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HARMÓNIA

Rendesen a fiúk viselik apjuk ruháit. A kabátot összehúzzák,
az ujjakból levágnak valamit, anadrágból felhajtanak és
megvan. Még kifordítani sem kell. Úgy drágább lenne. Jó lesz
a kisebbiknek is. Azután eljön az idő, hogy megnő a fiú. Olyan
már, mint az apja, gimnáziumba jár, vállasodik, gavalléroso
dik. Új ruhát kap, azt hamarosan elviseli és a ruha rövid idő

mulva apjára száll át, aki már megöregedett, nem ad a divat
ra, cifraságra és mindig otthon vagy a ház körül van. A ka
báton bővítenek valamit, a nadrágon derékban kiengednek a
hasnak, a hossza jó. A ruha majdnem olyan mintha új lenne.

Igy volt ez az öreg tiszteletesnél, özvegy Kristofovicsnál is.
Miska fia, a földmérő' mérnök ruháit hordta. A földmérő

persze erdőn, mezön, sárban és tócsában jár, hegyeken bo
lyong, mér, Kiszolgált kabátjai, nadrágjai, amiket a tiszteletes
örökölt, nem a legjobbak voltak. Még behúnyt szemmel sem
lehetett elmondani róluk: "Egészen jók, csak nekem kissé szű

kek és ezért itt van, apám." Széles arcán mosollyal fogadta
a nadrágot az apa. Nem fordult vele az ablak felé, nem húzta
szét, hogy megállapítsa, vajjon nem liszt átengedésére való
konyhai szita-e, csak megelégedéssel rázta meg ősz szakállát:

- Egész jó. Nincs hozzá valamilyen nyakkendőd?

Az atyához vándorolt mínden elkopott nyakkendő is, fol
tos ing, szétfeslett szvetter, csámpás cipő, sőt nem egy sárga
lábszárvédő elszakadt kapcsokkal. Mi van abban, hogy a sa
roknál kissé elkopott? Az öreg úr örömmel hordja a nadrág
alatt, mert meleg.

Miska jó fiú volt.
Ha kijött a városból apját meglátogatni, mindig hozott va

lamilyen ajándékot. Egyszer öreg bugyellárisát ajándékozta
oda ezüst tízkoronással, máskor bícskáját törött dugóhúzóval,
pincset szalag nélkül.

A pinesre megjegyezte:
- Ilona vegyen fekete szalagot és varrja rá. A kalapós

olcsón kivasalja és olyan lesz, mint az új.

* Janko Jesensky a modern szlovák irodalom legkiválóbb képvise
lői közé tartozik. Pályája elején verseket írt. Később rátért a prö
zára, amely tulajdonképp az ő igazi költői területe. Novelláiban a
szlovák lélek vonásait dolgozza fel, írásai ezért hűséges képet adnak
az egyszerű szlovák emberről. Az utóbbi időben különösen nagy si
kert aratott Demokraták c. regényével, amelyben a szlovák intelli
genciát mutatja be görbe tükörben. - Ez a novellája legsikerültebb
írásai közé tarozik. A szlovák jellem és lélek rajza.
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- És nincs a pineshez valamilyen fekete kabátod, amit
már nem hordasz?

- Talán akad.
Akadt is. Nem egészen modern, nincs olyan széles válla,

amely nem fér be az ajtón, gallérja, amely a fülig ér és csik
landoz, hosszú szárnya, hogy söpörsz vele, ha kissé megha
[olsz,

- Csak új bélést kell tétetned, apa. Elhasználtam a toll-
szár és toll törlésére.

- Gyönyörű - dícsérte a tiszteletes úr.
Igy "stafírolta" ki apját.
És nem csupán öreg dolgok voltak azok. Ahogy megszed

te magát a fiú, épúgy gazdagodtak az ajándékok is. Újat is
ajándékozott. Pipát, dohányszítát, pipaszurkálót, zacs
kót, öt szivart, újévkor kalendáriumot. És egyszer, amikor az
öreg úr meglátogatta a városban és hóna alatt bőrönd helyett
faládát cipelt, a fiú szégyenkezett. Meggyőzte magát és aty
jának ajándékozta új, modern, vászonnal bevont gyönyörű

bőröndjét, amelyen a vásznat sárga bőrnyelvecske kapcsolta a
gombokhoz. Fogója a vászon alól kivert, masszív pléh-alapból
emelkedett ki. Belseje tiszta, vöröses béléssel, szíjakkal és ol
dalt gonmbolható zacskóval.

- Néha utazol is apám, és mindig ezzel a ládával jársz.
úgy gondoltam ...

Az apa megölelte fiát. Kezét vállára tette és fejét először

a fiú arcának jobb, azután a bal feléhez hajtotta. Remegett és a
szép ajándékon megindulva majdnem könny szökött a sze
mébe.

- Igen, ép a püspökhöz készültem egyházi ügyben - bi
zonygatta egy kis idő mulva, amikor a hirtelen öröm elült
szívében és érezte, hogy elég erős lesz a hangja és nem re
meg meg.

- Köszönöm neked, fiam. Megörvendeztettél. Régóta vá
gyódom ilyen bőrönd után. Gyönyörű.

*
Ha az embernek új bőröndje van, útja is akad. Néha ne

hezebb bőröndöt találni az úthoz, mint utat a böröndhöz. Ha
másért nem, az új bőröndért kell utazni.

A tiszteletes úr a lehető legszebben öltözött fel a püspök
höz utazásra. Minden, amit magára vett, valamikor a fiáé volt.
A bélés nélküli fekete kabát a szárnyakkal,· amelyek olyanok
voltak hátulról, mint a mammut fülei. Nem lehetett őket rende
sen begombolni. Ilona persze elfelejtette kivasaltatni. De a
tiszteletes úr nem vette észre. A sárga lábszárvédökön megfe
szült a nadrág, erősen kíduzzadt, Nem lehetett egészen le
engedni, a lábszárvédő kilátszott alóla és a lába olyan volt,
mint a karó, Szalag nélküli fekete kalap. Ilona, persze elfe
lejtett varrni rá. De ezt sem vette észre. Esernyő, amely az el-
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szakadt drótok miatt nagyon elhajlott a nyéltől. Ilona elfelej
tette megjavíttatni. No, és az új bőrönd.

Bele se nézett a tükörbe. De ha nézett volna is bele, csak
az új bőröndöt látta volna, amit a kezében tartott. És .ha egé
szen meglátja is magát, nem vette volna észre, mint kiabál az
új bőrönd mellett a kalap szalag, a fekete kabát vasaló és bé
lés, a nadrág mozgás, a lábszárvédő szabadság és friss levegő

után. Tegyük fel, hogy ez a kiabálás valódi és a tiszteletes úr
meghallja. Akkor is valószínűleg azt gondolná: "Mit ér a kül
ső! Hiúságok hiúsága. Az a fontos, ami alatta van. A tiszteletes
látható." Ilona sem vett észre semmit. Csak a papot látta, a
nagyságos urat ...

Hajnali négy óra volt, amikor az öreg úr a városba érke
zett. Fiát nem akarta felébreszteni. Lenyugodott egy padra a
városi parkban. Bőröndjét, mínt valami kedves gyermeket,
ölében karolta. Mélyen lélekzett és eltökélte, hogy nem szuny
nyad el, hogy drága bőröndjét el ne lopják.

Sötétség és csend. A langyos és kellemes tavaszi levegőn

könnyen lélekzett az ember. A tiszteletes felütötte fejét és az
égre bámult. Az égbolt fekete és a csillagok még teljes fény
nyel világítanak, mint a gyertyák egy távoli oltár előtt, ame
lyen nincsen semilyen kép. Csakhogy a tavasz fürge gyerkőc,

nem úgy mint a tél, amely csak úgy jár, mint a vénasszony,
lassan csoszog a papucsban a hideg kövezeten és óvatosan
nyitja ki az éj fekete kapuját. Tavasszal szökellve pirkad, egy,
kettő. Lám, már keleten nyílások támadnak és a város felett
látni, mint veszi fel fehér ingét a reggel. Rádobja a feje felett.
Az ujjai már a park felett vannak. A bokrokon és a fák ágain
át láthatók világos övecskéi, Az út hamvas lett. Egy fiúcska
tüsszentett és a csillagok egy csapásra kihúnytak. A megrésze
gült szárakon már láthatók voltak az új ágacskák, amint ki
dugják apró, zöld rügyeiket. A rigó, az első koránkelő, síp ját
hangolja, a fütyülést próbálja a reggeli előadás előtt. A cinke
vidám csicsergéssel felelt vissza és valahol a sűrűben is rá
nótázott egy madár - a tavasz hírnöke: "Jön! Jön!"

A tiszteletes mégis elszunnyadt
Talán jó fiáról és az új bőröndről álmodott. Látszott, amint

megelégedetten mosolyog, eltátja száját és a nyál kicsurran
hajlott szájaszélén.

A rendőr kétszer is elment mellette, azután megállt és gya
nusan nézett rá. Valami nem tetszett neki az alvó emberen.
Kevés habozás után hozzálépett és megveregette a vállát.

A tiszteletes kerekre tágította szemét, hogy a fehérje is
látszott. Tenyerével megtörülte benyálazott száját és érthetet
lenül bámult a rendőrre.

. - Hol vette ezt a bőröndöt? - mintha a távolból hallaná
a kérdést.

Nem ébredt fel még egészen, csak érezte, hogy itt valami
nincs rendben. Ülve maradt és gondolkodott, mit véthetett. A
kérdésre új bőröndjére pislantott és gépiesen megkérdezte:

- Ezt?
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- Azt, azt. Hol vette? - lett türelmetlen a rendőr. Még
egyszer végignézte a tiszteletest tetőtől talpig és lélekben meg
bizonyosodva, hogy nem téved, sürgette: "Fel! Menjünk!"

- Aztán hova? - kelt fel lassan a megrémült tiszteletes.
- A rendőrségre.

- És miért? - mentegetődzött. - Pap vagyok.
- A papok nem alusznak parkokban, - nevetett a rend-

ör, - Kié ez a bőrönd? Kitől lopta? - kezdte hevesen a
rendőr.

- Isten szavának hirdetője vagyok és a bőröndöt a fiam
ajándékozta.

- Az inkább rendes kalapot vehetett volna magának.
- Ez a kalap is a fiamtól van ...
- Úgy? Ez a kabát is a fiától van, a nadrág is, ez az el-

szakadt lábszárvédő is... Menjünk!
- Mit lehet kezdeni a nyers erőszakkal? - gondolta a

tiszteletes és a szakálla remegni kezdett. Még sohasem volt
rendőrségen és a legrosszabbra számított. Ballagott a rend
őrrel és az emlékezetében kutatott, vajjon mivel igazolhatná
magát és győzhetné meg a rendőrt. Kereste az isteni szikrát,
amely szétoszlatná a sötétséget a rendőr fejében. Ki van az
Istenhez legközelebb? A püspök. Hivatkozott a püspökre:

- A püspök ismer. Kérdezze meg. - A rendőr még egy
szer és alaposan végignézett a tiszteletesen. A dolog kedvé
ért megállt. "Svindler" futott át az agyán, "akárhogy, hiszen
papnak nem lehet ilyen elnyűtt nádrágja. És alatta sárga láb
szárvédő. Hozzá ilyen gyönyörű bőrönd."

- Reggel majd megkérdezzük a püspök urat, - szaladt
ki a száján megvetően.

- Ki van messze az Atyaistentől? Ki van nagyon mesz
sze tőle? - találgatta a tiszteletes. A fia jutott eszébe. Ha
nem lenne fia, nem lenne bőröndje, a ládával járna és nem
lenne rendőr. A fiú az oka mindennek. - Hivatkozott fiára.
Előre tudta, hogy ha nem segített a püspök, fia sem segít.

*
A tiszteletes az őrszobában töltötte a hajnalt. Nem aludt.

Fél vállával a bemocskolt falhoz támaszkodva igyekezett meg
oldani a rejtélyt, miért ül itt tulajdonképen. Már útközben vi
lágos volt ugyan előtte, hogy az új bőrönd miatt gyanús, ami
nem volt összhangban külsejével, de nem értette, mi csodálni
való van külsején. Hogy Ilona nem varrt szalagot akalapra?
Hogy nem hozta rendbe? Hogy nyakig foltos? Hogy kiduzzadt
a nadrágja és a lábszárvédő kilóg belőle? Hisz mind a fia
ajándéka. Nem lehet, hogy fia az illetlenségig elviselt ruhát,
kalapot, lábszárvédöt adna neki És mégis igy van ... Olyan
lehetek benne, mint egy rabló .

összehasonlította magát az égbolttal. Annál lehet, hogy az
egyik helyen gyönyörűen kék, mint a majálisra menő lányka,
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a másikon egy időben felhő-foszlányok lóghatnak róla, a har
madikon haragudhatik, villámokat szórhat, döröghet szájával,
mint a piaci kofa. Hisz itt sincs összhang és mégis ég van a
kék ruha, a foszlányok, a villámlás és dörgés mögött is... és
itt is pap van a fia kalapja mögött, ha szalag nincs is rajta és
pap van az elkopott ruhában, ha csakugyan elkopott és pap
akkor is, ha nem ládával, hanem bőrönddel jár. Az égen sen
ki sem veszi észre a diszharmóniát. Az emberi diszharmónia
rendőri közbelépést von maga után. Hogy van ez? .

Ezt nem tudta megfejteni.
Reggel minden világosabb az ember előtt.

A rendőr megszeppent, amikor kalap nékül, leeresztett
nadrággal látta a tíszteletest, amint a komiszár elé állt csen
desen és alázatosan és mégis izgatottan, mert az álla remegett
és meghajlott. Magas homlok, szegény összenyomott orr, meg
dagadt nagy szem és benne valamilyen vérrel kevert tompa
fény. Ami a legjobban nyugtalanította a rendőrt, az a tisztele
tes szívére tett kis kéz volt, kicsi, alacsony lába és gyűrűje.

Vékony abrincs, amely a viseléssel megkopott és bevágódott
az ujj ba, majdnem összenőve a hússal.

"Szavamra", 'rezzent meg a rendőr, "ez intelligens, ez
nem lopott."

Szemével a tiszteletes arcába nézett. Nem az elcsípett
rabló zsörtölődése, szemtelensége volt ott, hanem inkább a
sérelem szomorúsága, amely az ártatlan emberrel esik meg.

A komiszár a telefonhoz lépett.
- Hisz az az én papom, - zúgta benne a püspök.
- Hisz az az én atyám, - kiáltott fia, a mérnök.
- Zöldfülű, - mutatott a komiszár a rendőrre, aki az

éjjeli sötétséggel mentegetődzött. - Világítson máskor a lám
pával, mire való az? A tollszárral a homlokát verte, jelezve,
hogy az éjjeli őrnek ez kell, nem pedig az. A hátuljára muta
tott. - Bocsásson meg, tiszteletes úr. Elmehet.

A tiszteletes az ajtó felé indult.
- A bőröndöt, a bőröndöt ne hagyja itt, nagyságos úr,

kiáltottak utána.
Meg se fordult. Sietett a világosságra. A szíve ugyan meg

sajdult: "Kár a bőröndért. Úgy a szívemhez nőtt és mégis
nem kell, nem kell, nem kell. Hogy még egy rendőr elfogj on
és ide hozzon?"

A rendőr utána szaladt, hogy az elfelejtett bőröndöt oda
adja. Amikor elérte, a tiszteletes rákiáltott és a hangja meg
csuklott a fájdalomtól.

- Az Isennek se!
Vakon és zavartan loholt az emberek között. Nem tette a

fejére a kalapot sem, hogy észre ne vegyék, milyen ez a ka.
lap. Amint ment, a nadrágja kezdett felgyűrődnÍ. Lehajolt,
hogy lehúzza, de észrevette, hogy bőrönd nélkül van és így
nem tűnik fel. Úgy hagyta.

- A bőröndöt, a bőröndöt, a bőröndöt! - kiabált utána
a rendőr.
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