
M I S T E R W E B B S K E L E M E T L E N K A L A N D J A . 

A városban felakasztottak egy embert. Egy többszörös rablógyilkost, 
akinek kevés volt egy halálos büntetés. Megérdemelte volna, hogy 
csak félig akasszák föl s végigjátszassák vele a kivégzés komédiá-

ját minden hónapban, mindaddig, amíg természetes halállal ki nem múlik 
gaztettei földi világából. 

Az akasztás borzalmas hatással volt a város lakosságára. Délután 
öt óra tájban már mindenki otthon volt családja körében. A boltok üresen 
álltak. A kocsmák is üresek voltak, egyedül a központban volt, egy kis 
élet. A fehér terítékek mellett mi, öreg legények üldögéltünk öten, a városi 
főlevéltárnok, az adóvégrehajtó, aki valamikor ezerholdas földbirtokos 
volt, egy gimnáziumi tanár, egy építőmester, félbemaradt mérnök, aki 
a mult héten jött haza Amerikából és jómagam. Künn, a piros terítékek 
mellett halkan beszélgetett három ember: a hóhér és két segédje, akik a 
tízórási vonattal akartak útra kelni. 

Sajátságos dolog: valahányszor még akasztás volt akárhol, aznap, 
vagy másnap, de legkésőbb harmadnap mindig olyan orkán támadt — már 
az én emlékezetem szerint —, a szél mindig úgy visított, úgy sikongatott 
odakünn, hogy az emberek ereiben csak a szél rémes sikongatásától is 
megfagyott a vér — és hozzá az kétségtelenül bizonyos, megdönthetetlen 
tény, hogy az orkán az akasztás miatt támadt, mintha a természet titok-
zatos erői tiltakoznának és figyelmeztetni akarnák az embert — ez a tény 
kétségbeesést lopott mindnyájunk szívébe. Nem volt a városban talán 
egyetlen ember sem, aki egyedül végig mert volna menni az utcán, vagy 
egyedül otthon mert volna maradni. Olykor cserepek repültek le a ház-
tetőről, és nagyot koppantak az utca kövezetén. Néhol felrántotta a szél 
az ablakszárnyakat és besikított a szobába. Asszonyok és félénk gyere-
kek görcsöket kaptak ijedtükben és a férfiak — bátorságot erőltetve 
magukra — fehér és bizonytalanul remegő ajkakkal próbálták megnyug-
tatni a nyugtalankodókat. A kancsal zsidó korcsmáros barátságtalanul 
tekintgetett a vendégek felé, szerette volna, ha nem lett volna ma ott 
senki, becsukhatta volna az ajtót és behúzódhatott volna a családjához, 
amely remegve hallgatta a künn süvöltő vihart. Néha olyan dübörgés 
támadt az ablakok alatt, mintha üres ládákat gömbörgetett volna végig 
a szél a kövezeten, vagy koporsót vágott volna neki a ház falának. 
Mi öten voltunk, öt felvilágosodott, bátor agglegény, — mi tudtuk, hogy 
a szél feltámadt volna az akasztás nélkül is, de mégis végigfutkosott 
a mi hátunkon is a hideg, amikor néha olyan bizonytalan, de annál réme-
sebb dübörgés hallatszott be kivülről. Lepleztük félelmünket, de — nem 
tudtunk beszélgetni. Ha szólt is valaki, inkább arra figyeltünk, hogy mi 
történik az utcán. Sötét, novembervégi idő volt, amikor az emberre akasz-
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tás és vihar nélkül is — minden különösebb ok nélkül —, rá szokott jönni 
a reszketés és a félés. 

A pincérleány — selyemruhás, meztelenkarú szőke tündér, akit a 
gazda nemrégiben szerződtetett a fővárosból — ma este nem igen törődött 
velünk. A hóhérok körül sürgött-forgott és látszott rajta, hogy a hóhér 
foglalkozása imponál neki. Mielőtt azonban akárcsak a beszélgetésbe 
is belemelegedhettek volna, a hóhér fizetett és legényeivel együtt eltávozott 
a kocsmából. Amikor kiléptek a kapun, odakünn sikoltozás, csikorgás, 
jajgatás és üvöltözés támadt, mintha minden fagally és fűszál egyszerre 
jajveszékelni kezdett volna, mintha a pokol összes ördögei táncra kereked-
tek volna és itt dübörögtek volna végig Lovasd főutcáján. Némán és fehé-
ren néztünk magunk elé. Csend volt. Az ostoba pincérleány a tükör előtt 
állott és nézegette, illegette magát. Ő Pestről jött, pénzt keresni. Neki 
nem volt veszteni való ideje. Egyszerre a szótlanságban nagyot dörrent 
valami: a sarokban álló cimbalom egyik húrja pattant el. Ijedten ugrot-
tunk föl valamennyien. A pincérleány is megrémült és az arcára kent 
piros festék alatt is látszott, hogy elfehéredett, mint a halál. 

Némán koccintottunk és fenékig ürítettük az erős, bódító italt. 
Egyszerre megszólalt Krémer, az építész, aki a mult héten jött haza 

Argentinából. 
— Sajátságos dolog. Öt évig éltem Mexikóban a forradalmak idején. 

Átéltem a legborzalmasabb utcai harcokat, láttam kivégzést, akasztást, 
főbelövést, vízbefullasztást és soha nem reagáltak rá az idegeim. És itt 
Lovasdon egy nyomorult kis akasztás rám is olyan hatással van, mintha 
ez lett volna az első tudomásom kivégzésről. Ráragad rólatok a félelem 
a magamfajta viharedzett emberre is. Pedig higgyétek meg, nem is olyan 
borzalmas dolog a kivégzés, ha megszokja az ember. Nem borzalmasabb, 
mint a természetes halál. 

— Egyszer harminc ember akasztását néztem végig Mexikóban. Min-
den reggel tízet akasztottak fel. A harminc közül csak egy nem tudott 
beletörődni a kivégeztetésébe. Ez az egy azonban egészen véletlenül, ítélet 
nélkül került a bitó alá. Ez az egy volt a harminc között, amelyik véde-
kezett, sikított, ájuldozott, hörgött és kegyelmet kért, a többi némán, 
dacosan nézett farkasszemet a hóhérral. Roppant mulatságos eset. Ameri-
kában nagyon sokat nevettünk rajta. Persze, lehetséges, hogy a ti hátatok 
ettől is libabőrös lesz és a ti félelmetek rám is át fog ragadni. Mexikóban 
azonban a kabarékban hónapokon keresztül ezen mulattak az emberek 
és az üresfejű, léha kabaréköltőknek sohasem volt még hálásabb tárgyuk 
ennél. Érdekel benneteket? Elmondom, legalább nem fogjátok teljesen 
agyonijeszteni magatokat és egymást amiatt, hogy a föld sok millió lako-
sából egy ember ma reggel meghalt, mégha nem a legszokottabb módon is, 
de azért nem egészen szokatlanul. 

— Mielőtt átmentem volna Argentinába, Mexikóban próbáltam meg 
a szerencsémet. Kávéültetvényes voltam és a második évben már akkora 
nagy terület volt az enyém — kedvezett a szerencse —, hogy egy nap 
alatt nem tudtam körüllovagolni a birtokomat. 

— A sötétszemű andalúziai leányok, kivándorlók leányai, — karcsú, 
hajló derekú, hosszúlábú kreol-leányok, akiket ti csak képekről, vagy 
mint táncosnőket a színpadról, a variétéből ismertek, versenyeztek értem, 
mint valami uralkodóért, és egy pillantásom elegendő volt, hogy boldoggá 
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tegyem a leggőgösebb spanyol donnát is. Ma sem tudom, hogy' nem háza-
sodtam meg, de azt hiszem, azért nem, mert fiatal voltam, az ifjúság 
energiája túláradt bennem, egy leány nem tudott lekötni soká. A házas-
ság tulajdonképen a gyengék menedéke és — vesztőhelye és én még nem 
voltam gyönge. Több akartam lenni mindenkinél, le akartam győzni, felül 
akartam múlni mindenkit, meg akartam hódítani minden büszke nőt 
— mert csakis azok érdekeltek —, és nem akartam lekötni magam egynek 
a jászola mellé. Úr, nagy úr, herceg, vagy fejedelem, valami ilyesféle vol-
tam, valami afféle, mint nálunk egy-egy bankigazgató, akinek kegyéért 
a fél Budapest leányai versenyeznek, cselédeim, inasaim, szolgáim, 
lovászaim voltak és én büszkén lovagoltam végig a városon lovászaim 
között, miközben minden házban félrehúzódott a függöny és leányok 
kukucskáltak sóváran utánam. 

— És mindezt a nagy vagyont, gazdagságot egyszerre szétsöpörte 
a forradalom. Kávéültetvényeimet legázolták a forradalom harcai, háza-
mat szétbombázták és én hamarosan olyan szegény lettem, mint amikor 
elindultam hazulról. Nem volt más választásom, mint beállni a had-
seregbe és a kormány oldalán végigharcoltam az egész mexikói forra-
dalmat. 

— Egy napon kivezényeltek bennünket egy fogház őrizetére, amely-
ben harminc halálra ítélt fosztogatót kellett őriznünk. Az újságírók mint 
a raj lepték el a fogház kapuját és serényen írták tudósításaikat, amelyek 
ezúttal minden túlzás és hazugság nélkül is kielégíthették a legelkényez-
tetettebb szenzációleső publikumot is. A fogház udvarára, a kivégzéshez 
azonban nem bocsátottak be külföldi embert. Mr. Webbs, newyorki újság-
író, aki addig is a leghátborzongatóbb és legügyesebb riportokat küldte 
haza lapjának, sehogy sem tudott beletörődni, hogy ő csak hallomás alap-
ján fogja megírni a fölkelők kivégzését és elhatározta, hogy bármilyen 
áldozat árán is, de bekerül az udvarra és saját szemeivel fogja végignézni 
az akasztást. 

— Húsz felkelővel már készen voltak, a harmadik napra már csak 
tíz volt hátra, mr. Webbs azonban még mindig nem tudott bejutni a fog-
házba. Végre a harmadik este, óriási pénzzel megvesztegetve a kapu-
őrséget, bejutott a folyosóra és elrejtőzött az egyik fogházőr lakásában. 
A fogházőr sógora forradalmár volt és benn ült a siralomházban, mert 
őt is másnap akasztották. Amikor mr. Webbs megtudta, hogy a portás 
sógora a halálraítéltek között van, amerikai szokás szerint — mint Sher-
lock Holmes nyomozás közben — a homlokára ütött és felkiáltott: 

— Hopp! Megvan! 
— Mi van meg? — kérdezte tőle a fogház kapusa. 
— Mennyiért cserél ki a sógorával egy órára? — kérdezte mr. Webbs. 
— Mi szüksége van önnek arra, mister? — kérdezte a kapus. 
— Ne kérdezze — felelte mr. Webbs —, 100 dollárt fizetek, ha egy 

órára kicserél vele. Beszélni szeretnék az elítéltekkel. Tudni akarom, mit 
éreznek és mit gondolnak és mit beszélnek az utolsó éjtszakán. Egy óra 
mulva visszacserél. 

— A kapus gondolkozott egy kicsit, eltávozott és negyedóra mulva 
visszatért. 

— Az őr hajlanoó felváltani önt a sógorommal. De ruhát kell cserél-
niök. Tessék besétálni a lakásomba. 
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— All right! — felelte mr. Webbs. — Gyerünk. 
— Egy félóra mulva mr. Webbs a börtönben volt és gyorsírással le-

jegyezte a halálraítéltek utolsó éjtszakájának minden szavát. A fogoly 
pedig ezalatt mint mr. Webbs newyorki újságíró eltávozott a börtön 
épületéből. Valószínűleg meg sem állt a kikötőig, különben az is lehetsé-
ges, hogy másutt rejtőzött el. Egyébként ez egészen mellékes. 

— Reggel hat órakor a halálraítélteket kivezették a fogház udvarára. 
Sorba állították valamennyit. A hóhér megkezdte munkáját. A dob per-
gett szüntelenül. Mr. Webbs buzgón jegyezgetett a sor végén. Nem vesz-
tett el egyetlen mozzanatot sem, bár most már kezdte elveszteni a hideg-
vérét, mert nem volt egészen bizonyos afelől, hogy sikerül-e elkerülnie 
csere-párja sorsát. Már éjfél tájban gyanúsnak találta a dolgot, amikor 
a halálraítélt nem tért vissza, azonban remélte, hogy majd csak sikerül 
igazolnia magát. 

— Egyszerre azon vette magát észre, hogy előrelökdösik az akasztófa 
fe lé . . . 

— Uraim — szólalt meg mr. Webbs angolul, megállva a bírói emel-
vény előtt —, én John Webbs újságíró vagyok, a New-York Herald Mexi-
kóba küldött tudósítója. Minthogy másként nem tudtam jelen lenni a ki-
végzésnél, ruhát cseréltem Vespuccióval. Nagyon köszönöm önöknek, hogy 
alkalmat adtak nekem végignézni, miként szerez magának elégtételt a 
mexikói kormány a lázadókkal szemben. Kérem, méltóztassanak személy-
azonosságom igazolása végett összeköttetésbe lépni az Egyesült-Államok 
mexikói követségével. Egyébként igazoló írásaim itt vannak, 

— Mit mond ez? — kérdezte az ügyész spanyolul az egyik mellette 
álló bírótól. 

— Fogalmam sincs róla. Angolul mondott valamit. Bizonyára meg-
zavarodott, azért beszél angolul. 

Két hóhérlegény tovább taszigálta a bitófa felé. 
— Uraim! — kiáltotta most már erélyesebben mr. Webbs —, az 

Egyesült-Államok nevében figyelmeztetem önöket, hogy nem vagyok mexi-
kói forradalmár. Newyorki polgár, hírlapíró vagyok. 

A két hóhérlegény fölemelte és a zsámolyra tette. 
— Uraim! — kiáltotta torkaszakadtából mr. Webbs —, tévedés, 

tévedés, una errore, ego journalisto americano, non possibile, non possi-
b i le . . . 

— Úgy látszik, megzavarodott szegény, — szólott az ügyész és intett 
a hóhér felé, hogy teljesítse kötelességét. 

—A hóhér megragadta mr. Webbset, aki mellbelökte az erőszakoskodó 
hóhért és torkaszakadtából ordította: 

— Tiltakozom, tiltakozom a durva erőszak ellen, a jogtalanságggg-
hhh . . . 

— Utolsó szava a torkában maradt. A hóhér a nyakába lökte a hur-
kot, a legények megrántották a csigát és mr. Webbsnek kilódult a nyelve. 

— Különös történet, — jegyezte meg a főlevéltárnok. 
— Hihetetlen — szólt a gimnáziumi tanár. — Az az újságíró vagy 

ökör volt, vagy — te találtad ki az egész mesét. Egyébként az sem lehe-
tetlen, hogy valami ponyvaregényben olvastad és minthogy te elhitted, 
azt hiszed, el fogják hinni neked is. Azt hiszed, hogy ha valaki Ameriká-
ban járt, mindent elhisznek neki. 



430 
— Ha valaki kételkedik a szavaimban, — szólt mister Krémer sértő-

dötten — állok elébe. Holnap reggel elküldöm a segédeimet. De adok 
nektek öt perc gondolkodási időt; nyilatkozzatok: kételkedtek-e szavaim-
ban, vagy elhiszitek, amire becsületszavamat adom. 

Hogy szavainak nagyobb súlyt adjon, hátulsó zsebéből előhúzta a 
revolverét és az asztalra tette. 

A következő percben az egész társaság becsületszavára kijelentette, 
hogy föltétlenül elhisz mindent, amit Amerikáról mondanak, mert köz-
tudomás szerint Amerikában őrültek laknak. Trócsányi Zoltán. 

FEBRUÁR. 
(Halmágyi Máriának.) 

A pusztán állok itt a Dunaparton 
S a szél kifujja bús arcom veresre 
S a lassú zöld habok felett keringőn 
Fehér sirály vijjog zsákmányra lesve. 

Lázas, beteg, szomoru február hó — 
Az ég narancsbíbor tündéri pírján 
Merengek (holnap is ilyen szeles lesz), 
S halkan besuttogom a szélbe: Mirjám ... 

Ott zord titánhegyek s a befagyott Olt — 
Most függönyözöd ablakod: ne halljad, 
Mint játszik künn a szél csupasz faágon 
S mint kárognak csunyán fekete varjak. 

Asztalkádon kedves picinyke lámpád 
Meggyujtod, hogy ne rémítsen az alkony — 
Babrálsz valamivel s ábrándozol te — 
S én? forró főm rideg fatörzsre hajtom. 

De felrezzensz, neved meghallva egyszer: 
... Nincs senki itt, ugyan ki szólna hozzám?... 
(Én emlegettelek: Mirjám, te drága Mirjám 
És eljutott hozzád e szócska-foszlány.) 

S reám gondolsz s felforrósul a véred 
És csókokat kívánsz, hisz itt az alkony. 

S én ott fázom a messze Dunaparton. 
Mihály László. 
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