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MEZESKALACS
Bencs Fülöp csak lődörgött a többi vásáros között,

mintha valójában ott sem lenne a vásáron. Ide-oda járatta
a szemét, de semmi sem kötötte le hosszabban s azok közé
a sátorok közé is betévedt, ahová csak asszonyok járnak.
Az ismerősök mellett is elment, csak úgy szó nélkül. Súlyos
csizmáját lassan és megfontolva tette a szétgyúrt sárba és
állandóan dobálta a vállát, hogy helyére billentse ahalenát,
mert az majdnem minden lépésnél lecsúszott a tolongásban.
De később ezzel sem törődött. Az ördög ét is, arra való a
szíj, hogy le ne essék. No, tényleg, lefelé lógva ott is maradt
a vállán. És Bencs Fülöp a ködrnön alá dugta a kezét és to
vább ődöngött a többi vásáros között.

És már régóta azon gondolkozott, hogy miért is jött ő

ide tulajdonképen. Nincs itt semmi munkája; nem tudja, mit
kellene vásárolnia, bár kellene valamit venni, mert a vásár
azért van, hogy vásároljanak. Bizony még sohasem volt
olyan eset, hogy csak úgy minden nélkül elmúljon a vásár.
Csakhogy mindazt, - és épen itt a hiba - amit vásárolni
kellene, Anna tartja emlékezetben és neki kell őt figyelmez
tetnie. Persze, hogy Anna. Ű. Anna azonban otthon maradt,
s íme, az egész vásár el van rontva. ördög vigye, jobban meg
gondolhatta volna, mert alig van fontosabb dolog a vásár
nál. Az igazán nem számít, hogy tegnap ismét egy kissé el
náspángolta; azért a bordaját nem törte össze, - hisz semmi
sem került a keze ügyébe és úgy puszta kézzel nem verhétte
meg nagyon. E miatt bizony eljöhetett volna. Az is igaz,
hogy neki sem kellett volna öt olyan csekélységért rögtön el
náspángolní. Nem. De hát hadd tanulja meg ... Azért még el
jöhetett volna ...

És bizony maga Fülöp is azt hitte sokáig, hogy mégis
csak eljön.

A dűlőn végignézte a rozstáblákat, Pavúk házától is visz
szanézett, de Anna nem mutatkozott az úton. Mindenki meg
mozdult, ahány láb csak akadt a faluban, de Anna otthon
maradt. És vele otthon maradt mínden vásárra való bölcse
ség. És ami a legrosszabb; valami mintha állandóan azt
súgta volna a fülébe: - Ej, Fülöp, semmiségért verted meg.
Még rossz szóra sem volt elég ok és te rögtön olyan harago
san rohantál neki, mintha összedőlt volna a világ. Ej, Fülöp,
bizony még nem vagyunk messze a farsangtól, aha, még a

* Jozef Hronsky a mai szlovák regényirodalom ismert alakja.
1896-ban született Zólyomban. Munkáiban a szlovák nép és falu
életét dolgozza fel.
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rozs sem virágzott és már téged meghordoznak a faluban:
hát annak az Annának sincs jó sora ennél a Fülöpnél, már
meg is verte. Hm, ezt bizony alig lehet elkerülni... - De
hát tanulja nieg - védekezett most Fülöp, s mivel ebben
a pillanatban kissé meglökték, hát belerúgott csizmájával a
latyakba és sárral szöktette be azokat, akik körülötte tolong
tak. De tovább is megmaradt a maga igaza mellett. - Ta
nulja meg... Koren András mindjárt a házasság után két
hétre meglette ezt és nem dőlt össze a falu. Sőt most már
nyugalom van a házban és ő maga hajtogatja, hogy ez a
módszer többet ér, mint négy esküvői prédikáció.

:lts mindez újból kezdődött volna, ha valaki meg nem
fogja a halanájánál. Fülöp föltekint; azt hitte, hogy a besá
rozottak közül húzza valaki a kabát ujját. De a fölvégi
Gyurian Veron állott előtte.

- Csak úgy elmennél az ember mellett, Fülöp, - szólí
totta meg Veron és ide-oda forgott aszerint, hogy merre ta
szították hátán a kosarat.

- Meg is történhetett volna, annyi itt az ember, mintha
ma ingyen adnának mindent.

- Úgy bizony. De hát te csak magad vagy itt, Fülöp?
Fülöp először csak ránézett Veronra és csak azután

mozdult a nyelve. Jól meg kell gondolni: Veron furfangos
teremtés és nem tudni, miféle ördög súgj a neki, hogy pont
Anna iránt tudakozódjék. Merthogy azzal a kérdéssel Annára
célzott, az nem kétséges. S Fülöp míndjárt rosszat sejtett; a
válasz előtt erőset rántott a vállán.

- No és ... mért nem lehetnék magam?
- Csak úgy, csak úgy, - nevette el magát a ravasz.

Veron és kissé csúfolódva mcsolygott. - Én míndjárt gon
doltam, hogy biztosan magad leszel.

- No?
- Mondok, Anna. biztosan otthon maradt és Fülöp

azért ólálkodik itt a mézeskalácsosok között.
- Mit? Én?.. - És körülnézett. Ennek aVeronnak

igaza volt: mézeskalácsos sátor rnézeskalácsos mellett és
mindenütt csupa gyertya és tükrös piros szív.

- No, csak, no, osak ne ugrálj; de mondanám, neked nem
kellene mindent csak Annának megvenni, nekem is vehet
nél egy mézeskalácsot, Fülöp.

De a kinevetett Fülöp rá se nézett többé. Lejjebb húzta
a szemébe a kalapot, morgott valamit és rögtön elfordult.
Mintha még jobban megmerevedett volna attól a kacagástól.
Az első két sátor mellett csak úgy elment, semmit sem lá
tott belőlük. A harmadiknál megint feltolta a kalapót a régi
helyére. A negyediknél megállt. De a mézeskalácsosra most
sem nézett rá. Még mindig Veronra gondolt és semmi nem
jutott eszébe. Milyen nyelves és mindenüvé odaviszi az ör
dög, ahol nincs rá szükség. A tegnapi esetre akarta emlékez
tetni, és... Furcsa nőszemély, belekeveredne olyasmibe,
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amihez semmi köze sincs. Törődne inkább önmagával! Per
sze, az egyik farsang elmúlik a másik után és ő még pártá
ban van. Minek emlegeti Annát?! No, és ha akarna, mézes
kalácsot is vásárolhatna. Lenne kinek. Anna nem fut ki min
den pillanatban a fal alá és nem teszi ölbe a kezét, hogy
csak ügyelbeseélíe az. időt. Anna ... Hogy annak éppen teg
nap este kellett! megtörténni ...

S mikor a sátorba nézett, rögtön hangosan hozzá s
tette:

- Persze, veszek neki egyet, veszek.
Mintha a vér is kissé az. arcába tólult volna ettől a gon

dolattól. Ez csak azért volt, mert észrevette, hogy hirtelen
megbékélt Annával szemben és e miatt kissé szégyenkezett.
Elfordult, kiköpött és egy pillanat múlva a szíjgyártók kö
zött gyúrta a sarat.

Megszemlélte az. összes lógó gyeplűt, bár neki csak
ökrei voltak, kicifrázott ostorokat, zablakat és magukat a
szíjgyártólmt. S hogy lassan belőlük is kifogyott, ugyanilyen
figyelemmel mélyedt el a gerencséreknél. Igy járt körül az
egész vásárban, míg végül is újból a mézeseknél találta ma
gát. Azonnal bement az. első sátorba. Tizennyolc krajcárért
hatalmas, rózsaszínre festett mézeskalácsot vett. De mikor
kikerült, Anna biztosan pórul. jár, ha a közelben lett voilna.
A mézeskalács sehogy sem fért be az ujjba s a halena belső

zsebébe is csak az egyik felével.

* * *
De a Fehér Kő alatt már megint megbékélt Fülöp. A

vásárfiával rögtön hazafelé índult. Rajta kívül még senki
sem hagyta el a vásárt. Nem volt itt senki, azért békélt meg.
Már gondolhatott Annára és magára, mert lassan minden
rossz elpárolgott. A szomszédék szolgáját, akivel kapuja
előtt találkozott, csak úgyelengedte, hogy egyenesen az. is-
tállóba meaessen. Bizony, bizony, már az ajtóban nevetett.
Mert nevetséges dolog volt az, ami ezután következett, Fülöp
először az alacsony padlást nézte meg, s csak azután tekin
tett szét az istállóban. Előhúzta a sarokból a pelyvatartót és
zsinórból csomót csinált rajta. Azután. rákötötte a mézeskalá
csot s felakasztotta a Virág szarva fölé. Virág ugyan módfö
lött csodálkozott, mert ilyesmi még nem lógott a jászolon. s
azt is furcsállotta, hogy Fülöp olyan magasra tette azt. Bizony,
hiába ágaskodott utána.

A mézeskalács szép lassan elkezdiett forogni a sodrott
madzagon és, egyszer szép Sárga, rózsákkal kifestett oldalát
mutatta, másszor csak az égetett és cifrázatlan fonákját. De
Fülöpnek igy is tetszett Mert ezt jól kitérvelte. Anna hamaro
san idejön, hogy megfejje a Virágot. Kitűnő szeme van, meg
kell látnia, a mézeskaláesot, ha nem is akarná azonnal. S ha
mégse, hát rövidesen újra itt a fejési idő. A jászolból szé-
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nát kell vetnie, hogy a Virág rendesen álljon, s akkor nem
is nézhet másfelé. Még nevetett is, amikor kilépett az istálló
ból.

De azután összeráncolta homlokát, és mintha semmi se
történt volna, bement a házba. Megette csöndben a levest,
amit az asztal szélére eléje tett Anna. És amikor felesége ke
zébe vette a puttonyt, már megint az udvaron ólálkodott,
hogy belásson az istálló ajtaján. De Anna egy hajszálnyit
sem változott, még azután sem, hogy kijött. Hallotta, mint
önti a vizet az edénybe, mint beszélt a Virággal, de még egy
szempillantást sem vetett felé.

- Még semmi - gondolta Fülöp és kissé mérgelődött.

S arninf sötétedett, Anna még többször megfordult a tehén
körül, de a madzagon lógó szívet egyszerűen nem nézte meg.
Fülöp homlokán növekedtek a ráncok, amikor látta, hogy

.megint változatlanul jön ki a lámpással és a sajtárral. Ez
már olaj volt a tűzre.

'I'ízennyole krajcárt kidobott az ablakon és még meg is
láthatták, amint alkudozott a sátorban. Még hozzá a halena
ujjába sem fért belé, s a zsebben is csak az imádság tartotta.
Az egész úton vigyáznia kellett - és hát mindez hiába volt?
Fülöpnek valóban mérgelődnie kellett. Az istállóba nem me
hetett be és mivel másként nem tudta elintézní a dolgot,
ezen az estéri is elverte Annát.

* * *
Haragja reggelre még nagyobb lett. Az ökröket későn

etette meg, valahogy nem akart bajlódni velük. A nap már
magasan járt, amikor pelyváért ment a padlásra.

Talán az isteni Gondviselés küldte fel ekkor. Alig lépte
át a járót, lépéseket hallotta fal alatt. Hirtelen megállt a
zajra. Jól ismerte Anna anyjának, az öreg Bukovcsiknénak
a járását. Le sem kellett néznie a lyukon, megesküdhetett
volna" hogy ő jött. Hm, könnyű volt eltalálni, mert az öreg
Bukovcsikné most nem is akart csendesen járni. Be sem
ment a konyhába. Megállt a küszöbnél és csak úgy minden
további nélkül rákiáltott Annára:

- Hol van Fülöp?
Anna kiment hozzá és úgy tett, mintha csodálkoznék:
- Itthon van valahol az udvar körül, de mért, mama?

- hallotta a padláson a férfi Anna hangját.
No, a Bukovcsikné megmagyarázta:
- Még te kérded! Az embernek másoktól kell megtud

nia, te egy árva szót nem szólsz, De mondom neked, hogy
azonnal jős,z velem! Én nem azért neveltelek. hogy mások
ok nélkül tönkretegyenek. Azt hiszed, nem tudom, ha te nem
is mondod, hogy tegnap megint elvert? ..

Fülöpöt míntha valaki oldalba bökte volna. Már majd
nem ledobta a pelyvatartót és visszaugrott a lépcsőről. Csak
hogy akkor vidáman elnevette magát Anna a fal alatt.
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- Az,t mondia, hogy engem?
Bukovcsikné csak bólintott.
- Ki mondta azt magának, mama?
- Hogy ki mondta? Hullesek szomszéd még este hoz-

zánk rohant.
Anna megint nevetett.
- Még jó, hogy nem hallja Fülöp, mert Hullesek néné

nek baja lenne. Azt is megbánta, amit tegnapelőtt tett. A vá
sárról mézeskalácsot is hozott ...

Fülöp úgy érezte, mintha valaki megsimogatná a szívét,
De most gyorsan a gerendához rohant és törnni kezdte a

tarlót. Csak akkor csavargatta a fejét, mintha nem értene
valamit, amikor észrevette a rnézest a Virág fölött. Amint
járt a padláson, újból mozgott, forgott a mézeskalács: egy
szer a rózsákkal kicifrázott oldalát mutatta, másszor meg az
égettet, a közönségeset.

Vájlok Sándor Iordítása.

A. E. HOUSMAN:
r

GYOMLALTAM
, ,
ES KAPALTAM

Gyomláltam és kapáltam,
És nőtt a sok virág.

Nem kelt el a vásárban,
A színe volt hibás.

Szétszórom a szeleknek
A megmaradt magot,

S azoknak, kik keresnek,
Mikor már nem vagyok.

A mag között pusztíthat
Madár és zord .ídő,

De mint magányos csillag,
Itt-ott egy szár kinő.

Az évek visszatérnek,
Tüzes tavasz ragyog,

Kitűzik bús legények,
Mikor már nem vagyok.

Imecs Béla fordítása.
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