
527 

H A L A C S K A AZ E S Ő V I Z B E N . 
Irta: Petrovics Veljko. MI N T H A beteg lenne, a kisfiú nyugtalanul aludt. Amikor a sötét-

ben hirtelen mozdulattal jobboldaláról a baloldalára fordult, 
nehéz nyomást érzett a lelkén, felébredt, s álmosan nyitotta 

ki a szemét. A sötétségben sejtette azt a hosszú rést a behajtott 
zsalugátereknél, eszébejutott a szegény halacska, amely most beteg 
és összeszorult a szíve. Ha nem lennének itt a szülői ágyak, a két 
íves fakorláttal, legyőzné álmosságát és lanyha restségét, s kimenne. 
Még gyertyát is vinne magával, hogy láthassa, mit csinál abban a 
fekete hordóban az alsóház mögött, az esőcsatorna alatt. Vajjon a 
hordó fenekére ereszkedett-e, s úgy mint az utóbbi napokban, mintha 
odaragadt volna, mozdulatlanul fekszik, úgyhogy alig látszik gerincé-
nek csillogó éle? Vagy pedig csendben, kétségbeesett csendben a fel-
színen lebeg, s halszárnyát meg sem akarja rebbentem, amikor ő 
föléjehajol és óvatosan mártja be mutatóujjának hegyét a halacska 
tárvanyitott szeme mellé. 

Kétszer, de talán többször is, kelt fel atyja is, anyja is, tenye-
rüket homlokára tették, ütőerét fogták, vállain át a tarkója és hóna 
alatt, a mellét tapogatták, úgy hogy pontosan érezte nyugtalan, 
érintő ujjaikat, mint valami száraz párnácskákat, rögöket és ráncokat, 
mintha póknak a csuklói lennének. Mindaddig, amíg meg nem kér-
dezték : — Mije fáj? — alvást színlelt. — Nincs semmi bajom! — 
Uralkodnia kellett önmagán, hogy reájuk ne förmedjen, hogy érintésük 
alatt meg ne borzongjon, s hogy észre ne vegyék, milyen kellemetlenül 
fut át rajta a hideg. Unta szüleinek ezt az örökös figyelését és gondos-
kodását az egészsége felett. Megfeledkezett gyakran, és mindgyakrab-
ban a szeretetről, arról, amellyel ő szereti szüleit, s arról, amelylel szülei 
szeretik őt, mintahogy rendesen megfeledkezik az ember a minden-
napi kenyér és a tiszta ivóvíz áldásáról. Félig öntudatosan pedig 
neheztelt szüleire, hogy sohasem érdeklődnek nála más szeretetről, 
például a szegény kis halacska iránt érzett szeretetéről sem. Még ha 
észre is vesznek valamit ebből az életéből, nem fogják fel komolyan, 
hanem összeesküvők módjára összenéznek, valahogy megfontoltan 
kérdezősködnek, vagy, ami még rosszabb, szemmelláthatóan kicsú-
folják, vagy legalább is mindezt lebecsülik. 

Reggelre, — de ez igazi gyász, igazi szerencsétlenség volt. Alig-
hogy megfogta mindkét kezével a kád szélén már megvékonyodott, 
éles és hepehupás dongákat, amelyek már szétváltak, s repedezettek 
voltak, mint az öregemberek ajka. A halacska oldaltfeküdt, fehér 
volt, szinte elvesztette gyöngyházszerü fényét, egészen a felületén 
volt ennek a csunya víznek, amely sűrűnek, nyálkásnak és háló-
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szerűnek látszott, az ebihalak pedig mint kiváncsi vadállatok, dög-
keselyűk, félkörben gyűltek köréje, s amint a kisfiúcska képe közéjük 
esett, tompa, kidülledt és kócos fejükkel, fejesezve szétpattantak, 
farkukkal belemerülve az átláthatatlan mélységbe. Reménye meg-
csalta. Alámerítette a tenyerét, mintha egy kagylóval merítené ki, 
de csak az ő megfeszített figyelése tudott valami szorongatott lélek-
zést észrevenni. A halacska tehetetlenül, ernyedten és meggörbülve 
feküdt a kisfiú kezében, halvány kopoltyúcskái alighogy félig nyíltak 
ki, az a szem pedig, az sehova vagy mindenhova irányított halszem, 
ki tudja, hogy egyáltalán lát-e még. Csak amikor lassan, szomorúan 
megint a vízbe eresztette, — szinte megelevenedett. Először, mint 
valami kődarab esett be, utána magáhoztért, megkísérelte, hogy ki-
egyenesedjen és így fenntartsa az egyensúlyt. De hiába, — megint 
csak kifordult. Farkának kicsiny csipkéje már kikandikált a vízből. 
Ez annyira fá j t a kisfiúnak, hogy majdnem elsirta magát. Még az 
ősszel, amikor a fürje halt meg, elrejtőzött a padláson, s nagyapjának 
domborúfedelű, levasalt ládáján hangosan sírt. Valósággal megköny-
nyebbült, hogy saját zokogását hallhatta. Most türtőztette magát, 
de nem azért, mintha szégyelte volna magát, hogy már felnőtt, a 
tizennegyedik évében van, a negyedik osztály befejezése előtt áll, 
hanem azért, mert vonzotta, hogy azonnal mindent bizalmasan el-
meséljen kis barátnőjének, Dobrilának. Az utóbbi időben, a tél óta, 
annyira összebarátkoztak, hogy vele osztotta meg minden örömét és 
bánatát. Még amikor a kislány nem is volt itt — gyakran vitték 
levegőváltozásra — a kisfiúnak a kert alján volt egy karcsú almafája, 
kicsiny, hosszúkás koronával, amely évente rendesen egy vagy két 
körteformájú, sárga és fényesen síma gyümölcsöt hozott, — s ezt az 
almafát, maga sem tudja hogyan, miért és mióta, Dobrilának tekin-
tette és annak is hívta. El szokott menni az almafáig, átkarolja fiatal, 
sima törzsét, alulról nézi leveleinek szürke visszáját és mindent el-
mesél neki. Majdnem csodálkozik, hogy miért kell később mindent 
megismételni az igazi Dobrila előtt, aki ezt a titkát is megtudta és 
el sem mosolyodott. Mindent meghallgatott, figyelmesen és komolyan 
meg sem rebbenve, mintha azzal a nagy gesztenyeszemével is hallgatná. 

Keresztülnézett a karókerítésen, azon a három, oválisan kiesett 
csomón, a kedves ablakokon keresztül, amelyek csakis kettőjük ablakai 
voltak. A kislány azonban nem volt ott, sem a rendezett szőlőtőkék 
között, sem a vadkomlóval beborított lugasban, amelynek olyan kelle-
mesen fanyar az illata. Kissé túlkorán lenne ahhoz, hogy már elment 
volna az iskolába. Elgondolkodott, szórakozott és vigasztalan volt 
egész délelőtt. Tizenkét órakor pedig volt mit látnia. A halacska a 
hátán úszott, hasacskája fehérlett, majdnem a víz felett volt. Kín 
lett volna számára, hogy a halacskát kezével vegye ki és átvigye. 
Elszaladt Dobriláért, s ketten figyelték félelemmel a szegény halott 
dévérhalacskát. 
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Dobrila mindig hallgatott és nagy szemével csak nézett a kis-
fiúra, amíg ez beszélt, ő pedig érezte, hogy a kislány mindent megért. 
Habár a tizenkétéves lányok gőgösek, öregeknek tettetik magukat 
és affektálnak mintha hölgyek volnának, a kisfiú nem volt tartózkodó 
előtte, biztos volt benne, hogy a kislány férfit lát benne, hogy cso-
dálja szavait és tetteit, amelyek a többi kisfiú szokásos beszélgetései-
hez, szokásaihoz és játékaihoz nem is hasonlítanak, és hogy a kislány 
hálás, amiért olyan őszinte hozzá. 

Levelek segítségével vették ki a halacskát a vízből. 
— Most látom, hogy a halacska mégis csak nézett rám. Tudod, 

órákon át figyeltem, amikor még az első napon vidám volt, alámerült 
a vízbe és fickándozott, nekem pedig mindig úgy tünt, hogy a halacska 
semmire sem néz és hogy engem sem lát. Szórtam neki morzsákat, 
lisztet, legyecskét, — semmi; mindez lassan alámerült, ráment a 
halacskára, éppen a szemére és szájára, — semmi. Csak amikor keze-
met mártottam be, akkor rezzent meg . . . Most pedig látszik, hogy 
semmit sem l á t . . . Emlékszel, milyen szép volt, amikor a kiskanná-
ban elhoztam? Megállt, mintha valamitől tartana, mintha várna vala-
mire és figyelne, egyszerre meggörbült és bepottyant a vízbe, az egész 
arcomat befröcskendezte. Édes volt! Olyan nagyon szerettem ! Te 
is szeretted, úgy-e? — Ne bántsd az ujjaddal — azt mondja a papa —, 
hogy az állatok nem bírják, ha az emberek bántják őket, attól el-
pusztulnak. Miért van ez? Én, Isten bizony nem bántottam, te igazán 
tudod. Csak akkor, amikor átvettem a halásztól a bárkából. Azelőtt 
mindig azt hittem, hogy csak azok pusztulnak el, amelyeket a horog-
ról szednek le, a seb miatt. És most itt van. A mama is mérgelődött, 
szidott, hogy beszennyeztem az esővizet, kell a nagymosáshoz. Azt 
mondja, hogy a halacska nem tud ebben a vízben élni. És hogy tud-
nak az aranyhalak? . . . Csak, tudod, nem szeretem azokat az arany-
halakat, olyanok mint a kutyák vagy a macskák. Ezeket szeretem 
én, ezek szabadak és vadak. De mit csináljak, ha ezek nem akarnak 
nálunk megmaradni és nem akarják, hogy mi szeressük őket. 

— Miért szereted te ezeket? Én tudom, — bólintott bölcsen 
Dobrila. 

Zsárkó meglepődött. 
— Mit gondolsz : miért? 
— Azért, mert másmilyenek. 
A kisfiú barátnőjének szemébe nézett, s a meleg öntötte el, mint 

valami mély, vigasztaló öröm. Dobrila elszégyelte magát, könnyen 
elpirult, és egy nehéz könnycsepp állt meg felkunkorodott szem-
pilláján. 

— Miért sirsz? a halacska után? Ha én nem sirok . . . 
— Nem tudom . . . te fiú vagy, és é n . . . én . . . 
— Te nő vagy, — mondotta Zsárkó, mintha valami merész 

felfedezést tett volna, s hozzáhajolt és a lesimított, orcái alatt egye-
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nesre levágott haján keresztül odasúgta neki, — te nő vagy . . . te is 
másmilyen vagy . . . Isten bizony, ne haragudj, egész más, más mint 
bárki a világon ! . . . 

A kislány erre felemelkedett, nesztelenül és tisztán, simán, mint 
amilyan minden mozdulata, állandóan, s majdnem ijedten, ajkára 
tette mutatóujját. Zsárkó a földről, guggolva és csodálkozva nézte 
egy pillanatig. Nagynak látta a kislányt, felnőttnek. A fehérsárgás 
szoknyácskából, sűrűre rakott, érintetlen, frissen vasalt ráncokból 
kinőt vékonyka, még lapos termete, a fehér blúzocska vékony ujjakkal, 
nyakán pedig mint tövén a virág, a kerek fejecske, sötét nagy szeme 
és sötét, síma haja, félkörbe vágott fru-fruval a homlokán. 

A kisfiú felállt, érezte, hogy a kislánynál magasabb, egészen 
közel lépett hozzá, s a kislány szemefényének közepén meglátta az 
egész kertet, a kék eget és saját magát is. Lassan megfogta mindkét 
vállát s kezében érezte ugyanazt az élőlényt, meleget és kedveset, 
mint amikor ujjai között tartotta az édes, forró madártestet, amely 
síma, élettől illatos és dobog. 

— Dobrila, te olyan szép vagy! 
A kislány nesztelenül sóhajtott és gyengéden meghökkenve ki-

nyujtotta összeszorított ujjait, mintha azokkal akarná lecsukni a kisfiú 
száját és a kijárat felé ment. 

Zsáróka a helyén maradt, küzdött sajátmagával, s korholta ön-
nönmagát, amiért nem tudja megmondani: mi az, amit ő a kislányban 
látott? Nem is hasonló az ahhoz, amit édesanyja és nagynénje mon-
danak, amikor Dobriláról beszélnek : — hogy ha Isten úgy adja, 
szép lesz mint a nagynénje. Nem ez, hanem az a valami, ami Dobrila 
szemében fénylik, ami abban van, hogy Dobrila hogyan hallgat és 
figyel, hogyan szokott valahova nézni, és senki sem tudja, hogy ő 
akkor mit néz és mit lát, még a kisfiú maga sem . . . 

A kapunál megfordult a kislány és megint ajkára tette at ujját . 
De most nála valahogy szokatlan módon, tréfásan, egy megbocsátó 
mosoly kíséretében. — Zsárónak valami átvillant a fején, ami meg-
ijesztette. Kinek mondja most el azt, ami kínozza? Az almafának? 
Ez gyerekes és nincs értelme. Legalább csak meg merné kérdezni 
atyjától és anyjától — vajjon mindannak meg kell halnia, amit az 
ember, az ilyen ember, mint amilyen ő, megszeret és megérint? 

Fordította: Grba Náda. 


