
N A P K E L E T 

F E L H Ő S I F J Ú S Á G . 

I . 

KORA nyári délután volt. Vanay János a másnapi váltólejáratokat 
csoportosította az asztalán és kiválogatta az inkasszálandó-
kat . Olykor sietve följegyzett valami adatot , aztán piros 

ceruzával megjelölgette a könyvben az előtte fekvő darabokat, majd 
elgondolkozott, törölt valamit egy hosszú listán, szóval, igen buzgón 
dolgozott. 

Tizenkilencéves volt, illetőleg túl azon, de már rég húsznak 
mondta magát, ha megkérdezték, mert szerette öregíteni magát, és 
mindenféleképen azon volt, hogy komoly emberszámba vegyék. Persze, 
volt ebben valami kis affektáltság is, mert még nyáron is sötét ruhák-
ban jár t , és ha üzleti ügyekről esett szó, akkor összeráncolta a homlokát, 
hunyorgatott a szemével és a lehető legkomolyabb arcot vágta ; azon-
ban lehet, hogy csak azért, mert csak így tudo t t kellően odafigyelni 
ezekre az üzleti ügyekre, amelyeket nem szívlelt, és csak kötelességből 
végzett el. 

Egyébként csakugyan haj lot t a komolyságra. Olvasmányai, ame-
lyek az utóbbi időkben egyre értékesebb könyvekből kerültek ki, gon-
dolkozásra kapat ták, és mostanában már a legkomolyabb filozófusok 
munkáinak is nekigyűrkőzött, ami azonban nem akadályozta abban, 
hogy olykor egészen gyerekes dolgokon töprengjen és álmodozzék. 

Vanay János már két éve volt i t t a vidéki kis pénzintézetnél, 
amelynek alakulását is látta, amikor még iskolába jár t . Még emlékezett 
rá, amint a munkásokat figyelte, akik a helyiséget átalakítot ták és a 
nagy, aranyozott betüket a falra szögezték. Állását az intézet elnöke 
révén kapta meg, aki még hajdanából jó bará t ja volt az apjának. 

A teremben, amelyet flóderezett farács választott ketté, kívüle 
még hárman voltak : a pénztáros, idősebb úr, nyugalmazott törzstiszt, 
aztán Levél Ambrus, Vanaynak egy volt iskolatársa, pirospozsgás arcú, 
egészséges, rusztikus parasztfiú, akit törhetetlen szorgalma és nyilt ter-
mészete mia t t Vanay nagyon szeretett s az ő ajánlatára vették is föl, 
meg egy magas, nyurga fiú, aki hosszú ha ja t viselt, bajuszát borotválta 
és a füle előtt kis barkót eresztett. Ezt Andainak hívták, két hónapja 
volt csak az intézetnél és idősebb volt Vanaynál, aki ki nem állhatta 
bizalmaskodó modoráért. 

Mindnyájan dolgoztak. Csönd volt. 
Ekkor egy fehérruhás hölgy libbent be az ajtón, odalépett a 
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farács ablakához, amelynél Vanay ült és komoly, hivatalos hangon 
mondta : 

— Az igazgató urat keresem. 
— Még nincs itt . Tessék helyet foglalni, — felelte Vanay és egy 

nádfonatú padra mutatott , amilyen több is állott egymás mellett a fal 
hosszában. 

A leány megbiccentette a fejét és elfogulatlanul leült. Nyugodtan 
ült, mintha semmi más dolga nem volna, és az ernyőjén babrált. Vanay 
többször odapillantott rá. Megnézte fehér ruháját, a kék szalagot a 
derekán, a fehér madeira napernyőt, amellyel játszadozott és csodálta 
a nyugalmát. 

— No, én az ő helyében nem tudnék ilyen nyugodtan ülni, — 
gondolta magában, mert sejtette, hogy ez az a lány, akit a nemrég 
fölállított zálogház részére föl akarnak venni. Tegnap, vagy tegnap-
előtt ment el neki a levél. . . Lantos Kornélia . . . Úri-utca . . . Ejnye, 
hányas szám is? 

Odament a másolókönyvhöz és megnézte : Úri-utca 9. 
— Engem jobban izgatna egy új állás, — gondolta. — De milyen 

babaarcú ! — tette hozzá aztán. 
Csakugyan babaarca volt. Finom pirosság futot ta be a két orcáját 

s ez a pirosság, a nyak fehérsége és a mélytüzű, élénk, fekete szem 
között szinte természetellenesnek látszott. Szája mogyorónyi és kissé 
duzzadt volt, mint valami édes, érett, bőnedvű gyümölcs. 

Vanay több ízben is raj takapta magát, hogy abbahagyta a munkát 
és a leányt nézegette. Rándított egyet a vállán és szigorúan azt mondta 
magának : Nem tetszik . . . Hát minek nézed? És erős elhatározással 
fogott újra a munkához, mert öt órára készen akart lenni mindennel, 
hogy kimehessen még jókorán a korzóra. 

Andai mögötte ült és épen nagy szakértelemmel puhított egy 
száraz cigarettát a tenyere alatt az asztalon. Morogva mondta : 

— Már igazán jöhetne az öreg ! Mostanában mindig hatkor kerül 
aláírásra a posta ! . . . Az ember sétálni se mehe t . . . 

Senki se felelt neki. 
Totyakos, öreg úr lépett most be az ajtón. Szűkreszabott nadrágja 

hosszú volt és harmonikaszerűen gyűrődött lefelé. Csak a cipősarkokba 
belesrófolt gombos sarkantyúk védték, különben a földet söpörte volna 
a két nadrágszár. 

— Szervusztok, jónapot! — mondta nyafogó orrhangon, és fel-
fú j t arcát a pénztáros ablakába dugta. — Nincs még it t a Stempfer? 

Mind a négyen alázatosan köszöntek és hozzátették : méltóságos 
úr ! Mert ez volt az intézet elnöke, nyugalmazott ezredes, aki i t t kama-
toztatta a pénzét és naponta négyszer-ötször is bejött «szétnézni», 
ámbár jóformán semmi dolga se volt. 

A pénztáros bizonyos bajtársi bizalmassággal, mégis illő reve-
renciával említette meg, hogy a várakozó hölgy is Stempfer igaz-
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gató urat keresi és talán ő az, akinek tegnap a zálogház ügyében 
írtak. 

— Á, igen, igen? — hápogta az elnök úr, és Lantos Kornéliához 
sietett, bemutatkozott, megint azt motyogta : — Hát igen, igen? Tehát 
kegyed az, kisasszony? Tessék bejönni ide, az igazgatósági szobába, 
mindjárt jön az igazgató úr . . . 

Lantos Kornélia mosolygott, bement a másik szobába, amelynek 
ajtaján üvegtábla hirdette : Igazgató, s amely olyan szűk volt, hogy 
hárman csak elfértek benne, de a negyediknek már egyik lábával az 
ajtó küszöbén kellett állnia. 

Mind a négyen nézték Lantos Kornéliát, amint mosolygott és 
belibegett az igazgatósági szobába. Andai mindjárt megszólalt, ahogy 
az ajtó becsukódott. 

— Jó nő ! Sokáig tudnám szeretni! 
Az öreg katona sóhajtva ült a pénztárba, Vanay egy kis megvetés-

sel nézett Andaira, aztán hosszan kibámult a nagy üvegablakon át a 
szomszédos kávéház terraszára. 

— Jóképű zsidólány ! — mondta most Levél Ambrus, a pirosképű 
kolléga. 

— Zsidó? ! — hökkent meg Vanay. 
— Az hát. Nem vetted észre? — erősítette a pirosképű. 

— Mindegy, én mégis tudnám szeretni, — szólt közbe Andai, aki 
maga is zsidó volt. 

Mindnyájan mosolyogtak. Vanay a pénztároshoz fordult. 
— Mit gondol, pénztáros úr : csakugyan zsidó ez a lány? 
— Lehet, — felelte az öreg úr. — Lantos, az lehetett Lőwy is 

valamikor . . . 
— De Kornélia ! 
— Arra ma már semmit se lehet adni ! 
Vanay tünődve csóválgatta a fejét. 
— Nem azért mondom . . . Mert nekem nem tetszik, — de nem 

hittem volna 1 — mondta és visszament a helyére. 
Stempfer igazgató a közjegyzővel együtt jött be pár perccel négy 

után a hivatalba. Hangosan köszönt, nagy, cvikkeres, vörös fejével 
szívélyesen bólogatott és úgy tessékelte előre a közjegyzőt. Egy váltó 
óvatolásának formaságait intézték el, Vanaynak is bele kellett szólni 
a dologba, mert a váltótárcát is ő kezelte. Röviden végeztek, aztán az 
igazgató bement a szobájába. 

— Á ! . . . Á ! . . . I t t van végre ! — hallatszott az elnök hápo-
gása. — Én már khucu . . . khuc . . . khurizálni kezdtem a k h i . . . 
khi . . . khisasszonynak, khucu . . . hucu . . . hogy ne unatkhuc . . . 
khozzék, — nyögte ki folytonos köhögés közben. 

Aztán csak halk beszédmoraj szűrődött ki az ajtón. 
Egy negyedóra mulva kijöttek mind a hárman. Az igazgató a 

kisasszonyt már mint a zálogház vezetőjét mutat ta be a hivatalno-
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koknak és átment vele a zálogházba, amely a szomszédos terem-
ben volt. 

Lantos kisasszony természetes közvetlenséggel fogott kezet min-
denkivel, mosolygott, a foga elővillant, de a tekintete egyiken sem állott 
meg. Arra gondolt, hogy : sikerült ! Hálistennek megkapta az állást! 
Egyedül lesz, jóformán a maga ura, ha sok felelősséggel is, ez mégis 
jobb, mint holmi magáncég irodájában, ahol a főnök minduntalan 
bizalmaskodik . . . Ez a két öreg it t nem veszélyes, a fiatalok meg! 

Vanay, amikor kezet fogott a kisasszonnyal, kicsit ceremóniás 
akart lenni, hogy a lány figyelmét magára vonja. Mélyen meghajolt 
és erősen, komolyan az arcába nézett. A kisasszonynak ez nem tünt 
föl. Vanay azonban jól megnézte közelről is, és mégegyszer megállapí-
tot ta magában : 

— Babaarcú . . . Van valami furcsa benne . . . De nem csúnya. 
Aztán megint a munkájába mélyedt. Egy váltót nézegetett s 

megint följegyzett magának valamit. 
— Ez a Brettstift majd megint prolongálni akar holnap, pedig 

már tavasszal be kellett volna váltania a vá l tó t . . . Bánom is én . . . 
Majd szólok a dirinek, — gondolta. 

Ekkor egy kezet érzett a vállán. A farács előtt a bátyja állott. 
— Janikám, gyere csak, — mondta István. — Sürgönyt kaptam 

otthonról . . . 
Janika érezte, hogy a vér leszalad az arcánól. Ilyen szokatlan 

időben sohase kereste föl a bátyja. És miféle sürgöny lehet az? 
— Baj van? 
— Olvasd csak, — szólt a bátyja és átnyujtot ta a papírt. 
István fiatal kapitány volt, tíz évvel idősebb Janinál. Fölindultan 

dörzsölte kissé borostás állát. 
Janika belenézett a papírba. Aztán egymásra néztek. Sápadtak 

voltak mind a ketten. 
— Ó, apa ! . . . Ilyen hirtelen . . . Szegény apa ! — mondta sut-

togva. — Úgy-e, agyszélhűdés? Mit gondolsz? Nem is lehet más. Nálunk 
mindenki így végzi, mindenki! Grószi is így halt meg, nagyapa is, 
meg a túróciak is mind, mind ! . . . 

István idegesen vonta a vállát, amiből Janika mindjárt megérezte, 
hogy István mást várt tőle ebben a percben, könnyeket, zokogást, vagy 
mit, de nem efféle fecsegést. Rögtön elhallgatott. István meg határozat-
lanul nézett körül, csontos arcán megfeszült a bőr, és látszott, hogy 
mondani akar valamit. Mint idősebb, csakugyan szeretett volna valami 
vigasztalót mondani az öccsének, de nem jött megfelelő szó a nyelvére. 
Csak kisvártatva szólalt meg. 

— Van-e pénzed az útra? — kérdezte szárazon, szinte kötelesség-
szerűen. 

Janika bólintott. 
— Talán fut ja . . . 
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És arra gondolt, hogy inkább a sógorától, vagy a nővérétől kér, 
ha nem futná. Mert most már mind a három testvér i t t lakott, az al-
földi nagy városban. Előbb Juszti ment férjhez Dobos Ádámhoz, aztán 
Janika jött ide iskolára, majd Istvánt helyezték át s most már az is 
nős volt, sőt kis fia is született néhány hét előtt. Azonban Istvánnal 
csak úgy tíz év távolságából szerették egymást, mert gyerekkorukban 
s az iskolák idején nagyon keveset voltak együtt, hiszen István már 
igen korán elkerült a kadétiskolába. Végtelenül jó, derék fiú volt István, 
de a jó szívét mindig az uniformisában hordta, és mindig katonát 
mutatott, aki szigorú és meg akarja törni a renitenseket. Nehezen értet-
ték meg egymást Janikával. 

Szülőik a Felvidéken laktak, a garamparti Véghalomban, ahol apa 
bíró volt. Maga kérte az áthelyezést oda, hogy közelebb legyen a túróci 
s a zólyomi rokonsághoz, de a felesége csak kelletlenül követte annak 
idején és sohasem érezte jól magát odafent. Ugyan mi lesz most anyá-
val, mit fog csinálni? — gondolta Janika, de nem merte István előtt 
szóbahozni a dolgot, mert egyik kérdés a másikba kapcsolódott, egész 
gordiuszi csomó volt itt, és anyja után őt érintette a legmélységesebben 
az apja halálával bekövetkezendő változás. 

— Jusztinái voltál már? — kérdezte aztán Istvánt. — Tudják már? 
— Voltam. Úgy beszéltük meg, hogy a reggeli gyorssal utazunk. 

Pedig én már a ma esti személyvonattal szerettem volna elindulni, de 
annak oly rossz a csatlakozása, hogy nem sokat nyernék vele . . . 

— Ádám is jön? 
— Jön. Miért ne jönne? A gyerekek elég nagyok már és szeretik 

Bertát. Rábízhatja őket. Jól meglesznek . . . Jusztinak nem kell aggódnia 
értük. 

— Persze, persze ! — vágott a szavába Janika, azon való örömé-
ben, hogy István olyan fesztelenül beszél most vele. — De nem beteg 
az a Bertácska? — kérdezte akaratlanul is kitérően, mert egyszerre 
elébe tünt Ádám húgának sápadt arcocskája. 

István összeszorította a fogát, az arcán megint megfeszült a bőr, 
és mintha nem hallotta volna öccse kérdését, azt mondta : 

— Persze Icát, a kis babával nem vihetem magammal . . . Nem is 
férnénk el anyánál. 

Janika zavarodottan bólintott és nem mert már semmit szólni. 
— Hiába minden — gondolta. — Isti nagyon hasonlít apához ! 

Nem tudjuk mi egymást soha m e g é r t e n i . . . 
A szomszéd terem aj ta ja megnyikordult, István odanézett és 

összecsapta a bokáját. Az elnök úr totyogott feléjük. 
— Szervusz Is t i ! Szervusz ! . . . No, mi ujság? 
István elmondta az ujságot. 
— Ne beszélj ! — kiáltotta az elnök meglepetten. — Matyi meg-

halt? Az én jó Matyi barátom? . . . Ejnye, ejnye ! Hiszen még fiatal 
ember volt, mi? 



566 

— Ötvenhat. 
— Mondom ! . . . Nohát, ez borzasztó ! Fogadjátok részvétemet. 
Azzal kezet nyujtot t és szívélyesen bólogatva, mint aki jól végezte 

dolgát, tovább totyogott. 
István haragosan nézett utána. Látni lehetett a rágóizmai játékát 

az arcán, amint a fogait össze-összepréselte. Aztán rövidesen elbúcsú-
zott Janikától. 

II. 

Miután szabadságot kapott az igazgatótól, körülményes magyará-
zatok közt adta át a munkáját Levélnek. 

— Brettstift miatt külön is szólj a dirinek — mondta ötödször is, 
már az ajtóból, mikor elindult. 

— Jó, jó — mondta Levél és mosolygott Vanay fontoskodásán. 
Az pedig sietett, mintha valami különösen sürgős dolga volna, és 

szerette volna, ha az utcán szembejövők mind leolvassák az arcáról, 
hogy őt milyen nagy csapás érte. És szeretett volna szomorú lenni, de 
inkább valami frisseséget érzett magában, örömet, hogy kiszabadulhat 
ebből az unalmas, halott városból, ahonnan két év óta ki sem mozdult, 
hogy itt hagyhatja ezt a taposómalmot, ezt a bankot, ha csak pár napra 
is, mert már csömörig volt a mindennapok egyformaságával. 

A korzó sarkán megállt. A déli órákban erős zápor verte meg a 
várost és a felhők még itt lógtak a házak fölött vastag tömegeikkel, 
amelyeket a gyönge szél seholse tudott megtépni, hogy kivillanjon 
mögülök az égboltnak alkonyi zöldbe vagy pirosba mártott szegélye. 
Mély borulat húzódott a sétányt szegélyező platánok alá, amelyeknek 
eső után különösen erős, jó szaguk van. Ez a jó szag úgy áramlik a fehér-
kérgű fák alatt, hogy muszáj vele a tüdőt teleszívni. Vanay is nagyokat, 
hosszúakat lélekzett és lassan engedte ki domború melle alól a levegőt. 

— Olyan a szaga a levegőnek, mint a báránybőrnek — gondolta 
és az izgató, erős, szinte állatian buja levegő egészen elkábította. 

Az emberek gyéren szállingóztak. Némelyek, újabb zuhatagtól 
tartva, sietve vágtak át a korzón, amelyen az e hétre előírt holdtöltére 
való tekintettel a lámpagyujtogató is elkerült. 

Hirtelen lekapta a kalapját. 
Lantos Kornélia jött a nővérével a platánok alatt. Rögtön meg-

ismerte a nővérét is. Az magosabb, erősebb volt s ahogy a borús alko-
nyatban egy pillanat rövidsége alatt összehasonlíthatta az arcukat, 
Kornéliát határozottan csinosnak találta, míg nővére arcán — úgy 
látta — keményebbek és szélesebbek a rokonvonások. 

Sokáig nézett utánuk, maga se tudta miért. 
Valami csöndes melankólia lehelte tele a szívét. 
A fehér székek az aszfalt két oldalán, mint ásító fogsorok meredtek 

az allé ázott platánjaira. A parkrészletek gazdag virágágyai szinte meg-
rázkódtak a túlontúl sok víztől, amiben ma részük volt és sóhajtva lehel-
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ték jó szagukat az alkonyatba, ahol összekeveredtek az érett gerezdek 
messziről jövő illatával. 

Fölnézett az égboltra, a gomolygó, egymásba túródó felhőkre és 
olyan nagy magányosság fogta el hirtelen, hogy a szíve elszorult. 
Eszébe jutot t , hogy hároméves korában, amikor Vilma, a nagyobbik 
leánytestvére meghalt, Dóri néni, az öreg dadus, fölállította őt az asztal 
tetejére a tornácon, és onnan mutogat ta neki az ege t : Ott van a Vilma 
most már, ott van ! És ő utána mondogatta és hitte sokáig. Hitte, mert 
akarta hinni, mert jó volt hinni mindazt, amit az öreg dadus mondott . 
Ó, mit adna azért, ha most is azon a fehérre sikált asztalon állhatna és 
Dóri néni azt mondaná nek i : Ott van apa most már, ott van ! — és ő 
hinni tudna nek i ! 

— Ó, jaj , h inni! De nagy sor az ! Mert mit tudunk, mit tudhatunk? 
— tünődött magában és apjára gondolt, arra, ami nem földi volt benne, 
az vajjon ott lehet-e túl e föllegeken, túl a csillagok világán? És mi az? 
Mit jelent az, hogy «lélek»? Energia az? Villamosság, amit Isten sugároz 
szét? Ó, soha meg nem fejthető titok, amely megfoghatatlanul száll el 
a testből, mihelyst az bomlani kezd, ki tud felőled valami biztosat? . . . 
Ó, hányan kuta t ják , boncolgatják, magyarázzák, és a ti tok — titok 
marad. Ezért hát vagy hinni kell, vagy gyötrődni — gondolta sóhajtva, 
mert már nem először hánytorgatta, forgatta a kérdéseket magában, és 
végül mindig oda lyukadt ki, hogy sóhajtot t . És mivel ez a bizonytalan-
ság mégis meggyötörte és kusza gondolatait még jobban összezilálta, 
visszatért ahhoz, ami földi volt apjában. És maga előtt lát ta a derék, 
nagy szál embert, amint hegyesre pödört bajuszát belefúrja a levegőbe, 
a szája meg fü t tyre csücsörödik és valami régi opera áriája bugyborékol 
finoman elő. Jobbjában kalapját lóbázza, béna balkarja meg csak arra-
való, hogy szürke ernyőjét, elválhatatlan kísérőjét, reáakassza. 

Sok más képet is hordott magában az apjáról, de ez volt a leg-
jobb, a legkedvesebb, mert ilyenkor, fütyörészés közben, elszálltak a 
gondok az arcáról, szelíd volt s nem kellett félni tőle. 

— Most már aztán csakugyan gondtalan — gondolta. — Vajjon 
ott is fü t tyre áll a szája, a koporsóban? 

Kövér cseppek estek az arcára. Fölrezzent. Alig lépett kettőt , 
már zuhogni is kezdett az eső. Futni kezdett hát, jókora, kiadós lépé-
sekkel, szabályosan, két öklét a melle magasságába emelve. A boltok 
sorába érve, meglassított ; jóízűen s nagyokat fú j t , mosolygott is. 

Egyszerre eszébe jutot t , hogy kesztyűre volna szüksége, fekete 
kesztyűre, meg nyakkendőre is ; gyászfátyol is kellene a kalapjára, 
meg a felöltőjére, persze, persze ! Behúzódott egy kapu alá, elővette a 
pénztárcáját és megolvasta a pénzét. Úgy látta, hogy mindenre telik, 
még az útra is fu t j a . Csak amikor már a boltban volt, akkor ju tot t az 
eszébe, hogy : Hű ! a háziasszonyomnak meg tartozom még ! Egészen 
megfeledkeztem erről! . . . No, nem baj . Majd azután. Hiszen nem valami 
sok az egész. 
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Mert ő is külön lakott, garszon volt; ezt kivívta magának. Persze, 
a szülei támogatták, az apja, mert a fizetéséből nem telt ki még ez a 
szegényes uraság se. De Juszti is amellett volt, hogy így legyen, hiszen 
ők akkor építkeztek, nyakig voltak a kis házacskájuk ezernyi gondjával, 
amikor Janika megkapta a sovány kis állást; nem vehették maguk-
hoz. Isti meg jegyben j á r t . . . 

— De most, hogy lesz aztán?—gondolta, amíg a kesztyűt próbál-
gatta a boltban. — Ki fog támogatni ezentúl? Hiszen az elnök úgy ott 
hagyott minket, mint Szent Pál az oláhokat, csakhogy valami halvány 
célzással se lehessen a fizetésemelést érinteni. . . 

— Nem fest ez a kesztyű? — kérdezte a segédtől, ép csakhogy 
kérdezzen valamit, mert szabadulni akart gomolygó aggodalmaitól, 
amelyeket vergődve fojtott magába. Mert már ott nyüzsgött a lelkében 
a kígyófészek, minden veszedelmével, amióta a sürgönyt a kezébe vette 
délután ; hiszen ez a mondat: apa meghalt, — mindent felbolygatott, 
ami renddé kögült, ha keserű, nehezen elviselhető renddé is, fiatal éle-
tében. Anyagi egzisztenciájának biztos alapja megingott, függetlensége 
kérdésessé vált, bár hiszen micsoda függetlenség volt ez ! Akár a ketrec-
ben élő oroszláné . . . 

Nem, nem akart most ezekkel a kérdésekkel gyötrődni, mert 
tudta, hogy mihelyst összekerül a testvéreivel, úgyis szóvá teszik mind-
ezt, mivel ők kötelességüknek fogják tartani, hogy anya helyzetét és 
ezzel együtt az ő jövendőjét is minden részletében meghánytorgat-
hassák, kimódolják és bölcs tanácsaikkal úgy megspékeljék, hogy aztán 
többet hozzá se lehessen nyúlni, akár a sündisznóhoz . . . 

Keserű tapasztalatai voltak már az ilyenekben ! Emlékezett ő ! 
Nem tudta elfelejteni azt sem, ami akkor történt, amikor vakáció ide-
jén az egész család azon rágódott, hogy milyen pályára volna ő alkal-
mas és neki az ruccsant ki a száján, hogy ő úgyis színész lesz. 

Akkor diák volt még s a színészettel azóta kacérkodott, hogy Pethes 
Imre játékában valami szent tisztaságot és nemességet érzett meg, 
ami különb volt mindannál, amit addig a színház neki adni tudott. 
Addig egy kicsit komédiának nézte az egészet, de attól fogva rajongó 
áhítattal figyelte a szó, a játék, a megelevenítés csodáját és hatalmát 
s maga is próbálgatni kezdte. Egyszer aztán kimerészkedett kicsi tudá-
sával az önképzőkör publikuma elé s hogy sikere lett, többször is ki-
állott. Az utolsó évben már ő lett az önképzőkör elnöke, díjakat nyert 
szavalataival, nyilvános ünnepélyek közönsége tapsolta és a tanárok, 
a pajtások, az ismerősök dicsérete végül is a lelkébe edzette a «szent» 
hitet, az «elhivatottság» büszke tudatát. De apjának hiába próbálta 
ezt magyarázni! Hirtelen haragú, bősz ember volt, fölemelt ököllel 
fenyegette, hogy «agyonveri», ha csak még egyszer hall is erről! 

Anyja meg szétvetette a két karját s úgy lamentált: 
— Az egy lumpélet, fiam ! Olyan pályára tisztességes ember nem 

mehet, nem is megy ! . . . Ó, Gott, ó Gott, hogy is gondolhatsz csak 
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i lyet! . . . Ilyen bagázs közt lássam a f iamat? A férfia mind koldus, 
részeges, beteges, az asszonynép meg rosszféle . . . Verd ki a fejedből 
ezt a szamárságot! Há t erre neveltünk, ezért kínlódtunk veled? 

István kihúzta magát s úgy mondta : 
— Erre gondolni is szégyen már ! Megtagadnálak, ha komédiásnak 

állanál be ! 
És amikor négyszemközt maradtak, hozzátette: Majd kigyógyítaná-

lak én ebből a gyerekbetegségből! . . . Taknyos kölyök ! Az orrodat 
se tudod még rendesen megtörülni s már «színészet», meg «szerelem !» . . . 
Mintha hóbortos volnál! . . . 

Mert azt is tud ta mindenki a családban, hogy ő szerelmes. Emia t t 
is örökké oktatásokat, figyelmeztetéseket, szemrehányásokat kellett 
hallgatnia, és végül már minden lépését ellenőrizték, hogy minél ritkáb-
ban mehessen Irénhez, aki a szomszédjukban lakott, Véghalomban. 
Gyönyörű szőke lány volt, nála vagy két és félesztendővel idősebb. 
Tizenháromesztendős korában kapcsolódott hozzá, az első diákmulat-
ságon, amelyre elengedték. Azóta is csak a vakációk alat t lá that ta . 
Csodálatosan édes, fojtogató ének indult meg akkor benne, és a hosszú 
éveken át egyre szélesebben, egyre magasztosabban zengett. Betöltötte 
egész fiatal életét, szinte kísértetiesen áradt ki minden pórusából és 
lassan-lassan — úgy érezte — megdönthetetlen életcéllá nőtt benne. 
Az iskoláit kétségbeesett elszántsággal, ájulásig ható vágyakozások és 
férfias nekibuzdulások között végezte el itt , a tiszaparti nagy városban, 
de amikor az érettségi után a felszabadulás vad örömével hazaszáguldott 
Véghalomra, a tragédia bunkója kegyetlenül homlokon vágta. 

Évközben óvatos otthoni levelek hírt adtak ugyan neki Irén várat-
lan betegségéről, pedzették a baj tartósságát is, és a lány bécsi ú t já t , 
konzultációjának eredménytelenségét is közölték vele ; de mivel nem 
tudta volna elviselni a valóságnak ezt a kegyetlen szörnyűségét, nem 
akart hinni a leveleknek és nagy részüket az anyai szív előrelátó politiká-
jának tudta be. Pedig, amint hazaért, egyszerre kitudódott, hogy a hírek 
igazat mond tak ! Valami öröklött baj verte le lábáról Irént és eleinte 
ágyához, később karosszékéhez láncolta. De a lelkét is megeste egy kór, 
mert a váratlan, előtte teljesen ismeretlen és elképzelhetetlen baj , töké-
letesen összetörte és feldúlta. Csak úgy tudot t valahogy vigasztalódni, 
hogy ezt a rámért szenvedést büntetésnek vette, amellyel az Úr suj tot ta 
«bűneiért»! Gondolkozása tőhegyre fordult s már a téboly határain 
vitorlázott. Vallásos képzelgésekkel gyötörte magát és áj ta tos tárgyú 
könyvekkel ápolgatta növekvő rajongását, míg egyre távolabb került 
a világi élettől, és egy, az ablaknál ülő viaszbábbá fonnyadva, gyógyít-
hatatlanul meredt az örök magasságok felé . . . 

Még most is, annyi idő elmultával, f á j t benne ez a név : Irén. Seb 
volt, amelyhez hozzányúlnak. És borús estéken, amikor a lombok ho-
mályából, vagy a levegő titokzatos delejességéből ernyesztő nosztalgiák 
rohanták meg : akaratlanul is emlékezett, mint ahogy a rokkant katona 
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emlékszik elvesztett tagjára. A haja alatt, a fejbőrén érezte a leány 
anyáskodó simogatásait, ajka emlékezett, hogy megcsókolta Irén kezét 
és fölérezte a kis szobát, a divány sarkát, ahol rendesen ülni szokott, 
a szoba levegőjét s a lány zengő hangját, muzsikás nevetését. Gyermek-
álmaiban már magáénak álmodta mindezt s egy egész világot épített 
magának, egy világot, amely összedőlt. 

Igy aztán ár- és apályként hullámzott benne a fiatalság vad láza-
dása és keserű lemondása. Éjtszakánként boldogtalanul zokogott ágyá-
ban és a párnákba harapta mélységes fájdalmát. Valami nagy, temetéses 
kétségbeesés verte tehetetlenné, és már álmodni sem mert, miután a szí-
nészettől és Iréntől, fiatalsága két nagy álmától, amelyekért küzdeni, 
élni érdemes lett volna, örökre el kellett szakadnia. 

— Dehát miért, miért ? — tépelődött a lázadás óráiban. — Miért 
lehetett Isti az, ami akart lenni, miért mehetett Juszti ahhoz a férj-
hez, akit szeretett, és miért csak engemet tiltanak el mindattól, ami a 
boldogságomat jelentené? 

Nem tudta megérteni sorsának különös mostohaságát. De érezte, 
látta, hogy Isti a kedvenc, a szülők büszkesége. Ő kapott mindenkor a 
legtöbbet szeretetből is, anyagiakból is, bár hiszen nem voltak valami 
jómódúak, de amíg a Grószi pénzeszacskójából tartot t , sokszor folya-
modtak hozzá, és amikor Isti kikerült az iskolából, a véletlen úgy hozta, 
hogy ugyanabba a városba helyezték át, ahol szülei éltek. Ó, micsoda 
élet folyt akkor a szülői háznál! Nap nap után, hol délben, hol este, 
egész sereg tiszt tért be hozzájuk. Az elnök-ezredes úr akkor még elég 
peckes őrnagy volt és Isti parancsnoka, és nem volt elrontója semmi jó-
nak. A konyhában mindig sütöttek-főztek, mint valami vendéglőben, a 
tornácon hetenkint néhány söröshordót csapoltak, míg bent zongora szólt, 
egyik-másik tiszt nekieresztette a hangját, vagy kiemelték az asztalt és a 
székeket, fölgöngyölték a szőnyeget és Jusztit rogyásig táncoltatták. 

Persze, ezt az időt sokszor fölemlegették a családban később is 
és nem mindig szemrehányások nélkül, mert a sok dínom-dánom bizony 
alaposan megrágta a Grósziról maradt kis örökséget. Dehát ez mind 
Istiért volt, aki betöltötte a nemzedékről nemzedékre ojtott s a szülők-
ben akaratlanul is ott szunnyadó előretörekvés vágyát, amely a gyer-
meket többre akarja segíteni, mint amennyire ő maga vitte. Az egy-
szerű, alacsony sorsú kisemberek unokái, akiket tanulás, szorgalom és 
akarat már jóval előbbre vittek intelligencia és társadalmi állás tekin-
tetében a nagyszülőknél, István fiúkat, mivel maga is úgy akarta, 
katonai pályára adták, és a vidéki járásbíró már vörös stráfos pantalló-
ban, tündöklő aranygallérral látta álmaiban elsőszülöttjét. 

Jusztinak már kevesebb jutot t s maga varrta stafirungjának nagy 
részét. Féléjtszakákat töltött a hímződob mellett, nappal meg a konyhá-
ban forgolódott, zongoraórákra futkosott, énekelni tanult és nagykeser-
vesen kiharcolt magának néhány «Kränzchent», sőt egy-két bált is. És 
amikor Dobos Ádám megjelent: révbe jutott . 
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Janika meg, a vakarcs, az utolsó gyerek, akinek mindig István, 
meg apa levitézlett ruháiból telt ki a habitusa, és nosztalgiái nehéz 
perceiben ezért mindig valami mostohaságot érzett, — Janikára már 
semmi se maradt. Az örökség elfogyott, az utolsó garasokon hurcolkod-
tak Véghalomra, ahol iskola se vo l t ; Istit előléptették, áthelyezték, 
Juszti férjhez ment, és ő maga is elkerült otthonról. A vakációk alatt 
otthon évről évre ingerültebbnek, mogorvábbnak látta az apját. Féle-
lemmel telten nézett a hatalmas emberre, akit a legcsekélyebb dolog 
is kihozott sodrából s egy hiányzó pohár víz, vagy a kezéből kihulló 
ujság miatt fékevesztetten dühöngött és pokollá tette a házat. Szegény 
anyja csak sápadt és őszült, s hol imádkozott, hol meg számokat mor-
molt vértelen ajka, mert a sovány garaskákkal, amelyek minduntalan 
kicsusszantak a kezéből, örökké baj volt. 

Janika nem szeretett otthon lenni és nem találta sehol másutt se 
a helyét. Az anyjáról német, az apjáról szláv vért örökölt s e kettő 
szilajsággal és érthetetlen nosztalgiákkal verte. Világfájdalom, szenti-
mentálizmus, mélyre ágyazott romantika és modern naturalizmus feszí-
tették, vagy bágyasztották a vérét, amelyben a népvándorlások hon-
talansága kísértett, mélyen a tudat küszöbe alatt, a gátba ütköző, 
zabolázott ösztönök fertőző miazmáival. És az álmait nagyszerű, lobogó 
káprázatok világították meg, mint rakéták a majális estéjét, és velük, 
utánuk akart szállani, szabadon repülni, és «majd lesz valahogy !» — 
belevágni a világba. De nem lehetett. 

Sógora előtt példálózott barátaival és elmondta, hogy Trummer 
Jóska, a szobrász, húszéves korában három forinttal szökött föl Pestre. 
Azóta megjárta Münchent, Párist, beszélt Hollósyról, Rodinről, meg a 
nagy koplalásairól. Most itthon van, tud már a dolgához s apja, a zsidó 
lisztkereskedő, aki akkoriban a haját tépte, már büszkélkedik a fiával... 
Ákom Feri meg órásinas volt. Cirkuszos akart lenni s egy ócska verkli 
után bejárta a fél várost. Most festő, Párisban van s a Julien-akadé-
miára jár. 

— Csak egy évet, ha lehetne, — fakadt ki Ádám előtt, akit apjánál 
jobban szeretett — hogy körülnézhessek, megpróbáljam az erőm, vagy 
kitomboljam magam, mit tudom én ! . . . Ha semmi se sikerül, vissza-
jövök és az leszek, amit csak akartok belőlem csinálni. . . 

Dobos Ádám megértette a fiút. Ember volt minden ízében, jósá-
gos és bölcs, aki nemcsak az eszével, de a szívével is mért s tapintatos, 
de biztos kézzel nyúlt kicsihez, nagyhoz egyaránt. 

Juszti megsimogatta a fejét, Ádám meg hosszasan elbeszélgetett 
vele. Elmondta, hogy semmi kivetnivalót nem talál ebben a szándékban, 
hiszen sokfelé szokásos, hogy a szülők fiaikat egy kicsit kiküldik szét-
nézni a világban, mielőtt pályát választanának. Hasznos és okos dolog 
ez, mert hogy tudjon valaki jobbat, többet produkálni másnál, ha arról 
a másról mit se tud? . . . És a színészet is ép olyan pálya, mint akár-
milyen más. Ép úgy kell tehetség hozzá, mint ahogy akarat, szorga-
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lom és kitartás is kell. Ezek nélkül seholse boldogul az ember . . . Csak 
az a bökkenő, hogy hogyan is valósítsuk meg ezt a tervet? 

— Én szívesen a segítségedre lennék anyagilag is, — mondta a 
sógora — de a házra, talán hallottál is felőle anyádtól, vagy Jusztitól, 
még súlyos fizetnivalóim vannak. És akárhogy számítom is, alig tudnék 
valamit nélkülözni havonta. Talán két-három év mulva, amikor már 
kevesebb terhem lesz, könnyebben segíthetlek. Most se mondok nem-et, 
de pozitív ajánlatot, ígéretet nem tehetek . . . Meg azután az öregek! 
Nagy harc volna, az bizonyos, de . . . én vállalnám. Csak a pénz, az a 
büdös p é n z ! . . . 

Mindig a pénz ! amely, végzetes hatalomként, élete ú t já t kezdettől 
fogva megszabta s őt magát inséges, áttörhetetlen ketrecekbe szorí-
tot ta ! . . . Most is, amíg bevásárlásait végezte, gyűlölettel gondolt rá. 
Krajcáronként latolgatta a kiadásokat s ahogy az utcára lépett az utolsó 
boltból, egyszerre elviselhetetlennek érezte jövőjét. Szíve szinte gyulladt 
volt a kíntól, ha rágondolt a reá várakozó nyomorúságos lehetőségekre .. 

Zsúfolt, zaklatott érzésein könnyíteni szeretett volna és gyors el-
határozásával Valkó Károlyhoz indult, idősebb barátjához. Úgy kívánta 
okos, megnyugtató szavait, hogy szinte futva ment a lakása felé. 

De nem találta otthon a festőt. 
Csüggedten fordult vissza. Könnyek szivárogtak a szemébe és 

rettentő árvának érezte magát. S amíg óvatosan törölte szét könnyeit, 
nehéz sóhajtás tört fel a lelkéből: 

— Apám . . . apám ! . . . De hamar magamra maradtam ! 
III. 

Telefonpóznák, szalmakazlak, őrházak, kútágasok, az egész róna-
ság, szétszórt kulisszák tömegeként keringett el a rohanó vonat ablaka 
előtt. Juszti már egy félóra mulva panaszkodni kezdett. 

— Nem bírom a vonatot, mindjárt émelyeg a gyomrom . . . Adj 
egy korty vizet, Ádám. 

Ádám azon volt, hogy Istit kitépje csüggedt hallgatagságából, és 
lovakról, háborúról, politikáról, sportról kérdezgette. Janika Juszti mel-
lett gubbasztott és idegesen leste : mikor kezdődik? 

Nem kellett soká várnia. A korty vizesbor, amit a kulacsból 
ivott, használt és Juszti rögtön a «tárgyra» tért. 

— Te, Is t i ! Ádámmal már megbeszéltük, hogy az lesz a legjobb, 
ha mamát lehozzuk. Mit is csinálna odafönt egyedül? Semmi társasága 
az öreg Sowas tánton kívül, halálra búsulná magát, szegény . . . Meg 
aztán, ki tudja, mennyi lesz a nyugdíja? 

— Nem bírná abból a nagy lakást fedezni, — szólt közbe Ádám. 
— Magatokhoz akarjátok venni? — kérdezte Isti feszülten, mert 

neki is nagy gondot okozott mama további sorsa, ő is ezt forgatta 
magában, mert szerette volna, hogy egy városban legyenek most már 
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valamennyien, de hogy magához vegye anyját, arra semmi kedve se 
volt. Ica öt perccel azután, hogy a sürgöny megjött, már jelezte is állás-
pontját : 

— Nem hiszem, hogy édesanyádnak kedve volna idejönni. . . 
Pláne hozzánk ! Szűk lakás, kisgyerek . . . Meg én se érzem magam 
valami jó l . . . Talán Ádáméknál, ha a kis lakás megfelelne neki? 

Isti szinte fellélekzett Juszti szavaira. 
— Azt hiszem, az alsó lakás teljesen meg fog felelni mamának, — 

folytatta Juszti. — Két utcai szoba, konyha, spájz, — fürdőszobája 
Véghalomban se volt, nálunk meg akkor fürödhetik meg, amikor kedve 
tartja. Janikával szépen ellakhatnak ott. 

— Én . . . én . . . a mamával lakjak? — dadogta meghökkenten 
a fiú, amikor az ítéletet hallotta, mert ez az utolsó mondat, amelyet 
várt, amelytől remegett, ítélet vo l t : szabadságvesztésre szóló ítélet. 

— Hát mit gondoltál? Miből akarsz ezután urizálni? — kérdezte Isti 
most már fölényesen, és furcsa mosollyal próbálta szavai élét enyhíteni. 

— No, no : urizálni! . . . Ugyan miből? — mondta Ádám szelí-
den, hogy kiküszöböljön minden lehető szóváltást, mert egyedül voltak 
a vasúti szakaszban és tar tot t a kellemetlen folytatástól. 

De Juszti elejét vette ennek és egy újabb korty vizes bor után 
kifejtette a mama jövendő életére vonatkozó tervei t : Tehát mama le 
fog költözni a kislakásba, eladja odafönt a fölös bútorokat, és náluk 
csak annyit fog fizetni a lakásért, amennyi lakpénzt kap . . . Főzni 
nem főz, hanem hozatja a kosztot és bejárónét tart , aki takarít, le-
mosogat . . . Igy mama független lesz a maga lakásában és mégis egy 
házban laknak majd, úgy, hogy amikor egyedül érzi magát, följöhet,, 
vagy kiülhet a kertbe . . . 

— Remélem, — mondta aztán — hogy most már Janinak is 
csak fölemelik a fizetését. Hucu tudhatja , hogy abból a pár garasból 
nem lehet megélni. Két esztendeje van a bankban, meg is vannak vele 
elégedve, csak lesz annyi belátása ! 

Hucu (ez volt az ezredes-elnök csúfneve ; furcsa és örökös köhö-
géseért kapta még katonáéknál) említésére Isti dühösen legyintett és 
elmondta, hogy tegnap a bankban milyen kurtán-furcsán kondoleált. 

— Ravasz vénasszony a Hucu ! — kiáltotta. — Szökni fog előlünk, 
vagy majd azt mondja, hogy ők többet nem fizethetnek, akárhogy 
szeretné is, és ha nem tetszik, hát tegyünk róla ! . . . 

— Szőrmentiben kell vele bánni, — vetette közbe Ádám. — 
Majd én megpróbálom . . . Hiú az öreg egy kicsit, hát majd meglegyez-
getjük . . . Tudod, mindenkinek van valami játéka ebben az életben, 
amit komolyan vesz és szereti, ha más is annak veszi. Hucu tekintély 
szeret lenni még olyan dologban is, amihez nem is konyít, és ezt annál 
inkább, mert otthon rettentő papucs alatt van . . . 

Mosolygott. Derűs szeme köré ráncocskák futottak, míg Hucura. 
gondolt. 
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Isti cigarettára g y u j t o t t ; körülményesen, manírosan. Tárcáján 
koronás címer díszelgett, amit azért tétetet t rá, hogy nemesnek tart-
sák, mert katonáéknál az effélét mindig megbecsülték, — de maga-
töltötte cigarettát vett elő, amelynek a végére rá volt ha j tva a papír, 
hogy a por ki ne hulljon. Kisujján szentgyörgytalléros gyűrű, minden 
mozdulata csinált, arcjátéka is szenvelgő volt s ez most, Ádám nyugodt, 
természetessége, derűs fölénye mellett, szembetünően groteszkül hatott. 

— Minek csinál ilyen faksznikat, — gondolta Janika, amíg azt 
nézte : milyen sajátságos ráncokba szedett arccal fú j ja Isti a füstöt, és 
eszébe se jutot t , hogy neki is vannak ilyen «faksznijai», amikor a bank-
ban a komolyat adja. 

Jusztin érzékeny hangulat vet t erőt. 
— Szegény apa ! — sóhajtotta. — Nem is tudom elhinni, hogy 

nincs már, hogy vége . . . Hogy számítgatta : no, még csak ennyi és 
ennyi év, azután megvan a teljes nyugdíj, járhat ki majd a kedves 
hegyei közé, az öreg Pusztichradra, meg a nyeresznyicai völgybe . . . 
Utazgathat a rokonokhoz Túrócba és olvasgathat kedvére ! . . . Most 
aztán semmi, semmi! . . . De mije is volt az egész életből? Küszködés, 
kínlódás, szegénység, munka . . . Alig volt pár jó napja, örökké izgult, 
m é r g e l ő d ö t t . . . A hivatal, az elöljárói, a család, minden bántotta, 
mindent a lelkére vett . Túlságosan érzékeny volt és hirtelen mérgű, 
ideges . . . Szegény apa ! . . . Látod, Janikám, — mondta bölcselkedve — 
így van ez ebben az életben ! Amíg élünk : csupa gond, munka, félelem 
a jövőtől minden napunk és mégis reménykedünk, hogy talán egyszer, 
egyszer mégis csak elmúlik ez, és könnyebben, simábban élhetünk. De 
nem ! Az az «egyszer» nem jön el soha, hanem betesznek a föld alá 
és akkor már vége mindennek . . . 

Isti is felelni akart valamit, Ádám is, de Juszti csapongó gondolata 
ekkor már otthon volt, a gyerekeinél és minden átmenet nélkül így 
sóhajtott m o s t : 

— Ugyan mit csinálnak most az én egérkéim, a Boda, meg a 
Pipi? Szegény Bertus most kifejtheti gyereknevelési t udományá t ! . . . 
Te, Isti, — nevetett föl hirtelen — elmondtam ezt már neked? . . . 
Fényes alakok ezek a kicsik ! A multkor egy fénykép került a Pipi 
kezébe : Lina néni profilban, Boda hallotta már apjától ezt a szót : 
profil és magyarázza Pipinek : Látod, ez profi l! — Pipi nézi, nézi, aztán 
azt mondja szomorúan : Szegény pofil, csak egy szeme van ! . . . Én ott 
állok mögöttük és elkezdek nevetni, mire Boda haragosan fordul hoz-
zám : Ojjan unintelligens ez a Pipi, magyarázd meg neki te ! 

Isti elmosolyodott, de a gyászra való tekintettel kissé előírás-
szerűen, Ádám meg felnyúlt a kis kézitáskáért. 

— Gyerekek, — mondta — én úgy megéheztem, mintha fá t vágtam 
volna hajnal óta . . . Nem volna kedvetek vagy egy csirkecombra?— s már 
pakkolta is ki az elemózsiát. — No, úgy nézem, mindegyikünknek jut egy-
egy comb, mert ez a Juszti mindig ilyen szörnyszülötteket vásárol . . . 
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— Szörnyszülötteket? — ijedezett Juszti. 
— Hát ! Vagy láttál már rendes csirkét négy lábbal? — toldta 

Ádám a tréfát. 
Nevettek. Janika is felderült egy kissé és vidámodva nyúlt az 

ételhez. Csak Isti szabadkozott, hogy ő majd az étkezőkocsiban ebédel. 
— Hát azt hiszed, hogy mi nem? — mondta Ádám és csak biz-

tatta egyre, míg egy darab süteményt elfogadott. 
Juszti is nagyokat nyelt s közben Ádámra panaszkodott. 
— Látod, — mondta Janinak — ilyen ő mindig ! Mindig ugrat, 

társaságban is, idegenek előtt is . . . Most szegény apa temetésére 
megyünk és ő megnevetteti az embert. 

És tréfásan fenyegette meg urát a lerágott csonttal. 
— Messzi van odáig, — felelte Ádám szelíden. — Hiszen már az 

utazás is megvisel, Jusztikám, hát még akkor mi lenne, ha most teljes 
szívvel-lélekkel nekiadnád magad a búsulásnak ! . . . A temetés idejére 
már ágyban feküdnél . . . 

Juszti bólogatott : igaz, igaz ! s már beszélt is tovább, jobban 
mondva : hangosan gondolkozott, rapszodikusan, csapongva és olykor-
olykor messzire kalandozott a megpendített témától. 

— Szegény mama, — sajnálkozott most az anyján — vajjon hogy 
viseli el ezt a csapást? Képzelem az ijedtségét! És senki se volt mellette, 
legföljebb Zuzka, ha ugyan azóta más cselédje nincs. De azt megírta 
volna . . . No, kíváncsi vagyok, Marci bácsi hogyan viselkedett? — 
fordult Istihez. 

— Marci bácsi? Nekem nagyon kedves levélben válaszolt húsvét-
kor, — felelte Isti. — Bizonyosra veszem, hogy mindenben segítségére 
lesz mamának, és ő fogja apát temetni is. 

— Nekünk nem ír az öreg — mondotta Juszti hangsúlyozottan. 
— Mert ti se írtok neki — hangzott Isti válasza. 
— No, azt hiszem, hogy velem már akkor végzett, amikor luthe-

ránushoz mentem feleségül! És amikor megtudta, hogy áttértem én is 
a férjem vallására, mert megtudta, de hogy kitől, azt nem is sejtem! 
akkor bizonyosan «kitagadott» és lehet, hogy most meg se fog ösmerni, 
pedig «mein Unikumnak» hívott mindig! 

— Engem is «kitagadott» — szólalt meg most Janika. 
— Téged? Hát miért? 
— Mert Irénhez jártam — vallotta pirulva — és odajárt a «tanár 

úr» is, az ő Paulin kisasszonyának a bátyja és a tanár úr példálózott, 
célozgatott. . . szóval Irént magához akarta csábítani gazdaasszony-
nak. Nem számolt azzal, hogy úrileánnyal van dolga. Irén aztán szólt 
nekem, én meg mindig kilestem a tanár urat és előbb ott voltam Irénnél, 
mint ő ; így aztán sose lehetett egyedül vele. Szólt hát Marci bácsinak, 
az meg berontott hozzánk és apa előtt nagy patáliát csapot t : — Hát 
így neveled a fiadat? Ez a jövő nemzedék? . . . — Apa csodálatosképen 
a pártomra állott, és azt mondta, hogy az ő beleegyezésével járok Irénék-
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hez, mama meg azt vágta oda, hogy szégyelje magát a tanár úr, aki pap 
létére jár kurizálni a lányoknak. Képzelhetitek Marci bácsi felháboro-
dását ! Harminchárom redő szaladt végig az arcán, udvariasan hajlon-
gani kezdett, aztán kijelentette, hogy «leveszi rólam a kezét», és hogy 
végtelenül sajnálja, amiért csak ilyen későn ismerheti meg bátyja és 
sógornője érzelmi vi lágát . . . 

— Látod ! Látod ! — mondta Juszti diadalmas hangsúlyozással. — 
Ez az ő igazi arca ! . . . Ohó, ösmerem én jól az öreget, nagy jezsuita !. .. 
De az igazi intrikus mégis Paulin kisasszony, az az ujja köré csavarja 
az öreget. . . Már azt se nézte jó szemmel, hogy apát odahelyezték és 
amikor észrevette, hogy mama kissé hűvösen bánik vele . . . 

— No, ezt nem csinálta valami politikusan a mama — szólt közbe 
Ádám. 

— Nem? Tán kezet csókoljon egy papgazdaasszonynak? — hábor-
gott Juszti. 

— Nincs it t kézcsókról szó, de jobb az embernek barátságos lábon 
élni az embertársaival, mint haragba lenni velük. 

— Ezt te meg tudod csinálni — felelte Juszti beismerően. — Ál-
dott jó természeted van . . . De elvégre mamának is igaza volt, mert aki 
olyan kényes helyzetben van, az szolgálja meg a tiszteletet, az elisme-
rést, de ne követelje azt ki előre. 

Juszti most részletesebben kezdte ismertetni a «tényállást»; elemé-
ben volt, ha családi ügyeket tárgyalhatott. Janika olykor-olykor helyes-
lően bólogatott, Ádám meg akaratlanul is válaszolgatott. Csak Isti 
ült némán, idegesen s szaporán szívta a cigarettákat. Nem akart 
vitába elegyedni, bár majd kitört belőle a harag és nehezen türtőztette 
magát. Bántotta őt, hogy Juszti kíméletlenül szellőzteti a nagybácsi 
dolgait, aki végre is Isten szolgája ; mert lelkében makulátlanul ragyo-
gott az Isten, Király, Haza szentháromsága, és tiszteletét ezek szolgáira, 
is átvitte. Káromkodni ép úgy káromkodott, mint a katonák általában, 
de nyakában Szűz Mária-érmecskét hordott, éjjeli szekrényén miniatűr 
Szent Antal szobrocska állott, gyűlölte a zsidókat és szívesen vette, hogy 
felesége még olyik hétköznapon is elment a templomba. 

Bár Juszti láthatóan neki beszélt, hirtelen fölkelt és kiment a 
folyosóra ; ott harapta össze a fogait nagy idegességében. 

Juszti azonban a következő pillanatban már megint apán sajnál-
kozott, mert nyiltsága, szókimondása volt az oka, hogy csak járásbírói 
rangig vitte ; tudását, szorgalmát, feddhetetlenségét mindenütt respek-
tálták, de mit ér ez? — sóhajtotta — az ilyen jellemet csak kihasználják, 
de nem becsülik meg. — Tanulj meg hízelegni, Janikám — mondta bölcs 
tanácsként — és ne felejtsd el soha : Ne szólj szám, nem fáj fejem ! 

— Ejnye, fiam — szólt közbe Ádám mosolyogva — de szépen tu-
dod ! Csak az a kár, hogy magad is meg nem tartod . . . 

Juszti talán nem is hallotta Ádám szavait, mert hirtelen így szólt: 
— Tudod, Ádám, arra gondolok, hogy nem lesz valami nagyon 
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kellemes, ha szegény mama ott lesz majd a közelünkben ! Sok rigolyája 
van neki, és attól tartok, hogy mindenbe bele fog avatkozni . . . 

* * * 

Már a hegyek közt kanyargott a vonat. Idegenek is ültek a fülké-
ben, Juszti mégis elszunnyadt. Isti a Pesten vásárolt ujságokat bön-
gészte, Janika meg a folyosón álldogált a sógorával. 

A friss erdei levegő keményen vágódott be a nyitot t félablakon 
és az otthon érzését fú j t a a lelkébe. Bár az Alföldön született s ott jár ta 
iskolái legtöbbjét, valahogy mégis ezek a zöldüstökű csúcsok, szelíd 
lankák, nyers sziklafalak, düledező várromok kiáltották széjjel benne 
azt az örömet, amelyet csak ott érez az ember, ahol igazán otthon van. 

De a szorongás is ott fészkelődött a lelkében s ahogy hazafelé köze-
ledtek, mind nyugtalanabb lett. Az apjára gondolt, aki hat szál deszka 
között fekszik már s amíg élt, talán maga ís azon tépelődött, hogy mi ez 
az élet s vajjon mi következik u tána? 

— Ugyan tudja-e már most? 
A sógorához fordult nagy kétségeivel. 
— Nézd, Ádám — kezdte bizonytalankodva — ha úgy elgondo-

lom, hogy egyszer meg kell halni és nem tud juk : mikor? . . . Hogy ilyen 
bizonytalanságban kell élni ez alat t a gyönyörű nap a l a t t . . . És egy-
általán, hogy halálra vagyunk ítélve . . . Nem fá j ez az embereknek? 
Nem gondolnak erre soha? Én azt hiszem sokszor, hogy ebbe a gondo-
latba bele kell őrülni! 

Dobos Ádám szelíden mosolygott. 
— De nagy fába vágtad a fejszédet, János ! Tudom, így szokott 

ez lenni az emberrel ebben az időben ; töri a fejét, olvas, filozófusokat 
faggat, kételkedik, gyötrődik mindaddig, amíg rá nem jön, hogy hiába-
valóságra pazarolta az erejét, mert ezeket a nagy kérdéseket sohasem 
lehet filozófiával megfej teni . . . Ezeket csak a hit oldja meg. Hit nélkül 
vergődés az élet. Hinni kell abban, aki megteremtette és elrendelte az 
életünket, akinek a halálunkkal is célja van és azután is gondoskodik 
rólunk. 

— Hogy te ezt ilyen nyugodtan mondod . . . Nem értem. Hát 
sose érezted, hogy milyen szörnyű ez a bizonytalanság? Hogy semmit 
se tudsz arról, ami veled az életben történni fog és arról se, ami azután 
következik? 

— Nem fontos . . . 
— Nem fontos ! Hogy mondhatsz i lye t ! Hisz azt se tudod, hogy 

miért vagy, miért lettél? . . . Két ember mámoros percei a világba lök-
nek valakit, akire aztán negyven, ötven, esetleg nyolcvan év szenvedése 
vár . . . Tessék élni! — mondja a természet és te a lábadon se tudsz 
állani, azt se tudod, mi az : élni, és ezt életed végéig se tudod meg . . . De 
meg aztán úgy kényszerítik reád az élet formáit, amint ezt a szülőkre 
a nagyszülők is rákényszerítették. Há t mondd : nem természetes-e, ha 
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az ember később, amikor nagy küszködések után valahogy öntudatra 
ébred, egyszerűen öngyilkos lesz és akkor válik meg ettől a nem kívánt 
élettől, amikor akar? Hiszen a teljes önrendelkezést már az biztosítja, 
hogy nem kértük, nem akartuk az é le te t . . . 

Ádám csillogó szemmel nézte a szenvedélyesen beszélő fiút. 
— Sok helyütt bele lehetne kötni a szavadba — mondta gyöngé-

den — de magad is rá fogsz jönni arra, hogy hol véted el a dolgot. Most 
csak arra figyelmeztetlek, hogy azok a «mámoros percek» is eleve elren-
deltettek. A szülők csak szervei az életnek, végrehajtói a természet 
parancsának, és a magban is ott él már az eleve elrendelés, amellyel nem 
lehet vitatkozni. 

— Hisz ez az ! — mondta élénken Janika. — Nem lehet vitat-
kozni, mondod. De akkor az eleve elrendeléssel szembe szegezem a 
magam eleve elhatározását és egyszerűen kiugróm ebből a világból! 

— Akkor felőled ez is el van rendelve — felelte Ádám. — Mert 
minden el van rendelve már előre, még az is, hogy mi ketten most erről 
beszélgetünk. 

— Nem, nem ! Az lehetetlen ! — tiltakozott Janika. — Hát ilyen 
aprólékosnak, ilyen kicsinyesnek tartod a Mindenségek Urát? 

— Azt hiszem,— mondta kis vártatva Dobos — hogy jó volna, 
ha egyidőre szögre akasztanád a filozófusokat és anatómiával, élettan-
nal foglalkoznál. Talán lesz a barátaid közt orvostanhallgató is, aki egy-
ben-másban segítségedre lehet. . . Majd, ha megösmered az emberi 
organizmus csodálatos fölépítését, az élő sejt bámulatra méltóan pontos 
kémiai munkáját, ha fölgondolod majd, hogy a csak mikroszkóppal 
látható spermium, épen az eleve elrendelés erejénél fogva, magában 
hordja mindazokat az erőket és képességeket, amelyek egy emberi test 
fantasztikus összetettségű épületének a fölépítéséhez szükségesek, akkor 
talán nem fogod olyan megbotránkoztatónak találni a «Mindenségek 
Urának ezt az aprólékosságát», és talán megpróbálsz hinni az eleve 
elrendelés csodájában is . . . 

Janika a fejét csóválta. 
— Neked bizonyosan igazad van — mondta önmagával elégedet-

lenül — és én mégse tudok úgy gondolkozni, mint te. Pedig szeretnék. 
De nem tudom, miért van ez így. 

A mozdony éleset sivított: alagútba futott be. A nyitott ablakon 
émelyítő, fojtó kőszénfüst áramlott be, Janika az ablakhoz ugrott, de 
nem tudta fölhúzni. Ádám próbálkozott meg hát vele. De mire sikerült, 
már kint is voltak az alagútból. Prüszköltek, köpködtek. Juszti kiszólt 
hozzájuk. 

— Már itt vagyunk a Nagy-Krivány aljában, egy-kettőre otthon 
leszünk. 

Szedelőzködni kezdtek. 
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I V . 

A nap már a körmöci hegyek mögé bukott, csak a pirosló égbolt 
mutatta helyét, amikor kocsijuk végigrobogott a városon. Egy szűk 
utcában valaki bizonytalanul emelte kezét a kalapjához. Irén ablakából 
lámpafény világolt, Janika gépiesen nézett oda. Csak szorongást érzett.— 
Ez volna a gyász érzése? — kérdezte magától és nem tudta, miképen 
kell majd viselkednie. Az, hogy a temetési szertartáson előtérbe lép 
majd az egész gyászoló család, hogy megszokás-szentesítette fájdalom-
kitöréseket várnak majd tőlük, kellemetlen érzést keltett benne. 

— Csak ne bámulnának ! — gondolta, amikor kiléptek a kocsiból. 
Anya a lépcsőn várta őket. Mintha megfogyott volna, vagy csak 

a fekete ruha mutat ta soványabbnak? Szája körül két mély ránc, fájdal-
mas szeme vörösre sírva, haja már sárgulón fehér. 

Sírás, ölelkezés. Anya Istire borul t : Édes fiam ! . . . Édes gyer-
mekeim ! 

Zuzka a csomagokkal vesződött, ők meg, mintha vezényszóra tör-
ténne, egyenest a halott szobájába indultak. Anya rögtön zokogni kez-
dett, fel-felcsuklott, míg Ádám szelíden ki nem vezette. Juszti letérdelt 
és imádkozott. Janika meg csak nézte, nézte az apját. 

Apa arcán semmi változás nem volt, mégis úgy érezte, mintha 
idegent látna. Amióta az élet, ez a megfoghatatlan valami, elszállott 
belőle, hiányzott valami erről az arcról. Kitartóan kíváncsian, nézte.— 
Ha megmozdulna, haragosan összevonná a szemöldökét, ha szája kiál-
tásra nyílna, szeme villámlana, akkor ő volna — gondolta. — De ez nem 
ő, ez csak volt. Aminthogy a fénykép sem ő. Hova lett, hova ment az, 
ami ő volt? 

A vacsoránál mesélte aztán anya : 
— Mert az ebédnél történt, kedden délben . . . Hiszen tudjátok, 

azon a helyen szokott apa ülni, ahol most te ülsz, Is t i . . . Hát leülünk, 
hozom a levest, jó marhahúsleves vo l t . . . Apa haragos volt valamiért, 
nem tudom . . . Tán valami idegesítő tárgyalása lehetett s amilyen vér-
mes, nagymérgű ember volt, szegénykém, hát csak nyelte a levest s a 
haragot is magába. Még kérdeztem is : Mi bajod? De nem felelt. Azt se 
mondta, hogy ízlik-e a leves. Pedig kedvire való volt, tudom, de talán 
azt se tudta, hogy mit eszik . . . Sokszor volt így, amikor dühös volt, 
hogy nem is tudta, mit tesz a szájába . . . Hát aztán behozza Zuzka a 
húst, én kiosztom és fölvágom az ő részét is, hogy ne kelljen a rossz kezé-
vel kínlódnia, de mingyárt az első falatnál lehullik a keze, mint valami 
vasdarab. 

— Nem bírok enni — nyögte Juszti. 
— A csörömpölésre felsikoltok — folytatta anya — látom, hogy 

eldől. . . Felugrok segíteni, de nem bírok vele . . . Majd engem is a földre 
r án to t t . . . Kiabálok Zuzkának, de az ijedtségtől alig tudtam beszélni. . . 
Szegénykém ott feküdt a földön, az a hatalmas ember . . . És hörög és 
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nem mozdul. . . Alig tudtuk a díványra emelni. . . Semmi erőm se 
vo l t . . . Csak Zuzka . . . 

Fájdalmas-kényszeredetten hallgattak. Anya keze remegett, amint 
a szemét törülgette. 

— Mindjárt meg is halt? — kérdezte Juszti. 
— Nem, nem mindjárt. Még éjfélig é l t . . . Az orvos . . . Mert 

Zuzka tüstént orvosért f u t o t t . . . A Feuerstein aztán vizet hozatott a 
dézsába, a kancsót megmerítette és a vizet az arcába öntötte . . . De 
erősen, mintha verte volna : így n i ! — mutat ta és lihegett az izgalom-
tól. — Az úgy hallatszott, mintha kötéllel verte volna szegénykémet. . . 
Borzasztó vol t ! . . . Apa meg nyögött, mert fá j t neki, de csak a félszemét 
tudta kinyitni és azzal könyörgött, hogy ne bántsuk . . . Én kiolvastam 
a szeméből, hogy szenved, és az olyan borzasztó, hogy az ember nem tud 
segíteni! . . . 

— De hát mért csinálta ezt az a buta zsidó? — kérdezte Isti. 
— Meg akarta menteni, és sürgős vo l t . . . semmije se volt kéz-

nél . . . Ó, nem lehet semmi rosszat mondani Feuersteinra, jó doktor 
az, mindenki szereti, de hát apán már nem lehetett segíteni, pedig egy 
óráig verte azzal a vízzel. . . Csak úgy szakadt róla a veríték . . . És 
az egész dívány, az egész szoba csupa víz volt, máig se száradt még 
fö l . . . Apa meg csak kotorászott a mellén a jobb kezével, mert bal-
oldalon érte a szél. . . Csak kotorászott, szerette volna fölemelni a 
kezét, de már az se m e n t . . . Én úgy sírtam, azt hittem, hogy bele-
halok . . . De azért beszéltem hozzá, vigasztaltam . . . Feuerstein aztán 
elment, de mindjárt visszajött és egy injekciót adott apának, később 
még ke t t ő t . . . Este kilencig itt volt. Azt mondta : Nem tudom meg-
menteni, pedig mindent megpróbáltam. Végtelenül sajnálom, mert kevés 
ilyen becsületes, igazságos embert ösmertem életemben, mint amilyen 
a bíró úr vo l t . . . 

Megtörülte a szemét, az orrát és szipogott. Halkan mondta, mint 
valami epilógust: 

— Aztán elküldtem Marci bácsiért, hogy adja föl az utolsó 
kenete t . . . 

Valaki csosszant az ajtó előtt, aztán kopogott. Sowas tánt lépett 
be. Kalapján a strucctoll úgy lobogott, mint a halottaskocsi lovain a 
tolldísz. Fürge öreg nénike volt, roppant megilletődött arcot vágott, 
tartani lehetett attól, hogy tüstént megered a könnye. Körültipegett 
mindenkihez, kondoleált, aztán leült, összetette a kezét a hasán és azt 
mondta halkan : 

— Aber so was ! 
Isti bosszúsan nézett rá. A szemébe ez volt írva : Minek tolako-

dot t most ide ez a vén banya? 
— Ó, ez a jó lélek, — áradozott anya — ő vigasztalt, ő tartotta 

bennem a lelket. . . Istenem, sokszor azt se tudtam, hogy hol a fejem! 
és megszorította Sowas tánt kezét. 
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— De hiszen borzasztó is v o l t . . . Olyan hirtelenül j ö t t . . . Én 
nem is tudtam volna meg semmit, ha Zuzkát el nem fogom az utcán . . . 
De hányszor mondtam szegény férjednek, hogy ne bosszankodjék, 
fütyüljön a világra, legyen jókedvű, mert csak az egészségét teszi tönkre 
az örökös mérgelődéssel. . . Igaz, hogy elnyomták, maga az elnök volt 
a legnagyobb ellensége, mert nem hagyta magát befolyásolni, de hiszen 
a világ nem változott volna akkor se, ha ő nem olyan rigorózus, ha nem 
dolgozza agyon magá t . . . Csakhogy vele nem lehetett beszélni. . . 
Most aztán . . . aber so was ! 

Ádám ásított egyet titokban, Isti, fintorokat vágva, fú j ta cigaret-
tája füstjét. Mindnyájan fáradtak voltak. 

— Az én szegény uram is, — szaporázta a szót Sowas tánt — 
csakhogy én nyolc évig kínlódtam vele, nyolc hosszú esztendeig, mert 
tüdőbaja volt a szegénynek. Ó, milyen szekáns volt, semmi se tetszett 
neki, és folyton azzal vádolt, hogy én ölöm meg, én ! . . . Mondtam is 
Teréznek : boldog lehet, hogy ilyen hamar á t e s e t t . . . és apa se szenve-
dett sokáig . . . Én nyolc évig ! 

A lépcsőn nehéz lépések recsegtek, és Zuzka hangja énekelve kun-
korodott föl odakint : 

— Pochvalen Jézsis Krisztusz ! 
— Marci bácsi jön ! — mondta anya. 
Feszengtek. 
Széles, ünnepélyes ráncokba szedett arccal lépett be, gyorsan, 

biztosan mozgott, szeme villogott és mindig résen vo l t ; ha beszélt: 
arca többet mondott, mint szavai, ha hallgatott : ajka fonálvékonyra 
préselődött. Tekintélyes, köpcös alak volt, csupa indulat, akár a szom-
szédban kiterített bátyja, de ő már szónoki, sőt színészkedő mozdula-
tokba kötötte indulatát, szavait hatástkeresően rakta össze és arc-
játékával mindenki figyelmét magára tudta irányítani. 

Leereszkedő meghatottsággal csókolta meg a három testvért, és 
mozdulatában megbocsátás is volt Jusztit és Janit illetően, mintha csak 
azt mondta volna : Most fátyolt vetek a multra. 

— Hát megjöttetek, kedveskéim? Bizony fatálisan szomorú, hogy 
ilyenkor tudunk csak összekerülni . . . De azért jó színben vagy, kedve-
sem, — mondta Juszti arcát megsimogatva. 

— Ó, Marci bácsi már el is felejtette talán, hogy azelőtt «mein 
Unikum»-nak szólított, — mondta Juszti mosolyogva, de némi éllel. — 
Most látom csak, hogy mennyire múlik az idő ! . . . 

A nagybácsi nem felelt szóval, de jobb szemöldökét felrántotta, 
ami által arca igen csúfondáros és gúnyolódó lett, fejét szelíden meg-
csóválta és olyan pillantást vetett Jusztira, mintha csak azt mondta 
volna : Kötődni akarsz velem? Vigyázz, megjárhatod ! 

Janikát vette elő, aki próbált a csókja elől elhúzódni, mert irtó-
zott attól a csipetnyi fehér nyáltól, amely nagybátyja valamelyik száj-
szögletében jóformán mindig ott volt. 
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— Hallom, hogy szép előmenetelre van kilátásod a bankban és 
igen megkomolyodtál? — mondta kenetteljesen és Janika megértette : 
Irén iránti szerelmednek már befellegzett és most már nem zavarod 
köreimet. — De én is gondoltam ám rád, és mert nem tudom, hogy 
meddig szól a szabadságod és mikor tudunk majd ezeken a szomorú 
napokon megint találkozni, hát nem válogatom sokat az alkalmat, 
hanem mindjárt oda is adom neked. 

Ezzel egy takarékpénztári betétkönyvet halászott elő reverendája 
mély zsebéből és á tnyuj tot ta Janikának. 

Meglepődve figyeltek oda mindnyájan, mert ilyen generózusnak 
soha még nem látták. Janika el is pirult és meleg szavakat keresett, 
hogy megköszönje az ajándékot, mert a béke jósága buzgott föl szívében. 

— Ha megnézed a dátumokat, megláthatod, hogy régen tartoga-
tom már ezt a csekélységet neked. Ez ugyanis a tej pénz, amit sohasem 
akartam elfogadni szüleidtől, — mondta most jelentősen a nagybácsi. 

Persze, hogy régi dolog volt ez s egyben kellemetlen emlék is. 
Mert Vanayék sosem akarták ingyen elfogadni a fölajánlott tejet és 
az árát havonta mindig átküldték a parókiára, csakúgy, mintha idegen-
től vásárolták volna. Marci bácsi protestált ez ellen egy darabig, minden-
féle érvvel előhozakodott és végül azzal is kirukkolt, hogy Paulin kisasz-
szony is így kívánja, mivel az a napi egy liter tej igazán nem játszik 
szerepet. A valóság az volt, hogy az egész tejpénz Paulin kisasszonyt 
illette, aki nagy ellenszenvvel viseltetett Vanayék iránt és nem akarta 
elfogadni ezt az ő kezükből származó pénzt. Igy hát Marci bácsi nem 
tehetett okosabbat: takarékba rakta. Az összeg jelentéktelen volt, 
mivel Vanayék alig egy félévig hozatták tőle a tejet. 

Dobos most ott ült Vanayné mellett és az átköltözés tervét adta 
elő. Vanayné, akit minden változás mélyen megrendített, csodálatos 
nyugalommal fogadta a tervet, és mintha csak Marci bácsinak akart 
volna válaszolni, így szólt : 

— Én már kevéssel beérem és boldog leszek, ha a közeletekben 
lehetek. Hiszen nincs nekem rajtatok kívül senkim a világon . . . Itt is 
olyan elhagyatottan éltem . . . ha Sowas tánt nem lett volna, meg Zuzka, 
tán még a szájam is összenőtt volna. 

Most Isti is beleszólt, Juszti is hivogatta, hogy milyen jó lesz, most 
már mindnyájan együtt lesznek, kár, hogy apa nem érhette ezt meg, 
de ők majd kárpótolni fogják. És ott vannak az unokák is ! Boda és 
Pipi, milyen helyesek már, Isti fiacskájában is elgyönyörködhetik. Egész 
nap sétálhat ide-oda, hol az egyikhez, hol a másikhoz, hiszen J a n i k á t 
nem kell dajkálnia, megáll az a maga lábán, és esténkint majd össze-
ülnek, hogy elmondják : ki mit csinált, látott aznap. 

Sowas tánt fájdalmas húrokat kezdett pengetni, de végül ő is csak 
azt mondta, hogy ez lesz a legjobb megoldás és anya már-már boldog-
nak érezte magát, de azért könnyes szemmel mondta : 

— Csak ő marad most már itt, az örök nyugdíjban . . . 
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Marci bácsi is élénken bólogatott. Természetesen ez lesz a legjobb, 
hiszen a szülők mégis csak a gyermekeikhez állanak legközelebb, és a 
gyermekek szeretete talán hamarább be fogja hegeszteni azt a nagy 
sebet, amelyet a pótolhatatlan veszteség, az örök elválás okozott, az 
unokák pedig talán még örömet is fognak nevelni Teréz sokat szenvedett 
szívében. Ő reá azért mindig, minden körülmények között számíthat 
Teréz, mert ő Matyi özvegyét mindig a legközelebbi rokonának fogja 
tartani. És ha most hurcolkodásra szánja el magát, csak rendelkezzék 
az ő kocs i j áva l . . . 

Vanayné nem válaszolt. Jusztihoz fordult. 
— De hát mit adjak el és mit vigyek magammal? Ti tudjátok, 

hogy mekkora az a lakás, hogyan lehet azt berendezni. . . 
A részletek megbeszélésébe fogtak. 
Sowas tánt hamarosan elbúcsúzott és megigérte, majd szól néhány 

ismerős családnak, hogy Vanayné bútorokat, konyhai felszerelést el 
akar adni. És Sowas tántban meg lehetett bízni. Bizonyos volt, hogy 
vállalt feladatát jól végzi el és odacsődíti a fél várost. Utána Marci 
bácsi is elbúcsúzott, másnapi sok dolgára hivatkozva. Isti kikísérte. 

Juszti elkérte Janitól a betéti könyvet és megnézte. 
— Tizenkét korona hatvan fillér ! — mondta haragosan. — És 

ezt a komédiát itt kellett eljátszani az egész család előtt, amikor a 
bátyja a ravatalon fekszik ! Pap létére jobb alkalmat nem választhatott 
volna . . . ! 

Ádám csitította. Janika vállat vont. Anya azt mondta : 
— Jobb a semminél, úgy-e, Janikám? Nálad minden krajcár elkel... 
Azután még éjfélig beszélgettek, tanácskoztak. 

V . 

Már vagy félszáz kezet szorított meg, és folyton azt rebegte : 
Köszönöm! A kalapját ide-oda gyűrögette és bosszankodott azon, 
hogy miért hozta magával, amikor fönt is hagyhatta volna a lakásban. 
A szűk udvar feketéllett az emberektől, a háziak is mind kibújtak 
bámészkodni, s minden ablakban fejek hemzsegtek. 

— Cirkusz ! Tisztára cirkusz ! — gondolta haragosan és egyre a 
homlokát törölgette, mert meleg volt, a délutáni nap kiadta minden 
mérgét. 

Görnyedt, zokogó anyját Isti és Ádám támogatta, ő Jusztiba 
karolt eleinte, de Tini néni, aki délben érkezett meg Körmöcről a teme-
tésre, szelíden félretolta őt, miután többször ismételte meghatott hangon: 

— Main Kind ! Main Kind ! Jetzt hast du kainen Vaterle mehr, 
jetzt bist du aine Waise . . . 

Csontos, hatalmas asszony volt, egyszerre sírt, beszélt, sóhajtott, 
és egyre faggatta Jusztit anyja felől. 

— Was wird jetzt die arme Teréz machen? Ach, die arme . . . 
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Magatokhoz veszitek őt? Látod, ez szép ! Nagyon szép dolog . . . Istenem, 
milyen boldog lehet, hogy maga körül láthatja majd mindig a gyerekeit, 
meg az unokáit! Én, mióta a lányom férjhez ment, magamra maradtam, 
mint az ujjam . . . Main Kind, csak szeressétek is anyátokat, hogy boldog 
legyen, die arme . . . 

A túróci rokonok csoportja előtt anyai nagybátyja, Józsi bácsi 
elégedetlenkedett. Pesti ember volt, valami nagybankban robotolt, de 
kifelé mindig a magasrangú tisztviselőt mutat ta, szivar a szájában, tal-
palatlan, új cipő a lábán. Vizenyős, duzzadt héjú szemével sokat pislo-
gott és meglátszott rajta, hogy most hiányzik neki a szivar. 

— Schrecklich ! — mondta. — Csak úgy egyszerre meghal! Más 
ember betegeskedik, nyavalyáskodik, meglátszik rajta, hogy no, nem 
sokáig húzza már, — de Matyi sose volt beteg, csak úgy duzzadt az 
egészségtől és mos t : puff, vége van ! . . . Nem tudom, hogy fog Teréz 
abból a kis nyugdíjból megélni, hiszen Jani még semmit se keres ! 

Komolyan neheztelt a sógorára, amiért ilyen hirtelenül itthagyta 
ezt az árnyékvilágot. 

Mások is pusmogtak, bólogattak, nyüzsögtek, fészkelődtek. Fejek 
kíváncsiak búj tak össze: Ki ez? Ki az? — kérdezték, és szinte ujjal 
mutogattak a városban ismeretlen rokonokra. 

Marci bácsi mind a két káplánnal kirukkolt, a helyi notabilitások 
mind ott szorongtak a végtisztességen, a koszorúk gyűltek, Sowas tánt 
intézkedett, a harangok mélabúsan szóltak, a férfikarból gyönyörűen 
ívelt ki Oláh Gyula bársonyos tenorja. Mindenki azt figyelte, a szipo-
gások elcsöndesedtek, egy-két percig senki se beszélt, senki se krákogott. 
Csak amikor megindultak, akkor mondta valaki a közelében : 

— Szép temetés ! Nagyon szép temetés ! 
— Hát persze : szép temetés ! — gondolta tünődve. — Ez a földi 

élet vége? Ebben kulminálnak a «célok»? Majd egy-két óráig beszélnek 
még róla, hiszen azért jöttek el, mert az ő jelenlétük teszi «széppé»... 
Mintha mindenki csak önmagáért tudna mindent c s iná ln i . . . Ki van 
it t a halottért? Talán csak maga a h a l o t t . . . A többieket az alkalom 
hozta ide . . . magukat mutogatják, hogy milyen jók, milyen részt-
vevők . . . Lám, még sírni is tudnak . . . Marci bácsi megmutatja, hogy 
bátyjá t a rendelkezésére álló legfényesebb segédlettel temeti el, a kántor, 
hogy kart is tud betanítani, Oláh Gyula, hogy ő még nem itta el a 
hang já t . . . Nini, Zemkóné, milyen mosolyogva bólogat ott Horvát 
tanító úr szavaira, Mihalkovics ügyvéd úrnak meg félrecsúszott a nyak-
kendője . . . 

Anya megtörten ballagott a kocsi után a porban. Még egyszer köz-
pontja volt az emberek figyelmének, még egyszer jelentőségre emelke-
dett azzal, hogy az özvegyasszony első, keserves ú t já t járta meg. Isti 
komor arccal, katonásan lépkedett mellette ; új atillája szürkéllett a 
portól. Vajjon sír-e? Tud-e sírni? 

Mert Janika nem tudott . Észrevette, hogy néhányan rásandítanak 
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erről is, arról is. Bizonyosan azt lesik : sír-e? Bosszankodott, hogy nem 
bír sírni. 

— Miért van ez? Nem szerettem az apámat? Vagy szórakozott 
vagyok? Feszélyez ez a részben figyelő, részben közömbös tömeg?. . . 
Mit fognak gondolni rólam? . . . Hát nem mindegy, hogy mit gondol-
nak? De mégis az apám vo l t . . . 

Hirtelen megbotlott egy kőben, mert nem vette észre, hogy az 
előtte járók kikerülik. Elpirult és zavartan törülgetni kezdte az arcát. 

— Pimasz fráter vagy, — mondta magának. — Az apádat teme-
tik, a nemződet, akit örökre elveszítettél. Érted, örökre ! Sose látod 
többé ! . . . Nincs apád ! . . . Árva vagy ! Sohase lesz már önzetlen 
támogatód e földön . . . Mégse tudsz sírni? . . . Gazember vagy ! Sírnod 
kell! Muszáj ! . . . Elhagyott árva, sír jál . . . Máskor, ha valami rongy, 
érzelgős verset olvasol, vagy valami limonádé regényrészletet, mindjárt 
ott a könny a szemedben . . . Most sírj : meghalt az apád ! . . . Irén, 
színészet, apa : minden elveszett — sírj ! . . . Örökké kis bankkukac 
maradsz, banktetű, minden szép álomnak vége : sírj ! Nézd : anyád sír, 
nővéred sír, Tini néni sír, idegenek sírnak, csak te nem sírsz? Gazember 
vagy : sírj ! 

A porba nézett, a kövér porba ; sokáig nem merte fölvetni a szemét. 
Korholta magát, de közben azt figyelte, hogyan rakódik egyik fehér 
réteg a másik után a cipőjére. 

Mikor a lóvásártérnél a temető felé kanyarodtak, mégis fölnézett. 
A várat látta, amelyben apja hivatala volt, túl rajta a nyeresznyicai 
völgyet, aztán előbbre a Pusztichradot, a régi romokkal és legelői a 
gyárat. A temető azon innen volt, közel a Garamhoz. Csupa olyan hely, 
ahova annyiszor járt apjával. Most majd örökre itt lesz kedvenc helye 
közelében és nemlátó szemmel nézheti őket. Micsoda hazugság lesz, ha 
majd azt mondják, hogy ott fekszik, ahova annyiszor kívánkozott! 

Tolongás, lökdösődés t ámad t : a temető kapujában szorultak be-
felé. Kétoldalt, a sírok között az őr tyúkjai kapirgáltak és oda se bojszin-
tottak a tömegre. Megszokták már. Janika szeretett volna valakihez 
szólni, hogy elpanaszolja felháborodását, mert mégis csak hallatlan az, 
hogy az ilyet eltűrik ! De nem mert senkihez szólni és ő hozzá se fordult 
senki az egész hosszú úton, pedig sok barátja volt a menetben. 

— Tisztelik a gyászomat, a fájdalmamat — gondolta. 
Egy kissé elmaradt, úgy kellett a sírhoz furakodnia. Mire odaért, 

beszédet hallott. Egyik kartársa búcsúztatta a halottat. Csupa közhely 
verődött a füléhez. Leszegte a fejét és az egyik szomszédos síron a tű-
levelű varjúhajat számolgatta, hogy ne halljon semmit. Aztán Marci 
bácsit figyelte s a szája szögletében a fehér nyálkacsöpp tapadását. 

— Hát ez mind előre el van rendelve? — döngette megint a soha 
nem nyíló ajtót. — Miért nincs az elrendelve, hogy sírjak? Épen azt a 
feladatot szánta nekem a Mindenségek Ura, hogy az apám temetésén a 
circumdederunt alatt a kalapomról a port rázzam észrevétlen, mint az 
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iskolásgyerek? Hogy virágokat számoljak és Marci bácsi száját fi-
gyeljem? 

Már a göröngyök hulltak. Ideges lett. Mintha mindenki csak őt 
lesné, kihúzta magát, a sírhoz lépett, fölmarkolt egy göröngyöt és be 
akarta dobni. Ekkor Sowas tántra lett figyelmes, aki épen szemben 
állt vele. Tétován álldogált, be-benézett a sírba, mintha a mélységét 
méregetné és szerfölött elégedetlenül csóválta a fejét. 

— Aber so was ! — mondta elég hangosan és anélkül, hogy a görön-
gyöt bedobta volna, visszalépett. 

Valaki vihogni kezdett hátul, Janika haragosan fordult arra és 
szerette volna hozzávágni a göröngyöt. Észrevették. 

Ádám karonfogta. Janika ránézett és szépen szelíden a sírba eresz-
tette a sárdarabot. 

Aztán lassan, elborultan, cammogott a többiekkel a kocsihoz. 

V I . 

— Hogy ez a teknő? Hát az ugorkás üvegek? . . . Zuzka, za tri 
dáju? . . . 

— A dézsáért megadnék egy koronát, hallja-e, lelkem ! 
Csak úgy nyüzsgött a konyhában, lépcsőházban a sok asszony. 

Zuzka cserfelt velük, hogy így is ingyenbe van az egész, ne lopják ki a 
szegény nagyságának a szemét is ! Egy koronát ezért a dézsáért! Hogy 
nem szégyelli magá t ! Inkább feltüzeljük ! 

Sorba tapogattak mindent, beszaglásztak mindenhová és hol egy 
tányér csörömpölt, hol egy poharat löktek a földre. 

— Nem én voltam ! Istókúgyse, nem én ! 
Krajcárokat kínálgattak mindenért és megvetően legyintettek, 

amikor huszadszor visszatérve, kifizették a Zuzka által kért árat. 
Bent, a szobában is nagy volt a felfordulás. Nagyobbára ismerő-

sök alkudoztak a fölös bútorokra, de a handlék is végigfogdostak 
mindent. 

Két szobára való bútort s a konyhafelszerelés nagyobb részét 
bocsátották áruba. Előkerültek a padlásról is a régi holmik. Janika 
viszontlátta a gyerekkori könyveit. Mesekönyvek, Verne-regények, 
iskolai könyvek voltak, odaajándékozta mindet a polgári iskolának. 
Apa könyveit a városházára vitték. 

Vanayné a közjegyzőnével beszélgetett. 
— Azt hiszem, így is sok még, amit leviszek. Mi kell még nekem, 

szegény öregasszonynak? Spájz? Lesz is nekem valaha még spájzom ! 
Ebbe a nagy, sárga almáriomba minden belefér. 

— De hisz Jani is veled lesz. 
— Ki tudja meddig? A fiúk hamar kirepülnek . . . Nem ad meg-

élhetést az a kis bank, ahol most van ; Pestre szeretne ő is . . . Talán a 
bátyám majd el tudja helyezni ott. 
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— Mondd, Teréz, azért a kis fekete íróasztalért mit kérnél? Finom, 
régimódi jószág . . . Vagy azt is elviszed? 

— Nem, nem. Igy is sok, amit elviszek. 
— Mégis, mi volna az ára? 
— Igazán nem tudom — szégyenkezett Vanayné. — Ha neked 

annyira tetszik . . . 
— Nem azért, de most, hogy a fiam is végez már, azt hiszem, jó 

volna neki. 
— Még anyámtól való, de . . . mos t . . . nem . . . l e h e t . . . az 

ilyenre tekinteni — mondta könnyezve. 
— Hat forinttal megelégednél? — kérdezte a közjegyzőné. 
Vanayné csak a fejével bólintott és a szemét törülgette. 
Janika lépett be a szobába. 
— Mama kérem, ne adjuk el azt a fekete íróasztalt. Olyan szép 

empirdarab . . . 
— Elkésett, Janika, én már megvettem — mondta a közjegyzőné 

és az asztalra számolta a pénzt. 
— De mama, igazán . . . Hat forintért ezt? Amikor legalább ötve-

net ér? Istenem, hogy tehet i lyet! . . . Úgy szerettem ezt a kis asztalt, 
rajta írtam . . . 

— Lesz neked másik asztalod, fiam ; ilyen sokat úgyse vihetünk 
le, nem férnénk el a lakásban . . . — felelte Vanayné, bár érezte, hogy a 
vásárt még vissza lehetne csinálni, hiszen ő ép csakhogy bólintott. De 
olyan gyönge volt és úgy röstelte volna, hogy egy bólintást is vissza-
vonjon egy ilyen finom asszony előtt. 

Janika szemébe könnyek tolultak. Ádámhoz ment, aki Istivel 
együtt csomagolt. Nekigyűrközve dolgoztak. 

— Á, dehogy ötven for int ! — mondta Ádám mosolyogva. — 
Nincs manap olyan nagy áruk az antik bútoroknak . . . Igaz, hogy hat 
pengő meg potomság érte, de azért ne búsulj, mire neked szükséged lesz 
íróasztalra, megcsináltatom én azt neked szépen is, olcsón is. 

— Mégse ez lesz az ! 
— No, ne siránkozz mos t ! — szólt rá Isti. — Vagy menj ki ügyelni, 

vagy gyere segíteni. 
Jani kitámolygott a lépcsőházba. Rosszul érezte magá t ; napok óta 

alig evett, csak a cigarettákat fú j ta egymás után. Por, bűz kavargott 
az orrában, a kofálkodó asszonynép még mindig lármázott. Emberek 
cipekedtek a vásárolt holmival. — Helyet! Helyet! — Szép barna szek-
rény kanyargott lefelé a recsegő csigalépcsőn, régimódi, díszes álló-
lámpákat cipeltek. Szőnyeg, kép, tükör, egy egész szalongarnitura, ván-
dorolt darabonkint, szép sorjában, idegenekhez, hogy soha többé elő 
ne kerüljön. 

Juszti jött ki a szobából. 
— Mi bajod van? Olyan sápadt vagy — mondta aggodalmasan. 
— Ja j , de szegények leszünk ezután — súgta Janika és a szeme 
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tele volt könnyel. — Mindenünket széthordják. Emlékszel, Becskereken 
is velünk volt már ez a két majolika állólámpa, meg a zöld garnitura? . . . 
Nézd, ott viszik a Grószi fote l jé t . . . Mindig abban ült szegény, de most 
már barnára van áthúzva . . . Mégse kéne így szétdobálni mindent . . . 
Képzeld, anya hat forintért odaadta azt a gyönyörű, fekete íróasztalt! 
Én azt úgy szerettem, mintha a legjobb barátom lett volna . . . Az is, a 
nagymamáé volt még . . . Én nem bírom ezt nézni! Engedjetek haza ! 
El akarok utazni! . . . I t t már semmi sincs, csak halál, pusz-tu-lás . . . 

Zokogott. 
Juszti bekísérte a szobába, vigasztalta, csitította. 
De most már nem tudta elállítani a könnyeit. A keserűség, amely 

az elmult napokban felgyűlt benne, az a feszültség, amely méregként 
ült az idegeiben és jövőjét még sivárabbnak káprázta eléje, mint amilyen-
nek apja életében látta, vad könnyzáporban tört most magának utat. 

— Janikám, ne hagyd el magad — szólongatta Juszti és neki is 
sírásra állt a szája. — Hiszen én is az apámat veszítettem e l . . . És most 
mindnyájan . . . együtt leszünk . . . Új élet kezdődik számodra . . . Jani, 
se sírj . . . Janikám ! 

A fiút görcsösen rázta a sírás. 
— Igaz, te vesztetted a l e g t ö b b e t . . . de mindenkinek nehéz az 

élete ! Ádámnak is micsoda küzdelmei vannak ! Őt vedd példának, ő 
utána indulj . . . Sose csügged el s mennél jobban nyomják a gondok, 
annál jobban neki feszü l . . . Te tudhatod, hiszen láttad, hogy semmivel 
kezdte és ma mégis áll a házunk már s az adósságokat is évről-évre 
törlesztgetjük . . . De minden kis munkát felvállal és jóformán éjjel-
nappal dolgozik . . . Ne sírj, Janikám, neked is felvirrad még, tudom 
biztosan, hogy még sokra viszed . . . De ha kell valami, fordulj bizalom-
mal hozzánk, hiszen Ádám is nagyon szeret téged . . . 

A fiú csak a fejét rázta. 
— Jó, jó . . . Csak hagyj mos t . . . nem tudok . . . beszélni. . . 

olyan vagyok, mint egy kis gyerek . . . 
Mikor magára maradt, a szájába gyömöszölte a zsebkendőjét s az 

ujjait harapdálta, csakhogy véget vessen a sírásnak. De akármire gon-
dolt, minden olyan végtelen szomorúnak tetszett előtte, hogy újra 
eleredt a könnye. A gyerekkora, az élete élő emlékeit hurcolták széjjel 
a régi bútorokkal, csak üres szögek maradtak a falakban s egy-egy kopott 
folt a festett padlón . . . Már csak a lelkében őrizheti meg ezt a sok drága, 
haszontalan limlomot, már csak gondolatban lehet majd egyszer-egy-
szer végigsimogatni a faliszőnyeg fehér lovacskáját, a paraván kínai 
f i g u r á i t . . . És kint, az ablak előtt, a hársak a sétatéren, az alkonnyal 
kékbe öltöző kedves hegyek, ahol málnát, szamócát szedett nyaranta, 
a pajtások, a lányok, az egész kisváros és — Irén . . . Talán sohase lát 
már senkit, semmit közülök . . . 

Megint felcsuklott, hosszan, keservesen. 
Délutánra valahogy fölocsudott. Rettentő üresnek érezte az egész 
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testét és minden mozdulás fárasztotta. Az ablakok előtt ődöngött, hogy-
ne lássa az üres lakást. Kínos mosoly fészkelődött a szája köré : magát 
nevette, hogy milyen gazember, mert egész délelőtt csak magát siratta, 
nem az apját, a temetésen meg hogy botránkozott azon, hogy mindenki 
csak önmagáért csinál mindent! 

— Hitvány fráter vagy — szidta megint önmagát. — Nincs ben-
ned egy szemernyi gyermeki s z e r e t e t . . . És most is azon töröd a fejed, 
hogy minél előbb elmenekülhess innen . . . Te is már csak élni akarsz, 
nem pedig bánkódni apád után . . . Dehát apám nem bennem él-e 
tovább? — gondolta aztán és hosszan eltűnődött azon, hogy önmagában 
nem az apját siratta-e tulaj donképen? 

A feje lassan lecsuklott, az ablakpárkányra hajtot ta. Azt álmodta, 
hogy pisztrángra mentek a sógorával. Szelíd dombok csodálatos pano-
rámája nyílt előttük. Lent a Garam zöld vize fodrosodott a sebes roha-
násban, a vasúti töltésig ereszkedő dombokon meg dércsípte bokrok 
bíbora keveredett a zöld ezernyi árnyalatával, a rozsdás sárgával, az 
arany tündöklésével. Jól ösmerte ezt a képet, mégis csupa öröm volt a 
lelke. Hirtelen elébük állt a folyó s a töltés seholse volt már. Mély ár-
nyékú fák alatt állottak és elővették a picét. Akkor ropogni kezdett 
mögötte a kavics. Visszafordult, hát ott volt a töltés mindjárt mellettük 
s egy lány ment raj ta tenniszverővel. 

— No, fogott-e már valamit, Vanay? — kérdezte a lány. 
Lantos Kornélia mosolygott rája a babaarcával s mögötte Hucu 

lihegett és rekedten k iá l to t t : 
— Akaszd belé a horgot! Fogd meg, mert nem tudom utólérni! 
— Ejnye, fiam, hiszen van it t még hely, ahova lefekhetnél, ha 

fáradt vagy? — szólalt meg most mellette az anyja és szelíden fölemelte 
a fejét a párkányról. — Egész nap bujkálsz, magára hagyod anyádat 
bánatában. Mi van veled? 

Ijedten ugrott fel, azt se tudta hol van. Az álomtól s a gyöngeség-
től támolyogva te t t néhány lépést és beleütődött a falba. Akkor ébredt 
csak föl. Az anyja csodálkozva nézett rá. 

— Mi bajod van? Beteg vagy? — kérdezte ijedten. — Főzzek talán 
egy kis teát? 

— Teát — mondta halkan és a hangja önmaga előtt is idegennek 
tetszett. 

Vanayné kiszaladt és nemsokára bejött Juszti Ádámmal. Akkora 
már összeszedte magát. 

— Szóljatok mamának, hogy engedjen e l . . . Szeretnék elutazni, 
mert még belebetegszem ebbe . . . 

— Hiszen holnapután mi is megyünk már — felelte a sógora. — 
szedd össze magad, pajtás. Erővel, akarattal sok mindent el lehet 
viselni. . . 

— Nekem itt úgyse veszítek h a s z n o m a t . . . Hucu meg megorrol, 
ha sokáig elmaradok . . . 
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Ez jó érv volt, mindenkit gondolkozóba ej te t t . 
Janika mindjár t csomagolni akart , hogy még az éjjeli személy-

vonattal indulhasson, de anyja nem engedte. Igy csak a reggeli gyorssal 
u tazot t el. 

Még egyszer emlékébe vésett minden dombot, falut, sziklát, mintha 
örökre búcsúzna a Felvidéktől, még egyszer az elmaradó vár, a Pusztich-
rad, a Garam s a temető felé fordította a fejét, és fájdalmaktól verten, 
kétségekkel viaskodva, örök magányossággal a szívében, ment, szinte 
menekült, a bizonytalan jövő felé. 

Majthényi György. 

HAJNALI ERKÉLY. 

Erkélyem rozsdás vaskalitka 
de bearanyozza szent varázs, 
ha gyöngyfényben a hajnal titka 
tárul: csillog a durva rács ... 

Vedlett rácson hajnalka fut 
s vigyázza az arany kaput: 
hol üvegflótán rigói fütty kel 
s nyomában lángzó kösöntyűkkel, 
harmatcsepp-gyöngyös, kibontott hajjal 
Evoé napfény! betáncol a hajnal. 
Napközbe virága: fonnyadt-asszú, árva 
a sokszínű tölcsér színtelen, halvány 
mint csókban elégett, hervatag, holtlány, 
ha vágyteli ajkát a napcsók lezárta. 

Ám hajnali napnyíl égre ha pendül: 
száz lila kürtje kiharsog a csendbül 
Száz piros ajka, a rózsautánzó: 
hajnali csóktól, hajnali tánctól 
kinyílik lángzón. 

Erkély ez? vagy tán gondola, 
mely égbe libben, mint a héja? 
vagy dervis hószín minaréja: 
hol szárnyat ölt a gondolat? 

Csak játszi csalfa bús varázs: 
nappali szemnek durva rács. 

Simon Gyula. 


