodjék meg kérem!
Mária nem 'hallotta. De maga is észrevette kitöré

sét és legyűrte azt.
— Ez volt a kezdet. Mire innen lejövök, — gon-
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dolfcam — Pesten vár & kis lakás, az énekmester, el
indulok az utón, híres művésznő leszek és...

— És, Mária?
Mária szeme riadt volt. Egyenesen a szemébe né

zett.
— És egyszerre ott fent a Tátrában elémbuk- 

kant a  gyerek! A fiam! A kisfiam arca! Úgy, ahogy 
tavaly láttam, amikor beírattam első elemibe!

Gábor döbbenten nézett rá.
— Mária! Magának kisfia is van?
Az asszony igent intett.
— Az első napon elmentem érte az iskolába.
Szemében ideges fény viliódzott.
— Vártam és pontosan tizenegy órakor csenget

tek. És tódultak kifelé egymásután a parányi köly
kök. Néhány gyereket nem várt senki. Ezek nem is 
vártak senkire, jóformán körül sem néztek, csak ne
vetgélve, kiabálva, beszélgetve szerteszét száguldtak 
kisváros utcáin. Aztán egyszercsak jött a fiam. Né
hány nappal múlt mindössze hatéves. Megállt, kicsit 
elveszetten az iskolaépület széles kapujában. Szép, 
sima gesztenyesizinű haja, rendetlenül hullott homlo
kába, kedves gyerekarcocskája kicsit maszatos volt. 
Ott állt tétován, habozva, egész parányi lényén elöm- 
lött az ideges keresés, várakozás. Magányosan állt a 
kapuban, nem volt barátkozó természetű. Aztán... 
meglátott engem. Több mint egy esztendő múlt el 
azóta. Soha azt a melegséget nem éreztem. Sem 
azelőtt, sem azóta. Soha az a  jó érzés nem öntött 
el, mint mikor arcán megláttam felvillani édes gyer
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mekmosolyát. Annyi .rettegés, reménykedés megnyug
vás olvadt fel benne! Soha azt ara örömet, belekapasz- 
kodást, amit iáikkor annak a kisgyereknek szemében 
felcsillan i láttam! És én ezt el tudtam felejteni! Ott 
tudtam hagyni! Pedig akkor hogyan szaladt hozzám! 
Megfogta ia kezemet, nem is megfogta, hanem beleka
paszkodott a kezembe. Egy darabig nem szólt semmit, 
csak jött, lépegetett mellettem a hazafelé vivő utón. 
Mellettem, velem. Miután három hosszú órát, életében 
először, idegenekkel körülvéve töltött. Olyanokkal1, 
akik nem ismerték apró szokásait, nem tudták, hogy 
akármennyire igyekszik legyőzni ezt a gyengeségét, 
borzasztó hamar kezd sírni. És nem tudják azt sem, 
hogy ezt nem szabad észrevenni, mert ő ezt kimondha
tatlanul resteli. Idegenek között volt, akik nem tud
hatták, hogy ő, bár némely dologban igen felnőttes, és 
igazán ügyes, viszont az orrát például nem tudja egye
dül kifújni. Isten tudja, miért? Azzal nagy bajok van
nak. Ott a  Tátrában a  „nagy élet“ küszöbén hirtelen 
mindez feljött bennem! iBszamibe jutott a kisfiam! Meg 
az uraim! Az apja! Aki egyébként olyan fegyelmezett 
ember! Milyen primitíven odiaiadóan, minden gondol
kodás nélkül, milyen elmondhatatlanul apai szeretet
tel imádta a fiát! Nagy szavak nem estek köztük, de 
ő volt számára az élet, a  szépség, az értelemi, a töké
letesség. Ha fürdés után, hosszú fehér hálóingeeské- 
jében felkapaszkodott térdére, akkor bosszúsan azt 
mondta: — Szaladj be az ágyadba, mert megfázol fiú, 
— de közben úgy magához szorította kis testét, hogy 
még, ha gondolt volna is rá, nem tudott volna elmoc- 
oani. Igen. Ha a gyerek beteg volt, 'zsörtölődő bosz- 
szankodással vette tudomásul, hogy a kisfiú meg
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várta, míg hazajött, mert csak tőle volt hajlandó be
venni az orvosságot, — Nem szégyemled magad — 
mondta, de elképzelhetetlen nagy apai büszkeséggel, 
végtelen ügyetlenséggel nyújtotta oda a  kanalat a ke
serű orvossággal. Úgy tudott gyönyörködfti a kisfiú 
moizídukitjaiiban, mint 'valami Iműremekű alkotásban, 
mely olyan tökéletes, hogy könnyekig megindít min
den hozzáértőt.

Mária hirtelen Gáborra nézett.
— Ekkor történt. Ebbe a kis bőröndbe ruhákat 

gyömöszöltem és elkezdtem rohanni. Le a hegyről. 
Vonat felé. Ami haza visz... Aztán egyszerre látni 
kezdtem. Ni nos vonat. Mindenhova van, de oda nincs. 
Nagyon becsaptam az ajtót magam mögött. Pesten 
már rettenetes fáradt voltam. Beültem a® elbő vonatba, 
mindegy hova. Aztán kiszálltam. Miért? Hol? Nem tu
dom. Kezeimben a kis bőrönd, rettenetes nehéz a lá
bam, de én csak vonszoltam magam. Nem tudom, mi
ért, nem tudtam hova. És közben este lett, nem láttam 
már mást, mint végtelen hómezőket, sehol egy ember, 
sehol egy ház. Már kétszer leroskadtam a hóba. Végre 
kis fény — tovább, tovább! És végre... Gáborra nézett.
— Ide jutottam el. A maga ajtajáig.

Karcsú teste nehezen a székre zökkent,
— Nincs vonat! Haza nincs vonat. És az elmúlt 

éjszaka óta még kevésbbé...
Finta, Gábor vasútépítő mérnök állt előtte és 

nézte.
Szólni nem tudott.
Huszonnégy óráig tartott aiz álom.
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Haragot nem érzett. Csak! végtelen .szánalmat.
És 'arra kellett gondolnia, ha így jönne hozzá Ju

dit vissza, ilyen összetörtén, így magára eszmélve, 
hogy tévedett, nincs mór csalt ő és kérné, fogadja 
vissza, el tudná-e .kergetni?

Hát el tudná? Hát nem menne oda hozzá, hogy 
kezét gyengéden megfogja és bevezesse:

— Gyere, édes... elfelejtjük! Mindent elfelejtünk! 
Hiszen szeretjük' egymást, ® aki igazán szeret, az meg
bocsát. !

A rádió halkan játszott.
Arca megrándult.
Megint a tegnapi dal.
„A telegráfdirót oszlopára,
Két kis veréb egyszerre szállá..."
Milyen gondatlanul állítják össze ezt a rádió-mű

sort! Két napon egymás után ugyanaz a  dal. Nem az 
első eset! Már hányszor megfigyelte.

A tegnapi férfihang énekelte.
„...egyiket elhagyta párja, - 
... másik az urát lesi, várja..." s egy pillanatra, 

azt hiszik, hogy egymásban párt találtak. De aztán az 
esz,miélés, a halk muzsikaszó, mindkettő látni kezdi, 
hogy a másik nem a párja. És fáradtan felröppennek... 

„... északnak egyik, 
a másik délnek..."
Két kis veréb. Két kis szürke veréb.
Lassan odalépett az asszonyhoz, megfogta a ke

zét. Nagyon hideg volt.
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— Király Tamásnak hívják aiz urát? — kérdezte 
halkan.

Mária igent intett.
— Hol éltek?
Az asszony kis dunántúli város nevét mondta.
Megsimogattia a  hideg kis kezét.
— Kérem, Mária, felejtse el aj tegnapi éjszakát. 

Nem történt semmi.
Mária riadtan ránézett.
— Nem történt semmi?
Tinta Gábor már mosolyogni is tudott.
— Semmi, Mária.

*

A próbamozdony reggel nvoic órakor indult Dé- 
dáról.

Finta Gábor is fíaiházából a legközelebbi, vado
natúj állomásra.

Hideg szél fújt.
Állt az alig elkészült állomásépület perronján. 

Várta, hogy a kanyarodóban felbukkanjon az első 
mozdony.

Valamivel tíz óra előtt hallotta meg az első vo
natfüttyöt. És pontosan tíz órakor meglátta a  vonatot 
is. Miéltóságosan fordult rá az egyenesre és a kis ál
lomásépület előtt megállóit.

Az egyetlen kocsiról vidám, diadalmas férfiak ug
ráltak le. Mérnökök, vonatszakértők.
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—• Szervusz, Gábor! Minden remekül megy! 
Semmi hiba.

A főmérnök is ott volt.
— Mi van, — kérdezte — a szivárgókkal?
— Három csukódott be, főmérnök úr! De holnap

tól kezdve éjjel-nappal ott leszek & helyszinen. És ha 
törik-szafcad, megkötjük! a  talajt! Győzni akarok!

— Bravó!
Indult viseza a voniat felé.
Finta Gábor utána ment.
— Főmérnök úr! ;
— Parancsolj!
— Megkérhetem egy szívességre?
— Tessék, tessék!
Finta Gábor papírlapot húzott ki a  zsebéből.
—• Egy táviratot kellene sürgősen feladni Szeret- 

falván.
A főmérnök már nyújtotta a kezét.
— Add csak ide!
Átvette a papírlapot.
— Rendes az írásod? Nehogy valami tévedés le

gyen!
Megnézte a papírost.
— Király Tamás... Igen, olvasható. Egy óra 

múlva már kopogtatni fogják.
— Köszönöm, főmérnök úr!
— Szívesen! Igazán semmisség. — Á többiekre 

nézett. — Készen vagytok? No, akkor indulhatunk to
vább.

U Vándor: Surtlm i háiauág
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Felszállt a vonatra.
Finta Gábor megemelte a kalapját.
A .mozdony pedig füttyentett egyet s egy perccel 

később a kis vonat eltűnt az alagutban.
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A szobában csend, mélységes csend.
Csáki a 'hasábok pattogtak ia vaskályhában.
Finta Gábor a kis fiaház szobájának sarkában állt, 

mélyen az árnyékba húzódva, mintha ott sem lenne.
iS a  kályha előtt, a mély fotelben egy szemüveges 

férfi, egy dunántúli' városi itisztifőügyósz, amint egy 
asszonyt szorít magához.

S iaiz asszony is. Szorítja., 'mintha soha többé nem 
akarná elengedni.

Mária.
Nincs számára álom, szinház, nagyária, dübörgő 

taps, nagy élet, csak szorítja azt a  réveteg, kicsit ko
paszodó szemüveges férfit.

Csend van, már túl vannak a szavakon.
De Mária még mindig az ura szavait 'hallja. Ar

ról a napról, amikor le kellett számolni vele, hogy a 
felesége elment.

Ott a falon, ahol az ő portréja függött, rikító, 
folt volt. Tétován a  helyébe akasztott Tamás egy 
rossz képet, valahonnan a padlásról cipelte le.

X.
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Alkonyait volt.
— Igen, — mondta csendesen Tamás és leült a 

fotelbe. — Most nem látszik, most rendben van.
Távolról jókedvű, vidám gyerekkaoagás hallat

szott el hozzá. Az ajtórésen halvány fénysugár szö
kött be. Felállott és óvatosan .megnyitotta az ajtót. Át
ment a  másik szobán, aztán kinyitott még egy ajtót. 
Hunyorognia kellett, mert ia homály után bántotta a 
fényesség, ami iá gyermlekiszobábóll ,a szemébe áradt.

A szőnyegen két gyerek ült. Az egyik az övé. A 
másik a fia egyik kis barátja. Mind ia kettő szőke. A 
nagyobbik egészséges, piros arcú, a  kisebbik finom 
fehérbőrű, sápadtabb. Ültek egymással szemben és 
gondtalanul, remegő hassal egymásra nézve nevettek.

Csendesen betette az ajtót, hogy észre ne vegyék. 
Visszament a szobájába-. Felgyújtotta a  villanyt, szék- 
reállt, letörölt a  padlásról hozott képről egy pókhálót 
éa tologatni kezdte a bútorokat.

Pár perc múlva megállott és megtörölte a hom
lokát.

Leült. És egy pillanatig értetlenül nézett maga 
elé. Mi ez? Eltüntetett minden ürességet és mégis 
olyan üres minden. Mi történt?

De nem gondolta végig, mert csattant az ajtó és 
a kis fia a szobába rontott. Derűs volt a kis pofija és 
valamit sürgősen mondani akart, de amint belépett és 
meglátta a változást, tágranyilt szemekkel megállott.

— Apuka! — mondta — Apuka! — aztán hirte
len megfordult és apró lábaival szaladt vissza a  barát
jához.

Óvatosan utána lopakodott, a fülét az ajtóra szo
rította és hallgató zot.
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— Dodó! Dodó! — hallotta a kicsit. — Uj kép 
viain aj falon, apró pipikék és víz és egy kisfiú is, bot
tal a kezében, olyan egészen kicsi bottal és apuba ott 
ül a kép alatt.

De aztán észrevette, hogy a barátja építőkoc
kákból tornyot épített, hát nagy kéjjel lesöpörte és el
felejtkezett >az új képről, az apukáról és a pipikékről. 
Azt magyarázta, hogy tornyot nem így kell építeni, 
hanem úgy és nagyon komoly pofival, íSizuszogva épí
teni kezdett.

Az ebédlőben az új cseléd megterített. Szépen be
csukta a gyerekszoba ajtaját. Bement és lült az asztal 
mellé. Egymagában csendsen ült és kelletlenül evett. 
A lány hangtalanul járt körülötte, elvette a tányérját, 
öntött a poharába, aztán kiment.

Csend volt. Nézett a tányérjára és egy szelet ke
nyeret majszolt. Később a harmadik szobából hallotta 
a gyerek hangját. Imádkozott. Vele a kis barátja, a 
kis vendéggyerek.

— Én Istenem, jó Istenem — süvítették teljes 
hangon a kicsik.

Zengett az egész lakás.
Később hallotta, hogy hívják.
— Apuka! Apuka! — kiabálta a  fiai és ő be

ment hozzá. Vigyori arcocskával, keményen, mint 
egy kis atléta, megszorította a nyakát és hangos csó
kot adott.

— Amíg elalszom!, maradj itt.
De nem tudott maradni. Valamit motyogott, hogy 

dolgia van az apukának, megsimogatta mindegyiket:
— Jóéjszakát, Pipi, szervusz Dodó. — És ki

ment a szobából. Pár percig még hallatszott a gyere
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kék hangja, aztán egyre több lett az, ásítás.
Ö a másik szobában ült, a nyakát kinyújtva, sá

padtan remegve figyelt iái gyerekszoba felé. Mit be
szélnek? De az ásítások! már mindent elnyomtak és 
néhány perc múlva mélységes csend borult a lakásra.

Megkönnyebbülten felállott és gyöngyöző verej- 
tékes homlokát megtörölte.

— Nem kérdezték! — nyögte halálos fáradtan. 
*—, Nem kérdezték...

És kinyitotta az ablakot, mert úgy érezte, hogy 
levegő kell, levegő, sok levegő.

így szenvedett.
Az ura, Tamás.
Ennek a kopaszodó, szemüveges embernek, aki

nek az a  foglalkozása, hogy paragrafusokat idéz, szá
raz paragrafusokat, a szive fájt.

S ezt a  rettenetes fájdalmat ő okozta.
— Soha többé, Tamás! — súgta. — Soha többé! 

Majd meglátod!
Finta Gábor állt a  sarokban, csendesen nézte 

őket.
Aztán csendesen megszólalt.
— Indulni kellene...
— Persze, persze... ugrott fel kicsit zavartan 

a tiszti főügyész és tétován, ®sebkendővel a szemüve
gét törölgette.

— Legalább másfélóra a kocsival Szeretfalva. S 
a gyors nem késik mostanában.

— Igen... persze... — topogott, — hát akkor, szi
vecském.

Aztán elkészültek.
Mária Finta Gábor elé állott.
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— Köszönöm, — mondta halkan. — Mindent kö
szönök.

— Nincs mit. ,
A szemüveges, kopaszodó férj a kezét rázta.
ö nem szólt semmit, csak egyre a kezét rázta.
Az ajtó előtt — hallották — már topogott a ko

csis.
— Hát akkor...
A bőröndöt a kocsira tették, Mária már fant ült, 

pokrócokba bugyolálva. Aztán felkapaszkodott a férfi 
is.

S a kocsis csörditett egyet az ostorával.
A kerék nyikorogni kezdett.
Finta Gábor állt az ajtóban, nem mozdult, de 

minden zakatolt benne.
Ezek egymásra találtak.
— Pedig itt nagyobb dolgok történtek! — döb

bent belé a valóság. — Itt nagyobb dolgok történtek, 
mint közte és1 Judit között! És mégis egymásra talál
hattak! Mehetnek együtt tovább!

Egy (tétova mozdulat a  kocsi felé.
Egy torz hang.
Aztán egyszerre be a szobába, vadul rázni, kurb- 

lizni kezdte kezdetleges telefonját.
— Halló! Halló! Itt Finta! A főmérnök urat!
Lázasan, gyorsian, kiajpkodva:
— Kérem, főmérnök úr... halaszthatatlan ügyek... 

csiak két nap Budapest...
A szeme egyszerre csillan:
— Mehetek?
A kagyló a földire esik, egy mozdulat a  kabát, kar
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lap után, aztán kicsapódó ajtó, egy ordítás a koc 
után: , \

— Halló! Halló! Várjanak;!
A kocsi torpan, az asszony és a szemüveges férfi 

visszanéz.
Finta Gábort látják, csukja az ajtót, aztán bot

ladozva rohan feléjük a havon át. Futás közben ci- 
bálja miagára a kabátot, egyetlen kis csomag sincs a 
kezében.

— Mi történt?—  kérdezi iMáriia.
— Én is... — lihegi, — jövök én is Budapestre.
És már kapaszkodik iis a kocsira, a kocsis mellé.
Aztán a lovak újra megindulnak.
De Finta Gábor nem lát senkit és semmit.
Nem látja a múlt fájdalmas képeit. Nem látja az 

„özvegyet", nem látja Hudlicska urat a hentes házi
urat, akit Juditnak kommendált. Nem lát senkit és 
semmit, csak Juditot látja.

És szilárdan hiszi, minden rendbejöhet, hogy a 
jövő szebb lesz, mint a múlt

VÉGE!
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