
MOLNÁR MIHÁLY:

UTAZÁS
Újságol árultam akkoriban apályaudvaron ; körülbelül tíz éves
lehettem. S gyermekszívem minden rimánkodása, vágyakozása
benne volt nem egyszer abban a mozdulatban, amellyel nyujtogat
tam felfelé a lapot egy-egy unalomtól elgyötört arcú utasnak, aki
aztán megvető mozdulattal dobta ki az ablakon az érte járó pénzt,
nem törődve azzal, hogy hova esik s amit én mégis egy villámgyors
mozdulattal elkaptam, mint azt a fókáknál láttam az állatkertben.

- Istenem, - gondoltam gyakran magamban, - csak lehet
nék egyszer egy ilyen vaggonban belül is... - Arra nem is mer
tem gondolni sem, hogy egy megállónyit utazzam is rajta. Szerény
telenség lett volna újságos gyerektől ennek még a gondolata is.

De ez a vágy, ez a sóvárgás a szinte elérhetetlen után. önkén
telenül csak nőtt bennem. Éjszakánként már nem egyszer azt ál
modtam, hogy titokban feUopódzom a vonatra, hallom a mozdony
éles fütyülését, kint állok még a folyosó csukott ajtaja előtt a
lépcsőnél s a szívem úgy kalimpál az izgalomtól, hogy mindjárt
fogom látni a vonat belsejét is, sőt a meginduló kerekek dübör
gése mellett egyre távolodom a füstös, zajos pályaudvarról és el
indulok napsütötte mezők és csodálatos távoli tájak felé. Ilyenkor
a szívdobogástól többnyire felébredtem s a sötétben nagyon szé
gyeltem magam, amiért, úgy éreztem, vonatrablókhoz hasonlóan
viselkedtem. De megtörtént az is álmomban, hogya vasúti jegyet
már a kezemben szorongattam és mielőtt megláttam volna a kocsi
belsejét, felébredtem s a kezem, amit alig bírtam kinyitni, üres
TOlt. Ilyenkor majdnem elsirtam magam. Hosszú időn át erősödött

bennem az utazás vágya, míg egyszer csak, minden belső félelmet
és aggodalmat legyürve, merészet gondoltam.

Hogy éppen pályát változtattam - öt napja hordtam a téglát
egy építkezésnél s a társadalom roppant hasznos és önálló tagjá
nak éreztem magam, - a keresetem megszaporodott s szombat
délben anyámnak egy valódi tízkoronást tettem le a konyha
asztalra. Vettem ezenkivül egy sárga cérnakesztyűt magamnak,
de maradt még két koronám s ez döntött. Bejelentettem anyám
nak, hogy vasárnap elutazom. Ö boldog örömmel ölelt magához,
mint mindig, valahányszor én valamit elhatároztam, sohasem gá
tolt semmiben, hiszen tudta, hogy én már komoly kenyérkereső

vagyok s egyedül, segítség nélkül tervezek, határozók és véghez is
viszem, amit kigondoltam.

Nem tudom, honnét szerezte azt a kis lisztet, amiből nekem
ssombat este nagy hirtelenében pogácsát sütött, hiszen szegény
ségünk és állandó kínlódásunk a megélhetésért máskor ilyen luk
szust nem igen engedett meg. Tény az, hogyafrissen sült pogácsa
illatára ma is emlékszem, miközben én egy zsámolyon ültem s
egy darab ronggyal egy öreg, kissé penészes és egérrágta bőrön

döt fényesítgettem lázas iparkodással, amit délután kotortam ki
a padlásfeljáró senkihez sem tartozó vackai közül. Kis húgom kü
Iönféle kérdésekkel ostromolt és én az izgatottságtól reszkető

hangon válaszoltam kérdéseire; nem hittem volna, hogy ilyen nagy
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előkészületek előzik meg az én utazásomat. Azon az éjszakán ke
veset aludtam.

Másnap reggel úgy kilenc óra felé anyám gyanusan csillogó
szemmel búcsúzott tőlem a konyhaajtóban. Én a felnőtt öntudatos
lépteível. kezemen a sárga kesztyűvel, a házbeli álmélkodó gye
rekek sorfala között haladtam keresztül az udvaron. Húgom mel
lettem ügetett s helyettem ő válaszolt a csodálkozó kérdésekre:

- A vonathoz megy... - mondta halkan és tisztelettel. 
Utazik ...

A kapuban -színte beleütköztem az emeleti lakó tizenkét éves
kislányába, Nellibe, aki mindeddig úgyszólván sohasem vett észre,
nemhogy - titokban bármennyire szeréttem volna - beszédbe
ereszkedett volna velem. Most azonban mosolyogva megszóIított:

- Hova? Hova?
Éreztem a torkomban a szívem dobogását, valami nagyon

okosat szerettem volna mondani, de alig leheltem a hangokat:
- Utazom...
- Bőröndjével tényleg úgy néz ki - mondta vidáman, - de

hová? ..
- Vasúton... - s éreztem, hogy hirtelen nagy meleg önt el s

a fülem tövéíg pirulok. Meggyorsítottam a lépteimet, mint aki
attól fél, hogy lekési a vonatot.

- Szerenesés utat... - hallottam még, - rólam meg ne fe
ledkezzék és küldjön majd egy anzikszot ..

Egész nap aztán .az motoszkált a fejemben, hogy mi is az az
anziksz.

A pénztár előtt, mint rendesen, nagy tolongás volt. Félénken
állottam a sor végére. A tömeg sodort magával. Már ott álltam 8.

kis ablak előtt s bentről valaki nyersen rámriparkodott :
- Milyen jegyet óhajt fiatal úr?
A torkom összeszorult. Mintha hirtelen valami nagy bajba ju

tottam volna, amiből nincs menekvés, Kínscan teltek a másod
percek, mögöttem zúgolódni kezdtek már. Végre, nagy nehezen
megszólaltam ; magam sem ismertem a hangomra, mintha 8. föld
alól szólt volna valaki:

- Kérek szépen... egy... egy... vonatjegyet ...
- Azt míndjárt gondoltam, hogy vonatjegyet, - mordult fel

az előbbi hang, - de hová akar utazni? Gyorsan ám, mert más is
utazni akar!.

Magamon éreztem a körülöttem állók könyörtelen, vizsgálódó
tekintetét s alig bírtam kinyögni:

- Valahova ... falura ... vagy városba ... szerétnék .. ,
- Allj félre fiam az útból, csak akadályozod a forgaimat !

Nézze meg az ember! Nem érek én rá veled foglalkozni! •..
Istenkém. csak még most sikerüljön baj nélkül innen kijutnom,

most talán még át is adnak a rendőrnek és le is fognak csukni...
De már sodort, egyre sodort magával kifelé a tömeg és míkor ha
lálos szégyenem kissé enyhült és körül mertem nézni, láttam,
hogy senkisem törődik velem. Hála Istennek. Szinte szaladtam 8.

kijárat felé.
Kint, túl a pályaudvaron, túl a távolba futó sínpárokon, le

telepedtem a zöld fűre, Langyosan sütött a nap és egy kis apró
871él is lengedezett.
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- Mégis csak jobb itt, mint a vonatban - állapítottam meg
magamban. Ott a sebességtól még el is szédülhet az ember ...
Velem is ki tudja mi történt volna... - Közben nem egyszer a
pályaudvar felé tekintgettem, mint aki nem hiszi, hogy ilyen
könnyen megúszta a dolgot. Bizonyára figyel valaki ...

Estefelé volt már, mikor hazafelé indultam. Lassan, lehajtott
fejjel baktattam végig az utcákon és befordultam a kapun. Amitől

azonban útközben féltem, bekövetkezett. Ahány gyerek volt a ház
ban, mind kint játszott az udvaron és mikor megláttak, egymást
taszigálva rohantak felém, körülfogtak és kérdésekkelostromoltak:

- Már megjöttél? - Milyen volt? - Nem hoztál valamit?
- Mesélj! - Nem féltél egyedül? .

Még Nelli is előjött a nagy zsivajra és kiváncsi, kérdő sze
mekkel bámult rám.

Pár pillanatig csak álltam és úgy gondoltam, hogy meg kell
mondanom az igazat. De mikor mégegyszer körülnéztem. egy
szerre magam sem tudom, hogyan történt, beszélni kezdtem:

- Piros bársony ülések voltak abban a szakaszban, ahova
felszálltam . .. Mellettem egy dúsgazdag, öreg szakállas bácsi ült,
arany órája volt és beszélgetni kezdett velem ... Nagyon kedves
volt hozzám, később elővett egy nagy tábla csokoládét és meg
kínált vele. Olyan fínom csokoládé volt ez, amilyet még eletemben
nem is ettem... Sokmindent kérdezett tőlem az öreg bácsi és én
válaszoltam neki. Megkérdezte, hogy mit szeretek legjobban és én
megmondtam, hogya könyveket, de hogy itthon csak este olvas
hatok, amikor lekuporodom a zsámolyra és kínyitom a sparhert
ajtaját, merthogy petróleum kevés van, de a tűz világa mellett
olvashatok. És azt is megkérdezte, hogy mí leszek, ha nagy l~

szek? És én megmondtam, hogy nagyon sokat akarok tanulni és
hogy olyasvalaki leszek, aki a csillagokkal foglalkozik... Sok
állomáson megállt a vonat és egyszerre csak felállt az öreg bácsi,
hogy ő kiszáll most már a következő állomáson. Éshogy nem kí
sérném-e el, legalább vinném a kézitáskáját. Én persze örömmel
vállalkoztam és így le is szálltunk. Egy hosszú fasorban mentünk
egy darabig, amikor egyszerre előtűnt egy tó, annak a partján egy
gyönyörű tornyos kastély... - Itt lakom én, - mutatott rá az
öreg bácsi és én alig birtam magamba fojtani a csodálkozásomat.
Egy kis hídon vezetett keresztül és akkor már ott is voltunk a
kastély kapuja előtt. Egy gyönyörű terembe értünk és abból sok,
más terem nyílt. Olyan volt az egész, mintha álmodtam volna ...
Aztán a bácsi bevezetett egy szobába, ahol a falon köröskörül
csupa polc volt és azokon rengeteg sok könyv. Soha én még annyi
könyvet nem láttam egy csomóban... És a bekötésük is csupa
ezüst meg arany ... És itt azt mondta, hogy csak keressem ki ma
gamnak azt, amit akarok és üljek le akármelyik karosszékbe,
senki sem fog háborgatni az olvasásban. És ezentúl bármikor el
jöhetek majd hozzá és ő segíteni akar nekem, hogy igazán az
lehessek, ami szerétnék ...

Körülöttem a gyerekek szájtátva hallgattak és én amesélés
lázától kipirulva nagy lélekzetet vettem. Akkor láttam meg, hogy
anyám sovány kis alakja is ott áll a konyhaajtóban s nagy szürke
szemével elámulva néz rám. Erre hirtelen, mintha elvágták volna
a hangom, félrelöktem magam előtt a gyerekeket és pár Iépéssel
bent termettem a konyhában. Becsuktam magunk után az ajtót,
anyám megölelt, mintha világkörüli útról érkeztem Tolna s mikor
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a szemébe néztem, úgy éreztem, hogy neki hiába mondanék akár
mit, ő már úgyis mindent tud... A koffer kiesett a kezemből s
belőlem egyszerre kitört a sírás, S oly jó volt, hogy ő nem kérde
zett tőlem semmit, de semmit, csak simogatott, egy,re csak
simogatott. . . Molnár Mikát'!}

PILlHSZKY 'AHOS:

NE fÉLJ
Én megtehetném és mégsem teszem,
esak tervezem, csak épphogy folvetem,
játszom magammal, ennyi az egész:
siratni' való inkább, mint merész,
Bár néha félek, hátha eltemet
a torkomig felömlő élvezet,
mi most osak fölkérődző förtelem,
mi lesz, ha egyszer mégis megteszem?
A házatok egy mocskos éjszakán,
mi lenne, hogyha rátok gyujtanám?
Hogy pusztulj ott és vesszenek veled,
kiket szerettél! Együttvesszetek !
Előbb örökre megnézném szobád,
elütdögélnék benn egy délutánt,
agyamba venném, ágyad merre van,'
a képeket a fal mintáival,
a lépcsőt, mely az ajtódig vezet,
hogy tudjam, mi lesz veled s ellened,
a tűzvész honnan támad és hova
szorít be majd a lázadó szoba?
Mert égni fogsz. Alant az udvaron
a tátott szájjal síró fájdalom
megnyílik érted, nyeldeklő torok:
hiába tépsz föl ajtót, ablakot!
A túlsó járdán állok és Ialom,
gyapjat növeszt a füst a tűzfalon,

gyulladt csomóba gyűl és fölfakad,
vérző gubanc a szük tető alatt!
Mi engem ölt, a forró gyötrelem,
most végig ömlik rajtad, mint ageny,
sötét leszel, behorpad néma seb,
akár az éj s a lelkem odalent,
hol mozdulatlan várom, míg hamu
és szürke béke lesz a háború,
aztán zokogva elsiratlak ott,
mint kárhozatban társát a halott.
Igy kellene! De nem lesz semmi sem.
A pokolban is meglazult hitem,
vigasztalást a játék sem szerez,
az éjszakának legmélyebbje ez.
Hogy átkozódtam? Vedd, minek veszed.
Nem érdekelsz. nem is szerettelek.
Aludj nyugodtan, igyál és egyél,
s ha értenoo is átkaim. ne félj.
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