
POSSOHYI LÁSZLÓ:

EB URA FAKÓ
Lovas jött Rétéről, a rendházból ... - nyitott be az asszony az.

urához egy homályos őszi reggelen.
- Mit akarnak velem? Semmi dolgom a papokkal! - fakadt

ki kevélyen az öreg. Köpött, még a pipát sem vette ki a szájából
és mereven nézett szürkés hályogos szemével az ablakon át a
ködbe.

Az asszonynak rokona volt a pap s vagy harmincéves immár
a vita köztük. Tudta, hogy az ura hajlíthatatlan. Motozott a kötője

zsebében, kereste a szót, végre nekifohászkodott:
- Az öreg Bélik Lénárt izent, halálán van. Keresztény mó

don békülni szeretne.
Választ nem kapott.
- '" merthogy papi ember, még ezt a haragot sem akarja a

szívére venni. Csak azt kéri, izenje meg, nem haragcsa többé.
Ő pap létére nem tehetett akkor másként... majdnem hogy bo
csánatot nem kért szegény Lénárt bácsi... Hát széljon már egy
szöt ...

- Tán én kérjek bocsánatot tőle? Könyörögjek neki abszo
luciőért. amiért tönkretett? Hogy az a...

A káromkodás görcsös köhögésbe fulladt, elakadt lélekzettel
esett vissza a szalmafonatú karosszékbe. Az asztal két sarkába
fogózott s ketten együtt úgy rázkódtak, mint valami rossz malom
egymástól elkívánkozó darabjai.

- Itt a víz, - térült vissza sebesen az asszonya szornszéd
szobából, - igyék egy kicsit... na-na öregem, nincs semmi baj.

A köhögés el is múlt,
- Ez az őszi levegő árt magának, meg a pipa. Hogy ki nem

eresztené a szájából egy világért. Az éjjel sem nyughattam a kö
högésétől. De csoda is, mikor még az ágyba is magával viszi.

- Ez tartja bennem a lelket, - felelt rá emez egykedvűsen

il nagy füstkarikákat fujt, aztán belebámult.
- Az viszi a sírba ... az orvos is mondta,
- Igen az öregség, meg az asztma, Az ellen nem tud orvos-

lilágot a doktor.
Hirtelen új roham fogta el, egészen belekékült.
Az asszony rémülten topogott körülötte, rossz végét sejtette II

dolognak. Határozottan szólt hát rá az urára, amit ritka esetben
merészelt.

---, Rögtön fogatok. Be kell mennie a faluba, vizsgáltassa meg'
magát. A gyakornok bekíséri.

Hiába szabadkozott az öreg, felrakták II sárga bricskára. In-
dulás előtt az asszony kitanította a fiút:

- Vigyázzon rá Sándor fiam, le ne engedje szállni kocsmázni.
A kocsi kigördült II tanyáról. Az ispán egyedül ült hátul a

birkabör lábzsákban. meg a nagy szürben. A levegőn feléledt,
könnyebben lélekzett már. A köd oszladozni kezdett, gyéren pis
lákolt át r~jt?- a nap. A szikes mező sok apró tocsogójában meg
reszketett írnitt- amott halvány fénye. A kisült legelő helyenként
gyáva kis hajtásokkal bizonygatta őszi esőktől felujult életkedvét.
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De a gyenge Ő87J. sarjukon ott leselkedett a hajnali fagy dér képé
ben a partosabb oldalakon. A birkák egykedv6 türelemmel matattak
a torsok között. A bricska nesztelenül surránt a felázott úton, a
ködben tompán csilingelt a vezérürü csengetyűje is és úgy érzett,
hogy ködhullásként múlik az élet.

A fehérbarátok tornyos rendháza fakó foltként rajwlódott ki
a kezdő hegyektől cifrázott látóhatárra. Szépen haldoklott a világ,
az ősz megfogta az öreg ispán szívét is, ilyen közel még nem
érezte magához soha. A sok duhaj emléktől népes táj ma mást
mesélt neki, mint hajdanában... elmúlást. Az a fehér kőház ott
a hegyek alján nem hagyta nyugodni, folyton rá kellett gondolnia.

Hát haldoklik az a keményszívű öreg pap, életének megron
tója. S most még nyugodt lélekkel akarna átsétálni a másvilágra.
Ha marja a lelkiismeret, hadd marja. Hadd marja legalább úgy,
ahogy őt meg az élet marta.

- Megmentettem a lelkit a kárhozattól... - hetvenkedett a
boros cimboráknak, amikor előadta az asszonyszöktetést, Mert ha
már majdnem koldusbotra juttatta a pap, legalább regényes his..
tóriát kellett fabrikálni a dologból, hogy esodálják.: Akit csodál
nak, azt nem sajnálják annyira és Gazsi nem akarta, hogy szána
kozzanak őrajta. Hiszen nem kinlódta volna végig az életét ezen
a rossz tanyán, ezen a koldustanyán, ma talán [öszágkormányzé és
Úr lenne valahol, talán éppen a papi kastélyban a gőgös Wéber
helyében, ha ujjat nem húz a baráttal. Igy csak az a dicsőség ma
radt meg, hogy mindent fel tudott tenni egy kockára az asszonyért,
legényesen s a sok veszteség helyében övé volt a hetyke mondás:

- Kijátsztam a papol
Ez kellett itt a Tiszaháton, ez a mondás. Mintha hájjal kene

gette volna a címborákat, úgy szerétték hallani. Merthogy ők más
hiten voltak, meg a papi földek is zsírosak voltak, Gazsi beleme
nekült ebbe a szerepbe. És folyt a szájáról a mese, ebben a ki
cifrázott visszaemlékezésben volt fiatal egéss életén át. Látta ma
gát sündörgőzni a szép fiatal gazdaasszony mellett, akinek az ura
Amerikába szökött a vasuti pénztárral, aztán a paprokona magá
hoz vette. Megcsapta az orrát a jó meleg teiszag, mint míkor tej
osztáskor először tévedt a karja az Ágnes derekára. Ebből lett a
baj, mert Bélik Lénárt hamarosan neszét vette a dolognak és
maga elé citálta fiatal gazdatisztjél

- Gazsi fiam, házasodj meg.
- Én is éppen abban járnék, tisztelendő uram. Adja hozzám

. Ágnest.
- Azt az egyet nem adhatom fiam, mert annak férje van.

Ha gazember is, ha Amerikában van is, de a férje. Amíg annak
meg nem jön a halotti levele, én ezt az asszonyt megőrzöm és
nem tűröm, hogy valaki rávesse a szemét, Ebben a házban én pa
rancsolok. •

Lehorgasztott fejjel botladozott ki akkor a papswbájából.
Mégis csak a papok kenyerét ette, nem akaszthatott tengelyt ve
lük. Bélik Lénárt a kezére járt, másik birtokra helyezte, nem
kellett már míndennap látnia az asszonyt. De ez csak olaj volt a
tűzre. Most hogy dugták előle az asszonyt, még aludni sem tudott
az új tanyán,_ ahová elvezényelték. Miért félti úgy a pap azt az
asszonyt? Nem jön annak vissza az ura sohase, mert nem hoz
hatja vissza a vasúti pénztárt, amivel elszökött. Aztán ki tudja,
ha meg is hal, híre jön-e annak? Az ilyen sikkasztó nem bolond,

·450



.hogya saját nevén szerepeljen, örökséget se nagyon hágy, hogy
amíatt megkeressék törvényesen az asszonyt: szabad vagy már.
És hát ha nem is a vallás parancsáért dugja úgy azt az asszonyt a
barát? Tüzes lett ilyenkor az ő fekhelye, a józanság meg mind el
párolgott a fejéből. És csak folytak a kerítésugrások, Agnes csak
-ott táncolt a szentmártoni bálon, ő maga lopta ki éjnek idején a
kastélyböl, míkor már aludt mindenki. Ki is tiltotta érte Bélik
Lénárt a házból, mert a fülébe jutott a história. Tél volt, sehol
sem találkozhattak. Nem bírta tovább, megüzente Agnesnek:

"Estére ott leszek érted, légy készen. Viszlek örökre.'
És kihurcolta az asszonyt ládástul, csomagostul a vaksötét éj

szakába. Már fent ültek a szekéren, amikor elébük toppant a
barát.

- Vissza!
És megfogta a lovakat. Hiába szólt rá Gazsi, nem eresztette a

lovak zabláját. ÉS akkor a pap arcába vágott az ostorral,aztán
meg villámgyorsan a lovak közé. Elvágtattak.

Itt dőlt el a sorsa örökre, itt borult árnyékba a fiatalsága. Ki
dobták a papi birtokból, Bélik Lénárt megszámoltatta az utolsó
patkószögig, a szalmát dekaszámra vette számba. Amit évszámra
lopott a cselédség, mind ő fizette meg. Tele adóssággal, meg az
asszony ládájával került belé a szomszéd gróf maradék birtokába.
küszködni a szikkel. Itt élhetett akár bagóhiten is, nem kereste
rajta senki. Oda nem akadt soha ispán, mert mintha gazdája sem
lett volna annak a birtoknak. Évente egyszer-kétszer jött le fá..
cánra, fogolyra vadászni, aztán csak az volt a gondja, hogy a fácá
noknak meg a foglyoknk legyen gondozójuk, hogy azt akis erdőt

a folyó partján el ne lopják, amiben azok költenek. Különben pe
d1g éljen meg az ispán a birtokból, ahogy tud, de a vadászatkor
legyen meg a traktamentum a vendégeknek. Lehetett itt koplalni
ötven hetet, hogy kettőig kirughassák a világ fenekét. De ha
koplalt is, jóformán a maga ura volt ebben a birtokban. Csak ép
pen a szomszédság ne volna olyan szoros a régi helyével. Ott látta
maga körül mindig a multat, a papi birtok rangját, amit ott
hagyott. Csak egy barázdát kellett átlépni El ott már jó televény
föld ontotta a termést, paripák repítették a tísettartökat, neki meg
·ebből a koldusuraságból kellett törlesztenie az adósságát. Nem lehe
tett ezt józanon elviselni, inni kellett, eburafakózni a világot, hős

regévé magasztosítani az asszonyszöktetést, dicsekedni vele. Ne
sajnálja őt senki, nem bánt ő meg semmit és eldáridózza az életet,
hogy búsulni ne lássék. És nem öregedhetik meg, amíg az a má
.sik ott él a rendházban, nem lehet nyomorult beteg vénember,
mert összesúgnának mögötte, megsajnálnák. Addig érdemes csak
élni itt, amíg akad ember, aki csodálkozni tud 'rajta, hogy milyen
nagy legény volt akkor, mikor összerugta a port a baráttal.

Hogy ezt végiggondolta, szinte hallotta az ivócimborák csík
landoz6 felnevetgéléseit, az éljeneket pohárkoccanásmuzsikával,
az elismerést:

- Ez a betyárélet, Gazsi bátyám, ezt nem csinálja utánad
senki. ..

Nagyon meg voltak ezen a tájon elégedve magukkal az embe
rek, színte túlságosan is. Akármi történt, ittak rája, megünnepel
ték a [égverést, az aszályt vagy az árvizet. Megünnepelték az éle
tüket, amilyen volt. Olyan rossz volt, hogy csak ünnepelni lehetett,
elviselni nem.
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Viga,sztalásnak, mámornak megis ezt szerette igazán. Még
most is el tudott andalodni rajta a szomorú öszben, csak akkor
riadt fel álmodozásából, amikor a falu kockaköveire gördültek a
kerekek a ködáztatta földút puha sarából s rázosra fordult a kocsi
járása.

A faluban a kocsizörgésre megmozogtak a fehérfüggönyös ab
lakok, kíkíváncsiskodtak az emberek, tudni, ki merre jár s vajjon
mi dolga lehet. Egykedvün fogadta a kössönéseket, igy józanon
jobban szerette már az embereket emlékezetből, mint saját testi
mívoltukban. Végre megállt a kocsi. Az orvos hozzáidomította a
beszédét a betege ssótárához, Öblösen invitálta befelé, kérdez
gette, hogy talán kirugott a hámból, azért jött. A szeme sarkából
pislantva meg lemérte, hogy nagyon rossz bőrben van az öreg.

Gazsinak mégis jólesett, hogy legénykedést, hámugrást vet
nek a szemére. Szerénykedett is nagyban, hogy nem igen mulato
zik már Ő, csak ez a köhögés eléöbb-utóbb sírba teszi, ha az orvosi
ész nem segít rajta. Megadták ök ketten a médját egymásnak. Az
orvos aztán megtapogatta, egyik szavával vigasztalta, hogy a va
dászatra rendbejön, aztán meg ijesztgette, hogy az evéssel nagyon
vigyázzon, italtól, pipától meg éppen tartózkodjék. Aztán orvossá
got írt, a gyakornoknak meg külön suttogott valamit.

Az öreg mormogva cihelődött fel a kocsira, alig hagyta magát
becsavarni a kocsi mélyén gomolygó lábzsákba. meg a takarékba.

"Méghogy már a pipát is kikivánják a számból, meg azt az
egy-két ital bort! Ne egyek nehéz ételt ..." - és gyanakodva te
kintgetett az előtte ülő gyakornokra, hogy vajjon mit trafikálha
tott az orvossal.

Kiértek megint a mezőkre, Most még szomorúbbnak tetszett
előtte a világ. Semmi értelmét sem találta már, ha csak lemondás
ból kell álljék.

" ... annak a másiknak, ott a köházban bizonyára jól esnék,
ha látná őt ilyen nyomorultul. Ilyen nyomorultul, amilyenné őt

tette a papja makacsságával. Üzent, bocsánatot kért - ötlött az
eszébe, mielőtt elfogta volna újra az indulat. Tudja, hogy az asz
szony szeretne már egyszer hites felesége lenni, az Ő rokona, eb
ben segítene békülés helyett. Mit lesi azt a harminc esztendőt, mít
keresi a holttá nyílvánítást. Ha békülni akar, ezt cook azzal kezd-
heti, hogy megesketi őket. .

Elnézett messzire a hegyek felé. A fehér rendház csak ott
búslakodott, még nincs rajta fekete zászló, a lélekharang sem sző

lalt meg a tornyában. Boltozatos hideg azobájában ott viaskodik
talán a halállal a barát. Izenni kellene neki, ha békélni akar.
Megizenni, hogy mi lehet egy ilyen élet után a megbocsátás ára.

Egyszerre cigánymuzsika ütötte meg a fülét. Épp a Dübögő

csárda mellett haladtak a faluvégén, abban húzták. Ilyet! Fényes
nappal! Innen kell üzenni és megvárni, amíg megfordul a postás.

- Andris te, - szólt oda a kocsisnak - állj meg csak I
A gyakornok hátra fordult.
- Azt parancsolta a tekintetes asszony, egyenest haza hajt

sunk, ne időzzünk sehol. Ne várássuk meg.
Míntha villámütés érte volna, úgy saidult belé a szö, Paran

csolták, hogy hazamenjen. Bezárják a házba, ápolják, és híre sza
lad a vidéken: Vincze Gazs] a végét járja, nem hetvenkedik
többé, meghunyászkodik. És lekopik lassan róla az élet, ez a gya
kornok meg a helyére ül. A felesége mehet papgazdaeszonynak,
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valamerre, ahol felfogadják. Hát nem, akkor inkább Bé~ik Lénárt
hoz menjen özvegy fővel. Az legalább rokona. Ha ma.r nem él,
ha hamarebb hal meg, a pap valahogy csak gondoskodIk a roko
náról.

- Jól van ne félj - kiáltott a fiúra, - nem korcsmázni
akarok, tartozá~t egyenlítek. Te meg azalatt elmész a rendházba a
kocsival és megrnondod Bélik Lénárt tisztelendő úrnak, hogy én
megbékélek, de ő meg adja ránk papi kezével az áldást, mert le
telt már az a harmincesztendő, amióta az Agnes férje eltűnt ...
Megértetted?

A gyakornok értette is, meg nem is, de nem mert ellenkezni,
lesegítette az öreget az ülésből. aztán elhajtatott, Gazsi meg bel
jebb került a korcsmába. Az asztaloknál napseámosemberek viga
doztak, olyanok, akik nem ölnek otthon. A korcsmaros nagy fehér
kötővel került elébe, amit szép cifra vérfoltok cifráztak.

-; Mi az Hegedűs gazda? Gyilkoltak? - kereste meg a tré
fásabbik hangját.

- Leöltük az első hízót, aztán egy kis tort tartunk. űljön le,
tekintetes úr, jön mindjárt a jegyző úr is. Nem lesz egymaga.

- Nem bánom. Van-e jó bora?
A korcsrnáros igenelte, hogy van, erre leült, iszogatni kezdett.

Alig hajtott le egy pohárral a savanyú csigerből, megjött a jegyző.

öblös hangján már az ajtóban kiabálni kezdett, örvendezett a ré
gen látott cimborának. Nagy hangon kérdezgette, hogy talán el
csapta Gazsi az asszonyt, azért él koresniából. Gazsi hamískásan,
sejtelmesen köntöríalazott, hogy ő bizony valami asszony dologban
ül most itten, de azt, hogy miben, nem köti senkinek sem az
orrára. .

Ittak rája, aztán a korcsmáros nagy tányér kolbászt tett elé
jük. Az öreg mohón enni kezdett s körülnézett, hogy látják-e ? A
kolbász kétujjnyi zsírrétegen úszkált, tempósan mártogatni kezdte
a paprikás levet és átkíabált a parasztokhoz, hogy ízlik-e nekik is
úgy az étel, mint neki. Borzongás futott át a testén, megrázkódott,
de azért mutatósan leöntött a torkán egy pohár bort és felragyo
gott a szeme. Nézték elismeréssel, csodálattal, a szegény emberek
alázatával, hogy így tud inni egy úr. Ö pedig érezte, hogy szédül
és émelyeg a szörnyen zsíros ételtől. Persze megkoplaltatta mosta
nában az asszony. Ujra mártogatni kezdte a zsírt, újabb tányér
kolbászt kért, pedig már gondolni sem tudott rá csömörlés nélkül.
És új bort hozatott" az erősebbikből. aztán odaintette a cigányt.

- Te, húzd, hogy amikor én legény voltam ...
Vadul öntötte magába a bort és összecsikorduló foggal ját

szotta, énekelte el a nótát. Hetykén az első felét, aztán zokogósan.
magamagát siratva a másodikat. Mikor odaért, hogy hiába kur
jongat, mégse tudja már, hogy ő volt az, körülhordozta büszkén,
páváskodva a fejét, hogy vajjon elhiszik-e még neki a mulatságot.·
Elhitték. Mindenki öt nézte. Most már könnyebb volt visszazök
kenni a régi gyakorlatba. Bort hozatott az egész ivónak, koccintott
is sorra mindenkivel.

- Igyunk, testvérek. Eb ura fakó. Olyan könnyű most a világ!
Aztán új nótát rendelt: "Új a csizmám, most vettik, most vet

tik" - énekelte és illegette magát a széken, pattintgatott az ujjá
val keserves igyekezettel, de kifelé mutatósan, hogy ne lássák,
mínt öli meg magát a felesége kedvéért s a szédülés majdnem az
asztal alá sodorta egy-egy hevesebb mozdulatnál. De egész elmula-
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tott életének szomorusaga most valahogy feltámadt benne és ft,

segítségére jött. Az erősebbik bor lassan megtette a hatását, el
zsongította és megszabadította ziháló melle fájásától, szíve sajgá
sátöl. Most már vitte, ragadta a mámor. Régi, ismerős mozdulatok
rángottak ki belőle s valami lázas sietségben visszatalálta magát
a multba, amikor az elrugott világ szívárványszínben forgott körll-·
lötte ,s nem volt más, csak egy nagy hejehujás, sohavégenemlese.
dáridó. Az arcok táncolni kezdtek előtte, nem érezte már, hogy
egy rossz faluvégi kurlakoosmában ül.

Táncnótát rendelt, a csizmája szárát csapdosta, s kiabálta:
- Az én csizmám dismóbűr... hadd táncolok ...
A jegyző le akarta fogni, mikor a korcsma közepére ugrott,

de dühösen ellökte magától.
- Te is semmi embemek tartasz már, hOID' táncolni se'

hagysz?
A jegyző nem merte semmi embernek tartani, de megijedt

lilásra váló arcától, ziháló Iíhegésétől. Már azon gondolkodott,
hogy segítségért szalaszt, úr féIéért, akivel megfékezhetik. De az
öreg már táncolt.

Valahonnan messzíről míntha felrémlett volna még egy hang:
- Bolond vagy, Gazsi! Azért az egy asszonyért csupa bolon

dot teszel ...
De nem akarta meghallani, elszorította szívét a homályos féle

lem. Ha most itt ennek vége lesz... ha ezt most itt kell hagyni,
hazaviszik, bezárják. És ha később hal meg, mint a barát, nem
lesz hová mennie Ágnesnek. Most még visszakérheti magát a
nagybátyja kegyelmébe, a végrendeletében is gondolhat vele ar.
öreg, meghagyhatja, hogy ne dobják ki az útfélre szegényt.

A zene vijjogósan dobogott a húrokon, vadul járta rá ő is á
táncot. Nem látta már a csodálkozó, tanácstalan emberarcokat.
csak annak a parancsoló érzésnek engedelmeskedett, hogy ki
tegyen magáért, szépen, rangosan haljon meg itt, mindenki szeme
láttára. Hogy híre menjen az ő mutatós halálának és sajnálat
övezze körül Agnest még a rendházban is.

A vonó egyre sebesebbre pendült, a hangok kapkodva zötyög
tek ki belőle. Most... most... lihegte magában, erre ki kell'
rugni, erre alaposan ki kell rugni. Neki lódította magát, fejét fel
osapta, rikoltani próbált, de kiáltása hördülésbe fulladt. Zuhantá
ban halálos biztonsággal tudta, hogy célt ért és már nem is érezte,
amikor végigvágódott a földön. A zene elcsattant, a tehetetlen test
rángott még fektében is tovább.

Kivitték a ház elé, hátha magához tér ft fris levegőn. Fejét
feltámasztották, a körülsereglő emberekre Iilaszín arccal, üveges
szemmel bámult. De arcán nyugalom volt, mint aki jól végezte el
a dolgát utolsó tettében.

PoSSonyi Lász16'
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