
J Á N O S T E L N Y E L I A VÁROS. 

HULLOTT a hó S amerre a szem ellátott, a tanyák mély álomba 
borultan aludtak a mozdulatlan, fehér csöndben. Nagy Sándor 
tanyáján, az egyik szalmaboglya mögött, két gyerek állott a 

fergetegnek induló februári hóesésben. Egy szőke, nyilt tekintetű, meleg-
arcú leány, meg egy vele egyidősnek látszó legényke. Hallgattak, néztek 
maguk elé. A leány, Zsófi, cipője sarkával félköröket kanyarított a por-
hanyósra ázott földbe, a gyerek, János pedig elgereblyélte tekintetével 
a szétomló rögöcskéket. 

Messze tőlük, a Tiszán túl, arrafelé, amerre a fűzfák ébreszgették 
a tavaszi vizeket, talán már sütött is a nap, itt azonban még fujt a szél 
és arcukba vágta a lucskos havat. A hideg kicsípte a bőrüket, az orruk 
meg a kezük vörösre dagadt a hólétől, de nem törődtek vele, csak néztek 
bele a levegőbe. 

A leány maga sem tudta egészen, hogy mit akar, de mert a szo-
rongás, amely már tegnap elfogta, amikor hallotta, hogy a gazda Jánost 
is be akarja vinni magával a városba, a jézusi vásárra, egyre jobban 
közeledett a szíve felé s fönt a torkát már szorongatta is, nagysokára 
mégis csak rászánta magát és fölnézett: 

— Bemégy? 
János a csizmája orrát vizsgálta. Amikor körülmustrálta a viseltes 

lábbelit, a ráncokat, a szakadásokat, a két nagy foltot, ami ott éktelen-
kedett a csizma torka alatt, halkan, hogy meg ne szomorítsa túlságosan 
a leányt, megszólalt: 

— Be. 
Zsófi, jóllehet nem várt más feleletet, ilyen határozott kijelentésre 

még sem volt elkészülve. Sírni szeretett volna legjobban, de röstelte 
magát s összeszorította száját, hogy a könnyeit visszatartsa. 

— Hát akkor eriggy ! — mondta sírásra rándult ajakkal — Oszt 
felőlem maradhacc is. 

János nem válaszolt. Elméje még nem fogta fel tisztán a dolgokat — 
a tizenhatodik évét taposta, Zsófi most fordult a tizenötödikbe — nem 
tudta, hogy a leány tulajdonképen mit akar tőle, miért ellenzi annyira, 
hogy bemenjen a városba s ennyit felelt csak : 

— Nem azér mék, hogy ott maraggyak. 
— Pedig jobban tönnéd. 
— Mér? 
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— Azér. 
János fölnézett. Látta, hogy amaz komolyan begyeskedik. 
— Ejnye, de nagyon ki vagy velem. 
— Nem vagyok ki, hanem mondtam mán, hogy akkor eriggy. 
— Hova? 
— Oda, ahova akarsz. 
— Innét is? 
— Innét is. 
— Akkor mér híttál ki? 
— Én nem híttalak. 
— Nem híttál? Hát akkor ki mondta, hogy gyüjjek ki? 
— Én nem. 
Mind a ketten érezték, hogy a beszéd rohamosan közeledik a pör-

lekedés felé. János nem akarta Zsófit megbántani, de most már nem 
hallgathatott, mert a leány ezt megretirálásnak vette volna. Közelebb 
lépett hát hozzá és úgy kérdezte : 

— Az szeretném leginkább tudni, hogy mi lelt? 
Zsófi állta a tekintetét és farkasszemet nézett vele : 
— Sömmi. 
— Dehogyisnem. Látom, hogy ösz az avas. 
— Az is az én bajom, nem a tied. 
A tekintetük összevillant, de csak egy pillanatra, mert János jobb-

nak látta, ha mostmár megy. Megfordult hát, hogy otthagyja a leányt 
és megindul befelé a tanya felé. 

Az égen már szakadoztak a fellegek és csípős szél fujt a Tisza felől. 
János elhaladt néhány lépést, akkor meggondolta magát és megállt. 

— Gyere — szólt vissza olyan hangon, mintha rá akart volna 
parancsolni a leányra — mer átjár a hideg. 

Zsófi még mindig ott állt a boglya mellett. 
— Nem mék. Hadd járjon. 
A tanyából Nagynénak, a gazdaasszonynak a hangja hallatszott. 

Zsófit kereste. János megörült a váratlan segítségnek s most már engesz-
telő hangon szólt vissza : 

— Gyere, mer mögen mögcibál, ha kajabáltatod. 
Zsófi a tanya felé pillantott, aztán tekintete megint megállott 

Jánoson. Ha megy, oda a büszkeségének, ha marad, megtépi az asszony. 
Mit tegyen? Igy nem mehet el. Összeveszett Jánossal, mielőtt végzett 
volna vele. Viszont ha marad és előlről kezdi az egészet, az sokáig tart 
s odabent kikap. Legokosabb tehát, ha mégis bemegy, akkor legalább 
bosszút állt Jánoson, mert itt hagyta, haragban vált el tőle. 

Nagyné megint kiáltott. Zsófi rántott egyet magán és futni kez-
dett befelé. 

János elnézte egy darabon s azután megindult ő is utána. A gazda 
épen akkor fordult ki a pitvarból, amikor az istállóhoz ért. 

— Fogjak? — szólt oda neki. 

51* 
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— Foghatsz. 
János bement az istállóba és kivezette a lovakat a kúthoz. Mire 

megitatott, akkorra a gazda is elkészült. Föltette az ülést a kocsira, 
szalmát vetett a derékba, aztán bekiáltott az asszonynak, hogy hozza 
ki a tarisznyát, meg a felöltőket. János is befogta a lovakat, csak épen 
az istrángot nem akasztotta még be. 

— Na? — nézett hátra a gazda. 
— Nem enged. Möghuzóckodott. 
— Ráncs rajta. 
János tudta, mi a baj, de nem nagyon törte magát, hogy segítsen 

rajta, mert ki akarta várni Zsófit a pitvarból. A látszat kedvéért csavart 
hát egyet az istrángon, hogy mutassa, vergődik vele, de ebben a pilla-
natban Zsófi dalolni kezdett odabent. János ebből megértette, hogy 
Zsófi most már nem jön ki és nem nézi el, amíg elmennek, nem batramos-
kodott hát tovább, hanem egy erős rántással beakasztotta az istrángot. 

Nagy már fölhágott s előre szólt a lovaknak. 
— Gyi na ! 
Nagyné, az asszony, kikísérte a kocsit. A tanya faránál megállott 

és utánuk kiáltott: 
— Aztán mikor? 
— Sütét előtt — szólt vissza Nagy. 
A kocsi kifordult a tanyából s elkanyarodva, a dűlőútra tért. Az 

út még fagyos volt, kemény, hát a lovak vidáman poroszkáltak a város 
felé s óra mulva beálltak a kőtöltés alatt. János kifogott, hátrakötötte 
a lovakat a saroglyához, szénát vetett nekik, aztán elől a gazda, utána 
pedig ő, szépen megindultak, hogy körülnézzenek a vásárban. János 
már látott piacot, hát ismerős szemekkel nézgelődött a nagy össze-
visszaságban s hogy később megvették a csizmát, meg a szerszámokat, 
elkerültek a komédiások felé. A mutatványos bódékon túl, a mázsaház 
előtt nagy sátor terpeszkedett. Amikor megpillantották az irdatlan 
nagy sátrat, meg a bejárat két oldalsó ponyvájára kifestett fenevadakat, 
amint tátott szájjal és csattogó agyarakkal vicsorogtak rájuk, Nagy 
megállott. Egyikőjük sem találkozott még eddig se élő oroszlánnal, se 
krokodilussal s most, hogy szemtől-szembe állottak ezekkel a félelmetes 
szörnyetegekkel, hirtelen borzongás futott át rajtuk. Nagy apróra meg-
vizsgált mindent s amikor elméjében meghányta-vetette a dolgokat, 
egyik lábát előre tolta és megszólalt. 

— Mög kék nézni. 
János az orrát szívta. 
— Mög — mondta csöndesen. 
Nagy lábat cserélt, aztán zsebredugta a pipát, mert közben kialudt. 

Látszott rajta, hogy gondolkozik. Jó ideig tépelődött, a kíváncsiság 
végül is felülkerekedett benne. Köhintett, aztán méltóságteljes léptekkel 
megindult a sátor felé. 

— Hogy mérik? — állott meg a pénztár előtt. 
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A kasszában boglyas hajú, dagadt arcú nő ült. Arcán kékre mosta 
az olcsó festéket a nedves hideg. Felső ajka fölött vastag érdes szőr-
szálak meredtek előre. Nyaka inas volt, száraz és kemény, füléből diónyi 
nagyságú fülönfüggők csüngtek. 

— Húsz fillér — mondta rekedt hangon s már nyujtotta is a jegyet. 
Nagy megreszkirozta : 
— Nem lösz sok? 
— Nem bácsi. Ennyi az ára. 
— Két embörnek? 
— Nem. Csak egynek. Kettőnek negyven fillér. 
Nagy látta, hogy nem lehet alkudni, kikotorászott a harisnya-

szárból negyven fillért s letette a kasszára. Fölnyálazta a két jegyet, 
aztán bementek a sátorba. 

Ami ezután történt, arra János később már csak homályosan emlé-
kezett. A fény, a zsibongás, meg a rengeteg ember, amely odabenn 
fogadta őket, elvette a látását és a hallását. Előbb lovakat vezettek elő, 
aztán majmokat, majd medvéket és oroszlánokat. Mindegyikkel végez-
tettek valami nevetnivalót, aztán egy úrforma kiállott a középre, meg-
köszönte a pártfogást s ezzel vége is volt az előadásnak. 

Délután négykor már vitte is őket a kocsi kifelé. A csizma, a kasza, 
meg az eke, amit vettek, ott feküdt a kocsiderékban, hát hallgattak, 
nem fecsérelték haszontalanul a szót. Képzeletükben a látottakat for-
gatták magukban s Nagy úgy találta, hogy a mulatság végeredményé-
ben nem érte meg a negyven fillért. 

Amikor a városból kiértek, meg is jegyezte : 
— Ugatni mög égyik sé tudott. 
János is ezen gondolkozott s maga is idelyukadván ki, ráhagyta : 
— Nem. 
Mert szaladgált ugyan a fürészporon pojácaféle több is, de nem 

akadt köztük egy sem, aki azt tudta volna, amit János. Mert a legény, 
habár még csak kölök volt, pusztai, aki mindössze négy iskolát járt, úgy 
tudott kukorékolni, röfögni, meg ugatni, hogy az egész tanya a hasát 
fogta nevettében, amikor négykézlábra állt és utánozni kezdte ezeket 
az állatokat. 

Nagy később hozzá is tette : 
— Kár vót mög nem mutatni nekik, hogy mit tudsz. Rögtön föl-

vöttek volna. 
János összébbhuzta magát a szalmán. A hangja remegett, amikor 

megismételte : 
— Föl? 
— Föl. Olyan kéne ezöknek, mint té. Ilyen hiányzik nekik. 
Több szó nem is esett a dologról. 
Ismét hullani kezdett a hó s a kocsi csörömpölve zakatolt előre a 

kátyus országúton. 
* * * 



838 
Zsófi ekközben válságos gondolatok között várta az alkonyatot. 

Amikor Jánosékkal kizörgött a kocsi a tanyából, abbahagyta a nótát 
és nekilátott, hogy befűtsön a kemencébe. Maga se tudott eligazodni 
magán s mert a zavar később sem tisztult föl a lelkében, a régi napsu-
garas idők emlékei felé menekült. 

Mint árva, kiscselédként került ő is, János is a tanyába, ő a libákat 
őrizte, meg segített néha az asszonynak, János pedig a jószágot legel-
tette. A gazda, Nagy Sándor meg Julis, a felesége jó szívvel voltak 
irányukban s ők ketten este, ha leáldozott a nap, lepihentek, reggel 
pedig, ha fölhasadt a hajnal, fölkeltek, végezték szépen a dolgukat. Igy 
cseperedtek észrevétlenül fel. Ő annyit látott csak Jánoson, hogy az 
ember, mert nadrágot hord, az meg annyit rajta, hogy ő leány, mert 
szoknya fityeg rajta. Ami aztán ezentúl még számíthatott volna, az 
nem érdekelte egyikéjüket sem. Igy éltek év mint év, amíg egy napon — 
csépeltek épen s ők ketten segítettek a gépnél — János odavetett vala-
mit neki. A tréfás szó körülcirógatta s a szokatlan érintésre felkacagott. 

Ezen az estén kifeküdtek ők is a kazal aljába és nézték a többivel 
együtt a csillagokat. Később, amikor a részesek, meg a marokverő 
leányok elcsendesedtek, János halkan átszólt hozzá. 

— Alszol? 
— Nem. 
— Lent a földeken, a még le nem aratott gabona fölött, odébb 

pedig a keresztberakott kévéken a nyári este meleg illata zizegett s fönt 
a magasban ezüstös fények lobbantak időnként el. Köröskörül a tücskök 
ciripeltek, fölöttük egy magányos csillag reszketett. 

János föltekintett az égre : 
— Ezt nízöm, amelyik a fejem fölött pislogat. 
Ő is fölnézett, hogy megkeresse a csillagot: 
— Melyiket? 
— Ezt ni, ezt a vöröset. 
— Azt, amelyik épen idenéz? 
— Azt. 
Harmadnap János átnyult hozzá, megfogta a kezét s ettől kezdve 

nem is engedte el. 
Ezt a lelkükben egyre jobban kibontakozó fényességet árnyékolta 

be a tegnapi nap, amikor hallotta, hogy János is be akar menni a vásárba. 
Maga sem tudta, hogy miért akarta mindenáron itthon marasztalni s 
most, hogy fölelevenedett benne a reggeli beszélgetés, egy régebbi 
homályos érzése is föléledt. Az elmult évben is várta ezt a napot, mert 
akkor is egyedül maradt Jánossal. Se most, sem tavaly nem gondolt 
semmire, most mégis megrettent ettől a fölfedezéstől. Nyilvánvaló, hogy 
csak azért marasztalta Jánost, hogy egyedül maradhasson vele. Nem 
akarta kínozni magát és újra durni kezdte a szalmát befelé a kemencébe. 
De szívén és testén újból és újból átszaladt az a furcsa forró bizsergés, amit 
legutóbb is érzett, amikor összeütközött véletlenül Jánossal a sötétben. 
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Nyugtalanul, türelmetlenül, kapkodva dolgozott egész nap s csak 
akkor nyugodott meg, amikor hallotta, hogy Jánosék megérkeztek s a 
kocsi beállott a tanyára. 

Most már nem félt, megint biztosnak érezte lába alatt a talajt, 
mert belekapaszkodhatott a haragjába. Nem szólt Jánoshoz egész este, 
várta, hogy az kezdje. A legény azonban nem közeledett. 

Vacsora után fölkelt az asztaltól, kiment az istállóba és lefeküdt. 
Zsófi néhány napig még duzzogott, akkor elkezdte kerülgetni, hogy 

valamiképen beleköthessen. 
— Na te hírös ! — szólt oda neki .— Hát végkép mögkukultál? 
János lelkében már nyoma sem volt a multkori neheztelésnek s 

mosolyogva kérdezte : 
— Én? 
— Te hát. 
— Nem kukultam én. 
Zsófi a ház elejét söpörte. Két nap óta sütött a nap s valamennyien 

a tanya körül foglalatoskodtak. Nekieresztette hát a seprőt a földnek 
s mintha csak épen unalomból, meg szokásból beszélne, ismét a vásárra 
terelte a szót. 

— Aztán mit láttál? 
A legény úgy tett, mintha nem értené. Előbb kötődni akart vele, 

hogy egészen megengesztelje. 
— Én? 
— Te. 
— A városban? 
— Ott. 
— Sömmit. 
— Sömmit? 
— Sömmit. 
— Hát akkor miért möntél be? 
— Azér, hogy irígyköggy. 
Zsófi felnevetett, de a kacagás, bárhogy erőltette is, nem csengett. 
— Na iszen. Majd térád irígyködök épen. Ilyen töddide-töddodára. 
Évődni kezdtek. Jánost azonban hívta a gazda s így a teljes kibé-

külés egyelőre elmaradt. A beszélgetést másnap megint folytatták. 
— De a komédiásokat csak megnéztétök? — adta föl Zsófi a szót. 
— Mög. 
— Minnyáját? 
— Minnyáját. 
— Be is möntetök? 
— Be. 
János nem akar tovább ellenkezni és elmondta szépen, amit a 

vásárban látott. 
Zsófi szájtátva hallgatta és az egyik csodálkozásból a másikba 

esett. De később, napok mulva, amikor harmadszor-negyedszer mon-
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datta el Jánossal a dolgokat, azt is észrevette, hogy a legény, valahány-
szor odáig ér, hogy a pojácák hogyan hányták a bukfencet, egyszerre 
akadozni kezd, megzavarodik és elhallgat. Pedig ő a pojácákra volt a 
legkíváncsibb s bárhogy erősködött is, hogy Jánost további szóra bírja, 
a legény azzal ütötte el mindig a dolgot, hogy majd elmondja máskor. 

Igy tavaszodott ki. 
Elkövetkeztek a meleg napok és Zsófi esténként, amikor elcsön-

desedett a tanya, kilopódzkodott Jánoshoz, aki kint aludt az eperfa alatt. 
Leheveredett mellé a szalmára és várta, hogy a legény elkezdje. János 
azonban a legtöbbször hallgatott. Ilyenkor Zsófi sem szólt, figyelte ő 
is a csendet, amely titkon hangokat lehelt magából. Egyikőjük sem 
gondolkozott eddig azon, mi az, ami egymás felé hajtja őket s bár 
Zsófiban néha vad félelmek mozdultak, továbbra is zavartalan gyermeki 
ártatlanságban éltek egymás mellett. Látták, hogy fölöttük meghasa-
dozott a rög, az áradás megindult a földben s ez a zengő megújhodás 
átjárta őket is. S olyankor, amikor ragyogva sütött a nap s szelek ker-
getődztek a levegőben, kitágult mellel szívták magukba a szinte szívet 
hasogató levegőt. Zsófit csak akkor fogta el nyugtalanság, ha János 
dalolni kezdett. Mert a legény ha nótázott, egész este szótlan maradt, 
egyre a messzeséget nézte, amely elnyelte a tovaszálló hangokat. Zsófi 
félt ezektől az estéktől s azóta, hogy János megjárta a vásárt, sokat 
töprengett azon, hogy mi mehetett végbe a legény lelkében. Jánosnak 
a hangjában, amikor énekelt, vágy és panasz esengett és Zsófi ezt meg-
érezte. Úgy tetszett neki, hogy a legény nótájára hívás felel a távolból 
és János átadja magát ennek a feléje karoló ölelésnek. 

— Mér danolsz mindig ilyen szomorút? — dohogott s közelebb 
húzódott hozzá, hogy a testük melege összeédesedjék. 

— Nem danolok én szomorút, csak olyat, ami az eszömbe jut. 
Nem mondott igazat, de nem akarta elárulni a titkot, amely már 

régóta ott rejtőzködött a lelkében. Mert valahányszor a leány bement 
és ő egyedül maradt, újból és újból felidézte magában mindazt, amit a 
vásárban látott. S lassan megállapította, hogy a város más, mint a 
puszta. A város teli van érthetetlen dologgal. Máskor a hajókról kezdett 
gondolkozni. Egész kicsi korában látott egyet képen és azóta sokat 
töprengett magában, hogy milyenek lehetnek azok a nagyvizek, amiken 
ezek a hajók járnak. De bármerre kalandozott is el képzelete, gondolatai 
mindig a komédiás sátorhoz, a cirkuszhoz tértek vissza. Amikor először 
dobbant át rajta, hogy mehetne ő is, arra, amerre akarna, ha fölfogad-
nák egyszer valamelyik komédiába a lovak mellé, elállott a szíve verése. 
Egy éjjel azután, már pitymallott és szemét még mindig elkerülte az 
álom, az egyik kis kakas kukorékolni kezdett az ól előtt. 

János felült a vackon. 
A tanya mélyen aludt. A ház meglapult az éji szürkületben s az 

istállóból kihallatszott a két ló csendes abrakolása. János összeszorította 
a torkát, megfeszítette a szájapadlását és visszakukorékolt a kis kakasnak. 
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— Kukorékú ! 
A kakas oldalt fordította a fejét, rántott egyet a nyakán s pislogni 

kezdett, mintha légy után akart volna kapni. A következő pillanatban 
előre nyujtotta a nyakát és újra kukorékolt. János felelt neki, majd 
hirtelen összehúzta magát s kuncogni kezdett, mint a fias koca. A kutya, 
Pici, ijedten ütötte föl a fejét az eperfa alatt. János hallotta, hogy az 
állat fölérzett s mélyebbre fogta a veszedelmet jelentő röfögést. Aztán 
elhallgatott, néhány pillanatig várt, majd hirtelen megszegve a nyakát, 
panaszos üvöltéssel fölvonyított a holdra. A kutya talpraugrott, behúzta 
a farkát a két hátulsó lába közé és szűkölve szimatolt bele a sötétbe. 
János most már morgásra fogta. Az állat hátán szálanként borzolódott 
föl a szőr s mivel semmiféle idegen szagot nem érzett, vaktában előre 
kapott a levegőbe. 

János visszabujt a szalmára. Meg volt magával elégedve. Lám, 
ha egyszer ugathatna, ha hallaná valaki, hát akkor rögtön mehetne. 
Nem tudta ugyan egész határozottsággal ezúttal sem, hogy hova, meg 
hogy minek, azt érezte csak, hogy a távol, a messzi városok, az a sok 
érthetetlen, babonás csoda, amiről annyit hallott, hívja és húzza 
maga felé. 

Reggel komoran és lázas kimerültséggel ébredt. Zsófi, hogy ráné-
zett, rögtön látta, hogy nem aludt. A leány az ösztöne mélyén veszélyt 
sejtett és egész nap a sarkában volt. Délután aztán, a kamrából kellett 
kirakodniok, rá is szólt: 

— Az orrod mög mértlógatod mögen? 
János nem érzett kedvet a beszédhez. 
— Azér, hogy a rák rá né mönjön a vetésre — mondta üres hangon. 
Zsófit nem elégítette ki ez a válasz s tovább faggatta. Szó szót 

követett és a vége az lett, hogy Zsófi elpityeredett. Jánost égette most 
ez a sírás és mondani akart valamit, de ahogy a leány arcára nézett, el 
kellett hogy fordítsa a tekintetét, mert hirtelen, a komédiás asszonyt 
látta képzeletében maga előtt. Úgy mint akkor a vásárban, most is 
tisztán és világosan látta, hogy az inasnyakú asszonynak felduzzasztott 
keble úgy emelkedik, meg süllyed, akár a bőrduda. Még a hangját is 
hallotta, hogy visszaszólt Nagynak, hogy a két jegyért negyven fillér 
jár s a következő pillanatban tekintete lopva végig suhant Zsófin. Látó 
szemmel most látta először. Eddig még soha nem jutott eszébe, hogy 
megnézze. Most látta. Nemcsak azt, hogy ott áll előtte, hanem azt is, 
hogy a leány arca hamvas, mint a barack, a szája olyan, mint a meg-
hasadt meggy és két kicsi keble úgy feszül a rékli alatt, mint két mo-
solygó illatos alma. 

Zsófi nem látott ennek a tekintetnek a mélyére, de a János válasza 
és viselkedése haragot surolt föl benne s odalépett elébe : 

— Azt hiszöd, félök tüled? — mondta kihivóan. 
János még mindig nézte. Valamivel nyugodtabban már, mint az 

imént, de a karjában, meg a derekában hirtelen megkeményedett az erő. 
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— Nem félsz? 
— Nem ! 
János mosolygott, érezte, hogy a teste súlyos, két lába keményen 

neki van vetve a földnek s csak úgy, a karját emelve, Zsófihoz kapott. 
A leány azonban várta a mozdulatot és elütötte a kezét. 

Jánost meghökkentette ez a támadó védekezés. 
— Nézz csak ! — fogta komolyabbra és előrelépett. 
Zsófi nem hátrált, kifeszült, úgy várta. János közvetlenül előtte 

megállott: 
— Mögtaniccsalak te? — mondta halk, fenyegető hangon. 
Már fogta is a leány csuklóját. Zsófi összeszorította a fogait és ki 

akarta rántani a kezét a szorításból. János azonban nem engedte és 
megfogta a másik kezét is. Zsófi nem akart hiába erőlködni, hát lezök-
kentette a János kezét a térdére. János kacagott. Zsófi hirtelen harag-
jában, hogy így sem bír vele, lehajolt és beleharapott a legény keze-
fejébe. 

— Erissz ! — ugrott hirtelen hátra, amikor a legény elengedte. 
S megfordult, hogy fölkapja az ásót a sarokból. 

De János utánakapott, visszarántotta és átölelve, magához szorí-
totta. Zsófi ki akarta szabadítani magát a karjaiból. 

— Engeggy ! — sziszegte. 
Néma, gyötrelmes viaskodás kezdődött. 
János látta, hogy Zsófit kiverte a szeplő s ez a karmoló, asszonyos 

düh mérget kavart föl benne is. Azért, vigyázott Zsófira, nem bántotta, 
csak fogta, szorította, nem engedte el. 

— Te ! . . . — lihegte a leány. 
Előbb a derekával próbálkozott, de mert nem tudta magát kifeszí-

teni sehogy sem az ölelésből s nem használhatta a karjait sem, mert 
János most már mind a kettőt lefogta, tehetetlenségében rúg-kapálni 
kezdett, hogy összetiporja Jánosnak a lábát. Egy véletlen mozdulat 
fájdalmas részén érte a legényt. Zsófi fölhasználta a pillanatot, kitépte 
magát a karjaiból, hátraszökött s fölkapva az egyik zsák mellől a szíjas 
ostort, végigsújtott a legény arcán vele. 

— Ne ! . . . — kiáltotta szikrázó dühvel. — Ne ! Ha ez köll ! 
János arcán kiserkedt a vér. Most már csak fájdalmat érzett, azt, 

hogy megsebezték s ütni akart ő is, nagyot, ölőt, ököllel, hogy lebun-
kózza Zsófit. Előre szegzett nyakkal, horkadva rontott rá. De a leány 
nem várta be a támadást, még idejében kiugrott az ajtón s a vérbe borult 
legény fejjel nekitukkolt az ajtófélfának. A zuhanás súlya a küszöbre 
vetette, de nem esett el, csak megtántorodott s a következő pillanatban 
utánazudult a leánynak. 

Zsófi riogva menekült, mint az üldözött madár. Kifelé tartott, a 
szérű felé, hogy kifárassza a legényt. János a boglyáknál ért a nyomába. 
De a leány itt már nem egyenes irányban futott, hanem kerülgetni 
kezdte a kazlakat s hol az egyik, hol a másik boglya mögött bukkant elő. 
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Közben meg is állt, kifujta egy kicsit magát s amikor János a közelébe 
ért, toppantott, hogy megtévessze s az ellenkező irányban elugrott előle. 

János körülgette néhányszor a boglyák között, akkor Zsófi az 
egyik kazal mögött megállt: 

— Mit akarsz? — kiáltott lihegve rá, mert érezte, hogy fárad s 
most már nem birja sokáig. 

János nem szólt. Fujtatott, az embersége forgott kockán. Ha nem 
tudja megfogni Zsófit, nevetséges marad egész életére. Nem felelt hát, 
de újra űzni kezdte a leányt. Úgy tett, mint az, hol balra, hol jobbra 
dobbantott, hogy zavarba ejtse. 

Zsófi fulladt ki előbb. A lába, meg a felsőteste elernyedt és buk-
dácsolva menekült János elől. De még mindig nem adta meg magát s 
egy alkalmas pillanatban elugorva János elől, futni kezdett, hogy 
bemeneküljön a tanyába. A nagy kazal alatt azonban megbotlott és 
elvágódott. De még így is maradt annyi ideje, hogy elbuktassa Jánost, 
aki ebben a pillanatban érte utól. De amaz elkapta, estében magával 
rántotta és együtt estek le a szalmára. 

János a jobbját ragadta meg. Zsófi mellen lökte : 
— Engeggy ! 
— Te ! . . . — zihált amaz. — Te sárgacsőrű, te ! Majd mögmuta-

tom, hogy ki vagyok. 
Újra dulakodni kezdtek, de most már lent a földön. Zsófi karmolt, 

harapott, kezével, lábával dolgozott, de egyre gyöngülő ellenállással, 
mert János hátratörte mind a két karját s hogy ne kapálódzhassék, egész 
súlyával ránehezedett és leszorította a földre. Arcuk csaknem összeért 
és érezték az egymás párás, forró leheletét. Zsófi nyögve küszködött, hogy 
legalább az egyik karját kiszabadítsa, de mert hasztalan erőlködött, 
még csak a térdét sem tudta felhúzni, sírni kezdett. A következő pilla-
natban azt is abbahagyta s a szája hirtelen megmerevedett. Úgy hal-
lotta, hogy a boglya mögött lépések közelednek. 

— Erissz ! Gyünnek ! Jaj ! . . . — nyögött fel s iszonyú erőfeszítéssel 
oldalt csavarta a testét, hogy lehengergesse magáról a legényt. 

Későn, mert János ebben a pillanatban kezébe kapta a fejét és 
szájon csókolta. 

Egyszerre ugrottak fel. 
Zsófiban a vész tüze lobbant, a legényben egy meghasadt világ 

örvénye zakatolt. Zsófinak egész teste lángolt, emésztő parázs égette, 
mert amikor felugrott, látta, hogy szoknyája dulakodásközben fölhaj-
lott a térde fölé. Jánosban is ez az utolsó kép lobogott s a rájuk szakadó 
félelem homályos és fojtó öröme, megdermesztette őket. 

De a szédület csak pillanatig tartott. A következő percben üres, 
zavaros, kiégett tekintettel meredtek egymásra. A mélység, amely eddig 
közöttük tátongott s amely fölött eddig biztos lábbal jártak, egyszerre 
megnyílt s a sötétség és a borzalom felnyúlt, hogy magához rántsa és 
elnyelje őket. 
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Zsófi reszketve, irtózással nézte Jánost. Halálos csalódás, mély-
séges bántást érzett, mint akit hirtelen kifosztottak s mint aki titkával 
együtt, a szívét is kidobta magából. Szégyen és mocsok csapkodott 
rajta, mintha leszaggatták volna róla a ruhát s mintha valaki belegázolt 
volna lelkébe és élete eddigi áhitatos csendjébe. Benseje egyszerre 
kiürült s ez a vigasztalan kietlenség most tépte és égette. 

Miért kergette János? Mit akart tőle? Ő megütötte, miért nem 
verte meg, miért nem törte össze érte? Miért csókolta meg? 

Ez a sötét hideg fölkúszott a másik szívéhez is s lefogta benne a 
lázas lüktetést. Nem szólt, állt, várta, hogy a leány mondjon valamit, 
de Zsófi hallgatott. Percek teltek el így, akkor a leány lehajtotta a fejét, 
elfordult és imbolygó, tétova léptekkel megindult a tanya felé. 

János kicsit várt, aztán bement ő is. De egész nap csak ténfergett 
s este kiverte a csömör. 

Mit akart Zsófival, amikor az ajka fölé hajolt? 
Nehéz, tompa kábulatban dolgozott egész héten. Az étel se ízlett, 

alig evett valamit, aludni sem aludt s lassan árnyékká fogyott. A szót-
lansága, meg a sápadtsága Nagynak is feltünt. Egy napon rászólt: 

— Tán férög kötözött beléd, te hogy úgy ténförögsz, mint egy 
hódkóros. 

János megrettent, nem akarta, hogy a gazda észrevegyen valamit 
rajta. 

— Nincs énnéköm sömmi bajom — mondta vidáman, hogy elüsse 
a dolgot. 

A gazda ráhagyta. 
János kerülte Zsófit, az is őt s ha néha megtörtént, hogy össze-

találkozott véletlenül a tekintetük, vagy egymásnak ütődtek, mind 
a ketten ijedten, felszökő borzongással kapták el magukat. Egész nyáron 
nem szóltak egymáshoz egy szót sem s ez a magányosság lassankint 
feloldotta Jánosban az irtózást, amit maga iránt érzett. Az enyhülést 
azonban újabb fájdalmas gyötrődés követte nyomon. Hónapokon át 
vergődött, amíg föltisztult lelkében a köd s végre tisztánlátta a dolgokat. 

A tanyában mostmár, a történtek után, ha akarna, akkor sem 
maradhatna. Zsófi fél tőle s neki sincs ereje, hogy megszólítsa s elbeszél-
gessen vele, úgy mint azelőtt. Különben is észrevette, hogy Zsófin néha 
a gazda is rajta felejti a tekintetét. S ha megállítja a leányt és szól hozzá, 
az maga elé tartja a karját, mintha el akarna takarni valamit s úgy felel. 
Hónapokon át leste, figyelte magában azt a hol vonzó, hol taszító érzést, 
amely Zsófi alakját idézte előtte föl, de amikor meg akarta fogni, hogy 
belenézzen ennek az ismeretlen rémnek az arcába, a gyötrő bizonytalan-
ság behuzódzkodott lelke sötétjébe. 

Sem a pihenés, sem az alvás nem üdítette fel. Háborgó gondolatai 
csak akkor ültek el, ha fölidézte magában a vásári emléket. És sötét, 
kihalt éjjeleken, amikor nem mozdult a tanya körül semmi, képzeletében 
már ott ugrált ő is, a többivel együtt a cirkusz porondján. Legtöbbször 
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az oroszlánt kergette, bebömbölt hozzá a ketrecbe s az állat remegő 
vágyakozással üvöltött vissza a testvéri ordításra. János ilyenkor a 
tömeget is látta, az embereket, akik köröskörül a padokon ültek s hangos 
nevetéssel tapsoltak neki a sikerült tréfáért. 

Igy mult az idő. 
Szeptember végén aztán a gazda egy napon aztán odaszólt neki, 

hogy siessen a trágyahordással, mert behajtják a két üszőt az őszi 
vásárra. 

János alatt megdobbant a föld. Úgy tetszett neki, hogy a tanya 
a két első sarkára billen, a kútágas pedig tótágast állva táncol a levegő-
ben. De a szédülés és a káprázat csak pillanatig tartott. Utána tompa 
zúgás maradt Jánosnak a fejében. Ez a hangzavar aztán nem is ült el 
többet, hol itt, hol ott csendült fel benne, kínozta egész a vásár előtt 
való nap estéjéig. Akkor hirtelen kitisztult a feje, a vér elkezdett áram-
lani ereiben, a zúgás elhallgatott benne s egész testét elöntötte a langy-
meleg. 

Este, amikor a tanya elnyugodott, leheveredett ő is, megvárta 
fekve az éjfélt, akkor fölkelt a vacokról s a tanyához lopódzkodott. Az 
eresz alatt négykézlábra ereszkedett s bemászott a pitvarba. 

A sötétben nem mozdult semmi, csak a csönd zizegett, egyhangú 
sercegéssel. 

János a térdeit emelve csúszott előre, hogy még csak ne is surolja 
a földet s végigmászva a pitvaron, a tiszta szobához tapogatódzott. 
A küszöbhöz érve felállott, rátette a kezét a kilincsre és óvatosan le-
nyomta. Az ajtó zaj nélkül engedett. Belépett a hűvös virágillatú 
szobába. Betette maga mögött az ajtót s amikor kiismerte magát a sötét-
ben, a sublothoz lépett s a legfelső fiókot kihúzta. A vasalt fehérruha 
halványan világított a sötétben. János masinát kotort elő a mellény-
zsebéből, elhúzta a nadrágja alján s az égő gyufaszálat a fiók fölé 
tartotta. 

Jól számított, Zsófinak a keszkenője, egy kis babos fejkendő, sar-
kosra hajtva, ott feküdt az asszony fekete, csipke réklije mellett, az 
abroszok tetején. Remegő kézzel nyult utána és villámgyors mozdulattal 
az inge alá, a keblébe rejtette. Visszatolta a fiókot, aztán lábújjhegyen 
kitapogatódzott a szobából. 

Amikor az istállóba visszatért és végigdőlt a vackon, még resz-
ketett, de ez a remegés már a boldogság citerázó öröme volt. S mire ez 
az újjongás dallá halkult benne, már aludt is és álmában fogta Zsófinak 
a kezét. 

Másnap bevitték a két üszőt, de Nagy, amikor este visszatért a 
kőtöltés alá a kocsihoz, a legényt nem találta ott. 

Bibó Lajos. 


