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A B Ű V Ö S LÁMPA. 

E STE, vacsora után van. Nyomasztó csend fekszik a szobára. Prikucsek 
asztalosmester és egyben a kis vidéki városka temetkezési vállal-
kozója az asztalnál ül és újságot olvas. Természetesen a gyász-

rovatot böngészi, olyasforma érzéssel, mint a gazda a vidéki termések állását, 
Összeráncolt homloka elárulja, hogy nincs az eredménnyel megelégedve. 
Bosszúsan fordít egyet az újságon és közben kiles a környezetére. 

A család szótlanul tesz-vesz, csak Jóska gyerek szundikál édesdeden a 
dívány sarkában. A szétnyitott földrajz-könyv lecsúszott térdéről és szárnya-
szegetten hever a dívány lábánál. 

Prikucsek az órára pillant : 10 óra. Aztán a pipájára siklik a tekintete : 
hm, kialudt . . . Egy pillanatig töpreng : vajjon rágyujtson-e? Vajon érdemes 
lesz-e feláldozni egy újabb tömés pipadohányt, csak azért, hogy itt strázsál-
jon, amíg ez az álomszuszék fickó a leckéjét megtanulja? . . . Nagyot ásít, 
majd hirtelen lecsapja az újságot és keményen rászól a gyerekre : 

— Te kölyök ! 
Jóska felijed, savanyú ábrázattal dörzsöli a szemét. 
— Mars aludni ! . . . De holnap félhatkor felkelsz és tanulni fogsz ! 
Jóska lassan fölcihelődik és álom-részegen tántorog a hálószobába. Már 

éppen bebújni készült az ágyba, mikor eszébe jut valami. Szólni kell Pista 
inasnak, hogy keltse fel őt reggel. Legott megkopogtat egy lefüggönyözött 
kis ablakot, amely apja ágya mellett a műhelyre szolgált. 

Ezen az ablakon át kapják a segédek és inasok az esetleg szükséges uta-
sításokat ; no meg aztán Prikucsekné ezen keresztül szokott belesni a mű-
helybe, ha a mester nincs odahaza. 

A kopogtatásra azonban nem jön felelet. Jóska tehát félrehúzza a füg-
gönyt. Látja, hogy két festetlen koporsó van odatámasztva az ablak nyílásá-
hoz, nyilván azzal a titkos szándékkal, hogy Prikucsekné titkosan ellenőrző 
szeme elől a kilátást elzárják. A koporsók mindössze csak annyi rést hagytak, 
melyen keresztül Jóska megállapíthatta, hogy a műhelyben már sötét van és 
alusznak az emberek. 

Egy pillanatig tanácstalanul nézett maga elé, de éppen ebben a pillanat-
ban az egyik koporsó kísértetiesen nagyot roppant . . . 

Jóska megdöbbent, szorongó érzés fogta el a szívét. Eszébe jutott, amit 
a segédek szoktak mondani : ha a koporsó megroppan, azt jelenti, hogy rövi-
desen lakót kap. 

A sötétben a gyerek képzelete vadul dolgozni kezdett. Már nem tudott 
az ágyba bújni, hanem odakuporodott egy karosszékbe, amely a nappaliba 
vezető ajtó mellett állt. Igy legalább, ha hallja a szülei beszélgetését, nyugod-
tabban érzi magát. Attól azonban, amit hallott, még jobban dideregni kezdett. 

— A mennydörgős ménkő csapott ebbe az üzletbe ! — fakadt ki Priku-
csekné. — Már a szezon közepén járunk és még nem volt egy valamirevaló 
tisztességes temetésünk ! 
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— Úgy látszik — elmélkedett Prikucsek, — hogy ebben a megkergült 
világban már a halál is a munkanélküliek sorába lépett. 

— Maholnap itt a karácsony és semmit sem vehetek majd a gyerekek-
nek. Jóska gyerektől meg se maradhatnék. Folyton azzal nyúz, hogy laterna 
magicát kapjon karácsonyra. 

— Jó, jó ! . . . — dörmögött Prikucsek, — de ha így megy, hogy minden 
betegünk felkel? ! . . . 

— No, tán még sem egészen . . . Még el sem mondtam. Ma délben a 
harangozó bent járt az üzletben. Miután néhány kupica borovicskát felhaj-
tott , besúgta, hogy az öreg Szekeres rosszul van. Azonnal elküldtem Pista 
inast, hogy egy kissé körülszimatoljon . . . Azzal jött vissza, hogy Szekeresnek 
már fel is adták az utolsó kenetet. 

— Az én kedves Palkó bátyámnak? ! . . . Szegény, vén cimborám ! . . . 
Hej ! . . . de sokat mulattunk együtt a Kis pipá-ban. Hát már idáig jutott 
volna? 

— Ó, mostanában nagyon rossz bőrben volt az öreg. Úgyse volt már 
sok öröme az életben. A fia és a menye sokat civakodtak vele az utóbbi 
időben. 

Jóska gyereknek torkába szakadt a szíve, szeméből kibuggyant a könny. 
Hát lehetséges volna az, hogy Palkó bácsi meghal? ! . . . Az az aranyos jó 
ember, aki mindig megsimogatta a haját, meglovagoltatta a térdén, friss sós-
perecet nyomott a kezébe, valahányszor az apja vasárnapi mise után bevitte 
magával a sörözőbe. Ha sárkánynak való nádért ment hozzá, zsebeit rend-
szerint teletömte jó, ropogós tökmaggal. 

De nem fűzhette tovább érzelmeit, mert apjának közeledő lépteit hal-
lotta. Gyorsan ágyba ugrott, magára rántotta a takarót és úgy tett , mintha 
aludnék. Aztán azonmód álomba is szenderült. 

Álmában Palkó bácsi jött el hozzájuk egy nagy fekete laterna magicával. 
Tett-vett, igazított a masinán, a bűvös fény kigyult és nagy, kerek fény-
tányért vetett a műhelyablak fehér függönyére. 

— No gyerek ! — szólt hozzá valami fájdalmas, szelíd mosollyal — 
most kezdődik az előadás. — Azzal megrázta a kezében lévő csengőt. 

Jóska hirtelen föleszmélt álmából. Megdörzsölte a szemét. Mi ez? ! . . . 
Nini . . . hisz' ez a műhely csengője, melyet kívülről, az utcáról valaki nagyon 
türelmetlenül rángat. És érdekes . . . a műhelyablaknál nem Palkó bácsit, 
hanem az apját látja, amint erősen zörgeti az ablakot és kiszól a műhelybe : 

— Kaput nyitni ! . . . Temetés lesz . . . 
A ház népe egyszerre megmozdul. A hirtelen feltámadt életöröm lázas 

sietségével kapkod, öltözködik mindenki. Prikucsekné a papucsát keresi. 
A mester rábukkan a keresett papucsra és pajkosan megdobja vele az asszo-
nyát. De Prikucsekné most mitse törődik ezzel, hanem átszól a másik szobába 
Mariska lányának, hogy aztán gondja legyen a borovicskára és egy kis harapni-
valóra. 

Közben nyikordul az ajtó és becsoszognak az éjjeli vendégek. És valóban 
Szekereséktől. 

— Szegény Szekeres bácsi ! — hajtogatja egyre nagy részvéttel Priku-
csekné. — Ki hitte volna, hisz' még egészen jó erőben volt? ! . . . 

— Bizony, bizony — sóhajtott a menyecske — mi se hittük volna, hogy 
ez a nagy csapás ilyen hamar ránk szakad. — És jó étvággyal harapott a 
füstölt kolbászba. 
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Igy emlegették a megboldogultat, miközben Prikucsekék csakhamar 
fölkészülődtek, hogy elinduljanak a piacon lévő koporsó-üzletbe. 

Ez eleven nyüzsgés, mozgás közepette csak a kis Jóska feküdt néma 
mozdulatlanságban. Félig lehunyt szempillái alól, a szempilláin reszkető 
könnycseppeken keresztül valami semmibevesző szomorú érzéssel nézte az 
ajtón át beszürődő világosságot, a fénymezőben mozgó alakoknak a fehér 
függönyre vetődő árnyékrajzait. Lassan, lassan úgy tűnt fel neki, hogy 
mindez tán mégsem valóság. A háttérben mégis csak Palkó bácsi áll és az ő 
bűvös lámpája vetíti eléje a felrajzoló képeket . . . 

Másnap Jóska arra ébredt, hogy Palkó bácsi halála még sem álom, 
hanem a legszomorúbb valóság. Elborult arccal járt-kelt, nézte Pista inast, 
amint fütyörészve betűket festett az új fekete fakeresztre : 

«Itt nyugszik 
Szekeres Pál 
Élt 67 évet.» 

Prikucseknénak nagy elfoglaltsága mellett is feltűnt, hogy Jóska szokat-
lanul sápadt és csendes. Nem mulasztotta el, hogy egy pillanatra ölbe ne vonja 
fia fejét és meg ne kérdezze tőle : 

— Mi bajod van szívem? 
— Semmi — felelt összeráncolt homlokkal a gyerek. 
— Tudod-e, — simogatta meg haját az anya, — hogy karácsonyra 

most már biztosan lesz laterna magicád . . . 
Jóska arca megrándult, kitépte magát anyja kezeiből és dacosan fel 

kiáltott : 
— Nem kell nekem laterna magica ! . . . — Aztán keserves sírásra 

fakadt. 
A mama laterna magicája elkésett. És ott állt helyette az élet nagy, 

titokzatos laterna magicája, amely új, fájó megismeréseket és érzéseket vetí-
tet t a fehér gyermeki lélekbe . . . Jóska ijedt gyermeki szeme a könnyek 
fátyolán keresztül egy új, idegen világba meredt és szepegve kérdezte magá-
tól : miért is van az, hogy az ő szülei akkor örülnek, ha másik sírnak, akkor 
élnek, ha mások meghalnak? ! . . . 

Prudovits Lajos. 




