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Irta: P E R N E K I M I H Á L Y 

Mutatvány a szerz� közelebbr�l megjelen� regényéb�l.. 

Éjjel volt. Kiment a K�rös partjára és leült. Mintha olvasztott 
mész hömpölygött volna a lábai el�tt. Az arany salakja. Az összezú-
zott k�törmelék, amit a rudai 12 apostolbánya kiokád magából. — Az�
ért a tetves aranyért képesek elcsufitani ezt a szép folyót. — Néha 
egy hal ugrot fel nagy ivben. — Még jó, hogy ki nem döglenek bel�le. 

— Végig hevert a part lankásán és nézte a csillagokat. A bugyesdi, 
dumbrávai hegyeken pásztortüzek égtek. 

Az állomás perronján lev� cseng� Arad hivójelét adta. Egyszer�
kétszer�tizszer, — mig végre jelentkezett. — Éjjeli szolgálat. E g y ki-
csit jólesik az ottani forgalmistának is végigheverni a diványon. — 
Mégis, mi lehet ez a nagy zörgés? Szokatlan. N e m az, hogy hivták, hisz 
éjjel nappal van kint vonat a pályán. Mégis. Lehetett érezni, hogy ide�
gesi kéz forgatta a készüléket. Benne vibrált a mágnesben a „baj" . — 
Vasutas vére felágaskodott. Figyel... Orrcimpái tágulnak... Ujabb hivó�
jelek. — Siria. — Csend. Ujabb telefonzörgés: — Ineu. Repszig. Mus�
camaderad — olvassa le a cseng� jelzéseit. Utána körözés. Felugrik. 
Rohan az iroda felé. Lekapja a hallgatót... — csend. Elkésett. Megfe-
sziti az idegeit. Valahonnan messzir�l egy M. Á. V. rendez� pályaudvar-
ról van áthallás. A másnapi szolgálatosok neveit mondja telefonba a 
forgalmi tiszt. Mellékvonlra kapcsol. Búgás. Reszkettek a drótok. A 
távirógép bizonytalanul kattogott. Rányitja a szallagot. Éktelen jelek, 
majdnem kibetüzhetetlen: „Aladár.... aranyos... fiú..." — Valami zöld�
gallérú praxi gyakorolta magát. — Ugylátszik, vizsgára készül. — 
Legalább hagyná abba, hogy megkérdezzek egy állomást, mi ujság? Az 
csak tovább botorkált a Morse jelek között. — Ha telefonon hivok fel 
valakit? Odacs�dül az egész baktersereg. Jelentik, — jön a büntetés. 
Ha nem is Papp Istvánnak, — az apjának, vagy az állomásf�nöknek. 
De mi történhetett? Feltétlen baj van a vonalon, segélyt kértek Arad-
ról s a körözés már a segélyvonatnak szólt, — következtetett. — Lá-
zas fantáziája tovább sz�tte: — Robog a segélyvonat. Munkások fák-
lyákkal, csákányokkal dolgoznak. — Itt emelni. Ott széjjelkapcsolni. 
Világitson csak ide! Ki ez a halott, nem ismeri? Hol? Mit? — Nem 
birta tovább idegekkel. Végig szaladt a falon lógó menetrenden, — hogy 
melyik állomás vár vonatot ebben az id�ben? — Hajnali 3 óra 12 perc. 
Megvan. — Lenyomja a távirógép gombját, hogy értesitésére adja 
, ,Aladár" nevü „aranyos fiúnak", hogy � is akar valamit a gépen. — 
Az áramkör megszakadt. Felengedte. E g y pillanatnyi csend... már bele 
is vágott, nehogy „Aladár" megint rátehénkedjék — és biztos kézzel 
szórta egy Arad melletti állomás hivójelét. Pattogott a gép. A két ka-
lapács közt finom Volta iv cikázott — „Jelentkezés," „Értem" jel s még 
egy pár formaság. Elképzelte, hogy a szolgálattev� milyen nagyot néz, 
mikor leolvassa a feneketlen messzeségben lev� állomás nevét az eldu-
gott hegyek között. — Szomszéd, — mi ujság? — kérdi. — Miért volt 
a nagy telefonálás? 

Nyomban jön a válasz: — Karambol volt. Az 59�es másodrész tilos 
jelz� mellett futott be. 

Vére végigfutott rajta, mint egy ostor. — Hány halott? — üvölti, 
— és kicsodák? Mintha telefon mellett állna, de fegyelmezett keze 



ugyanazt kopogja a szalagra: — Hány halott és kicsodák? 
Egymásután bujtak ki a gépb�l a kisértetek. — A füt� ijedtében le-

ugrott és neki vágódott egy telefonpóznának. A mozdonyvezet�t agyon-
nyomta a szerkocsiból rázuduló széntömeg. E g y fékez� a kocsik közé 
szorult. A többir�l egyel�re nincs hir. 

Nyugtázta és lezárta a gépet. Szinte eszeveszetten rohant ki az 
irodából és beleüvöltött a dermedt hegyekkel megrakott éjszakába: — 
Megéheztek a vasak. Megszomjaztak a talpfák. Vasutas hust ettek és 
vasutas vért ittak rája. Vasutas vért, kinek nem szabad mozgó kocsik 
és egyéb járművek közé bujni. Kinek nem szabad szolgálat közben alud-
ni, nehogy elfelejsten szalutálni. Várhatja a család. Nem kell többé uti-
táskát késziteni. Neki tisztelegnek a temetésen. A f�nök. A felügyel�. 
A f�felügyel�. Talán az igazgató is. Hivatalból könnyeznek és tovább 
inditják a vonatokat. A vonatnak menni kell. Késni tilos, mert jön a 
meghiányolás. Fegyelmi. Elbocsájtás. Nem, nem leszek vasutas. Én 
már láttam Gesznert megdögleni a vasuti kocsik ütköz�i közt. Én már 
láttam forgalmistát börtönbe vonulni, mert összeengedett két vonatot. 
Mind a kett� sirt. Mind a kett� szenvedett. Melyik halt meg el�bb? 
Mind a kett� abban a pillanatban, mikor aláirta az ivet, hogy vasutas 
lesz. 

Berontott a lakásba. Sarkig kivágta az ajtót s felhördült: — ka-
rambol volt a vonalon. 

Az ágyak megcsikorognak, mindenki felugrott, mintha a villám 
csapott volna a párnájuk alá. — Mikor. Hol. Hányas vonat. Hány ha-
lott? 

— 59�es másodrész. 
— 8 óra, 12 perckor haladt át az állomásunkon, — hangzik a vá-

lasz. A másik már mondja a mozdony számát. Harmadik a vezet�, fűt� 
nevét, mig lassan az egész személyzet névsora elhangzik a lakásban. — 
Ki él, ki halt meg? 

— Ma nekem, holnap neked. 
— Gyengén égett a zárjelz� lámpájuk. Utánuk akartam telefo-

nálni. Én engedtem keresztül megállás nélkül az állomáson... — 
Megindult a vita. Váltó. Szemafor. Menetsebesség. Fékút, — haj-

szálpontos szakismeret a legkisebb gyerekben is. Ha a váltó? Ezt és 
ezt függesztik föl. Ha a szemafor? Ezt. Belesimul az anyja, hangja az 
öreg felé: — Vigyázzon maga is. Rossz rágondolni. Szegények. A te-
metésre biztosan lesz különvonat. Elmegyek. Holnap szedjetek mezei vi-
rágot koszorúnak és valahogy szárnyaskerék formájában kössétek ösz�
sze. Te se menj többet a gyárba, mert bajod lehet. Ne mászkáljatok a 
padlásra, mert leestek. A pincébe, mert megcsip a varangyos béka. Az 
istállóba, mert agyondöf a tehén. A K�rös partjára, mert belefultok, 
mint szegény Lacikánk. —� Láthatatlan fekete szárnyaskerék röpködött 
a szobába körbe�körbe. A vasut kereke. Az anya még egy ideig folytat-
ta a felsorolást, hogy hová nem szabad menni. Kiderült, hogy sehová. 
Az öreg megunta végre s rávakkantott: — A te bolond fejed. Hát ak-
kor mit csináljunk, nem mondanád meg? Üljünk a szobába és tegyük 
össze a kezünket? Ez sem lesz jó, mert a fejünkre szakadhat a me-
nyezet. Mindig ilyen szamárságokat beszélsz. 

— Amit én mondok, az mind szamárság. Csak amit maga mond, 
az okosság. Azért lógott hajszálon két esetben, hogy össze nem sza�" 
ladtak a vonatok. Meg Geszner, akit a tolatásnál agyonnyomtak. 

— Mondom, hogy bolondokat beszélsz. Hát oka voltam én valame-
lyiknek? Kész bolond vagy. Az egész fam�liád is az volt, de te különö�



sen. 
A többit már tudta kivülr�l. Visszament az irodába hireket lesni. 

Az eddig látott összes vasuti balesetek felrajzottak benne. Leakasztot-
ta a hallgatót. Csend A sebesültek jajgatása nem hallatszik át a dró-
tokon. Visszaakasztotta a hallgatót. A felajzott szerencsétlenségek ne�
gativjai �rülten futkostak és jeleket kopogtak agytávirdájának szalag-
jára. El�térben Geszner á l l t Végig nézte, szinte végig élte szenvedését. 
�rült er�feszitést tettek vasutastársai, hogy élve kiszabaditsák az üt-
köz�k közül, de kicsinek bizonyultak a behemót kocsik mellett. Végül 
csak a vas gy�zött. Geszner fékez�r�l nem neveztek el mozdonyt. Állo-
mást sem. Mégcsak egy rongyos megállót sem. De elneveztek a nagy�
fejűekr�l, akik végelgyengülésben vagy túltápláltságban halnak meg. 
Sok ilyen Gesznere van a vasutnak. Meghalt. Elment. Be�rják a me-
netlevélbe: „—Késés oka, Geszner fékez� balesete." — Gyerünk. Kap-
csolják már össze azt a szerelvényt. Kész? Fütty. Trombita. A g�z bele-
kapaszkodik a rudakba és gázol. Mindegy, hogy ember, vagy vas ke-
rül a kerekei alá. A g�znek nincs szeme. A vasutasnak van. Ott a sza-
bályzat. Miért nem tartja magát ahhoz? „Mozgó járművek közé belép-
ni, azt össze� vagy széjjel akasztani tilos," Tessék igy dolgozni. Leál-
lithatnák az egész vasutat. H o g y akassza le a csavarkapcsot mozgás 
és belépés nélkül ? Ezt nem irják el�. Nem is lehet. Ezer és egy sza-
badalmat kipróbáltak, — nem vált be. Amelyik bevált volna, drága. 
Szegény a vasut. Maradt minden a régiben. Olcsóbb a fékez�. Meg fe-
dezve vannak a kártéritést�l is. Per esetén az ügyvéd a tarsolyában vi-
szi a szolgálati paragrafusokat. — Minek csinálta? Tilos. — De azért 
próbálná valaki a tolatószemélyzet közül azt mondani: — „Szabályzat 
értelmében nem buvok a mozgó jármüvek közé." — Bolondnak tarta-
nák és már le is szerelhetne. De ilyesmi még nem fordult el� a vasut 
krónikájában. Hisz igy is, aki óvatos és nem legénykedik a halállal, ki-
jár a vonatvezet� gunyolódása: — „ N e m cukrásznak készült maga? 
Azt gondoltam. Fél, hogy összetöri a kocsikat? Bujjon csak be bátran. 
Ne féltse azt a tyuksz... életét." — És megy a hajsza. — Gyerünk�gye�
rünk. Zavarják azt a mozdonyt, hogy ne olyan lustán mozogjon. Lökjék 
bátrabban azokat a kocsikat. Mégsem vagyunk kész? Gyerünk: itt az in-
dulás ideje! Gyerünk, mert elver a másik vonat! Gyerünk, mert mi ver-
jük el a szembe jöv�t! Gyerünk, mert nincs mivel indokoljuk a késést. 
— A késés. Réme a vasutnak és vasutasnak. Potyognak érte a bünte-
tések. Menetid�t nem lehet hosszabbitani, mert üzemköltség többletet 
jelent. A? Ü. V.�nek el�nyösebb a rövid menetid�. Személyzet? Állomás? 
Idegeskedhet a forgalmistától az éjjeli �rig. — Gyerünk, mert felfor-
gatják az egész vonalat! — Rendkivüli keresztezés? Káromkodnak, 
mint a zápores�. A forgalmista izzad, számolja a különféle menetid�ket, 
mig bele nem zavarodik. — Ez a vonat itt van. Az ott van. Ennek a 
terhelése ennyi. Annak annyi. Ennek a sebességi csoportja ez. Annak 
az. Ez személy. Az teher. Fuj�e a szél? Esik�e az es�? H o g y áll a h�-
mér�? — Jaj, ha hibás a keresztezés. Ha a személyvonatot váratja meg, 
— az a baj. Ha a tehervonatot veri él, — az a baj. Káromkodik to-
vább, vasutas csákóját addig nyomogatja, huzogatja a fején, mig a te-
lefonhoz nem lép s megváltoztatja a keresztezést. 

A központban sok a ráér�. A menetleveleket addig bogarásszák, 
mig akad rajta valami jelenteni való. Örül a szerencsétlen, ha jelenthet 
ilyen „szabálytalanságot", mert az el�menetele függ t�le. A feljelentett-
nek is. Megy a büntetés. Jobbik esetben a pénz, ha már többször el�for-
dult, áthelyezés. Az is lehet, hogy csillagba kerül. Akkor aztán otthon 



van. Földig ér� szakállal járhat, mégsem tud felfele kuszni a szamár-
létrán. Ilyenkor nem automatikusan megy a kinevezés és el�léptetés, ha-
nem az igazgatóság „belátása" szerint. Ezeket a belátásokat meg min-
denki ismeri, kinek helyén az agya. 

Utólag mindent könnyű megállapitani, hogy hogy' kellett volna. Ez 
áll a keresztezésekre is. Tessék a vágányok közt szaladgálva ezer másra 
gondolva rendes munkát végezni. Az egyik mozdonynak viz kell, másik-
nak szén, harmadiknak olaj. Nincs határ. Egyik ki akar menni, másik 
be akar jönni. Telefon. Távirda. Védjelz�k. Hajrá. Gesznernek is ez utób-
bi tűzte ki a fejfáját. — Kész a szerelvény? — Nem, még egy kocsit kell 
a végére akasztani. — Gyerünk, mert itt az indulás ideje. — Igen, de 
a mozdony a kocsi el�tt állt. Ha megkerüli az állomást, — el�re beirhat-
ja a késést. De mivel indokolják? Nincs elfogadható ok. Hát majd nem 
kerüli meg. Nem muszáj lökni, lehet rántani is. Nem szabad? Nem látja 
az igazgató. És ha látja? Másfelé néz. Tör�dik is vele, még nincs baj. 

— Gyerünk, Geszner bujjon közé és rántsák rá. De már menjenek 
is. Mit néz? Gyerünk, ha mondom, indulás el�tt állunk. N e m volt maga 
valamikor cukrász? 

A mozdony hátranyom pár száz lépést a kocsival együtt. Geszner 
beállt a mozdony és kocsi közé. Félkézzel a kocsi oldalát fogta, másik-
kal a csavarkapcsot. Féllába valami kiugráson) húzodott meg, másik 
meg lógott a leveg�be. — Kész? 

— Kész. 
— Megfogódzott jól? 
— Meg. 
— Mehet? 
— Mehet. 
Hajrá. Rákapcsol a mozdony teljes g�zzel, majd hirtelen elleng�z-

zel megtorpan, csak úgy porzik a sin. Az ütköz�k éles csengéssel össze-
futnak, a csavarkapocs meglazul erre az �rültségre. Most keli hirtelen 
kiakasztani. Ki is akasztotta. Nagyszerű, már rohan is a mozdony teljes 
g�zzel, nehogy beérje az utána rohanó kocsi. Igen, de hivatalos vasuti 
nyelven rövid volt a rántás. Ahogy a mozdony átfutott a váltón az els� 
vágányra, átcsapták a váltót, hogy a kocsi a másodikon álló szerelvényre 
fusson, de... talán elcsúszik, ha még egy kicsit, hiába, beérte határon ki-
vül, oldalba fogta a mozdonyt és... 

A vonóhorgon féllábbal csüng� Geszner talán gondolkozott is egy 
pillanatig, — hogy szabaduljon? Ha elengedi magát? — a kerekek alá 
esik és keresztül gázolnak rajta. Mire más eshet�ségre gondolhatott vol-
na, már közé is szorult a két ütköz�nek. Még ebben sem volt szeren-
cséje. Nem teljes mellkassal, mi egy pillanat alatt végzett volna vele, ha-
nem valahogy ferdén. Nagyot roppant a mellkas és három teljes óra kel-
lett, mig a bels� vérzés átszállitotta a mennyei vasutakra. És a szenve-
dés? Kézzel�lábbal, foggal�körömmel dolgoztak vasutastársai, hogy kisza-
baditsák. Mit értek az öt�hat kilós kalapácsütések az olyan alkatrészek-
nél, amit g�zkalapáccsal formáltak össze. 

� végignézte az egész három órás halálverg�dést. Nem is felejtette 
el. Nem is fogja. — Vizet adjanak. Jaj, szabaditsanak ki emberek. Mi lesz 
a családommal? Szegény feleségem. Mondják meg neki... — megcsuk-
lott a hanggal, — jaj,vizet adjanak. Táviratozzanak Aradra, küldjék le 
a családom, hogy lássam még �ket utoljára. — Tovább nyöszörgött, sze-
meib�l gyengén csörgedezni kezdtek a könnyei. — Jaj, tegyenek egy 
kis jeget a számba. Szegény kis családom. Mi lesz veletek? Emberek, ne 
feledkezzenek meg róluk. — Lássa�lássa Papp bácsi, mit csinált velem? 



A z t gondolta, hogy az öreg volt a váltónál. Tévedett. Talán, ha � 
van nincs baj, mert a kocsit a mozdony után engedte volna. Többször el�-
fordult már, hogy öreg róka vasutasságán mult, hogy nem lett halál-
eset. Talán. Ki tudja? Ki tudja mi történik, ha Steffenson állatorvosnak 
születik. Közvetlen a rántás el�tt zörgött a szolgálati bódé telefonja, be-
ment jelentkezni. Csak a nagy jajgatásra rohant ki. Saját személyze-
tük közül kezelte az egyik a váltót. Ez is tilos. De a vasut hires arról, 
hogy minden tilos, amiért esetleg kártéritést kellene fizetni, de azért csi-
nálják. Jól tudja ezt az igazgatóság is. 

Hiába mondta az öreg: — N e m én voltam Gesznerkém, ne is okoljon 
engem, — nem értette, nem tudta felfogni. S mig csak élet volt benne, 
felváltva ismételte: — Vizet adjanak, mi lesz a családommal? 

A hullát betették a podgyászkocsiba és hazaszáll�tották Aradra. — 
,,Késés oka? — Geszner fékez� balesete." — 

Végig ott csetlett�botlott köztük. Zavarták szép szóval, fenyegetés-
sel. Nem ment. Ha huztak, nyomtak valamit, odaugrott és segitett. Fel-
kapta a kalapácsot és ütötte a vaggont teljes erejével, hogy eressze el 
Gesznert. — Hiába. — Végre az állomásf�nök megsokalta és szólt az ap-
jának: — Papp, zavarja el a fiát, mert még vele is történik valami. — 
Az öreg felkapott egy jelz�zászlót, megforditotta s nyelével nagyokat 
vágott rá. Minden, ütés fájt, vézna testén hurkák fakadtak. Kicsit odább 
állt, de kés�bb ismét közöttük csetlett�botlott. Nem lehetett vele birni. 
Együtt szenvedte a fájdalmat az összenyomott fékez�vel. Kis öklével 
megfenyegette a vasutat. 

Amikor a halottat v iv� vonat kihaladt az állomásról, mezitlábas 
sarkát összeszoritotta, lábfejét szétnyitotta, hogy szabályos „vigyázz" ál-
lásban, feszesen sapkához emelt karral tisztelegjen. Igy állt hosszan, mig 
elgördült el�tte a tehervonat, még azután is, mig végleg el nem tűnt a 
boncesdi kanyarban. Szeméb�l d�lt a könny, levetette magát a földre és 
sirt. 

N A P O K E G Y T A N I T Ó É L E T É B � L (II.) 

Irta: M O R V A Y G Y U L A 

Ezeken a hűvös, csillagos �szi estéken hajnalig is világosság van, 
ma este azonban mély sötétségbe mártódott a falu. Sehol egy szikra vi-
lágosság: csak a sarki kocsma himbállódzó lámpája világit végig a szé-
les uccán. Ide bujnak az emberek: isznak, beszélgetnek. Kés� estig dol-
goztam az iskolában, mikor hazamentem már sötét volt, égett a kocs-
mai lámpa. Emberek mentek, jöttek körülötte, néha kihallatszott két 
hegedű szaggatott hangja, kés�bben minden kurjongatásba, pohárcsen-
gésbe, elmosódó zajba fulladt. Fiatal gazda állitott meg. Érdekes, hogy 
els� kérdése ez volt : 

— maga is innét jön? 
� nem. Az iskolából jövök. 

— azt hittem, hogy betért, pedig rosszul tenné, mert nem sokat ér 
ez a história. Addig jó, mig legény az ember, aztán már komolyabb dol�
dog következnek. 

— mik lennének azok a komolyabb dolgok? 
— éppen ezt akartam magának mondani. I t t sétálok már régen, mert 

magát vártam. Felesége azt mondta, hogy még nem jött ki az iskolából: 


