
T Ö R E T L E N ÖREGÚR. 

I. 
AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú 

öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint be-
dugott. «Igy szaporodik a vagyon!» mosolyogta és örömmel 

tiporta a havat. «Házat veszek ! Házat veszek !» 
Ez a gondolat felmelegítette. A ház már megint itt van, még nem 

egészen a markában, de már jön, mosolyog. Szép, helyes kis alápincé-
zett ház lesz, kis kerttel, mondjuk háromszáznégyszögöles. A környéken 
persze, hogy is gondolhatna szegény ember Budapestre. De azért ház 
lesz, komoly, okos ház, Vinnay Mihályé, ki csak kezelőségig harcolta 
fel magát az emberi rangok hegyoldalain, mert szíve egészen, osztatlan 
mindig a házé maradt. 

Ó, már régóta élt ez a Ház a Vinnay-családban. A Duna mellől, 
egy kisvárosból jött fel Pestre még hetvennyolcban, mikor Vinnay 
Mihály is felszármazott ide eljövendő budapesti magyarok ősének. 
Bizony hetvennyolc óta ez volt a cél, a Ház. 

Már-már együtt volt az egész házravaló. Kilencszáztizennégyet 
írtak akkor, komoly ezresekben ott állt a vagyon a takarékban; egy 
kis juss innen, egy kis juss amonnan, kevés bizony meginduló magnak 
valamikor, de felgyülemlett mégis s azért a gyerekek is felnőttek. 

Koronácskák nőttek koronácskákhoz. Vinnay Mihályné piaci 
ügyeskedéseiből, kávévacsorákból, szárazkenyérből, miegymásból, csak 
úgy, szegényemberesen. A Ház glóriában ott csábított az életük végén : 
milyen jó lesz nyugdíjban, csendesen ülni előtte, hallgatni az esti harang-
szót és ránézni büszkén : 

— Ez a mienk ! A mienk, öregem ! 
— Megfoghatjuk . . . megsimogathatjuk . . . baromfit tarthatunk... 

disznót. . . 
Sok-sok ilyen életkorona élt kivágyakozó szívű magyarok körül 

ebben a Budapestben; a kisváros, meg édestestvéröccse, a falu, meg-
őrizte elszakadt gyermekeit. Kis mécsest tartogatott bennük, haza-
lobogót : házat szerezz, ez az első és legfőbb parancs, földet is hozzá, 
bármilyen kicsit, hogy abban túrhass, mert az ásott-túrt föld az ember 
lelkének része. Csak akkor vagy igazán otthon, ha házad-kerted van, 
szegény Pestre-szakadt! 

És akkor, kilencszáztizennégyben, azon a nyáron megindult 
valahova messze, szögesdrótokba, betonfalakba, srapnellekbe, baka-
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ruhákba, aztán telhetetlen és örökké bosszulatlanul maradó szívkihaso-
gatók zsebeibe is a falatonként összehordott házravaló. 

A Ház elfutott. Szaladt, szaladt, gondos és óvó, építő kezek 
melegéből. Könnyek és sóhajtások hasztalan szálltak utána. 

Esti harangszó, csendes és meghitt kiülés, megsimogatott kőbe 
rakott két derék élet . . . 

Istenem . . . 
H . 

Az öregúr, hetvenesztendős édes öregúr, visszamosolygott a taka-
rékra és szívéhez szorította betétikönyvét ott a kabát zsebében. 

— Megmutatom az öregnek ! Összebújunk, megnézzük . . . Hehehe, 
mit szólsz, öreg, gyűlnek a milliók . . . 

Mert milliókban beszélt tovább is Vinnay Mihály, töretlen öregúr, 
hiába jött el a pengő, millió, igenis millió, millió mindhalálig. Ezt már 
nem adjuk oda. 

— Kétszáz pengő megint, öreg ! — súgta a tervezgetés. 
— Mennyi az millióba? — fog csodálkozni az öregecske. — Nekem 

milliót mondj mindig ! 
Vinnay Mihály odahajol majd Vinnay Mihályné fü léhez : ? 
— Két és fél millió, hehe ! 
Az öregecske összecsapja majd kezét, azt a sokat dolgozottat : 
— Jézusom, te öreg ! Majdnem három! Kit ütöttél agyon? 
Az öregúr felemeli erre mutatóujját, integet vele : 
— Házunk lesz ! Nemsokára házunk lesz, öreg ! 
Vele bólogat az öregecske : 
— Házunk! Visszajön a vagyon ! 
Aztán majd egy kicsit sírnak, megfogják egymás kezét és bele-

gondolnak a világ fergetegeibe. 
— Igaz, hogy a gyerekek már nagyok . . . 
— Igaz, hogy megélnek a maguk emberségéből . . . 
— Meg. Derék gyerekek. 
— Mink meg öregek vagyunk. 
— Megértük bizony a hetvenediket is . . . 
— Házunk azért még lesz ! Nem szabad meghalnunk, mielőtt 

bele nem megyünk! 
Igy tervezget az öregúr, így szokott ez lenni minden hónapban, 

ilyenkor, elseje után. Mondja is az öregúr fia, aki nincs nyugdíjas, 
biztos állásban, csak úgy él a viharban-küzdésben menedék nélkül, 
mindig az első harci vonalban : 

— Ne féltsenek engem, kedves kis szüleim! Akinek hetven-
esztendős édesapja még vagyont gyüjt és dolgozni tud, annak elnyűhe-
tetlen az életgyökere ! 

Mi tagadás benne, jól esik hallani az ilyesmit. Más hetveneszten-
dősek bizony . . . 
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Erre legyint egyet az öregúr : 
— Csak annyit érnek, mint némelyik mai f iatal ! 

III. 
Szikra Magdus jön most szembe az öregúrral. 
Szikra Magdus huszonnégy-huszonötéves hölgy. Kedveli Vinnay 

Mihály bácsit, csak olykor haragszik rá, mert Vinnay bácsi mindig 
mérsékelt, mindig ellensúlyozott, mindig azt válaszolja a hogyvanra, 
jól, Magduska, kitűnően. Ilyen a fia is, az folyton azzal az utálatos 
megelégedéssel jön . . . 

Magduson ragyogó fehér szvetter van. 
— Korcsolyázni megy? — kérdezi az öregúr. 
— Ah, dehogy ! — feleli némi ajkbiggyesztéssel Magdus. — 

Tenniszezni megyek. 
Vinnay bácsi kicsit csodálkozón néz a leányra : 
— Ilyenkor? Ugyan hol tenniszezhet, Magduska? 
Fölényesen mosolyog a leány : 
— Fedett tenniszpálya is van Budapesten. Nem tetszett hal-

lani még? 
— Nem — csóválja fejét az öregúr. Aztán megkérdezi. — Le-

vizsgázott-e, Magduska? 
Ehhez tudni kell, hogy Magda jelesen érettségizett. Nyolc félévet 

szabályosan lehallgatott az egyetemen. Szépen kollokvált mindig, az 
alapvizsgája is sikerült. A szakvizsga előtt azonban abbahagyott 
mindent. 

Ingerültté válik a leány : 
— Mondtam már, hogy a bátyám kölcsönkérte a vizsgapénzt 

és elmulatta. 
— Ejnye, ejnye ! — botránkozik meg az öregúr. Majd hirtelen 

felveti a fejét. — Van annak úgy-e, vagy három esztendeje már? 
— Pont három. Mindegy ! 
— Hogyan volna mindegy, Magduska? A vizsgálatok arra valók, 

hogy letegye őket az ember. 
Magda arcán fintorok játszanak. Orrát egy picit felhúzza, ilyenkor 

nagyon bájos. Mit csináljon ezzel az öregúrral, aki azt hiszi, hogy áll 
a v i lág? ! Szelídre fegyelmezi magát. 

— Lehet, hogy úgy volt valamikor. Ma azonban más a helyzet. 
Nem tudom miért, de ma minden ismerősöm, fiú-leány, mind-mind, 
félbehagyja a tanulást. 

— Nagy hiba ! 
— Tudja Isten ! Talán azt látják, hogy nem érdemes . . . Én nem 

tudom. Az utánunk következő leánynemzedék legtöbbje még a gim-
náziumból is kimaradt. 

— Ennek azonban nem szabadna így lenni, Magduska ! 
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— Minden máskép van, mint szabadna — rángatja vállát a 
leány. — Hol tetszett járni, Vinnay bácsi? 

Az öregúr nézdegéli csak a csinos lányt. Kár érte, kár . . . Számolgat 
magában. Hirtelen ezt kérdi felelet helyett : 

— Sokba kerülne az a vizsga? 
— Sokba hát. Apa pedig nem ad mégegyszer. Azt mondja, keressem 

meg. Csak azt nem mondja meg az öreg zsugori, hogy hol. 
Vinnay bácsi magában azt véli, hogy a fedett tenniszpályán 

semmiesetre sem. Hangosan azonban így szó l : 
— Mégis, mennyibe? 
— Legalább kétszáz pengőbe ! 
— Elég szép összeg. Állásban nem tudná összekeresni? 
Magdus féloldalról végigméri az öregurat: 
— Csak nem képzeli, Vinnay bácsi, hogy rongyos egy-két millióért 

állásba megyek? 
Az öregúr megszorítja balkönyökével a takarékkönyvet. 
Ott Van, igen, a zsebben. 
Magdus köszön : 
— Várnak a partnereim, sietek. 

IV. 
Az öregúr kénytelen levenni a kalapját. Megtörli verejtékes fejét. 
— Mi volt ez? — kérdezi elámultan. 
Sietve megindul. A hó furcsákat beszél talpa akatt. Furcsa család 

ez a Szikra-család. Nyolc testvér. A legöregebb fiú tüdővészben halódik, 
mert feláldozta magát a többi gyerekért. A többi él, félbenmaradva, 
igényesen, bizonytalanul. Az apa házat épít és újranősül. 

— Fedett tenniszpálya? — hördül fel az öregúr mérhetetlen harag-
gal. — Fedett tenniszpálya ! . . . És ennek akartam . . . 

Jobbkeze bebotorkál a zsebbe. Ujja végigszalad a könyv élén, 
megvan, hohó, megvan ! 

Megáll, felkacag : 
— Még mit nem? 
Szalad. Nem fél az eleséstől, noha síkos az út és jól tudja, hogy 

öreg csontnak nem tanácsos megkockáztatni az elesést. 
Felujjong néhányszor. 

V. 
Az öregecske már várja erősen. Integet az ablakból vidáman. 

Megy ajtót nyitni. 
Az öregúr belép. Melege van nagyon, de az öregecske nem engedi 

meg, hogy levegye a kabátját : 
— Meghűlsz, öreg, ne hencegj ! Aztán majd ápolhatlak ! 
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Az öregúr kuncog. A könyvet mutatja. 
— Mennyi? — kérdi az öregecske — hanem millióba mondd 

mindjárt ! 
— Két és fél millió ! 
Büszkén száll Vinnay Mihály szava, mintha a világ hetveneszten-

dősei előtt kérkedne, no, f iaim?! 
— Jézus-Mária, te öreg! — mondja hagyomány szerint az öregecske. 
Tudja jól, hogy ilyenkor csodálkozni kell. Megbámulni az öreget. 

Ez az erő, ez a fiatalság, hetvenesztendővel gyüjteni még, amikor más 
már k o l d u l . . . 

Az öregúr felemeli mutatóujját, integet vele. Hanem mást mond 
ám, mint amit ilyenkor szokott : 

— Majdnem megcsaltalak, öreg ! 
Az öregecske elbámul. Nem értette jól, ez az igazság, no. 
— Mit mondol? 
— Majdnem megcsaltalak, öreg! 
Kerekre szaladt az öregecske arca. Még kerekebbre, mint amilyen : 
— Kivel? 
— Egy fehér szvetteres szép fiatal leánnyal, úgy á m ! — henceg 

az öregúr. — Az Isten őrzött, hogy nem adtam neki a kétszáz p e n g ő t . . . 
— Eredj, te bolond ! — kacag teleszívvel az öregecske. 
Jókat nevet még pár perccel ezután is. Cseppet elkomolyodik : 
— Érdemes is ezekkel a mai fiatalokkal! 
Vinnay Mihály megfogja öreg párja kezét és beletekint a világ 

még eljövendő zürzavaraiba. 
— Tudnak is ezek újrakezdeni, megint belefogni — mondja 

igen-igen halkan. 
Hangja azonban egyre erősebb és erősebbre válik pillanatok 

multán : 
— Házunk lesz ! Nemsokára házunk lesz, öreg ! 
Édes, vidám hangon, szinte dallozva mondja az öregecske : 
— Nem szabad meghalnunk, míg bele nem megyünk ! 
— Fedett tenniszpálya ! — csóválja fejét Vinnay Mihály és 

végigsimítja tenyerét a takarékkönyvön. 
— Az. Fehér szvetter ! — hagyja helyben Vinnay Mihályné. 
Vagy nem mondja senki, csak úgy hallja az öregúr? 

Kilián Zoltán. 

DÉL. 

Elmult a nyár? Én nem hiszem. 
Virágfürtöket hajt szívem. 

Se árnyékok, se fellegek, 
Én maradok. Én nem megyek. 

Ha délszakon nincs soha tél, 
Mért ne lenne szívembe Dél? 

Álmaimmal játszik a szél, 
A szívem is pálmalevél. 

Falu Tamás. 
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