
AZ ARANYBETŰS SZÜRKE KŐ. 

GÉZA alapjában véve nem nagyon emlékezett az apjára. Amint 
rágondolt, megjelent előtte egy mélységesen kék szempár, 
amely csillogó üvegű, acélkeretes nagy pápaszem mögül szo-

morúan és mégis nagyon barátságosan nézett a világba. A pápaszemet 
néhány erőteljes, markáns vonás fogta körül, két mély ránc, amelyek 
a szája széléhez futot tak le valahonnan föntről és egy rövidrenyirott, 
kis angol bajuszt, de Géza néha nem tudta, hogy ezek a vonások valóban 
az életből vannak-e a fejében, vagy csak arról a ceruzarajzról, amely 
sötétbarna keretbe foglalva, a hálószobában lógott a falon és amelyről 
tudta, hogy egy nagybeteg festő rajzolta, aki már igen régen meghalt. 
Határozottan emlékezett azonban egy hanyagul csokorrakötött, fehér 
pettyes kék nyakkendőre és a bozontos, nagy hajra, amelyet sokat 
tépáztak ők négyen gyerekek. Ezután csak egy csomó szaggatott, bizony-
talan kép következett, amelyre egyszer csak mintha lezuhant volna egy 
sűrű, sötét függöny és azzal vége volt mindennek. 

A szaggatott képek közül a legrégibb egy ködös, félhomályos téli 
délután emlékéhez tapadt, amikor a kis Gézára ráadták a prémgalléros 
nagykabátját, meg a lapostetejű sapkáját. Az apja kék szemei ragyog-
tak, amikor végignézett raj ta és furcsán ellágyult hangon mondta : 
a muszka cár kocsisa. A cselédleány állott mellette, valami nagykendőbe 
csavarva és az ő kezét fogva indultak. Egy levelet vittek magukkal, 
vastag, nagy borítékban, Géza apja sokáig magyarázta, hogy hová 
vigyék és kinek adják és hogy tíz forintot kapnak érte, amire nagyon 
vigyázni kell. Először a leány kezébe adták a levelet, a kis Géza azonban 
soká könyörgött, hogy ő akarja vinni és nagyon boldog és büszke volt, 
mikor a vastag kesztyűs kis öklébe szoríthatta. A többiről már csak 
annyit tudott , hogy egyszer csak ijedtek és izgatottak lettek és föl-alá 
szaladgálva keresték a sötét utcán a levelet. Még később már ott állt 
az apja előtt a muszka cár kis kocsisa, sápadtan és remegő ajkakkal, az 
apja azonban nem szólt semmit, csak nagyon szomorúan nézett rá, 
azután elfordult, átment a másik szobába és csöndesen betette maga 
után az ajtót . 

A későbbi időkből Géza egy nagy szobára emlékezett, amelyben 
sok könyv volt és egy nagy iróasztal, az asztalon zöldernyős lámpa. 
Azért ment be a szobába, mert bujócskát játszottak és ott akart elbújni. 
Az apja egyik lábát a másikon keresztülvetve ült az asztal előtt, egészen 
ráhajolt egy csomó fehér papírra. Először szinte riadtan kapta fel a 
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fejét, mikor Géza az aj tót kinyitotta és a homlokát ráncolta, később 
mégis körülnézett a szobában és azt tanácsolta Gézának, hogy bújjon 
be a papírkosárba. A gyerekek sokáig keresgéltek odakinn, végre mind 
betörtek a nagy szobába. Géza a papírkosár szalmafonásának résein 
át látta, hogy az apja tovább is nagy komolyan üldögél az írásai előtt, 
úgy tesz, mintha írna és egyáltalán nem törődne a gyerekekkel, de a 
szemüvege fölött egyszer-egyszer rájuk néz és gyorsan megint lekapja 
a fejét, azután soká hangosan kacagott, mikor Gézát megtalálták a 
papírkosárban és egy nagy megrohanással szerencsésen ki is borították 
a földre. 

Emlékezett azután egy másik napra, amikor az apja mindjárt 
ebéd után elfoglalta az ebédlőben a nagy kanapét és az anyjuk őket hívta 
segítségül ellene. Nagy sikoltozás volt, kavargás és lárma, mindahányan 
nekiestek a nagy embernek, aki a kanapén feküdt, félkezével a támlába 
kapaszkodott, a másikkal meg őket taszigálta el magától, de addig rán-
gatták, cibálták kezét-lábát, míg le nem fordult a földre. Úgy kacagott, 
hogy jó darabig nem is tudot t felkelni, de végül mégis feltápászkodott, 
levette a szemüvegét, a két ujja közé fogva megtörölte egy sárga szarvas-
bőrdarabbal és fejcsóválva mondta : 

— Adta sok zsiványa, mind ellenem jönnek. 
Egy körte-história is el volt raktározva valahol Géza emlékei 

között. Arról volt szó, hogy ki harapott bele egy bizonyos körtébe, 
amelyet érintetlenül kellett volna hazahozni valahonnan, ki tudja már 
honnan. Géza tagadta a dolgot, ami azonban hamarosan rábizonyult. 
Az apja ekkor megfordította, hátulról jól belerúgott és a sarokba lökte, 
ahol Géza szótlanul, nagy elkeseredéssel a szívében álldogált. Később 
jelentkezett a nagyobbik kislány és bevallotta, hogy ő harapott bele a 
körtébe. Az apja ekkor előhívta Gézát a sarokból, az egész család nagy 
nyilvánossága előtt kezet adott neki és bocsánatot kért az igazságtalan 
erőszakért. Gézának később mindig úgy rémlett, hogy tulaj donképen 
mégis ő volt az igazi tettes és a kislány csak a bátyja szenvedésein meg-
indulva, vállalta helyette a felelősséget. Még sem tudta elfelejteni soha, 
hogy milyen megenyhülten, büszkén, de szeretetre kész megbocsájtással 
a szívében állott ekkor az apja előtt. Ettől a perctől kezdve tisztában 
volt azzal, hogy az apja nagyon igazságos ember, aki az igazságot min-
dennél többre becsüli. 

Egy sötét estére is emlékezett Géza, tudta, hogy az anyja a többi 
gyerekekkel valahol vidéken volt akkor nap és ő az apjával hosszú utazás 
után villamosról szállt le valami messzi vidéken. Ide-oda járkáltak 
mindenféle utcákon és kerestek valamit. Végre az apja odaállította őt 
egy oszlophoz, ő maga meg odább ment egy pár lépéssel, valami villamos-
remiz kapujához és megkérdezett egy ott álldogáló öreg kalauzt, hogy 
melyik itt a Nefelejts-utca. Halkan kérdezte, hogy a gyerek ne hallja, 
Géza azonban mégis meghallotta. Ebből mindjárt rájött , hogy Jány 
bácsiékhoz mennek és ennek nagyon örült. Nemsokára ott is voltak és 
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csodálatosan szép volt minden. Jány néni kedves, szép asszony volt, a 
fejét mindig egy kicsit lehajtotta, mintha nem birná jól az aranyfényű, 
szőke hajtömeget, amely a fejét nyomta. Nem simult hozzá az urához, 
a kezéhez sem ért hozzá és mégis olyan meghitten, gyöngéden tudott 
mellette ülni, hogy aki látta őket, azt valami jóleső, meghatott érzés 
fogta el. Mind a ketten szemmel láthatólag szerették Géza apját . Elő-
zékenyek voltak hozzá és akármit mondott, mindig kíváncsian, figyel-
mesen néztek rá. Jó vacsora volt és utána bort ittak. Géza is kapott egy 
kicsit egy pohár fenekén, a nagyok pedig minduntalan koccintottak és 
virágos jókedvük volt. Géza apjának csillogott a szeme és folyton beszélt, 
mindenféle csodálatos és érdekes dolgokat mondott el, miközben mind-
annyian áhítatosan figyeltek rá. A többi közt elmondott egy hosszú tör-
ténetet, amelyben arról volt szó, hogy kocsin mentek fölfelé valami 
magas hegy oldalán és egyszer csak legördült rájuk a tetőről egy nagy 
szikla. A kocsiban asszonyok és gyerekek ültek, akik sikoltoztak, a 
kocsis pedig mozdulni sem tudott a bakon, úgy megdermedt a rémülettől, 
Géza apja azonban odaugrott és félrerántotta a lovakat, a szikla eldübör-
gött mellette és végigsurolta a mellét, de nem lett semmi baj, a kocsi 
megmenekült. A bácsi és a néni hol megdöbbenve, hol pedig megköny-
nyebbülve hallgatták az elbeszélést, Géza pedig nagyon büszke volt, 
hogy neki ilyen erős és bátor apja van. 

Sokszor látta az apját nagyon elegánsnak, fekete ruhában, vakító 
fehér ingmellel, amelyben fényes kis gombok csillogtak, az anyjuk 
ilyenkor színes selyemruhában állott mellette. Ezek az alakok mintha 
valami ide-oda terjengő, szürke ködtengerből váltak volna ki egy-egy 
időre, az álom tengeréből. Mikor az apjuk így jött eléjük, vagy késő 
este volt már, amikor ők félig már aludtak, vagy sötét éjtszaka, esetleg 
szürkülő hajnal, amikor egyszerre csak ott állt apa a gyerekszobában 
és ők egymásután ültek fel a kis ágyakban. Néha nagy hancurozás, 
ujjongás következett ilyenkor, az apjuk sorra járta az ágyakat és ölel-
gette a gyerekeket, ők meg kacagva tépték a haját és könyörögtek, hogy 
vegye a hátára őket. A lármának rendesen az anyjuk vetett véget, aki 
kikergette a szobából az urát, a gyerekeket meg lefektette. Amint azután 
az apjuk kiment, lázas sietséggel forgatták fel a párnájukat és keresték 
a «valamit». A «valami» csokoládé volt, tortaszelet, vagy malagaszőlő 
és mandula kis dobozokban, amilyeneket a kucséberek kosaraiban látni 
és a gyerekek sohasem tudtak rájönni, hogy az apjuk mikor lopja oda a 
«valamit» párnájuk alá. Géza sokszor elhatározta, hogy nagyon fog 
vigyázni és nem lesz álmos, néha hirtelen benyúlt a párnája alá még 
akkor, mikor az apja benn volt a szobában, de sohasem volt ott semmi. 
Mindig csak akkor lehetett megtalálni a «valamit», mikor már otthagyta 
őket, aminek azután álomittasan dülöngélve, csámcsogva estek neki a 
gyerekek. 

Később szomorú idők jöttek. Hosszú-hosszú hónapok, amikor apa 
nem volt otthon és amikor leveleket kellett neki írni, vagy legalább egy 
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pár sort, az anyjuk leveléhez. Ez kemény és unalmas munka volt. Géza 
a megszólítást is csak hosszas megfontolás után írta le, rendesen ilyen-
formán : 

— Édes jó apám ! Hogy vagy? Én jól vagyok. 
Ezután nagy tollszár-rágás következett. Géza a homlokát ráncolta, 

arcát-kezét bemázolta tintával és meg volt győződve arról, hogy most 
erősen gondolkozik, de nem jut eszébe semmi. A levél többnyire ilyen 
módon fejlődött tovább : 

— Most új lányunk van, akit Marinak hívnak és nagyon púpos. 
Dezsőnek azt mondták az iskolában, hogy úgy ír, mint egy malac. Más 
ujság nincs, ölel, csókol szerető fiad Géza. 

Ezután rendesen egész napra megmaradt valami nyomasztó érzés, 
hogy apa örül ugyan a levélnek, de mégis egészen mást szeretne, olyant, 
amit a zsebében hordozhat egy pár napig és végigmutogathat minden-
kinek ott messze, ahol van és elkérdezgetheti: mit szól a kisfiam levelé-
hez? Úgy-e nagyszerű? 

Arra is emlékezett Géza, mikor elutazott az apjához és nagyon 
sokáig, egész éjtszaka ült a vonaton. Ott egy nagy, nagy víz part ján 
sétáltak, hatalmas sziklák között, amelyeket fehértarajos, zúgó hullá-
mok csapkodtak. A hullámok fölött fehér madarak keringtek, amelyek-
nek apa száraz kétszersültet és mandulás süteményt dobált a zsebéből. 
A madarak sebesen lecsaptak a vízre és egy pillanat alatt megint ma-
gasra repültek. Apja azután egyszer odaállította Gézát egy szikla mellé, 
rászolt, hogy várjon egy percig, ő pedig elment egy kicsit tovább ; Géza 
azonban utánament és látta, hogy cigarettázik. Mikor a gyerek odaállt 
elé, megrezzent, először úgy tet t , mintha haragudna és a homlokát rán-
colta, de azután gyorsan bedobta a vízbe az égő cigarettát és csak nyug-
talannak, egy kicsit zavartnak látszott. Egymás kezét fogva mentek 
hazafelé. A szálloda előtt az apja azt mondta, hogy anya előtt nem kell 
beszélni a cigarettáról, Géza azonban mégis elmondta a dolgot, amire 
anyja keservesen sírni kezdett és heves hangon szemrehányásokat te t t 
apának, aki egy szót sem szólt, de olyan szomorúan nézett Gézára, hogy 
a gyerek nagyon elpirult és izgalmában ő is sírva fakadt. 

Később megint otthon látta az apját. Az előszoba ajtóban állott, 
Géza mindig élénken emlékezett a télikabátja hosszúcsíkos plüss-
bélésére, amint kitárta a karját és ők szörnyű dobogással rohantak felé. 
Az apjuk lehajolva ölelte magához egyszerre mind a négyet és előre-
hátra ringatva őket a karjában, akadozó hangon beszélt hozzájuk. 

— Én drágaságaim. Kicsi gyerekeim. 
Géza az apja melléhez simult, nagyon boldog volt és mégis majd-

nem sírva fakadt. A torka elszorult és nagyot dobbant a szíve, mert 
egész lelkével azt érezte, hogy az apja nagyon-nagyon jó ember és nincs 
benne semmi más, csak jóság. 

Ezután fehér kórházi szobában látta az apját, aki bágyadtan 
támaszkodott egy csomó párnára és a keze, amely a takarón feküdt, 
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megdöbbentően sovány volt és fehér. Azután megint mind fenn voltak 
a hegyen, ahol egy nagy kert közepén álló emeletes házban laktak. 
A csúnya tótnevű háziúr naphosszat ott könyökölt az emeleti ablakban, 
hosszúszárú pipáját szívta és reggeltől-estig utánuk kiáltozott, mikor 
a zöldrefestett, kétkerekű postakocsijukat akarták húzgálni a kertben, 
vagy a láncrakötött nagy kutyának, a Szultánnak akartak csontot 
vinni. A kutya nagyon barátságos volt, nyilvánvalóan örült a gyerekek-
nek, a farkát csóválta és a kezüket nyalta, ha odamentek hozzá. A kis 
Dezsőnek egyszer a vállára is feltette a lábát, a csontra pedig szemmel-
láthatólag nagy szüksége volt, mert olyan sovány volt szegény, hogy 
minden bordáját meg lehetett számolni és a gyerekek nem győzték saj-
nálni ezért. Apa is ott volt a házban, de a gyerekek nem igen látták, 
néha napokig sem mehettek be hozzá, mert mindig fá j t a feje. 

Egyszer azután jött egy néni, távoli rokon, akit máskülönben 
csak nagyon ritkán láttak, a két kislányt felöltöztették és a néni elvitte 
őket magával. A lányok nagyon hancúroztak, jókedvűek voltak és 
sokat kacagtak, mert megmondták nekik, hogy kocsin mennek be a 
városba és ott, valahol a néninél, vár rájuk egy szép hajasbaba. A fiúk 
irigykedve, kedvetlenül bámultak rájuk és sírtak, mikor a kocsi elindult 
velük. Azután jött az anyjuk, sápadtan, beesett szemekkel és a bátyja, 
aki fu j ta tva és zihálva törtetett utána, hangosan rákiáltott : vigyázz 
fiam ! Uralkodj magadon a gyerekek e lő t t ! — Kézenfogta a két fiút 
és bevitte őket az apjukhoz. Gézának rettentő nagyot dobbant a szíve. 
Az apja ágyban feküdt, borzasztó sovány volt és szemmelláthatólag 
nagyon gyönge, Géza azonban nem ettől döbbent meg. A megdöbbent 
az az egészen furcsa, soha sem látott tekintet volt, amellyel Gézára 
nézett. A gyerek világosan érezte, hogy valami megmagyarázhatatlan, 
zsibbasztó rémület van ebben a pillantásban, ami teljesen érthetetlen 
volt, mert a szobában nem látott semmi ijesztőt. Géza azonban azt is 
érezte, hogy még valami más, a megfoghatatlantól különálló gond is 
van az apja pillantásában és ezt meg is értette akkor, mikor odavitték 
az ágyhoz, a homlokán érezte az apja száraz, kicserepesedett ajkait 
és hallotta az erőtlen, tompa hang já t : 

— Én Istenem. A gyerekeim. 
Ez a nap nagyon lassan, nehezen mult el. A ház tele volt emberek-

kel ; folyton jöttek-mentek ; rokonok, akikkel majd mindennap együtt 
voltak, távoli ismerősök, akiknek Géza a nevét sem tudta, odahajoltak 
az anyja fölé, aki hátradőlve ült egy nagy karosszékben, halkan beszéltek 
hozzá, azután Gézához mentek és olyan meghatott, dédelgető kifejezés 
volt az arcukban, amint ránéztek, hogy Géza mindinkább félni kezdett 
tőlük. Mikor azután kiszaladt előlük, az udvarra a furcsa tótnevű 
háziúr már várta a kapuban és azt kérdezte tőle, hogy miért nem hozza 
ki a postakocsit és miért nem játszik a kertben a kisöccsével. Később a 
kutyához is odavezette és jóindulatúan mosolyogva engedte, hogy 
Géza megsimogassa a leláncolt állat bozontos fejét. 

71* 
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Este sokan ültek a kertben, a nagy kerek asztal körül. Az asztal 
közepén üveg-szélfogókkal körülvett gyertyák lobogtak és szürke 
bogarak röpködtek a lángok felett, álmosítóan tétova ide-oda vibrálás-
sal. Az asztalt megterítették és mindenféle hideg ételt hoztak, az emberek 
egymást kínálgatták, itt-ott csörömpöltek is az evőeszközök, de Géza 
látta, hogy alig eszik valaki egy falatot is. Ő sem tudott enni. Izgatott 
volt és elhatározta, hogy nem fekszik le egész éjjel, de mégis egy-kettőre 
úgy elálmosodott, hogy sietve bement a házba és lefeküdt, el is aludt 
rögtön. Egy éles, erős sikoltásra ébredt fel éjtszaka. Rögtön megismerte 
az anyja hangját. Kiugrott az ágyból és beszaladt a másik szobába, ahol 
egy csomó izgatottan kapkodó, szemmelláthatólag céltalanul fel-alá 
szaladgáló ember közé került. Kinyitotta a következő aj tót is és bement 
az apja szobájába, az apját azonban már nem látta sehol. Fehér lepedőbe 
burkolva valami mozdulatlan, merev test feküdt csak az ágyon. Géza 
egy pillanatig rémülten bámult rá, de azután sietve hozzáugrott a 
nagybátyja, aki olyan izgatott volt, hogy szinte haragosnak látszott, 
a karjára kapta és kivitte a szobából. Ezzel legördült a függöny és 
mindennek vége volt. 

Géza sohasem láthatta többé az apját és egészen jól megértette, 
hogy ez nem is lehet máskép. A nyomaival, az emlékével mégis nap-nap 
után találkozott. Az anyjuktól, akit ezentúl mindig fekete ruhában 
láttak, mindennap hallottak róla egy-egy szót, egy intést, amire mind 
egyszerre elcsendesedtek. Géza előtt egyre teljesebb lett a kép, amely 
hiányosan, elmosódva maradt meg a lelkében. 

Az iskolai bizonyítványát anyja fejcsóválva nézte végig, azután 
nagyot sóha j to t t : 

— Szegény apád, ha látná, bizony el lenne keseredve. Hiszen 
jó, ne légy első tanuló, senki sem kívánja, de ennyire még sem szabad 
elhagynod magad. Ateapád fiának nem lehet hármasa a magyar nyelvből. 

Géza elpirult és nagyot nyelt. Ez a magyar nyelv-história őt is 
bántotta, habár igazságtalannak tar tot ta a hármast. Bűntudatában 
félénken kérdezte : 

— Apa jól tanult? 
— Ó ! — Anyjának felragyogott a szeme. — Kolozsvárott az 

öreg professzorok még ma is emlegetik. Első diákja volt a kollégiumnak 
mind a nyolc osztályon át. 

Géza erősen elhatározta, hogy ezentúl méltó lesz az apjához és 
tanulni fog. Egy darabig neki is feküdt a könyveknek, a legközelebbi 
bizonyítványa erősen megjavult, utána azonban mindjárt lanyhulni 
kezdett és egy-kettőre megint megjelentek a hármasok. Géza ugyanis 
időközben rájöt t arra, hogy úgyis hiába, nem lehet első diák az intézet-
ben mind a nyolc osztályon át. 

Anyja legjobban akkor haragudott, amikor kiderült, hogy Géza 
valamiről nem mondott igazat. 

— Eredj a szemem elől — kiáltotta olyan haraggal, amit Géza 
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föltétlenül túlzottnak talált. — Apád, ha i t t volna még, talán agyon is 
ütne. Ő sohasem ejtett ki a száján hazug szót és szegény azt hitte, hogy 
te is olyan leszel. 

Géza az apjára vonatkozólag ezt egész természetesnek tartot ta 
és ezért még gondolatban sem foglalkozott tovább a dologgal. Néha 
azonban egészen új perspektívák is nyíltak meg előtte, így például 
akkor, amikor a legkisebbik húga, az a kis tökmag, aki még alig látszott 
ki a földből, nagy mérgében toporzékolva támadt a cselédre és ezért 
hosszú erkölcsi prédikációt kellett végighallgatnia. 

— Majd adok én neked, haszontalan méregzsák, te. Ha még egy-
szer ilyet hallok, rögtön behozatom a konyhából a porolót. Hogy mersz 
a lánnyal gorombáskodni? A cseléd szegény lány, aki kenyérért dolgozik, 
azt nem szabad bántani, inkább jónak kell lenni hozzá. Mikor hallottad, 
hogy apád gorombán szólt a lányhoz? Apád, ha a cseléddel beszélt, 
sohasem kezdte máskép, mint hogy : kérem szépen. A szegényekhez jó 
volt, a nagyokkal szemben büszke — és ha nem akartok hitvány emberek 
lenni, t i is olyanok legyetek. 

Apa mindennap megjelent, hogy valamiben példát mutasson, hogy 
valamiben egészen más legyen, mint a többi hétköznapi emberek. Apa 
bőkezű gavallér volt, Géza viszont még a törött autóját sem akarta 
a kis öccsének adni, pedig teljes két hétig járt utána az autóért szívós 
kitartással. Apának sokszor csak egy ruhája volt, de az mindig olyan 
volt, mintha skatulyából vették volna ki, Dezső pedig az ujdonatúj 
bársonyruhájában bemászik az ágy alá. Géza számtalanszor elhatározta, 
hogy megváltozik és olyan lesz, mint az apja, de egy-két napnál sohasem 
bírta tovább. Magától jött rá arra, hogy az apja erős volt, mint a szikla, 
ő pedig gyenge és ingatag. Meg sem lepődött tehát, mikor hamarosan 
újra hallotta az anyja szomorú hang já t : apád ezt nem tette volna. 
Mind messze-messze elmaradtak apától és ez szinte természetesnek 
látszott. Apát nem lehetett összehasonlítani velük gyerekekkel, vagy 
másokkal. Apa, az egészen más volt. Apa : egyértelmű volt a helyessel 
és a jóval ; apa mindinkább túlnőtt a rendes fogalmakon. Apa lassankint 
kisiklott a tények világából, úgyszólván legendává alakult át. 

A legenda a két kislánytól származott, akik meglehetősen el-
különült életet éltek a gyerekszoba egyik sarkában egy alvóbaba, egy 
babakocsi és egy csomó apró bádogedény között. A fiúknak eszükbe 
sem jutott volna ilyesmi. Ók már nagyobbak voltak, halottak napján 
kint is voltak a temetőben, ahol rengeteg ember nyüzsgött, minden zug 
tele volt piros, fehér és kék őszirózsákkal és lobogó gyertyákkal. Sokáig 
üldögéltek egy nagy szürke kövön, amelyre az apjuk neve volt rávésve 
arany betűkkel, egészen világos volt, hogy apa ott fekszik a kő alatt és 
nem fog felkelni többé. A kislányok azonban ezt nem tudták és nem 
értett meg mindent Dezső sem, mert nagyon furcsa dolgokat kérdezge-
tet t otthon, míg a bátyja a «Hazánk története» című vastag könyvet 
szerette volna olvasni. 
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— Te Géza, — kezdte alázatosan, a hangjával kérve elnézést a 
zavarásért. — Te ott voltál, mikor apa meghalt? 

A nagyobbik kelletlenül nézett fel a könyvből. 
— Ott. 
— És én nem voltam ott? 
— Te is ott voltál. Csak a lányok nem voltak otthon. 
— Érdekes. Igazán ott voltam? — A kicsi elgondolkozott és 

borúsan csóválta a fejét. — De nagyon kicsi voltam még akkor, úgy-e? 
— Hát persze. Kicsi voltál. 
— Mert nem is emlékszem semmire, nem emlékszem egyáltalán. 

És milyen kár, hogy nem voltam nagyobb. 
— No. Miért? 
— Mert akkor nem engedtem volna. — A kicsi titokzatosan 

halkította a hangját. — Akkor apa nem halt volna meg. 
A nagyobbik a homlokát ráncolta. Ő tudta, hogy nem lehetett 

semmit sem csinálni, hiába volt ott ő is, az anyja is, meg egy csomó 
okos, nagy ember, akiknek aranykeretes pápaszemük volt és doktorok 
voltak. Az öccse megjegyzéséről úgy ítélt, hogy nem komoly beszéd és 
nem is érdemes vele vitatkozni, csak legyintett hát a kezével és megint 
belenézett a könyvbe. A nagyobbik leány azonban hirtelen letette a 
babáját és komoly arccal fordult a fiúk felé : 

— Apa nem halt meg — mondta az erős meggyőződés hangján. 
A kisebbik először elbámészkodott, azután ő is megerősítette a nénje 
állítását. — Nem haj t meg. 

— Géza, hallod ezt? — fordult a nagyfiúhoz a kisebbik, miután 
elsőnek szemmelláthatólag nem akart véleményt nyilvánítani az ügyről. 
Géza bosszúsan hagyta abba megint az olvasást és rájuk mordul t : 

— Eh, szamárság. Minek találtok ki ilyeneket. 
— Nem szamárság ! — kiáltott sértődötten a kislány. — Igaz. 

Csak azt hitték, hogy meghalt, de ő felkelt és elment valahová messzire, 
de egyszer csak visszajön hozzánk és megint i t t lesz velünk. Paula néni 
is mondta és igaz. 

— Igaz, én hajottam — erősködött a kisebbik is. — Paula néni 
mondta. 

Géza mosolygott és leintette őke t : 
— Bolond beszéd. Paula néni ilyet nem mondott soha. 
— De mondta — makacskodott a kislány. — Mert ők nyáron 

nem voltak itthon, messze voltak utazni, Borcsa is velük volt, meg a 
többi gyerekek. Akkor egyszer hajón utaztak egy nagy vizen és a korlát-
nál ott állt egy ember, aki nagyon hasonlított apára és az volt apa. 
Nagyon szomorúan nézett Paula nénire és ő oda akart menni hozzá, hogy 
beszéljen vele, de egyszerre csak eltűnt és nem volt már ott és az volt apa. 

— Igen — mondta a legkisebbik, Dezső pedig tanácstalanul 
nézett egyikről a másikra. 

— Szamárság, — dörmögött Géza, de azért még egyszer átgondolta 
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magában a dolgokat. Eszébe jutott a nagy kocsi, amely döcögve rázta 
őket végig egy igen hosszú úton s amelyben az anyjuk egyszer csak 
hirtelen felült és a fekete fátyol mögül rájuk bámult. 

— Mondjátok, biztos az, hogy meghalt? — kérdezte nagyon 
bizonytalan hangon. A bátyja felelt neki jóakaratulag keményen és 
erélyesen. — Ne beszélj őrültségeket. Persze, hogy biztos. — Ez nagyon 
meggyőzően hangzott, anya rögtön vissza is dőlt a kocsi sarkába, de 
a dolog mégis figyelemreméltó volt, mert azt mutatta, hogy anyjuknak 
is voltak kétségei. Az öccse pedig hirtelen felugrott és nagy lelkesedéssel 
kezdett új jongani: 

— Te Géza, igaz ! Én tudom és láttam is, most már emlékszem, 
hogy láttam ! Az Andrássy-úton mentem és ő ott állt egy omnibuszon, 
hátul, a lépcső mellett. Nagyon futot tam utána és ő integetett a kezével, 
látszott, hogy szeretne leugrani hozzám, de még sem ugrott le és azután 
egyszerre csak elmaradtam tőle, mert nem bírtam futni tovább. De ő 
volt és megismert engem, integetett a kezével. 

A kislányok megelégedetten helyeseltek. Igaz, apa nem halt meg. 
Géza megzavarodott. Alapjában véve tudta, hogy mindez csak üres 
beszéd, nem is kellene törődni velük és erősen bosszankodott azért, 
hogy mégis kételkedik. De hiába, egyszerre mintha ő is látta volna azt 
az omnibuszt, az apját, amint integet felé és már nem tudta biztosan, 
hogy csakugyan látott-e valamit, vagy az egész csak álom, amit nem is 
ő álmodott talán. Az álom azonban mindig élénkebb lett, mindig jobban 
összekeveredett a valósággal és míg a kicsik között teljes erővel élt 
a legenda, Géza bizonytalanul, önmagával elégedetlenkedve ugyan, 
de mégis utánuk botorkált. 

A legenda hamarosan megint elenyészett, de mindig megmaradt 
valami alig érezhető utóíze. Apa ezután sem veszített a jelentőségéből. 
Ellenkezőleg : újból megnövekedett, apa lett az egyetlen megbízható 
útmutató, feltétlen értékmérő a világ dolgai között, amelyek közé 
Géza lassanként bebotorkált. Apa mindenekelőtt két részre osztotta 
az összes élő embereket. Voltak olyanok, akik ismerték apát, ezek felé 
nyomban négy érdeklődő tekintet fordult és leste minden mozdula-
tukat . Voltak azután olyanok, akik nem ismerték apát, ezek unalmas, 
jelentéktelen emberek voltak, akiktől jó volt minél előbb szabadulni. 
Akadtak néha olyanok is, akik ravaszkodtak és megpróbáltak az őket 
megillető helyről előbbre surranni. — Oh, milyen jó barátom volt, — 
mondogatták ezek, — de sokat beszélgettünk együtt erről is, amarról 
is. — Anya ezeket rendesen kíméletlenül leleplezte. — Barátja vol t ! 
— mondta és gúnyosan legyintett. — Még csak szóba sem állt vele 
soha. Mindig mászkáltak körülötte hárman-négyen ilyen ifjú haszon-
talanok, de ő rájuk sem nézett. Neki csak két-három barátja volt, 
akiket igazán becsült, mert okos és nagyszívű emberek voltak. Apátok 
finom ember volt, megválogatta, hogy kivel fog kezet. — Az ilyen 
settenkedőket persze mindjárt visszaállították az őket megillető helyre, 
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a távoli ismerősök közé, vagy még valamivel hátrább, mert hiszen 
arra is méltatlanok voltak. 

Egészen tökéletes tekintély volt apa mindenben, ami valami 
kapcsolatban állott az irodalommal. — Tehetséges ember, apád is azt 
mondta róla, — ez teljes értékű bizonyítvány volt és Géza rögtön 
szíve mélyéből meg volt győződve az illető értékeiről. Néha, mikor 
kivilágított színházak előtt mentek el, anyja haragosan nézte végig 
a színlapot. — Látod, ennek sikerült, — mondotta ilyenkor. — Az ilyen 
lelkiismeretlen alakoknak minden sikerül. Apád meg kint fekszik a 
temetőben és már kezdik elfelejteni azt is, hogy élt valamikor. — Géza 
lassankint megértette, hogy az íróknak két fa j tá ja él a világon. Az egyik 
élesre vasalt nadrágban jár, színésznőkkel kocsikázik és színdarabokat 
ír, amelyeknek ötvenedik, vagy századik előadásán fényezett papírra 
nyomott albumokat osztogatnak a nézőknek, a primadonna félmeztelen 
fényképével. Vannak azután másfajtájúak, akik kopottan, szomorúan 
üldögélnek a kávéházban a feketéjük mellett, sokat gondolkoznak és 
önmagukkal küszködve, keveset írnak, nem tágítanak az igazságtól 
és hamar meghalnak. Ilyenkor szépen eltemetik őket, díszsírhelyre, 
fekete lovakkal, a vasalt nadrágosok közül is megjelenik kettő-három, 
akik emelkedett hangú beszédeket mondanak és megfogadják, hogy 
sohasem feledkeznek meg az imént eltemetett nagy író özvegyéről és 
árváiról. Ezzel eltávoznak és még mielőtt beérnének a városba, kiverik 
a fejükből az egész kellemetlenül szomorú históriát. Géza tudta, hogy 
apja azért halt meg olyan nagyon hamar, mert ezek között a szomorú 
emberek között ő volt a legbecsületesebb és legtehetségesebb és mert 
ők négyen nagyon megőrölték az életerejét a sok gonddal, amit adtak 
neki, a sok kenyérrel, amit megettek és a cipővel, amit elszaggattak. 
Igy történt, hogy a seb, amelyet az apja halála jelentett a szívében, 
sohasem tudott begyógyulni, akárhogy multak is az évek egymásután. 
Géza évenként háromszor-négyszer elindult a temetőbe az anyjával, 
akinek most már ő könyökölte ki a helyet a zsúfolt villamoson. Az apja 
születésnapján, a halála évfordulóján, halottak napján együtt ült 
vele a szürke kövön, amelyre arany betűkkel volt rávésve az apja neve 
és mindig azt érezte, hogy mindig jobban és jobban fáj, hogy ebbe 
nem lehet beletörődni soha. 

I I . 

Géza nekiindult a komoly életnek és mindinkább azok felé a vidékek 
felé sodródott, amelyeken az apja is keresztülvándorolt valamikor. 
Azóta sokan rótták már végig ugyanazokat az ösvényeket, sok keskeny 
cipő és vastag csizma otthagyta már a nyomát a porban, de itt-ott 
az úton, vagy az útfélen mégis meg lehetett találni az apja nyomait is. 
Géza mohón figyelt mindenre és gyüjtötte magába az új adatokat, 
amelyeken most már nem volt raj ta a régi, otthoni lehellet. A régi 
emberek még emlékeztek egyre-másra és szívesen beszéltek is róla. 
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Az első volt az öreg színész, aki familiárisan hangoskodó jóindu-
lattal fogadta Gézát. 

— Szervusz, öcsém. Örvendek, hogy látlak. Az apáddal együtt 
kezdtem valamikor. Együtt faluztunk valahol Erdélyben, úgy emlék-
szem rá, mintha tegnap lett volna. Én persze mindjárt főszerepeket 
kaptam, de ő szegény, nem nagyon boldogult. Rendesen egy-pár szavas 
inas szerepeket adtak neki, de azokban is csak csetlett-botlott, igaz, 
hogy rövidlátó is volt nagyon. Azután egyszer csak úgy elkallódott 
tőlünk, senkisem tudta, hová lett. A későbbi időkben megint lát tam 
itt-ott, irogatott persze, színdarabot is írt, igaz? No persze, nem volt 
színésznek való. 

Az öreg színész ezt szemmelláthatólag így gondolta: színészkedni 
akart, de azután adta alább is szegény. Nem volt valami nagy véle-
ménnyel az írásról. Elkerülhetetlen valaminek tekintette, amire szükség 
van azért, hogy a színészek színpadra léphessenek, egyébként azonban 
nem túlságosan fontos. Az öreg színész ezt magától értetődőnek tudta 
és észre sem vette, hogy Géza elégedetlenül, majdnem ellenségesen 
néz rá. 

Következett a zenés kávéház kövér kaszirnője, aki hol sárga, 
hol pedig vörös hajjal jelent meg a kávéházban és csak úgy ragyogott 
az örömtől, mikor rájött , hogy Géza kicsoda. 

— Ó, kedvesem, mennyire örülök magának, ki sem mondhatom. 
Olyan szép időket hoz az eszembe, a fiatalságom legszebb éveit. Emlék-
szik még az apjára, úgy-e? No látja, én is jól emlékszem rá. Valamikor 
sokat voltam vele együtt Aradon, mikor a színháznál voltam a kórus-
ban és ő verseket írt hozzám. Meg is jelentek az aradi újságban. Nagyon 
fiatal volt akkor, de nagyon, nagyon kedves ember volt. Bellához, 
az volt a címük a verseknek, nagyon kedves lenne, ha megtalálná valahol 
otthon azokat az újságokat és ideadná egy-két napra nekem. Azok 
voltak a legszebb éveim. 

A kaszirnő elmélázva rázta meg ezúttal vörös színben égő fürtjeit 
és nagyot sóhajtott, Géza pedig gőgös haraggal nézett végig rajta, 
sarkon fordult és otthagyta. Amit mondott, az ugyanis nyilvánvaló 
hazugság volt. Géza erről a kérdésről is tájékozva volt. Mikor először 
kezdett kimaradozni hazulról este tíz óra után, anyja bizonyos zavart 
aggodalommal figyelte és óvatosan célozgatva igyekezett ellátni meg-
felelő jótanácsokkal. A lényege az volt a dolognak, hogy fiatal embernek 
nagyon kell vigyáznia, óvakodjék a rossz nőktől, mert egy pillanatnyi 
meggondolatlanság egész életére bajba döntheti. Gondoljon apjára, 
aki sohasem állt szóba holmi jött-menttel. — Apád sohasem ivott 
olyan pohárból, amelyet akárki a kezébe vehet, — mondta Gézának, 
és ő nyugtalankodva, de teljes megértéssel bólintott erre. A vöröshajú, 
kövér nő viszont nem látszott olyan kristálynak, amelyet túlságosan 
védett helyen őriztek, tehát nyilvánvalóan hazudott. 

Egy másik régi ember úgy került elő, hogy részletfizetésre kínált 
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könyveket, amelyeket viaszos vászonba takarva cipelt a hóna alatt. 
Nagyon kopott volt, sőt rongyos is, a cipőjének nem volt sarka, a kabát-
jának nem volt könyöke és Géza nagyon bizalmatlanul figyelt rá, mikor 
egyszerre csak az ő arcán is megjelent az az emlékező, merengő mosoly, 
amelyet Géza már annyiszor látott másokon és ő is a régi szép időkről 
kezdett beszélni. 

— Nagyon jó barátok voltunk valamikor. De sokat ültünk együtt 
ketten-hárman a kávéházban, mindig reggelig. Szeretett vitatkozni 
szegény és nem szeretett felállni, ha vele voltam, reggel előtt nem igen 
kerültem haza. Akárhányszor megvirradt már odakinn, próbáltam 
búcsúzni, de nem engedett. Még ezt a feketét megisszuk, azt mondta, 
azután beszélt tovább, hogy lapot kéne csinálni, amely mindig mindenről 
megírja az igazat. No hiszen, szét is tépték volna hamarosan. 

A gyanus ember közlései nagyjában igazaknak bizonyultak. 
Anyja nyugtalanul nézett Gézára, mikor elébe terjesztette a dolgot, 
vonakodva és zavarosan válaszolt, de lényegében nem cáfolta meg 
a részletes embert. Bizony apának voltak ilyen furcsa szokásai, bele-
merült a tervezgetésekbe, vitákba és mindenről elfelejtkezett, otthon 
meg várhat tak rá. Elmondott ezután egy hosszabb romantikus színe-
zetű történetet, amelyben arról volt szó, hogy hajnalig egyedül sírt 
otthon s akkor egyszerre csak meghallotta, hogy apa lenn az utcán 
a Cserebogár-nótát fütyüli. Kiderült, hogy már régen hazaért, de hiába 
csöngetett, a csengő elromlott és a házmester nem nyitott kaput. Géza 
erre már alig figyelt, az előbb hallottakon gondolkozott. 

A klubban is akadt, aki emlékezett a régi időkre. 
— Nagyon jó ember volt, — mondotta elmélázva. — Ezek az 

örök munkanélküli borravaló-kunyerálók mindig lecsaptak rá, ha volt 
pénze, egy korona, egy forint kijárt mindenkinek. Azután leült kár-
tyázni, a kalábert szerette, elsején mindig szépen, pontosan átadta 
a pénzét a gazembereknek. Nem volt jó játékos és meg is csalták, sokszor 
mondtuk neki, hogy őrültséget csinál, de mégis csak leült megint. 
Később, hogy megnősült, persze már csak ritkán láttuk, de azért akkor 
is megesett. 

Anya nagyon sírt, mikor Géza erről beszélt neki. Persze mindig 
több, sokkal több kellett, mint amennyi volt és azért nem is lehetett 
csodálkozni, hogy ilyen rossz útra vitte a reménykedés. Géza mégis 
csodálkozott és mélyen lehorgasztotta a fejét. Kezdett mindig többet 
töprengeni ezeken a dolgokon. 

Egy nyurga, kopasz emberrel is beszélt Géza, aki karonfogva 
vitte az egyik sarokba és melegen szorongatta a kezét. 

— Bizony, sokat dolgoztam együtt szegénnyel. Ennél a rablónál 
itt, hiszen ismeri. — A harmadik vagy negyedik asztalnál ülő kövér 
emberre sandított, aki nagyon méltóságos és leereszkedő modorban 
tárgyalt a körülötte álló fiatalemberekkel. — Akkor is épen olyan rideg 
gazember volt, mint ma. Szegényt igazán nagyon üldözte. Ha tudta, 
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hogy valami az ízlése, vagy a meggyőződése ellen való, csak őt rángatta 
elő, azután gúnyosan mosolygott és várta, hogy mit szól hozzá. Szegény 
sohasem szólt semmit, csak járkált egy darabig fel-alá, azután leült nagy-
szomorúan és megírta a dolgot. A vén rabló azt csinált vele, amit akart. 

Géza nagyon megdöbbent. Elsáppadt, azután meg nagy vérhullám 
csapott az arcába. Egy pillanatig még tar tot ta magát, de mindjárt fel-
ugrott és rákiáltott a meglepett kopaszra : 

— Nem igaz, ért i! Hazudik! Az én apám sohasem írt egy sort sem, 
ami a meggyőződésével ellenkezett. 

A kopasz először szintén fel akart ugrani és ingerültnek látszott, de 
azután kesernyésen elmosolyodott és legyintett a kezével: 

— Ugyan, fiam. Maga még nem ismeri az életet. 
Géza még egy lesujtó pillantást vetett rá és azzal távozott, de nem 

volt nyugodt. Jobb szerette volna, ha a kopasz megsértődik és gorombán 
felel. Igy valami bizonytalanság fogta el és ingerülten, elégedetlenül 
rendezgette magában a dolgokat. Hiszen nem volt fontos ez sem, az sem, 
külön-külön mindegyiken mosolyogni lehetett volna, derülten és meg-
értőn, a nyurga kopaszról pedig hinni kellett, hogy hazudik. Együttvéve 
mégis egy kicsit sok volt az egész. Eddig tökéletes és hibátlan volt 
minden és Géza nem tagadhatta, hogy ennek most már vége. Úgy 
érezte, hogy egyszerre megingott benne valami. Mintha eddig egy nagy 
fal állott volna a lelkében, amely mindig töretlenül síma volt és szilárd, 
most azonban innen is, onnan is levált egy darab kő, hullott a vakolat 
és zuhanásuk dübörögve verte fel a távoli visszhangokat. Géza lélekzet-
visszafojtva figyelt a lehulló kövekre és minden izében érezte a félelmet, 
hogy még újabb kövek is meginganak. 

A legkeservesebb a nagy író volt, a vasaltnadrágosok fővezére, aki 
mahagoni bútorokkal és perzsa szőnyegekkel berendezett dolgozó-
szobájában fogadta Gézát és nyugodt, kellemes hangján megemlékezett 
apjáról is. 

— Nagyon tehetséges ember volt — mondotta mosolyogva. Géza 
rettentő elbizakodottságot érzett a mosolya mögött, amely mintha azt 
mondta volna : látod, én elismerhetem róla, hogy tehetséges, mert én 
magam vitán fölül állok, rólam mindenki tudja, hogy ki vagyok. Géza 
egy pillanatig azt hitte, hogy le kell söpörnie az iróasztalról a márvány 
t intatartót és a felhalmozott írásokat, hogy valami rettentő gorombasá-
got kell mondania ennek az embernek, akit első eszmélkedése óta mindig 
csak lenézni tanult. A nagy író azonban ezt nem is sejtette és önmagával 
nagyon elégedetten, kellemes hangon beszélt tovább. — Rossz úton járt, 
persze, túlságosan sötét volt és ezért nem lehetett igazi sikere. Ő is 
érezte ezt, emlékszem, egyszer szólt is nekem, hogy írjunk együtt dara-
bot. Hát nehéz volt, persze, hogyan dolgozzunk együtt? Ő azután 
csinált egy részletes vázlatot, hogy majd én adom hozzá a derűt, miegy-
mást, vicceket, de nem volt megfelelő a dolog. Abba is hagytuk mindjárt 
a tervezgetést. 
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Míg a nagy író kegyesen elbúcsúztatta, Gézának gyűlölettől és 
felháborodástól izzott a szeme. Az ő apja sohasem állhatott szóba ezzel 
az emberrel, aki operettszövegeket és még rosszabbakat írt és azonkívül 
még szemérmetlen tolvaj is volt. Otthon azonban a régi írások között 
kutatva, megtalálta a darabvázlatot. A papír szakadatlanul zörgött 
reszkető kezében, míg végigolvasta. Hihetetlen volt és mégis el kellett 
hinni. Az ő apja el akart térni a küzdelmes irodalomtól, hogy kövesse a 
vasaltnadrágost és nem raj ta mult, hogy nem tehette meg. Úgy van, 
nem tehette : nem tudott leszállni a maga nívója alá. 

Géza ezekben az időkben nagyon furcsa életet élt. Mélyen lehor-
gasztott fejjel járt-kelt, nem nézett a szemébe senkinek, hogyha szól-
tak hozzá, összerezzent és néha rémültnek, néha haragosnak látszott. 
Sokat üldögélt egy helyben, néha korán reggel is álmatlannak és gyűrött-
nek látták. Mogorva volt és sötét, alig lehetett a szavát venni, hogyha 
pedig faggatták és kérdezgették, hogy mi baja van, valami megkínzott, 
bágyadt kifejezés jelent meg a szemében. Mikor azután eljött halottak 
napja és anyja a temetőbe készülődve, a fiát várta, Géza eltökélt han-
gon jelentette ki, hogy fáradt és nem megy sehová. 

Az anyja meglepődött. Egypár erőtlen kísérletet tet t , hogy rábe-
szélje Gézát. — No, gyere fiam, ne légy lusta. Ne hagyd, hogy egyedül 
lökdösődjem a villamoson. — Nem használt semmit, Géza makacsul 
hallgatott. Az anyja nyilván nem értette meg, hogy mi történik Géza 
lelkében, hogy a fiú halott apjával haragot tar t . Elérzékenyedett és 
panaszkodott, arról beszélt, hogy minden gyerek hálátlan, minden sok 
nekik, ha a szüléikről van szó és ha majd ő is lehúnyja a szemét, senki 
sem fog törődni többé a sírokkal. Mennél tovább beszélt, Géza annál 
jobban felindult, annál haragosabban érezte, hogy neki van igaza, hogy 
valami méltánytalanság történt vele, amit nem akart szó nélkül elfelej-
teni. Nagyon izgatott volt és úgy érezte, hogy valami még rosszabb is 
történhetik vele. Félt valami romboló, emésztő dühtől, amely egyszer 
csak feltámadhat benne, hogy nekivadítsa, hogy ő maga is csákányt 
ragadjon és pusztítson vele, hogy ő maga rombolja tovább a falat, amely 
megingott és omladozott és el nem mondott fájdalmában ő maga üssön 
magán újabb sebeket. 

III. 

A következő időkben mindig többet volt együtt a részletes könyv-
árussal. A kopott ember időnkint megjelent Gézánál, lerakta a viaszos-
vászon csomagot, leült, egy-pár szóban beszámolt a részletüzlet sivár-
ságáról, azután mindjárt megjelent az arcán az a bizonyos emlékező 
mosoly és kezdte sorra venni a régi dolgokat. Minél többet voltak együtt, 
annál inkább bebizonyult, hogy a kopott ember tud kedves és érdekes 
lenni, és ha néha egy kicsit zavaros is, többnyire érdemes meghallgatni 
azt, amit mond. Géza mindjobban elhitt neki mindent, amit az egykori 
sikereiről, a tehetségéről mondott, mindig tisztábban látta, hogyan törte 
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össze az élet ezt a szegény embert, aki pedig jobbra volt érdemes, kevés 
energiája mellett hogyan maradt meddő minden próbálkozása és végül, 
hogyan adta meg magát egészen, a puszta kenyérért. Lassanként Géza 
is felengedett és beszélni kezdett magáról, a terveiről, a gondolatairól. 
A kopott ember elmélázva mosolygott és ugyanazt felelte rá, amit a 
nyurga kopasz is mondott egyszer Gézának. 

— Kedves fiam, maga valóságos unikum. Magában csak elvont 
fogalmak vannak, a tapasztalat semmi. Maga még semmit sem tud az 
életről. 

Géza ezt nem látta be és nem is akarta elhinni. Erre csak jóval 
később jött rá, amikor már valóban keresztül ment sok mindenen, addig 
azonban, míg benne élt ezekben az időkben, úgy tünt neki, hogy ő tulaj-
donképen többet élt át, mint sok öreg ember, hogy már kiábrándult 
mindenből és többé már nem is érheti meglepetés. Minthogy azonban 
gyors észjárású volt és érzékeny lélekkel szedte magába a különböző 
benyomásokat, fejlődése hamarosan előbbre haladt. 

Nem sok idő mult el és Géza látta, hogy olyasmit kívánnak tőle, 
ami minden szent meggyőződésével és a még szentebb művészettel 
ellenkezik. Egy pillanat alatt áttekintette, hogy szegény anyja nagyon 
el lesz keseredve, ha elsején nem tud pénzt adni neki, hogy a szabónak 
kell fizetni, jól esik a kávéházba járni és meg kell venni egy új nyakken-
dőt, amire föltétlenül szüksége van, már pedig itt választani kell az 
elsejei fizetés és a szent meggyőződés között. A megbízást egyébként 
olyan magától értődő nyugalommal adták neki, annyira látnivaló volt, 
hogy senkinek eszeágában sincs Géza meggyőződésével törődni, hogy 
igen nehéz is lett volna ellentmondani. Géza világosan érezte, hogy ezzel 
tulaj donképen nevetségessé válna. Elgondolta tehát, hogy ha majd 
elkészített és befejezett bizonyos dolgokat, amelyek előtt mindenkinek 
meg kell majd hajolnia, ha majd független lesz és hatalmas, akkor min-
denben csak azt fogja tenni, amit helyesnek tar t és szó nélkül ment 
tovább, hogy a megbízást teljesítse. Amikor azután eljött az elseje, Géza 
jókedvűen jelent meg a klubban és derült jókedvvel nézegette azokat 
a furcsa embereket, akiknek van lelkük pár perc alatt otthagyni a zöld 
asztalon a pénzt, amit keserves munkával kerestek hosszú idő alatt. 
A zöld asztalon sok pénz forgott, nagy bankók röpködtek a levegőben 
és Géza mind többet gondolt arra, hogy ha megduplázhatná a pénzét, 
milyen sok mindenre telne belőle, amire így gondolni sem lehet. Félóra 
mulva már letörten ült a sarokban, üres zsebbel, fillér nélkül. Néhány-
szor elhatározta, hogy feláll és hazamegy, de azután csak nem mozdult. 
Világos reggel volt, mikor fáradtan, elkeseredetten és önmaga ellen 
lázongva, háborgó lélekkel hazaérkezett. 

Ezután Mancika következett, aki egy éjtszakai mulatóhelyen tán-
colt és többnyire vastag aranyláncos, vidéki urakkal pezsgőzött, de ha 
nem volt jobb dolga, hát leült Gézáék asztalához is egy csésze fekete 
kávéra. Utána még sok minden egyéb következett és semmi sem úgy 
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jött, amint azt Géza valamikor magában elgondolta és természetesnek 
tar tot ta . Géza néha gondolt még arra, hogy nemsokára független lesz 
és hatalmas és akkor minden egészen másként lesz, néha azonban el-
dobta magától a hazugságot és ilyenkor kétségbeesett. Ilyenkor azt 
érezte, hogy semmi sincs meg benne abból, amit magában érzett, hogy 
haszontalan és jelentéktelen ember, akit minduntalan elsodornak a 
helyéről és akitől sohasem fog kitelni valami rendes dolog. És mennél 
többet gondolt erre, annál sápadtabb lett és annál nyugtalanabb és 
valami egészen elvadult tekintettel nézett a világba. 

— Magának valami baja van, fiam — mondta a részletes ember. 
A fejét csóválta és nagyon figyelmesen és okosan nézett a fiúra. Géza 
úgy érezte, hogy ez az ember keresztül lát raj ta és először elpirult, azután 
félénken, akadozva mondott neki egyet-mást a kétségeiről. A részletes 
ember azonban nem döbbent meg, sőt ellenkezőleg, inkább valami meg-
könnyebbülés látszott raj ta és mosolygott. 

— Hát ez az? No igen, hiszen mindnyájan átéljük ezeket a válsá-
gokat, így, vagy ilyen formán valahogy. Nem, az élet nem lehet olyan, 
amilyennek maga tizennyolc, vagy tizenkilencéves gyerekésszel elkép-
zelte. Maga még nem tudná azt, amit mindannyian tudunk, hogy az 
élet csupa megalkuvás? Hát nézzen körül a világban, nézzen meg akár-
kit, a legkiválóbbakat is, élhetnek-e úgy, beszélhetnek-e úgy, amint 
talán helyesnek tartanák? Nézzen meg engem : mit gondol, nekem 
minden vágyam és ambícióm a könyvárulás? És gondoljon apjára, 
szegényre. A legjobb ember volt és a legkiválóbb, akivel életemben talál-
koztam és milyen keveset tehetett úgy, amint tetszett neki. A szegény 
embert az élet mindig elnyomja és ebbe bele kell nyugodni. Az ember 
azért belsejében nem változik. 

Géza úgy találta, hogy ez figyelemreméltó és okos beszéd és miután 
minden vágya az volt, hogy megint megbecsülhesse önmagát, magára 
vonatkozólag hamarosan el is fogadta ezt a kiegyezést. Önmagát megint 
rehabilitálta és kezdte félénken és bizalmatlankodva bár, de mégis elis-
merni ; az apjára vonatkozólag azonban ez kevés volt neki. Apa több 
volt és magasabban állott, minthogy ennyire le lehetett volna szállítani. 

A fogalmak azonban mégis nagyon átalakultak benne és egyszerre, 
egészen váratlanul bekövetkezett a változás. Géza úgy érezte, hogy egy-
szerre fölnyílt a szeme és megértett mindent. Érezte, hogy leomlott 
előtte a válaszfal, amely apját elválasztotta minden más embertől és a 
világtól, megértette, hogy apjához ugyanolyan szempontokkal kell 
közelednie, mint önmagához, vagy bárki máshoz is. És mennél tovább 
rohantak gondolatai az új mederben, annál nagyobb megnyugvást és 
kielégülést érzett magában. 

— Igen. Anya nagy hibát követett el, mikor minden mértéken 
túl ment ebben a tekintetben. Ő persze nem tehet róla, belőle nem a 
tervszerűség, hanem a szeretet és a fájdalom beszélt és így szokott ez 
lenni mindig és mindenütt. De ez nem jól van így. A halottak nagy töké-
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letessége sokszor biztosan nyomasztóvá és nyugtalanítóvá válik. Nálunk 
nem így volt, de nálunk is meg volt a ba j . Apa már elhagyta az emberi 
méreteket. Valami emberfölötti tökéletességgé vált, olyan túlérzékeny 
pont lett a lelkünkben, amin még a lehellet is fá j . Ha nem így lett volna, 
nem következett volna be ez a most átélt válság, amit mindig-mindig 
szégyelni fogok. De talán nem is úgy van. Nincs mit szégyelnem. A vál-
ságot magamban, egyedül küzdöttem át és egyedül ismertem föl az igazat. 

— Igen, most már a helyes úton vagyok. Nem volt legendás hős, 
nem volt fél isten; ember volt, mint én és mint más, hibái is voltak, de 
jobb volt nálunk, bölcsebb és igazabb. Az élet nagyon átformálja a 
szegény ember lelkét, de őt kevésbbé formálta át, mint mást, mert 
jobban ragaszkodott az igazsághoz és azért sokat szenvedett. Minket 
pedig nagyon, csodálatosan nagyon szeretett. Ha másként tör tént volna 
és még i t t volna velünk, ő lenne az egyetlen barátom. És ha két ember 
csakugyan megértheti egymást egészen és tökéletesen, há t mi meg-
értenénk. 

Ez nagyon fájdalmas gondolat volt. Gézát egyszerre elfogta a 
heves vágy a temető, az apja sírja u tán és keserves szemrehányásokat 
te t t magának, hogy már olyan régen nem volt nála. Mikor kinn ült az 
aranybetűs szürke kövön, levette a kalapját , égő arcát szembefordította 
a hűvös széllel és míg az ujjaival gyengéden simogatta az érdes követ, 
visszagondolt az öreg színészre és a többiekre és olyan csodálatos volt, 
hogy akkor mindez nem látszott egészen természetesnek és egyszerűnek 
és hogy ő annyi ideig nem értette meg apjá t akkor sem, amikor azt hitte, 
hogy minden hétköznapin túlemelve, helyesen és igazán megérti őt 
és később se értette meg őt, mikor kétségbeesett. Megenyhülve, jóleső, 
csöndes békét érezve önmagában, meghatottan gondolt rá : 

— I t t fekszik mélyen a kő alatt és most mégis milyen közel van 
hozzám. Még sohasem voltam hozzá ilyen közel. Igy akarok rá gondolni 
mindig; hogy jó volt és nagy volt, de ember volt és közel állt hozzám. 
És így mindig több lesz nekem és mindig mellettem lesz ; soha sem aka-
rok elválni többé tőle, aki i t t a kő alat t is mindennél több nekem. 

Thury Lajos. 

TÁJKÉP. 
— Goethe. — 

Nézd, épen ébred most a nap, 
fényében házak mosdanak, 
harmat hull s erdőn, réten át 
szemünk kék hegyvidékre lát, 
a hűs azurban, messze fenn, 
felhőcske fürdik meztelen — 
ha holland festő volna itt, 
lesné e perc színfoltjait 
s vásznán e táj, e fényes ég 
száz év után is élne még. 

De szólj te is, mit érzel itt? 
Ezüst vidék ez, szép, szelíd 
s öléből most, mint enyhe fény, 
egy édes arc dereng felém, 
köröttem minden felragyog, 
hullámzó éterben vagyok, 
hol szürke gond, rideg halál 
hozzám nem ér, rám nem talál. — 
Nem vagy művész, de szíved ég 
s hogy égbe szállj, ez ép elég. 

Bardócz Árpád. 
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