
A RA D I
ZSOLT: A HARANGÖNTŐ FIA

Ennek az embernek ott a kilencvenesben olyan nagy híre volt,
hogy mielőtt a cellába érkezett volna, izgatottabban vártuk,
mint egy minisztert. S csak másnap kellett volna súrolni a sza
bály szerint, de Gyula cigány az ídegen iránti tiszteletből vál
lalkozott rá, és az erős kefével végigdörzsölte a padlót. A fa
lakról leszedtük a pókhálókat. a rácsok közül a port, az asztal
lapjáról kiradíroztuk a ceruzafoltokat és úgy ültünk a simára
vetett ágyainkon, mint a jófíÚk.

"Ez az ember" idáig a földszínten volt és a sétánál nem
láttuk soha. Úgy képzeltük, hogy magas, hatalmas, szálas alak
lesz, hiszen ez illett nagy híréhez és csodálatos tetteihez, mely
ekről minden cellában már hetek óta tudtak. Bejárta a világot
- mondta ez a hír, - volt kukta, szakács, építész, pincér, por
tás, rendőrségi alkalmazott, élt Stokholmban és Nizzában, ült
a római börtönökben és a párisi Santéban és halomra csapta
be a hiszékeny gazdagokat s fütyülve ment tovább, ha sikerült
belőlük kihúznia a pénzt. A fogház nagy része legendás dics
fénnyel vette körül ezt az emhert, aki csak "véletlenül" került
börtönbe. A legenda úgy szólt róla, hogy két három hónapnál
tovább sehol sem maradt. Nincs bizonyíték ellene. Ki kell eresz
teni. Vagy pedig megszökik. A fogházlakók kebelét dagasz
totta a büszkeség, ha erre az emberre gondoltak. Ennek si
kerül!

Am, "ez az ember" nem jött. Hiábá viselkedtünk olyan
csendesen és szépen, elmúlt a dél is és még mindig nem nyilt
az ajtó. Ebéd után nagyobb lett a meleg és kint s a folyosón
csörömpöltek a csajkák. Most nem akartunk játszani, mert
még mindig vártunk. Hideg vízzellocsolgattuk egymást, liheg
tünk, de. nem feküdtünk végig az ágyainkon, bár az őr most
beszólt, hogy szabad, mert nagy a meleg. öt óra felé már egé
szen elernyedtünk a várakozásban. Kedvtelenül fogtunk hozzá
a vacsoránkhoz. Dühösek voltunk, idegesek, becsapottnak
éreztük magunkat, mert az ágy még mindig üres volt és attól
féltünk, hátha valami közönséges betörőt tesznek be hozzánk,
akit előbb meg kell mosdatnunk. És nem őt, a nagy embert.
Ö nem sétált a többiekkel, annyira féltek tőle. Tizenkét fog
házőr közötti négyszögben mozoghatott csak az udvaron s vala
mennyinek élesre töltött karabélya lövésre állt kezében. Az
őrök között kackiásan, hencegően, magát illegetve sétált ő, 
képzeltük, - aki egyszer biztosan fittyet hány a tizenkét ka
rabélynak is és hipp-hopp átugrik a falon és megugrik a cso
dálkozó, megdermedt fogházőrök szeme elől.

* Részlet a szerz/! sajtó alatt Iév/! Az ég a rács mögött c. regényéből.
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De most már gyűlöltük, mert becsapott bennünket, nem
jött hozzánk. E percben még senki se merte volna detronizál
ni, még senki sem állította, hogya legenda nem igaz.

Villanyoltás előtt csoszogás kezdődött az ajtónál. Az őr
sokáig matatott, amíg beletalált a kulcslukba. Erről tudtuk
meg, hogy az öreg Pásztorról volt szó, aki lusta volt felgyuj
tani a villanyt, kézilámpáját pedig három hete .nem hordta ma
gánál. A legtöbb fogoly, aki szökni akart, az öreg Pásztort
szemelte ki magának, hogy majd őt üti le.

Az ajtón egy vézna, alacsony, durva vászon rabruhába
öltöztetett fiatalember bujt be. Ennek a vézna fiúnak kopaszra
nyírt feje volt, arcán sárga foltok, ide-oda ugráló kis gomba
szemei beesettek, ajka leffedt, orra tompa, a vállait ízgéko
nyan mozgatta és nagy lépésekkel jött be a cellába. Ismertük
ezt a tipust. A lépteiről. Kissé meghajlottan, sunyin, előre

kémlelve és mégis hátra nézve, a nagyvárosi züllött fiatal
zsebmetszők léptek így be hozzánk, akiket éjszaka csípett el
a razzia. A különbség csak az volt közöttük, hogy ennek a fia
tal embernek a szeme ide-oda járt és vállait idegesen emel
gette.

Fütyörészve nézett végig a cellán, nem köszönt s műértő

szemmel vizsgálta a rendet. Mosolyra húzta a száját, mint aki
érti, hogy miről van szó, Cókmókját, mely egy batyuba volt
kötve, letette az üresen álló ágyra.

Mi fel akartunk ordítani, mert úgy éreztük, hogy meg
szentségtelenítette ezt az ágyat. A fekvőhelyet Neki tartottuk
fenn, annak, akit vártunk, aki színessé teszi egyhangú életün
ket, mesél majd óriási kalandjairól, képzeletben végigszágul
dunk Európán és Amerikán. Mert Ö, a nagy hős, a fogházak
réme, aki minden hónapban megszökik - ott is járt.

Ebben a percben olyasvalami történt, amire senki sem
számított. A sápadt, beteges fejű idegen nagyot köpött a pad
lóra. Ez több volt a soknál.

Laszenyik, az útlevélhamisító látta, hogy valamennyien
remegünk. Nyelt egyet, arca eltorzult, odament az idegenhez
és szó nélkül arcul ütötte. A pofon nagyot csattant, visszhang
zott tőle a cella. Egy-két pillanatig azt vártuk, hogy az őr is
benéz.

Az idegen rémülten húzta össze vállát, szepegve nézett
Laszenyikre, szemei ide-oda jártak és méltatlankodva szólalt
meg:

- De uraim ...
Gyula cigány erre odaállt eléje, meglobogtatta előtte több

kiló súlyú kezét. Hangja nagyon lenézően csengett.
- Ne urazz, hanem köszönj, ha bejössz és mutatkozzál

be. Akkor majd nem ütnek pofon.
Gyula nagyon adott a cella tekintélyére. Már háro~ hó

nap óta együtt volt a társaság, ami nagy szó volt. Senkit sem
helyeztek el, kilátás volt arra, hogy még legalább négy hóna
pig együtt lesznek. Gyula magáévá tette mindig a közös ügyet
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s Ő volt a legelső, aki szemügyre vette az illetéktelenül be
tolakodott jövevényeket.

Az idegen magához tért. Mint bohózatokban a "negédes"
ifjú, felvetette fejét s magyarázó mozdulatot tett jobbkarjával.
Most már elemében volt.

- Ja vagy úgy - mondotta, s felhúzta lábait az ágyra. 
Azt hittem, tudják az urak. Gorek vagyok.

Dermedt csönd, rémült összehúzódás fogadta ezt a beje
lentést. Gorek volt 6, neki készült a fogadtatás, őt vártuk. A
helyzet a szerencsétlen körülmények folytán most olyanná lett,
hogy szinte bocsánatot akartunk valamennyien kérni. De az
elkövetett hibákat nem lehetett jóvátenni. Laszenyik kezének
nyoma még ott égett az arcán, Gyula cigány szégyenlősen hátra
rakta többkilós mancsait. A saját bálványunkat döntöttük ösz
sze. 6t vártuk, de erre nem számítottunk. Nagynak hittük és
erősnek s kaptunk helyette egy vézna kis fiút. Amikor este le
vetkőzött, láttuk, hogy alig van rajta hús. A hangja visító, éles,
idétlen gyerekhang volt, s az egész emberben nem találtuk se
hol se nyomát a nagynak, a hősnek. A békahoz hasonlított ez
az ember. Nem tudtuk, hogy viselkedjünk vele szemben. A
hős számára előkészítettük legjobb falat jainkat. Aki kintről

kapta a kosztot, az már tegnap este eldugott néhány szem cuk
rot, süteményt, sült libát, hideg rizst. Összekapartuk a csempé
szett cigarettákat és három egész sodrásra való dohánnyal
akartuk megkínálni. Egyetlen szál gyufánkat neki tartogattuk.
Mi továbbra is a tűzszerszámhoz folyamodtunk. Tegnap este
óta vasaltuk az ágyát. Felváltva egyengettük lepedőjét, Irissen,
hidegen tartottuk aszalmazsákot, bögréjét diszhelyre tettük
s most megjelent a béka.

Bemutatkozását csönd követte s ez a csönd egész másnap
reggelig tartott. Tisztelettel viselkedtünk vele szemben, de éj
szaka, mikor már aludt, haditanácsra gyültünk össze, mert
gyanus volt nekünk ez az ember. 6 volna Gorek, a nagy szél
hámos, a nemzetközi betörő, a hires rivierai bandavezér, aki
csak aranyat, elefántcsontot és drága festményeket lopott. Az
ezüstöt kihajította az ablakon. 6neki szolgált volna a monte
carlói rendőrség alprefektusa, akinek néha koncokat dobált
egy-két aranygyűrű, vagy brilliáns alakjában s a rendőr hall
gatott. Ez volna, ez a vékony, izzadtkezű, útálatos, lehetetlen
ember. Akit már meg is vertünk. Nem lehet tisztelni. Mentő

gondolat is feltámadt bennünk, hátha hazudik. Hátha nem ő

Gorek. Hátha az egész csak csalás, holnap reggel döngő lép
tekkel nyitja ki neki az ajtót maga a fogházigazgató. A tizen
két fogházőr sorban áll majd a folyosón és a hájas puffadtké
pu fogházigazgató alázatosan hajlongva mutat neki utat.

- Parancsoljon... .
Reggel a legelső dolgunk volt suttyomban megkérdezni az

őrt. Barátságos viszony fejlődött ki már közöttünk ezen hóna
pok alatt és közénk valónak éreztük.

- Ez a Gorek?,
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- Ez, - mondta bizalmasan az őr. - Gorek Tivadar. A
harangöntő fia.

Ez a mondat új színnel gyarapította Gorek nálunk meg
tépázott hírnevét. Harangöntő? Erről nem hallottunk. S bár az
előbbi legendák elmosódottaknak látszottak, az új hir egészen
új lehetőségeket nyitott meg.

Laszenyik volt a legbátrabb közöttünk. Egyedül ő érthe
tett ennek az embernek a nyelvén. Hiszen Laszenyík útlevele
ket hamisított és ő is bejárta Európa különböző államait. Tet
szett neki a megbizatás, hogy ő kezdjen beszélgetést Gorekkel,
szemüvege csillogni kezdett, arca kipirult, Laszenyik most
olyan volt, mint egy jeles diák felelés előtt a katadránál.

Egy darabig krákogott, kereste a szavakat, Goreknek ez
elég volt ahhoz,. hogy visszanyerje elvesztett egyensúlyát. Ek
kor látszott meg először, hogy mi adta a hírnevet ennek a kis
embernek. Csak az esze. Be sem várta, míg Laszenyik mond
valamit, ő maga kezdett el beszélni.

- Nem baj az a pofon. Többet is kaptam már az életben.
Különösen akkor, amikor Párisban a Crillonban voltam kukta.
Mert tudják az urak, ott kezdtem a Crillonban. Én sohasem
adtam alább. Egyszer egy szakács olyat vágott a számra, hogy
két fogam kiesett. Megkóstoltam ugyanis az ételt, ami a walesi
hercegnek készült ...

A cella máris elfelejtette, hogy nem egy hatalmas óriás
ül az ágyon, tátott szájjal bámultuk, amint elkezdte meséit.

Gorek hamarosan megnyerte nálunk is a csatát. Most már
mi meséltünk róla a többieknek. Mi hencegtünk vele, hogy mi
csoda vendégünk van. Kiszínezve adtuk tovább a sétán az ő

elbeszéléseit. Többek között elmondottuk, hogyan szökött meg
a nizzai fogházból. Elfogták s betették egy nagy terembe. A
nagyterem nyüzsgött a kis betörőktől, nagy szélhámosoktól s
az olyan szegény fickóktól, akiket csak vagabundálásért, csa
vargásért ítélték el. Egy ilyennel barátkozott össze Gorek a niz
zai fogházban s ez a német, mert német volt szegény, elmon
dotta, hogy ő már másnap szabadul. Boldogan újságolta a hírt.
Goreknek mi sem kellett több, elhitette vele, hogy ő egy nap
pal később kerülne szabadlábra, de a hajója Génuából indul.
Ha majd szólítják a német nevét, ő fog jelentkezni helyette.
S így szökött meg, nemsokára hetedhét országon túl volt már,
amikorára Nizzában rájöttek, hogy a Gorek néven ott maradt
szegény egyén nem Gorek, hanem Hans Kiefenböck ham
burgi hajömunkás, aki eljött szerencsét próbálni Olaszor
szágba.

Igy folytak napjaink örömben és változatosságban. Ha
talmas dáridókat csaptunk és nem törődtünk azzal, hogy köze
lednek a tárgyalások időpontjai.

Egy szép napon Goreket lehívták az irodába. Kicsit zavar
tan jött vissza. Alig lehetett kivenni belőle egy-két szót.

Csak estefelé árulta el, hogy a felesége meghalt.
Mi tisztelettel hátrább vonultunk. Ö azonban közénk jött
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és néhány mondat után már a régi vidámsággal mesélt. Ez a
viselkedés nem tetszett nekünk, akinek a felesége meghal, az
legyen szomorú és sírjon. Amikor Magyarnak meghalt a fele
sége, két hétig nem szólt senkinek egy szót sem. Egy hétig csak
kenyéren és vizen élt. S még azután is szomorú volt, míg csak
el nem ítélték tízévi fegyházra.

Gorek tárgyalásának napján történt a tragédia. Este jött
vissza a cellába s mi abban a biztos tudatban álltuk körül,
hogy felmentették. Fütyörészve lépett be most is az ajtón, aj
kát elbiggyesztette, fejét lehorgasztotta, de zsebredugta a ke
zeit.

- öt év, - mondotta - öt év. - Azán nem beszélt
többet.

Csak másnap tudtuk meg tőle és az őröktől az ügyet. Go
rek apja harangöntő volt a fővárosban. Ö szállította a legszebb
szavú, legnagyobb, legdíszesebb harangokat a keresztény
templomoknak. Száz és száz falu hirdette Gorek mester mun
kájának szépségét és dicsőségét, de ő nemcsak harangjaira
volt büszke, hanem családjára, fiaira is. Mind tisztességes,
nagyszerű emberek lettek. Kettő az üzemben dolgozott és úgy
volt elintézve, hogy ezek veszik majd át a harangöntést. Csak
Tivadar ütött ki a többiek közül, Fantasztikus fiúcska volt
már kezdettől fogva. Mikor pedig tisztába jött azzal, hogy apja
önti a harangokat, amelyek olyan szépen szólnak, melyek
majdnem egy egész országot láttak el hanggal, romantikával,
rémülettel, ha tűzről, viharról vagy halálesetről volt szó és
Tivadar megváltozott. Tizennyolc éves volt ekkor és egyszer
azon lepték meg, hogy egy kész, de el nem szállított harang
körül ólálkodik s egy vasdarabbal ütögeti. Valóságos táncot
lejtett körülötte s próbálgatta mindenütt, Aztán megpróbálta,
hátha fel tudja fordítani, hogy bele bujjon. Egy szép napon
eltünt, ekkor már húsz éves volt és megkezdődött "karrierje".
Híres betörő lett belőle. Mindig ügyesen csinálta a dolgát.
Volt valami polgári mestersége is. És senki se gyanakodott rá.
Csak apja tudta, az öreg becsületes harangöntő, hogya fia mi
lyen útra tévedt. Szégyelte magát, társaságban azt mondta,
hogy ő tulajdonképpen megcsalta az embereket, hiszen mínd
ezideig a harangokban az ő élete szólt. És ez a fiú hamis önt
vény.

Gyönyörű leveleket írt fiának külföldre. S már-már meg
nyugodott, mikor azt a hírt kapta, hogy a fiú a francia tenger
parton portás lett egy híres szállodában. Erről a portási idő

ről még maga Gorek mesélt nekünk. A ragyogó estélyi ruhák
ról, az ezer frankos szobákról, a bárokról, és a tengerről,

amelyet nem lehet leírni. "Ott maradtam volna, ha éhezem is,
- mondotta lángoló szemekkel, lázasan Gorek. - A tenger
miatt. Mit tudják maguk, mi az, amikor reggel, mint egy há
lyog elvonul a pára a viz felől és ott van előttünk az óriási kék
víz. Vagy este, mikor megindul a hullámverés és egy kis csó
nakban, motorral kirobogunk egy-két kilométert. Aki még nem
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félt soha életében, az ilyenkor éjszaka megrémül a mélység
től." De Gorek itt sem nyugodhatott. Egy kis korcsmában is
merős hangok ütötték meg a fülét. Egy nagyobb társaságban
két úriember betörésről beszélgetett. Odament hozzájuk, akik
elképedve vették tudomásul, hogy le vannak leplezve. Inkább
bevették a bandába, melynek feje egy belga fes1őművész volt.
Csak aranyat, elefántcsontot, értékes képeket és régiségeket
loptak. Hónapokig nem leplezték le őket, mert a banda másik
vezére a montecarloi rendőrség helyettes főnöke volt. Gorek
nem csinált mást, csak az orgazda és a banda között közvetí
tett. A dolog valahogy mégis kiderült, mert a sors megelégelte
a sikereket. És éppen egy egyedülálló svéd özvegyasszony vil
láját rabolták ki, aki ott élte utolsó napjait a Rivierán va
gyona romjaiból. Egész családja meghalt s ő abból élt, hogy
értéktárgyait eladogatta. Hiszen mirevalók ezek a halál után.
A leleplezés után Gorek a nizzai börtönbe került, ahonnan
megszökött és kalandos úton hazajött országába. A monte
carloí rendőrt Korzikába száműzték, az olasz Beppo Novárá
ban került rendőrkézre és öt évet kapott a belga festőművész,

aki. Gorek szerint csak azért lett betörő, mert egy vad, tüzes,
francia színművésznő volt a barátnője- s kilenc évig partot rak
hat Antibesban. A kényszermunka nem tréfadolog. Gorek
egy darabig idehaza bujdosott, azután a rendőrség rátette a ke
zét. Az öreg harangöntő mindent megpróbált, hogy kiszaba
dítsa. Szegény becsületes ember váltig esküdözött, hogy az
ő fia jó fiú. Ű ismeri a fiát ... A tárgyaláson is remélt. Mindig
bejött a fogházba s ha az őröket kérdeztük volna meg, azok el
mondották volna, hogy Goreket, a legendás hírű betörőt ho
gyan símogatta apja. Az újságoknak nem hitt. "Az újságok ha
zudnak" - mondogatta. A tárgyaláson majd kiderül.

A tárgyaláson valóban kiderült. Az elnök felolvasta Gorek
bűnlajstromát. Egy óra hosszáig tartott, míg ismertették évek
óta elkövetett cselekedeteit. Lopások, betörések sorozata, vál
töhamísítás, rablásí kísérlet, okmányhamisítás, orgazdaság ...
Az öreg Gorek, mesélték nekünk az őrök, mind izgatottabb
lett. Szelíd, kék szemei megteltek könnyel. Kis négyszögletes
ajkán végighuzogatta ujjait és tétován nézett körül. Igaz volt
minden vád és ő ennek az embernek apja. Az újságokban úgy
fog megjelenni a cikk. A harangöntő Gorek fiát eIítélték. Az
újságok nem kegyelmeznek, nem nézik, hol gázolnak bele egy
életbe, nekik csak az a fontos, hogy az embereket kiszolgál
ják. A harangöntő Gorek fia... És amikor az ítéletet kimondták,
Gorek hiába kereste apját a teremben. Most már rossz előér

zete volt. űgyvédjéhez fordult. Az elnök rá is szólt, hogy hall
gassa végig tisztességesen az indokolást. Az öreg Gorek azonban
botjára támaszkodva, görnyedt háttal hazaindult és otthon fő

belőtte magát.
Egy sor búcsúlevelet nem hagyott hátra, de mindenki

tudta, hogy a bánat ölte meg. Goreket ettől kezdve a fogház
ban lenézték. A mi cellánk sem tudott beszélgetni vele, külön
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Aradi Zsolt.

zárkat kellett neki adni s végül odakerült a végső állomásra:
a szörnyeteg Jakabhoz, a betegszobába.

- Apagyilkos, - mondta neki a szemébe nézve mikor kivo
nult a cellából, - Laszenyik, az útlevélhamisító és az egész
fogház igazat adott neki.

G. K. CHESTERTON:

A SZAMÁR

Röpült a hal, az erdő bandukolt,
A tüskén füge nyílt ám,
Mikor piros lángot lehelt a hold,
Akkor születtem, nyilván.

Fejem nehéz, a torkom nyöszörög,
Füleim lassú szárnyak,
Én jelzem itt a csúnya ördögöt,
Allat vagyok, csúf állat.

Csak ütnek engem, megvetett vagyok,
Csak szitkot szór a nép rám,
Vesszőznek engem, mégis hallgatok,
Titkom megőrzöm némán.

BolondokI - nékem is volt ünnepem,
Szelíd és harsogó volt,
A boldog zaj fülembe gyűlt nekem,
S előttem pálma bókolt!

Horváth Béla fordítása.
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