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A Z Ö R E G S É G B E K O P O G 
Irta: Majthényi György 

Ez A V A S Á R N A P is csak olyan volt, mint a többi. 
A nyári napsütés már korán fölébresztette Vanay 
bírót, pedig szívesen aludt volna tovább, de a nagy 

világosság, amely a függönyökön áttört, meg a felesége 
matatása a szomszéd szobában, fölserkentette. És aztán 
túl volt az ötvenen olyan hosszú, délig tartó alvásokról 
már nemigen lehetett nála szó. 

— Ó, de unalmas lesz megint! — gondolta és ásított. 
Szívesen ment volna hivatalába, mert a munka elfog-

lalta és szórakoztatta, noha a felesége és az ismerősei előtt 
gyakran szidta a hivatalt, sokallotta a munkát, de ez csak 
üres szócséplés volt. A pesti ujság csak délben érkezett meg, 
a vasárnaponkint megjelenő helyi ujság meg nemigen érde-
kelte. Régebben örömmel olvasott regényeket is, de amióta 
pápaszemre szorult, kímélte a szemét, hiszen a sok szem-
rontó hivatalos írás amúgyis alaposan igénybevette. Gyer-
mekei távoli vidéki városokban éltek, nem sok gondja volt 
velük. Leánya férjhez ment, fia megnősült, feleségével a 
róluk való beszélgetés kötötte leginkább össze. Egyébként 
sokat zsörtölődött a hamar megöregedett asszonnyal, mert 
hirtelen haragú, vérmes ember volt és szörnyen rossznéven 
vette, hogy a felesége olyan korán hervadt el mellette. 
Nagy asszony-ínségében sokat nyugtalankodott, de a kis-
város ezernyi szeme-szája kényszerű fegyelembe kötötte 
lázadozásait. 

Ahogy az ágyban elgondolta a fölvirradt nap unalmát, 
menten megfájult a feje. Dörzsölgette a nyakszirt táját. 
Még csak ez kellett ! — úgy érezte, mintha megnyúlt s meg-
vékonyodott volna a nyaka — tán rosszul feküdtem? —, 
de minél tovább dörzsölte, annál följebb hurcolkodott a 
fájdalom s apránkint elborította egész koponyáját. Dühösen 
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kelt föl, mezítláb tratyogott a mosdóhoz, fejét bedugta a 
hideg vízbe s most már úgy dörzsölgette. 

— Fönt vagy már, apa? — kérdezett rá a felesége s rá-
nyitotta az ajtót. 

— Nem ! Londonba repültem ! . . . Hagyj fenébe ! 
Vanayné nesztelenül csukta be az ajtót, odakint szo-

morúan csóválgatta a fejét: Már megint rosszkedvűen éb-
redt ! Mi lesz ebből, Istenem? — De a bíró is már megbánta 
a goromba hangot, s a törülközőbe prüsszögve, béküléke-
nyebben kiáltott utána : Csinálj egy jó, sötét kávét, 
mama ! 

Harangszó kondult meg, misére hívó, vasárnapi harang-
szó, a bíró, törülköző a kezében, átment az utcai szobába, 
s a függönyök mögül lesett ki a térre, az emberekre. Két 
ügyvédet pillantott meg elsőre : békésen szivarozva sétál-
tak a hársfákkal beültetett sétányon. — No, ezek mit főz-
hetnek vajjon? — gondolta. — Hiszen a Krállik-perben 
ellenfelek, — és keményen húzta-vonta a hátán a törül-
közőt, majd szétment az egész. Aztán gyorsan a levegőbe 
rúgta a lábát, karjával is tornászó mozdulatokat végzett — 
izmos ember volt —, de hamar abbahagyta, mert sebesen 
lihegett. — A szívem ! — gondolta sóhajtásformán, mert 
néha indokolatlanul gyorsan vert a szíve, legalábbis ő hitte 
azt, hogy indokolatlanul, jóllehet magas volt a vérnyomása, 
innen eredtek gyakori fejfájásai is. 

Ekkor egy fiatal parasztasszonyt pillantott meg az 
utcán : járás közben szoptatta kicsinyét. Kicsit odanézett, 
elpirult, nyugtalan lett. Visszament a másik szobába öltöz-
ködni. Éppen tegnap ítélt el egy fiatal parasztasszonyt, mert 
nem ügyelt a hároméves gyerekére, nem is ügyelhetett, 
hiszen még kettő volt neki, az egyik szopott, a másik beteg, 
hát ez a harmadik bemászott a kútba és beléfúlt. Ez is ott 
szoptatott a tárgyalóteremben. — Három gyerek után is 
milyen kemény, milyen friss volt még ! — gondolta. 

Új, világosszürke ruháját vette fel, úgy ült a reggelihez. 
— Templomba mész? — kérdezte a felesége. 
— Benézek egy kicsit. 
A kávé jó volt, forró, utána magába döntött egy pohár 



415 

hideg vizet, s ez jólesően fölkavarta. Rágyujtott a csibuk-
jára és kiállt az utcai ablakba. Megint elhúztak egy verset, 
a népek sűrűbben szállingóztak, Vanay bíró elnézte őket, 
különösen a szép leányokon, asszonyokon akadt meg a 
szeme, s a harangszó messzire tűnt időket ringatott eléje, 
a fiatalságát, amikor még értelme volt számára minden 
vasárnapnak. 

Miután a csibukkal végzett, vette a kalapját s a botját 
— ébenfabot volt, cilinderes szerecsenfejjel — és megindult 
a templomba. Mindenki ismerte, egyre köszöngetnie kel-
lett, egyik-másik ismerőssel meg is állt néhány pillanatra, 
s ha továbbment, fütyörészni kezdett. Parasztok, gyári 
munkások, iparosok igyekeztek a templom felé, sok kendős 
asszony, közben úriak is, ismerős szépasszonyok, leányok — 
finom mosollyal üdvözölte őket. 

A templomajtó közelében helyezkedett el, mert nem 
akarta megvárni a mise végét. Nyugtalan volt, nem tudott 
egyhelyben maradni, a nehéz templomi levegő fullasztotta. 
Figyelmetlenül imádkozott, aztán nézelődni kezdett. Rop-
pant magányosnak érezte magát, beszélni szeretett volna 
valakivel, magával a Jóistennel talán, de ebben a tömeg-
ben? Megint erősen kezdett dobogni a szíve, azt hitte, a 
nehéz levegőtől és feltűnés nélkül kihúzódott az ajtón. Oda-
kint megnézte az óráját: Ó, de messze van még dél! Mit 
csináljak addig? — Tanácstalanul állt egy darabig, aztán 
hazament. 

Ógott-mógott délig s alig várta az ebédet, de aztán 
étvágytalanul evett mégis és mindent kifogásolt az asztalon 
is, a feleségén is. 

— Miért nem vágatod le a hajad? Mindenki rövid hajat 
visel már ! — mordult az asszonyra ebéd után. 

Az asszony nem is felelt már, annyiszor pöröltek ezen, 
csak megsimogatta gombócba gyúrt ősz haját. Aztán ki-
ment, mert hallotta, hogy meghozták a pesti ujságot, át-
vette s behozta az urának. A bíró belefeletkezett kissé a 
politika hazugságaiba, megmártotta figyelmét a gyilkos-
ságok, sikkasztások és egyéb förtelmek tengerében, leheve-
redett a pamlagra és szundítani akart. Egy fiatal filmszínésznő 
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arca, alakja villant eléje, az imént látta a melléklet képei 
közt. — Istenem ! — sóhajtotta és elszunnyadt. 

Félöt tájt sétálni ment a feleségével. Kifelé tartottak 
a városból. A bíró kihúzta magát, fütyörészett és szerecsen-
fejes botját lóbálgatta. Néha fölnézett a kék égre, a távoli 
hegyek kontúrjaira, vagy röppenő madarakat figyelt meg. 
Az országutat öreg jegenyék szegélyezték, jobbra-balra meg 
hereföldek, lucernások, répatáblák húzódtak, itt-ott, a mezei 
út mentén, szilvafa állott. Széles kocsiút ágazott el a strázsi 
kocsma felé, kis árok is volt közbül, amelyen fahíd vezetett 
át, a bíró a feleségéhez fordult : 

— Emlékszel? Huszonkettőben versenyt futottunk in-
nen Majorszkyval és Takácscsal, úgy lepipáltam őket, mint 
a pinty ! 

Hirtelen felbuzdult ezen az emléken, kalapját a fele-
sége kezébe nyomta, összegombolta a kabátját s azt mondta : 
Megállj csak ! 

Azzal futni kezdett. 
— A botot is odaadhattam volna ! — jutott eszébe 

futás közben, s igyekezett szabályosan lélegzeni. 
Mind gyorsabban emelgette a lábát s hosszan rúgta 

előre. Botját keményen markolta s a két ökle a melle ma-
gasságában mozgott. — A szívem ! — gondolta egyszerre 
kis ijedelemmel, mert úgy érezte, mintha kihagyna, s már 
tátott szájjal kapkodta a levegőt. — No, addig a bokorig 
kitartok ! — bátorította magát, s futott tovább. 

Már egészen közel látta az útszéli bokrot, s mögötte 
valamit, amit nem vett ki tisztán. Nem törődött vele. — 
Finis ! — mondta magának s minden erejét beleadta a 
futásba. Ekkor megbotlott valami göröngyben, kettőt bo-
kázott és egész hosszában elvágódott a földön. Megszégye-
nülten bámult maga elé, a néger fej visszavigyorgott rá. 
Szeretett volna káromkodni, de roppant gyöngének érezte 
magát. És ugyanabban a pillanatban, amikor a fájdalom, 
a megszégyenülés és ezek nyomán a pánik, hogy ki van 
szolgáltatva teste tehetetlenségének, végigáramlott benne, 
egy parasztmenyecske állt föl a bokor mögül, lerázta szok-
nyáját és nem éppen barátságosan mondta : 
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— Minek ugrál az ilyen, akár a bakkecske ! 
Eszeágában se volt a bírót fölsegíteni, s talán szándé-

kosnak vélte, hogy feléje futott, mert haragosan ment 
tovább útjára. De Vanay feléje se nézett. Lassan felhúzta 
két lábát és felült. Öregnek, tehetetlennek, egész életére 
elintézettnek érezte magát. — Lehetetlen ! — motyogta. — 
Ez most már végig így lesz? — s a pánik elhatalmasodott 
benne. Még egyszer gyorsan összeszedte magát, fölállt, le-
porolta magát, s mintha valaki üldözné, sietve elindult a 
felesége felé. Fájt a térde, a válla, de hősiesen titkolta maga 
előtt is, s amikor a felesége elé ért s az aggodalmasan kér-
dezte, nem történt-e baja, fitymálóan hazudta : — Semmi! 
Kicsit megbotlottam egy göröngyben, de nézd, még a bo-
tom se tört el . . . 

A felesége megigazította félrecsúszott nyakkendőjét. 
— Minek az? Öreg embernek így is jó, — mondta ne-

vetve, aztán belekarolt az asszonyba — évek óta nem karolt 
már bele ! — s mintha most venné észre, mosolyogva 
jegyezte meg : — Csak most látom, milyen jól áll neked ez 
a kalap . . . Még jó, hogy nem vágattad le a hajad. 

Az asszony kérdően nézett rá. 

A NAPPALT NEM SZERETEM 

A nappalt nem szeretem: komisz paraszt, 

csendembe gázol duhajan: 

jön-megy, csapkod, s közben sunyin les egyre 

és csúnya, mocskos szája van. 

Az éjszaka más: csendes öregasszony, 

aki süket és vak szegény, 

s mint ifjú lány puha száján a csókot, 

úgy nyujtja az álmot felém. 
Baradlai Albert 

Napkelet. I. 27 


