
KÜRTHY MIKLÓS:

A KALAUZ

A vonat rohanvást szelte az utakat, mezőket és a földeket
Konokul, egyhangúan zakatolt, mitsem törődve a fülkében
egymásmellé zsúfolt életekkel. Különböző célok felé igyekez
tek - különböző sorsok. A jegyét azonban mindenki egyfor
mán megváltotta. mert ez volt a szabályzat. És a szabályza
ton ridegen őrködött a kalauz. Isten tudja, hányadszor járt
már ezen az útvonalon, fejében zakatoltak az állomások, ő pe
dig merev arccal lukasztotta a jegyeket és ügyelt a szabályzat
ra. Kötelességtudásból, megszokásból - unalommal. Ez a há
rom szó töltötte be életét. Büszke volt a kötelességtudására,
arra, hogy az ő vonatára nem szállhatott potyautas és senki
sem utazhatott tovább egy állomással, mint ameddig a jegye
szólt. A kötelesség belefagyott a lelkébe s minden mással
szemben érzéketlenné vált. Markát évek óta beidegzett moz
dulattat nyujtotta az utasok felé s azok lázasan kotorászták elő

a jegyet, mintha ezzel is siettetni akarnák a vonatot. A cél
felé, ahová el akarnak érni. Hogy azután még tovább is robog
a vonat, amíg végső célját el nem érte, az őket már nem ér
dekelte. Mindnyájan csak a magunk célját látjuk, ami azon
túl van - számunkra már nincs is. Egyedül neki, a kalauz
nak nem volt célja. Világosan látta az egész körforgást, hogy
a végállomástól minden újra kezdődik s éppen ezért nem is
érdekelte. Uralkodott az utasok, célok és sorsok felett. Akár
csak a gép, ő sem vett tudomást a fülkében ülő emberekről.

Ki hová utazik? Esküvőre, vagy temetésre? - oly mindegy
volt. Kötelességüket pontosan teljesítették: a gép meg ő. Ke
zében a lukasztóval a pártatlanság és könyörtelenség gigászi
szimbólumává magasodott. A maga útvonalán ítélt, uralkodott.
Bíró volt.

Igy tartott ez már évek óta. És egy nap megbetegedett a
kalauz. Furcsa, szaggatott köhögés szakadt fel melléből, tü
dejébe éles fájdalom hasított.

Letántorgott az uccára, Agya kábult volt, lépni is alig tu
dott. Cél nélkül ődöngött. A körülötte járó emberek egyszer
egészen picinyekké zsugorodtak, máskor meg óriásivá növe
kedtek szeme előtt. A láz kigyöngyözött a homlokán. Hirtelen
valami vad vágyat érzett, hogy vonatra üljön. Vonatra, ahol
egész életét töltötte. utazni! Repülni síkságokon és hegyeken
át, mint ahogyan eddig. Tudta, hogy akkor meggyógyul.

Soká tartott, amíg kiért az állomásra. A legelsőnek be
futó vonatra felszállt. Úgyis mindegy, hová megy - ötlött
eszébe homályosan. Csak az a fontos, hogy száguldjon, hogy
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a hűvös levegő arcába vágódjék ! Úgy, mint eddig.
Amikor megállott a kocsi folyosóján s hátát a falnak tá

masztotta, mélyet lélekzett, Felszabadult akart lenni, boldog
és könnyed. Hiszen itt van! Száguld vele a vonat! Mintha re
pülnének! A zökkenőket nem is érzi. De... de valami baj
van ... valami különös van itt, '" maga sem tudja ... mí, sze
me előtt vörös karikák táncoltak, jóidőbe telt, amíg megtisz
tult a látása.

Rémület hasított agyába. Egyszerre rádöbbent, hogy mi
az, amí olyan, olyan nehéz, szorongó érzéssel tölti el. A kocsi
fekete volt. Révetegen megsimogatta homlokát. Kiáltani sze
retett volna, de a hang csak nehezen szűkölt a mellében. Ek
kor, mintha valami titokzatos erő kényszerítette volna, oldalt
fordult. Feketeköpenyes férfi állott mellette, aki széles kari
májú fekete kalapot viselt. Arca beleolvadt az őket körülvevő

félhomályba, körvonalait sem lehetett látni.
- Új utas? Lám, lám, szaporodunk szépecskén - fordult

feléje az Idegen. Hangja rekedt volt, suttogó.
Megborzongott. Hidegség szaladt végig hátgerineén.
- Kérem ... szépen ... - szedte össze magát nagynehe

zen - én... olyan... furcsa... nem is... tudom .. , mi
ért ... fekete ez a kocsi? Itt... minden olyan furcsa ...

- Furcsa? - a feketeköpönyeges férfi fojtottan neve
tett. - Lehet. Itt minden furcsa, amíg az ember meg nem
szokja. Itt minden más, mint azon a vonalon, amelyen eddig
maga utazott. Itt én vagyok a kalauz s én ítélek a sorsok fe·
lett.

Kinézett az ablakon. Athághatatlan sötétségbe ütközött a
szeme. A vonat robogását csak érezni lehetett a kattogás
gyors, robogó üteméből. Sűrű szikraeső záporozott el az ab
lak előtt. Szerteszét villantak a szikrák és a nyitott ablakon
át hidegség csapott be. összébbhúzta kabátját és a fülkeaj
tóhoz lépett.

'- Fázom - szólt hátra didergő hangon. - Bemegyek.
Rémülten ugrott vissza a fülke ajtajából. Odabenn feke

tébe öltözött férfiak, nők és gyerekek ültek. ösztönösen té
vedt tekintete a maga ruhájára. Fullasztó érzés lopakodott a
torka felé. Ű is feketében volt.

A másik élesen, gúnyosan felkacagott. - Csodálkozik?
Felesleges, higgye el. Meg kell szoknia, hogy aki erre a vo
natra száll, annak feketében kell lennie.

- Nem ... nem akarom - furcsa, nyöszörgő hang tört
elő amelléből. - Le akarok szállni. Hol lehet leszállni, kol
léga úr?

- Sajnálom - felelte az Idegen - de erről a vonatról
csak a végállomáson lehet leszállni.

- De én nem erre a vonatra akartam szállni! ~n ...
- Az teljesen mindegy, hogy maga nem ide akart jönni.

430 " I c. I I • ,.



Akik ide jönnek, azoknak ide kellett felszállniok. Akár akar
nak, akár nem!

- Le akarok szállni - ismételte konokul. A vér zúgva
tódult agyába.

- Ne vitatkozzékl - mondta élesen afeketeköpönyeges
férfi. - Ezen a vonaton én vagyok az úr. Én parancsolok. Itt
mások a szabályok, mint azon a másik úton, mondtam már.
Ezen a vonaton mindenki csak egyszer utazhatik. Igaz, azt hi
szem, nem is vágyódnak többször rá - nevetett metszőn.

- Mennyit kell fizetni ezért az útért? - kérdezte da-
dogva.

- Mindenki más összeget fizet. Ez már különböző.

- Hol... kell fizetni?
- Majd a végállomáson. Itt mindenki a vágállomáson

fizet - mondta a Másik és kibámult az ablakon.
- Mitől függ, hogy ki mennyit fizet? - A szavak üresen

kongtak a sötétben. A feketeköpönyeges visszafordult az ab-o
laktól. Ránézett. Szeme parázslott, akár az iménti szikraesö az
ablak előtt, de úgy tetszett, mintha ez a fény nem is a szem
gödréből, hanem nagyon messziről, sok kilométernyi távolság
ból jönne.

-- Az attól függ, hogy ki milyen ember volt azon a másik
vonalon.

A feje zúgott, alig értette meg a szavakat, amint tompán
ütődtek a dobhártyajához. Most már tudni akart mindent, ami
vele itt most történik. Tudni - és érteni.

- Mi köze van annak a másik vonalnak ehhez? Én ott
elvégeztem a munkám becsületesen. Ez más vonal. Amit én
ott tettem, nem tartozik ide.

Az Ismeretlen Kalauz gúnyosan felkacagott.
- Ügylátszik az a baj, kevesen tudják odaát, hogy min

den út és minden vonal ebbe a vonalba torkollik, amelyen
most utazunk. Minden itt folytatódik... és végződik. Maga
például sokat fizet majd- a végállomáson.

A vonat egyhangúan kattogott: a fülkében szótlanul guny
nyasztott a fekete emberek serege. Arról a másik vonalról jöt
lek és valószínűleg kevesen tudták' közülük, hogy utuk egy
szer ide vezet. Ki tudja, akkor talán jobban vigyáztak volna?

- Sokat? Miért? Lelkiismeretlen voltam? Könyörtelenül
lelkiismeretes.

A szemek rnost még jobban parázslottak, izzottak a sötét
ben. Két izzó pont. " olyanok voltak, mint a végtelenség felé
rohanó mozdony két lámpája.

- Igen és éppen ez a baj - felelte lassan, keményen a
feketeköpönyeges. - Könyörtelen volt. Ha egy öregasszony
felfelé kapaszkodott a vonatlépcsőn, nem segített neki. Mert
ez már nem volt a kötelessége. Nem törődött az utasokkal és
könyörtelen bíró volt. Szívtelen.
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- De ... az állásom - védekezett erőtlenül.

- Az állása! - a Másik megvetően legyintett. - Ha
mindnyájuknak, akik azon a másik vonalon uralkodnak és ítél
keznek az összepréselődött kis emberi sorsok felett, szívük
volna, akkor nagyon sokuknak kevesebbet kellene fízetniök a
végállomáson. Maga is sokat fizet, mert nem volt szíve!

A mondatok súlyosan koppantak el a semmibe és hallga
tás ékelődött közéjük.

Szív! Ez a szó most furcsán visszhangzott a fülében. Vala
hogy, homályosan sejtette, mi az. Egyszer régen... elve-o
szett . .. és aztán ...

A kocsi hatalmasat zökkent. Megállt. A feketébe öltözött
kalauz elkiáltotta magát: Végállomás! Leszállni!

Ű is megindult a kijárat felé. Tétován, félve ballagott az
ember, akinek azon a másik vonalon nem volt szíve ...

Kürthy Miklós
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Itt pihentek a Hétvezérek

honfoglalás után, az Óvár

dombján, föl-fölcsapott az énel"

keleti ének, ősi, sóvár, -

asszonyról szőlt, sok-sok csatáról

s az új hazáról, mely övék lett,

folyt a bor s táncra keltek bátor

tüzek mellett a vad legények.

Most a kihalt óvári-dombon

kincskeresők ásója jár,

a levegő mézszagtól illatos.

S lent zsongító hegyikolompon

merengve, csöndes-tétován

hömpölyg sötét medrében a Szamos.


