
IGNÁCZ RÓZSA:

HÁZMESTERFIÚ

A méltöságos úr megígérte, hogy jóindulatúan támogatja Im
récskét az érettségi vizsga kormánybiztosánál.

- Hálás köszönetern és alázatos tiszteletem, méltöságos
uram! - mondta Citó Mihály. Bokáját őszinte nagyrabecsü
léssel összevágta. Nyalka magyar bajuszát kétfelé törölte a
hatás nagyobb nyomatékáért és felsőtestével könnyedén, ám
<bizonyos öntudatos tiszteletadással meghajolt őméltósága, a
háziúr előtt.

Fehér megyében született Mihály.. Az apja kanász volt
S. gróféknál. Már az öreg Citó is unta a falut és a kom men
cíös kanászkodást,

- Allami állásban Pesten! Mint a sógorom! Nyugdíj
jal! - Az igen! - mondogatta gyakran. - De kanász? Meg
ette a fene!

Addig étette a fenével öreg Mihály a falut s a kommen
ciós cselédi sorsot, míg a fiából városi embert nem faragott.

A legfiatalabb S. gróf Pesten élt. Lovászra volt szüksége,
mert istállót is tartott. Hát ide kommendálta be Mihály az ő

nagyreményű fiát, ifjabb Mihályt.
Citó Mihály, ifjabb, ki is tanulta a várost derekasan. Va

kargatta a lovakat, versenyekre kísérgette a grófocskát.
ügyesedett, csinosodott. Jól szabott lovász ruhájában nyalka
legénnyé serdült. Már a levélkék, névjegyek, virágocskák
küldését-vivését is rá-rábízta a grófocska. Lassanként már
udvarolni is együtt jártak. Mert míg a grófocska odabent idő

zött a művésznőnél, addig ő a művésznö konyháján leste-várta,
hogy mi a legeslegközelebbi parancs.

Kitűnően értett ahhoz, hogy nélkülözhetetlenné tegye
magát. Felfelé nyájas szolgálatkészségben, lefelé az akkurá
tus tekintélytartásban valóságos lángelme volt ifjabb Mihály.
Mert a lefelé és felfelé határát már lovász korában pontosan
megkülönböztette. A művésznő szobalányával, a gömbölyű

budakeszi tramplival amúgy felülről és leereszkedően beszél
getett. Friss jövevény volt Pesten a jámbor Rozi, még akkor
alig pár hónapja szolgálta a művésznőt. Mihály addig-addig
pártfogolta leereszkedő jóindulattal trampli Rozit, míg az egy
napon sírva tett panaszt a szerelern nagyobb előrehaladásáról

a művésznö előtt. Mihálo/ életében akkor következett be a
nagy fordulat. A művésznö ugyanis azt a pajzán ötletet ve-
tette föl, hogy ha már úgy van a dolog, ahogy van, no meg
a baráti viszony szorosabbá tételéért is, a grófi lovász, és a
művésznő szobalánya: házásodjanak össze. A grófocska mu
Iatságosnak találta az ötletet, Rozi hálálkodott, csak Mihály
vakargatta a fejét:
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- Legényszállása van a méltöságos gróf úrnak, megkö
vetem a nagyságos művésznöt, én oda asszonyt nem vihetek.
Az én lovászi rangom honorálása teljességgel csak az én mí
benlétem fenntartására elég

- Nézze, Mihály, - csicseregte a művésznö, - én szer-'
zek magának egy állást. De akkor ugye elveszi a Rosit?

Mihály szeme felcsillant. Csak azt szívlelhette nehezen,
hogy ő ezután ne szolgálhassa a grófo t s önérzetét sértette az
is, hogy neki olyan felesége legyen, akin a nagyságos mű

vésznő ilyen könnyű szerrel adott túl,
- Megkövetem, állami állást?
- A postára gondoltam, Mihály ...
Félév múlva levélhordó volt Citó Mihály és nemsokára

feleségül vette Krempl Rozit. Szép esküvő volt. Maga a mél
tóságos gróf úr és a nagyságos művésznő voltak a tanuk.
Mikor rövid idő mulva Imrécske megszületett, a művésznőt

hivták el keresztanyának. Mert a művésznő, hogyne ment
volna. Szerette játszani a gondviselő nagyasszonyt. Ekkor
már S. grófocska nem lábatlankodott a művésznö körül,
mert időközben megházasodott, de ez a körülmény cseppet
sem zavarta a jó művésznőt. 6 változatlanul pártfogolta a
falu gyermekeit, "jobbágyaimat", amint tréfásan mondogatta.

S a grófocskától örökölt egykori lováset. Citó Mihály le
vélhordét és, családját nemsokára újabb barátja lakásába
házmesternek ajánlotta be.

Ebből is látszik, hogy rendkívül szerenesés ember volt
Mihály. Mert postásnak lenni naev szerenese. Igaz: ügyes
volt, értelmes, derék-szál, katonaviselt legény, de mégis rit
kaság ez: postára bejutni. Sohasem sikerült volna, ha a jó
művésznő a vezérigazgató úrral nem barátkozik. Dehát ba
rátkozott. Népszerű, híres asszony volt s ezt elismerte Mihály,
eleinte különösen, Mert mikor már az egyenruhát felvette,
akkor nem érzett a müvésznö iránt olyan feltétlen hódola
tot. Kezdett már átlátni a városi élet rejtélyes szövevényén.
A postán meg éppen kitanulta az egyenruha összes előnyeit.

Tudta, hogy állami embert szívesen alkalmaznak házfel
ügyelőnek, hiszen az állami egyenruha a becsületesség és
megbízhatóság külső jele. Tekintélyt parancsoló, gömbölyű

pocakot és jó adag önérzetet viselt már Mihály, mikor kissé
már-már leereszkedő [öindulattal elvállalta az újabb állást.
Három éves volt ekkor Imrecske. A kétszobás, kispolgári íz
léssel berendezett lakásban ugyanolyan rácsos -ágyacskában
aludt, mint odafönt, azelsőn, a méltóságos úrék Babcykája.
Imrécske apukáját házfelügyelő úrnak szólították a lakók, a
vicéné úgy köszönt Citóné, Krampl Rozinak, hogy kezitcsóko
lom. Került az ablakra recefüggöny és két egymás mellé ál
lított ágy tetejére. sárga-piros műselyem matyó kézimunka a
Corvin áruház elől. Házfelügyelő apukának volt motorbicik
lije is. És vasárnap délután hajlított hintaszékben olvasta a
hatalmas bérház 'parányi kertjében a Házfelügyelők Szak
közlönyét ...

VIGILIA 259



Gyönyörű volt Imrécske ifjúsága. Egyetlen gyermek.
Szép, mint az apja. Csak az volt a baj, hogy a szellemiekben
Jmrécske kinos-nehezen bukdácsolta végig a gimnáziumot s
talán sohasem végzi el, ha a méltóságos háziúr, Babcy apu
kája és a művésznő volt barátja nem segít. De hát segített..
Olyan ember volt ő, akinek minden csak egy szavába kerül.
S mire Imrécske egyetemre jutott, ment már az előre' hala
dás magától is. Mert Imréeske pompásan táncolt, szép volt.
Kitűnően értett hozzá, hogy mindig az éppendivatos mozga
lommal tartson. Hitvallásául az érvényesülést tartotta. Világ
nézete egyetlen szöban összpontosult. Ezt a szót nem a
fehérmegyei kanásznagyapa örökségeként vitte magával. Itt
szedte fel a hozzá hasonlóan kevert fajúak Budapestjén és rö
videsen "bevágódásnak" nevezte.

•

. . . Dr. Citó Imréné, Fántsy Olga, miníszterí osztálytaná
csos neje és két gyermek anyja, idegesen sétált a három
szoba hallos ·lakásban fel és alá. Imre vendégeket hívott
mára, csupa kellemetlen, idősebb embert, a tanácsosékat, az
öreg államtitkárnét... Csak ezt ne tette volna. Hiszen öreg
is, özvegy is, nem jelent már semmit az előrehaladásban. De
hát, hiába, Imrének míndíg, végzetesen imponált az előkelő

összeköttetés. \
Talán engem is csak azért vett el, gondolta Olga és re

megő ujjakkal simította ki az összekunkorodott zsúrasztalka
terítőt.

Koldus szegény volt Olga. Az egyetemet rokoni segítség
gel járta, nagy megszakításokkal, de sohasem végezte el.
Mert Gedeon bácsi harmadéves korában kibukott a parla
mentből és megtagadta a támogatást. Az egykori tábornok
leány vidéki rokonokhoz került, míg egyik tanácsosné nagy
nénje megint Pestre hozta és bálozni vitte.

- Most már itt az ideje, hogy férjhez adjalak. fiam, 
mondta rokoni szeretettel. És Citó Imre, miniszteri segédfo
galmazó úgy találta, hogy éppen Olga lesz az, aki őf feltö
rekvő pályáján reprezentálhatja. Aki művelt is, okos is, szép
is, jó családból való. Ért a vendégfogadáshoz, a társadalmi
élet apró titkaihoz. Olga az, akivel nem érheti semmi kelle
metlen meglepetés, mert Olga mindig tudni fogja, hogy mi
ként kell viselkednie s neki csak hálás, nagyon hálás lehet,
hogy a szegénységból a maga jó médjába emelte és viszi,
vissi, magasra, a: méltöságos asszonyság szédítő ormáig ...

Lihegve nyitott be a férfi az idegesen sétáló asszonyhoz.
- Olguskám, még két vendégl Képzeld ezt a kítünte

tést, Maga a méltóságos államtitkár úr, az öreg méltóságos
asszony fia is idejön. Kolosszális fiam! Képzeld! Ma hivatal
után egyszerűen meghivatta magát..

- Szerétném megismerni a családodat kérlek alássan
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így mondta, - felfogod fiam? Letegezett. És kézcsókját
küldte feleségem őnagyságának.

Az asszony ingerülten megállt. Hallgatott. Aztán élesen
felnevetett.

Imre meghökkent.
- Mit nevetsz kérlek?
- Mondd, - kérdezte az asszony -' te gondolatban is

méltöságosnak hívod azt a hülye Burdayt?
- Nem értelek fiam?·
- Hát persze, hogy nem - az asszony keserűen kaca-

gott. - Mert akkor legalább itthon nem viselkednél olyan
szárialmasan. Hányszor kértelek, hogy hagyd el már, legalább
itthon, ezt a nevetséges modort. '

- Nevetséges? Mondd Olguskám, beteg vagy talán, hogy
ok nélkül kötekedni kezdesz? Éppen ma, amikor annyi min
dent elintézhetünk. Akinevezésem ...

- Fütyülök a kinevezésedre l
Dr. Citó Imre sápadtan dobta le magát akarszékbe ...
- De fiam, - hebegte - kérni akartalak, hogy az

államtitkérék ...
- Ne folytasd - toppantott az asszony.' - Te kérni

akartál, hogy bűvöljem el kinevezesed érdekében az államtit
kár úr őméltóságát. Tudod, hogy ki sem állhatom. Ha leg
alább becsületes, őszinte hangon kértél volna rá. De te! Te
a fürdőszobában is bokázni és hajbókolni kezdesz, ha eszed
be jut valamelyik főnököd legeslegújabb kitüntetése, te itt
hon, a feleséged előtt négyrét görnyedve és mély tiszteletedet
~iz~nyg~tva telefonálsz - egy barátodnak - a kegyelmes
úrról, Te ...

- Nem értelek - mondta Cítö Imre és megtörölte a
homlokát - nem értem, mi van veled fiam?

- Meguntalak! - mondta az asszony és heves mozdu
lattal felborított az asztalkán egy poharat. - Meguntam ezt
a törtetést, ezt a szolgalelkűséget, amelytől egyetlen percre
sem szabadulsz, mióta ismerlek. .

- Szolgalelkűség! - A férfi rákvörösre gyulladt.
- Az! Talpnyalás l És szolgalelkűség. Látod, eleinte azt

hittem, hogy te csak nyájas és barátságos vagy egyszeruen.
Még engem is megtévesztettél az áldott jó modoroddal. De
mikor észrevettem, hogy csak fölfelé ...

- Megtiltom ! - mondta Citó Imre és furcsa kapárá
szást érzett a torkában. Emlékek raja indult el benne. Házas
életük első karácsonyára ,gondolt, mikor először látogatták
meg az édesanyját, özv. Citó Mihályné, Krampl Rozit s ő

izgatott remegéssel leste, hogy vajjon felesége, fántsí Fántsy
Olga a volt házfelügyelőnének hogyan csókol kezet? Olga ke
zet csókolt, szó sincs róla és azóta is szeretettel és jóindulattal
hívta fel hozzájuk vasárnaponként az öreg Cítőnét.. Kedves
volt, figyelmes. Hiába markol most Imrébe a hibát kereső,

vad emlékezés, nem tudja felfedezni azt a gyanut, aminek a
lángralobbanásat évek óta leste, várta, hogy Olgasértően le-
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ereszkedő legyen az ő rokonaihoz. Olga .néprajz szakosnak
készült valaha és mikor Fehér megyében jártak egyszer,
annyi természetes közvetlenséggel beszélt a megkeresett pa
raszf Citó rokonokkal ...Az egyik öreg Cító-kanásztöl fara,
gott kanászbotokat kapott ajándékul... Imre hiába leste
várta az úri 'gőg kiütközését... És most mégis ...

- Megtiltom - suttogta mégegyszer és ellepte a ve
ríték.

- Nem tithatod meg, hogy elmondjam egyszer a véle
ményemet!

- De hát miért, az Istenért? És éppen most, mikor a
vendégek ...

- Megmondtam már, hogy nem érdekelnek a veridé
geíd, - feleselt az asszony.

- De hiszen, - dadogta Imre - a tanácsosék rokonaid.
- Rokonaim! Az én rokonaim! Az én kiváló úri roko-

naim. De miért nem hívtad el csak egyszer is' hozzánk a te
rokonaidat? .

- Hiszen édesanyám ...
- Anyád már bundában jár és fátyolos kalapot visel.

De a Citók! A kanászokt Hol maradtak a rokonságból azok?
- Megengedj, - mondta a férfi és, idegesen cigarettára

gyutott - téged akartalak megkímélni.
- Tőlük, mi? A büdös parasztoktól ! De az államtitká

rodtól nem kímélsz meg! Sőt! Kéred, hogy kedves legyek
vele. A múltkor is, Elzáéknál, nem magunkra hagytál? Hát
vak vagy te? Nem látod, hogy udvarol nekem? Nem látod,
hogy a te előmenetelednek ez az ára? Az l Ne meresztgesd
kérlek a szemed, mert azt kell hinnem, hogy tudod te jól az
érvényesülés árát. De nem bánod. Mert bízol bennem, mi?
Az úri modoromban ? A társadalmi jártasságomban. Hogy
nem lesz botrány. Azért ...

- Elég volt! - -lihegte a férfi. - Ezek után nem kí
vánom, hogy megjelenjél a vendégek előtt. Én ...

- Te? Te nem kívánod? Hiszen reszketsz, ha csak arra
gondolsz, hogy barátságtalan lehetek. Ne félj. Megteszem én,
amit kívánsz, ... illetve. " megtenném, ha megkérnél rá
nyiltan és becsületesen. De te, te nem vállalod a ingatag lel
kiismereted, a nevetséges álmorálod míatt, te, te képmutató,
te... ,

Citó Imre fölugrott. Elszántan, vérig sértve állt a felesége
elé.

- Mondd ki végre hát. Paraszt vagyok!
- Paraszt? Ú, nem, ha az lennél ... Ha közülük jöttél

volna egyenesen s nem kellett volna előbb megtenned azt a
fertelmes kerülőt.

- Micsodát?
- Azt kedvesem, amiért nem is te vagy a hibás. Hogy

az apád ne tanulta volna el egy cseléd oldalán a szolgalelkű

séget, Az öregapád, a vén kanász, urabb, mint ti itt, mínd
annyian. De te, ti... A te egész osztályod, ez a furcsa, sze-
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rencsétlen, szolgalelkű társadalom, ez a parasztból altisztté
serkedt s onnan felkapaszkodó féllelkű középosztály ez ...

- Köszönöm - mondta Citó Imre fogcsikorgatva. 
Köszönöm, hogy megmutattad végre az igazi természetedet,
a lecsúszott úri osztály gőgjét. Köszönöm, hogy végre meg
ismerhettelek. És te csak ezután fogod megtudni, hogy én,
doktor Citó Imre, ki vagyok és ki leszek. Mert én tőled még
ezek után sem válok el és ragaszkodom hozzá, hogy velem
maradj, és akarom, hogy ma a vendégek előtt...

Az előszobában megszólalt az első vendég csengetése.
Citó Imre mosolyra derült arccal ült vissza akarszékébe.

A nyakkendőjét igazgatta.
- Házmesterfiú ! - sziszegte az asszony és ment a ven

dégek elé ...
Ignácz Rózsa.

TOLDALAGHY PÁL:
,

ZARDA

Itt elvegyül a gyepzöld és a sárga,
mít forforeszkál egy-két kankalin.
A főkötös apácák meg a zárda
folyóséin tipegnek angyalin ;

nem messze hozzád és a tiszta éghez,
de a világtól még is messzire. -
A kankalinoknak, bizony, sötét lesz
az ejszaka. Meg aztán a bibe

is fázni fog és megbujik riadtan.
Elalszik és nem látja a csodát,
hogy föl-alá tipegnek !l láthatatlan
virasztanak tovább az Orsolyák,

kik lányaid vagy hugaíd, ha voltak,
most már sem ezek és már sem azok,
felismered bár, mint szokás a holtat,
kit a halál meg sem változtatott.
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