
acélperec a kezemet, 
mert gyönge voltam ahhoz is, hogy 
orditsak, bőgjek eleget. 

Kicsiny világod bűvkörében 
lázadj hát, dacos gyermekem. 
Ma még tündérek s krampuszok 
viaskodnak kis melleden, 
holnap már — és ez nem mese — 
térdedig guggolnak a fák 
s a lombok közül feléd tátja 
nagy mumus-arcát a világ. 

Kék pupillád kerékre tágul, 
lélegzeted is elakad, 
lázadnál, ámde sisteregve 
melledbe fúlnak a szavak, 
a Rend körülfog, mint kutyát 
a sintér: s könny, dac mit sem ér, — 
amíg lehet: kapálózz, s ordits, 
ahogy a torkodon kifér. 

T É L I R E G E 
Irta: N A G Y I S T V Á N 

A patika elé kitett hőmérő is hideget mutatott. A férfi átellenben, a 
piac sarkán, ide-oda topogva didergett. Sehogyan se tudta hová dugja 
meztelen kezét s vágyakozó pillantásokat vetett az izzó parázzsal megra
kott fazekak fölöt kuporgó kofák felé. Ekkor lassu járásu vékony és jó
ságos arcu, idősebb ur állt eléje s végig nézett két, egymásra öltött vé
kony és foltos zakokabátján, zsákdarabokkal becsavart cipőjén s intett 
neki, hogy kövesse. Amint ment utána, semmi rosszat sem gyanitott, 
még csak azon sem törte a fejét, vajjon milyen dologra viszi. Régen le
tett már arról, hogy válogasson. Teljesen mindegy volt neki, akár fát vág, 
havat seper, csomagot hord vagy pohos testű urakat massziroz, kutyát 
sétáltat vagy nyulakat visz párositani, gyárba jár vagy kurta pipáju pik
torok rajzolják az öklét. Már készen állt mindenre, csak éppen arra nem, 
hogy amikor belépett az előtte haladó ur szobájába, hát az leakasztott a 
fogasról egy nehéz és aránylag alig viselt, prémes télikabátot és azt 
mondta, hogy öltse magára, legyen az övé, teleljen benne egészséggel. 
Mire felocsudott volna a meglepetésből, már az uccán is volt ujra. Olyan 
képtelenül fejtetőre fordult minden érzése, hogy amikor nagy későre 
megfordult, képtelen volt visszaemlékezni, melyik házból is szakadt rá ez 
a nagy jóság. Mivel éppen három kis ucca kereszteződése közepén torpant 
volt meg, már abban sem volt biztos, hogy a három ucca közül melyik
ben lakik jótevője. Egyszerüen kihagyott az emlékező tehetsége, annyira 
ellentétben volt ez az eset eddigi élettapasztalataival. Máig olyan termé
szetesnek tartotta, hogy a dolgok törvénye szerint a világ nyomorultak-



ra és viszonylagos boldogokra van berendezve s hogy az utóbbiaktól nincs 
mit várni s olyan természetes, hogy neki ott kell fagyoskodni a sarkon, 
mint az, hogy az emlős állatok télire vastagabb bundát növesztenek, a fák 
elhullatják levelüket, a föld hótakarót huz magára, a gazdag fát vesz és 
bundát csináltat, a szegény munkanélküli pedig önuralommal, türelem
mel, alázattal megáldva viseli a hideget és az éhséget. 

A minap is, mikor arról értesült, hogy valahol, valamelyik hajléktalan 
megfagyott, se fel nem háborodott, re részvétet nem érzett s talán még 
akkor sem jött volna ki a sodrából, ha neki is ilyen véget jósolnak. De ez 
az eset a télikabáttal, kimondhatatlan szorongással töltötte el. Nem le
het ennek jó vége. Hiszen jól emlékezett, hogy egyszer gyerek korában, a 
j egyző fia ugy szájba hajitotta egy kővel, hogy nyomban lenyelte két fogát 
s mégis őt verte meg az apja, miért tátotta el a száját. Később szolgale
gény korában gazdája rózsáit egy éjjel mind lelopta valaki. Elsőnek őt 
fogták gyanuba. Egy másik helyén tűz ütött ki a raktárban. K i más ha
jitotta el az égő cigarettát, ha nem ő? Veréssel vallatták s végül kiderült, 
hogy rövidzárlat okozta a tüzet. Tisztiszolga korában is őt pofozta meg 
asszonya, miért nem szolt, hogy a kapitány ur hölgyeket fogadott, mig ő 
fürdőn volt.... Még a derűsebb eseteire is ugy emlékezett, hogy azok min
dig valami bosszusággal értek véget... 

Most sem merte átengedni magát annak a furcsa, jóleső érzésnek, 
mely azt a buta hiedelmet ébresztette benne, mintha térdtől felfelé hir
telen kitavaszodna, sőt forró nyárba olvadna a téli fagy. Mi lesz annak 
az ára, ha most az ő füleit simogatja ez a meleg, uri szőrme? Szorongása 
még inkább fokozódott, amikor apródonként felfedezte a nagy zsebek jó
ságos vendégszeretetét s a vattelin hájak izzasztó vastagságát s 
amidőn véletlenül megpillantotta magát az egyik kirakat üvegében, hát 
szörnyen megijedt. Ott állt ő, lecsapott vállakkal, idétlenül a bő kabát
ban, mely szinte a bokáját horzsolta, orditóan kiemelve zsákdarabokba 
csavart lába hozzá nem tartozandóságát, fején a madárijesztő, nyiszlett 
kalap szemétre való nyomorúságát... Agyába nyilait, jaj ha meglátja igy 
egy detektív — s a falhoz lapulva, riadtan nézett körül. A járókelők 
máris, hogy nézik! Hát aztán! Nem lopta. De mégis — ki hinné el azt ne
ki, hogy csak ugy megajándékoztak egy rongyost egy ilyen drága kabát-
tal? Talán nem is árt, ha visszamegy ahhoz az urhoz és kér tőle valami 
bizonyitványt. 

Megkönnyebbülten fordult vissza erre a gondolatra, de a szembejövők 
furcsa nézése ujra felkorbácsolta nyugtalanságát s amilyen sebesen csak 
tudott, jobbra-balra tekintgetve igyekezett tova, de a három uccakeresz-
teződésnél ismét összezavarodott. Hol az egyik uccán, hol a másikon li
hegett végig. Találomra több kapun is benyitott. Hiába. Nem birta felis
merni azt a házat... Félelme nőttön nőtt. Most majd azzal is gyanussá vá
lik, hogy idegen házakba nyitogat. És az emberek már tényleg utána for
dultak, némelyik még meg is állt. Mit, mit fog mondani, kitől kapta a ka
bátot s hol lakik az az ur, ha megszólítja egy detektív ? Mert, hogy mind
járt le igazoltatják, — ezt biztosra vette. Egyre furcsábban néznek rá. 
Vagy csak most is ugy néznek, mint máskor? Nem, nem. Kizárólag öt 
nézik igy. Ha eltüntethetné valahogy feltűnés nélkül a zsákdarabokat a 
lábáról és a feltünően rossz kalapot a fejéről, biztosan nem gyanakodná
nak rá... 



E g y kapu alá osonva letépte rongyait a cipőkről és eldobta, kalap
ját meg zsebre gyürte s amikor a lába és a feje kezdett fázni, rájött, hogy 
igy is igen feltűnő lehet, hisz senkise jár ilyen rideg időben kalap nélkül. 
Igy még inkább leigazoltathatják. Erre az is eszébe jutott, hogy az iga
zolványa nagyon rongyos, az ősszel be kellett volna cserélnie arcképes 
könyvecskére... és... és már két hónapja máshol lakik, mint ahova be van 
jelentve. Már reszketett. Messzire kikerülte a szembejövőket. Majd báto
ritani próbálta magát. Nem, még se lehet gyanus... Utóvégre egyszer lá
tott egy urat is télen, kalap nélkül. Csakhogy ő nem ur, azután már 
öt napja nem borotválkozott. Kócos a haja is. S ki az, aki a háta mögött 
jön már régóta? E g y térdnadrágos férfi... Miért jár olyan lassan? Nem, 
nem, inkább az a másik követi, aki ugy tesz, mintha a házszámokat néz
né, hogy elterelje magáról a figyelmet. Látott ő már nyomozást egy de
tektiv drámában... Magában átkozódva menekült... A z az ur biztosan va
lami bolond lehetett, ha csak igy ismeretlenül neki ajándékozta ezt a drá
ga holmit... Még csak meg sem dolgozott érte. Mivel érdemelte ki tőle? 
Vagy csak bajba akarta dönteni vele s tudta, hogy igy fog járni? Csak 
találna vissza hozzá! Igy elfelejteni valamit! Hogy is lehet az? Tán nem 
is igaz, hogy ajándékba kapta... Hátha ő is kleptomániás, mint egyes 
gazdagok s tudtán kivül ő akasztotta le a fogasról a kabátot s azért nem 
emlékszik vissza a házra sem. De nem, még se. Vagy igen? Na most már 
hárman is követik. Vajjon nem kellene eldobnia az egyik kapu alatt ezt a 
veszedelmes bundát. Hát megéri, hogy bekisérjék és rá fogjanak még 
egyebet is? Megérdemli, hogy megpofozzák, vallassák érte, ha mindjárt 
ki is derül az igazság? ...Megbüntetik a kabatért, a be nem cserélt személy
azonosságiért, a bejelentetlen lakásért, megtalálják kérdezni fizet-e adót? 
Valami kötelező gázvédelmi tanfolyamról is beszéltek, amire nem jelentke
zett... Ebből szörnyű baj lesz s a végén, mint csavargó munkanélkülit ha
za toloncolják őrsről-őrsre — láncraverve... 

Esztelenül beugrott egy kapu alá, hogy eldobja magától a kabátot, 
de valaki szembe jött az udvaron s rémülten kotródott ki. Szivdobogva, 
önfeledten fejére csapta, majd megint lekapta kalapját. A következő ka
pu alatt már vetkeződött, mikor eszébe jutott: marhaság eldobni, mikor 
eladhatja egy ócskásnak is. És ujra az uccán loholt. Nem, az ócskás is gya
nut foghat és még rendőrt hiv... Izgalmában hóna alá szoritott kalapját 
észre sem vette, mikor hullatta el, de valaki felemelte s messziről kiál
tott utána: 

— Halló, álljon meg, elveszitette a kalapját... 

Nem értette meg, mit kiált az idegen s űzötten rohant tovább. Maga 
mögött hallatta ismételni a felszólitást, egy férfi meg eléje állva akarta 
figyelmeztetni, de ő már teljesen elveszitette józan eszét és futásnak 
eredt Hátul zűrzavaros lárma keletkezett. 

— Fogják meg, tolvajj j! 
Ezt követte egy második, harmadik és tizedik kiáltás. Eltorzult ar

cok, felemelt öklök, kinyujtott karok nyomultak eléje, valaki meg gáncsot 
vetett neki. Arccal, nagy ivben előre bukott, orrcsontját iszonyuan be
léverte valamibe. Elsötétült körülötte a világ. Mikor magához tért, kezei 
hátra voltak kötözve s három rendőr közt ülve egy kocsi sebesen haladt 
velük valamilyen határozott irányba... 


