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felett dönteni annál kevésbé tu
dunk, mivel mindketten meg va
gyunk győződve a magunk állás
pontjának igazáról. így, hogy az
egyedüli helyes utat megtalálhas
suk, Önökhöz fordultunk szíves
tanácsért, világlátott, bizonyára
sokat tapasztalt külföldiekhez.
— Teljesen egyetértek nővé
remmel abban, hogy ez az egyet
len út arra, hogy megtalálhassuk
a legmegfelelőbb megoldást — je
gyezte meg Madame Olimpia.
— A helyzetet behatóan kelle
ne tanulmányozni . . . hogy az em
ber érdemben hozzászólhasson . . .
— Nagyon hálásak vagyunk a
bizalom . ..
— Kicsi Jorgót is meg kellene
hallgatni . . .
— A pszichoanalízis mai állása
mellett . . .
— A körülmények . . .
Mindnyájan készségesen igye
keztünk a hölgyek segítségére
sietni e nevelési probléma meg
oldásának ügyében. Csak archeo
lógus barátom hallgatott, kit bi
zonyára nem érdekelt a kérdés,
megállapítván, hogy a Jorgó-ügynek semmi kapcsolata nincs a
mikénei korral, melyben ő spe
cializálta magát.
Am ikor már nyakig benn vol
tunk a különböző nevelési elmé
letek és rendszerek megvitatásá
ban, elejtettem:
— A gyermeket, a kicsi Jorgót,
nem láthatnék?

Turista társaim helyeselték:
— Ü gy van! Látni
kellene!
Valóban!
De Madame Ana és Madame
Olimpia csodálkozva csapták öszsze kezeiket:
— Látni? De hiszen látták. Is
merik már!
Most rajtunk volt a sor a cso
dálkozásban:
— Láttuk? Mi? Kicsi Jorgót?
Hol?
— Ö fogadta Önöket — mond
ta csaknem sértődötten Madame
Ar.a.
— A kecskeszakállas! — kiáltott
valamelyikünk.
— Jesszusmárja! — szaladt ki
a számon a hazai csodálkozás.
Madame Olimpia kihúzva ma
gát, oktatólag szólt:
— No igen, igen. Ö a mi ár
vánk, a kicsi Jorgó. És ezen nin
csen semmi nevetni való!
A gimnázista lány nem bírt
magával. Kacagásra torzult arc
cal, öklét szájába dugva rohant
ki a szobából.
Én nem tudom, hogyan búcsúz
tunk el, mit mondtunk mi a höl
gyeknek s a hölgyek mit mond
tak nekünk. Csak arra emlék
szem, hogy amikor aznap este
társaságunk a kávéházban nagy
vigassággal tárgyalta a kecske
szakállas ,,baby“ esetét, nyugta
lanság fogott el s szinte követe
lőleg mondtam: Menjünk már in
nen! Menjünk, hamar!

SUGÁR és BARNA
angol úri szabóság, úri divat
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kicsi, kerekhasú mokány ló
áll a ház előtt. Hosszú, bo
zontos szőre fehér a fagyos
zúzmarától és orrából sűrű pára
gomolyog.
Fáradt
lassúsággal
kecmereg le a nyeregből az em
ber: bajusza, szemöldöke, kucs
mája eleje, álla alatt a báránybőrgallér fagyos, fehér zúzmara.
— Vaszi, te!
A házból kifordul a szolgagye
rek és átveszi a lovat.
Süt a holdvilág és köröskörül,
mintha nappal volna: szikrázva
csillog a hó.
Az ember körülpillant: fel
a
hegyekre, az erdő felé és befelé
is, a patak torka felé, amerről
jött. Sehol egy lélek; fagyos, fe
hér, dermedt csend mindenütt.
Megindul a házba: ropog és csi
korog csizmája alatt a hó . . .
. . . A nagy nyitott kemencében
pattogva lángol a tűz. A szobá
ban
bizonytalan félhomály és
nyugtalan árnyékok; veres tűzvilág és gyertya lobog a tartóban.
Az ember a kemence körül topog:
nehezen lélegzik, arca néha fájó
sán megtorzul és árad belőle a je
ges hideg.
Az asszony jő bé és hozza az
ételt: az ember asztalhoz ül.
—- Előbb a bort igya meg. Jó
ferró. Ott a csuporban,
Hogy az első korty átaljárta,
jomtha valami felszabadult volna
oenne.

pipáját és igazában csak most pil
lant az asszonyra:
— Nem volt semmi baj itthon?
— Semmi.
— A gyerek?
— Vacsora után lefeküdt: al
szik.
Hallgatnak; az ember erőseb
ben szíjjá a pipát és nézi az aszszonyt, aki ott ül vele szemben,
előtte valami varrás, a keze az
asztalon.
Az asszony visszanézi. Szeme,
a barna szeme acélosan csillog,
haja göndör és sötét, nyaka telt
és kevélyen hordja a fejét. És
ahogy ül is, úgy is látszik, hogy
karcsú és kemény, fiatal és ruga
nyos. Egy cseppet csak, mintha
szigorúbb volna a nézése, mint
öt esztendő előtt.
Gál Jankó reá teszi tenyerét a
felesége kezére:
— Anna! Hunyadra is bevo
nultak.
Az asszony szeme megrebben,
keze megreszket:
— Megint kimennek.
Csóválja fejét az ember:
— Nem, Anna. Most már nem.
Kissebesen beássák magukat.
Csend.
— Ágyúkat vittek oda. Nehéz
ágyúkat is.
Az asszony lassan kihúzza ke
zét az ember keze alól. Szeme
megsötétül.
— . . . A nemzetőrségtől bevet
ték a fegyvereket.
A z asszony a tűzbe bámul.
Kegyetlen hideg van —
mondta.
— Az utolsó vonattal sokan
Későre is jár — feleli az asz- mentek ki. Szentkirályiék, M árzonv
azt hittem, nem is jő tonfiék, Kis K ároly . . . Az utolsó
iiia .
vonattal, Anna . . .
Á ll már az asszony.
h.
Hél óta nem ettem — és mo— A falukat katonák járják.
J3 esik az ételnek Gál Jankó.
Ves után megtörni a kicsi fa Mindenfelé szól a zene: táncolnak.
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