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1934 október. A külvárosi gyermekjátszótéren üldögélek. A kis
leányomat várom a szomszédos iskolából s mig itt ülök az októberi aján
déknapfényben, horgolok, gondolkozom és figyelek.

Most nem igen játszanak itt gyermekek, a délelőtt a felnőtteké itt.
Munkanélkülieké, hely nélkül ténfergő cselédleányoké, az életből ki
kopott vénembereké, ócska szatyruk terhétől elfáradtan megpihenő ron
gyos vénasszonyoké. Aki ilyenkor - a zajló fővárosi munkaidő kellős

közepén ráér a kopott fapadokon üldögélni, az valahogy mind az élet
kivetettje; egy kicsit outsider, egy kicsite1esett, egy kicsit célttévesz
tett: s .így számomra kétszeresen érdekes.

Két fiatal férfi ballag errefele lassú ácsorgással, szemmelláthatóan
fáradtan. Letelepszenek a padom másik végére, s hallgatva ülnek ott.
Az, aki mellettem ül, csinos, szélésvállú fiatalember, gyűretlen fekete
ruhába öltözve. Majdnem úgy hat, mint valami falusi gazdalegény, hét
köznapi ruhájában. Ha nem is jómódú, de rendes. A másik nyurga, sápadt
férfi, keskeny mellén lazán lóg a zöldrefakult, gombjavesztett kabát, meg
hajlott válla csontja majdnem keresztülböki az elvékonyodott szövetet.
Hosszú karján a csuklót szabadon hagyva a kirojtosodott, kinőttnek ható
kabátujj, mínt lábaujját a tátogó cipő. Rojtosszélű, piszokszínű ingujját
azért látom csak képzeletben, mert ing egyáltalán nincs rajta. A ványadt
fekete trikó, ami mellét fedi, csak sápadtabbnak mutatja kiállócsontú
arcát, lázasan csillogó hegyes orrát, beesett szemét.

De a szeme derűs: halkan dudorász: -

Maga csúnya, maga csúnya,
De szeretem magát,
Szeretema, pici piros,
Gyönyörűszép haját.

Igy énekli, humorosan összevonva ai elkopott sláger olcsó szöve-
gét. De rögtön elhallgat s halkan, szárazon köhécsel.

- Éhes vagyok! - morogja a gazdalegényformájú kedvetlenül.
A trikós nem felel. Enekel:
- Maga csúnya, maga csúnyal
De a köhögés hamarosan megint csendet csinál.
Szomszédom türelmetlen hangja vágja ketté:
- A fene egye meg, de 'éhes vagyok I
- De szeretem magát ... (Köhögés.)
- Olyan éhes vagyok, hogy meg tudnám enni a templom tornyát.
- Szeretema picipiros, gyönyörűséges haját (köhögés], aztán hosszú

csend. Végre megszólal a trikós.
- Hát nem főz a mutterod?
- Dehogyisnem főz. Főz az mindennap. Dehát nem gyalogolhatok

ki a Telepre mégegyszer, ha egyszer délután újra be kell jönni. Azt
mondta az a szemüveges, hogy délután jelentkezzünk újra. Akkor talán
bent lesz az Igazgató úri

Hosszú csend. A trikós most fütyörészik: Ezt ritkábban kell abba
hagynia a köhögés miatt. A gazdaforma végreis maga felel magának:

98



_ Úgyis hiába megyünk délután is. Ha ott lesz is. Állt ott vagy
200 jelentkező, az mind munkát akar. t;fgyan mért épp téged, meg engem
vennének fel?

- Szeretema picipiros, gyönyörüséges haját ...
- Mán biztosan régen elmúlt dél.
- El hát. "Gyönyörűszép."

- Az én hasamban már régen elkongatták.
- Picipiros haját.
- Átkozottul éhes vagyok.
A trikós abbahagyja a fütyülést és határozottan felemeli a fejét.
- en nem.
- Nem-e?
- Nem!
- Hát te ettél?
- Ettem hát. en eszek! en, barátom, minden áldott nap eszekI úgy

néz rám. Ahogy engem itt látsz, én mindennap eszek. A hangja kemény
és határozott, mint valakié, aki ismeri a saját értékét.

- Mit ettél? - fordul feléje a gazdaforma kíváncsian.
- Hát mit is? - A trikós felemeli a fejét s hangjában nekikészü-

lődés van, ahogy kifeszített hüvelykujján számlálni kezdi. Először is 
de egy kicsit elfogja a köhögés s utána megint az általánosságra tér. 
en, barátom, mindig eszek. Csudajó eszek! Te azt nem is gondolod, hogy
én, ha dolgozok, mennyit bírok enni. De akár dolgozok, akár nem, én
minden istenáldotta nap eszek.

Az éhes türelmetlenül szakítja félbe:
- Mondd má, hogy mámá mit ettél? . . . Azt mondd, - De a mésík

zavartalanul folytatja:
- Mert tudd meg, én akár dolgozok, akár nem, minden áldott nap

megeszem a magam tizenöt deka felvágott ját. - Afeketeruhás önkény
telenül felkapja a fejét erre a szóra, és kicsit megrezzenve felnézek én is.

- Felvágottat eszel reggel? - ismétli kétkedve.
- Azt is. Azzal kezdem. Aztán bevágom a negyedkiló sonkámat -

széles mozdulattal mutatja kiterpesztett mutatóujján ezt a második fogást.
- Sonkát?
- Azt hát? Mit bámulsz? Mért ne ehetnék én sonkát? Az nagyon

jót tesz reggel. Jobb, mint a füstöltszalonna. A papramorgó is jobban
csúszik utána.

- Csúszik az a szalormára is - bosszankodik az éhes legény.
- Hát nem .mondom, azt is' eszek. Paprikásszalonnát. Abáltat.

Pofaszalonnát, tudod, azt szeretem legjobban. Az szétomlik az ember szá-,
jában, akár a harmat. A feleségem csudajól tudja azt készíteni. De ő nem
eszik belőle, ő csak a kávét szereti. Azt eszik mínden reggel. - Egy
kicsit gondolkozik, aztán hozzáteszi - kuglóffal. újabbszünet után egy
kicsit bizonytalan hangon - habbal.

.A társa nem figyel a fényűző reggelire. Csodálkozása másnak szól.
- Hát neked feleséged is van?
- Van hát? Hogyne' volna nekem feleségem, barátom! Minden ren-

des embernek van feleségel Hát mért ne? Mért ne lehetne nekem fele
ségem?

A másik nem felel. Ez a hallgatás izgatja a trikóst. Emelkedettebb
hangon folytatja, szinte kihívóan:

- Kisleányom is van. Tudd meg, hogy kisleányom is vanl Mi bajom
van nekem, barátom? Feleségem van - olyan szép, hogyha látnád el se
hinnéd, hogy asszony. Olyan, mint a harmat - úgylátszik a harmat ked
ves kifejezése. - Mint egy tizenhat éves úrileány. Hanem a kísleányom,
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az aztán csak a csuda. Szőke, kékszemű, a bőre, mint a tej. A kis teste,
mint valami tűndéré. Akárcsak a harmat. A hajában ekkora rózsaszin
pántlika-pillangó.

Egészen tűzbejön s a rövid köhögési rohamok, amelyek minduntalan
megszakítják, mintha csak még inkább tűzelnék:

- Hát bi bajom nekem, barátom. Feleségem van, kisleányom, rendes
Iőbérletí lakásom.

A másik már megadta magát. Nem csodálkozik, nem kérdez. Hallgat.
- Csakhát persze az asszony egyre sopánkodik: kicsi neki a lakás.

Hm, kicsi, mondom: Neked egy utcai, nagy alkóvos szoba, konyha, speiz
kicsi? Hát bérelj megadnak. egy sarokházat? Nem? Az Andrássy-úton?
Mi? Vagy talán egy villát a Rózsadombon. Szárazon, rekedten felkacag.

Aztán körülnéz - már többen hallgatják -, gőgösen folytatja.
- De ilyenek ám az asszonyok. Minél többjük van, annál többet

akarnak. Hogy neki fürdőszoba kell? Az ám, fürdőszoba ...
Időközben még két munkanélküli telepedett le hozzánk s ezek is

figyelmesen hallgatják velem és a lassan a padunk köré gyülekezőkkel

együtt. Ez az egyre növekvő hallgatóság még jobban megmámorosítja a
trikóst. .Egyre hangosabban szónokol.

- Igaza is van, kérem. Én belátom, hogy igaza van. Az a lakás
csakugyan kicsi. Ami kidukál, az kidukál. Már én is azon töröm a feje
met, élcel, hogy nagyobbat kellene venni. Merthát nekem iparom van,
barátaim, micsoda íparoml :f:n, barátaim, négy és fél esztendeig tanultam
a szabóságotI - Kevélyen körülnéz hallgatóin és most már valameny
nyiükhöz intézi a szót. - No, van e köztetek valaki, aki elmondhatja,
hogy ő négy és fél esztendeig tanulta az iparát? I S aki azt megteszi,
amit .én. Hogy négy és fél esztendeig tanulja a szabóságot s aztán beáll
trógernek. Én, barátaim, négy és fél esztendeig tanultam a szebóságot,
s aztán otthagytam, hogy tróger lehessek. Aztán egy kerek esztendeig
tanultam a trógerságot. Na, ki mondhatja ezt el magáról? - A hallgató
ság körében apró nevetések hangzottak fel s ez szemmelláthatólag fel
izgatja az előadót. Most már ordít:

- Mi bajom nekem? Kitrógerelem a szezónt márciustól októberig,
akkor beülök egy műhelybe és kidolgozom a másik szezónt, októbertól
márciusig. Én duplán dolgozem. hát engem duplán is illet meg minden
lakás, kert, asszony, az ám! És fáradtan, de diadalmasan felkacag. De a
kacagás köhögésbe fullad.

Hosszan, kinosan küszködik a horpadt mell. A mámoros előadás

alatt kigyulladt tűzrózsák kíhamvadnak s a sovány arc kisértetiesen
sápadt lesz. A két lázbanégő szem is kialszik és még mélyebbre, való
színűtlenül mélyre esik az átizzadt homloka alatt. S váratlanul a simo
gató, langyos októberi nap is kihúny hírtelen, a téren fagyos, télhirdető

rideg fuvallam csap át, a száraz lombok zörögve csapódnak alábainkhoz.
A hallgatóság csendben összenéz s szó nélkül, ellenmondás nélkül

azétszéled. A két ember is szedelőzködik. A trikós összehúzza horpadt
mellén a ványadt kabátot. Hallgatagon, komoran ballagnak tova: a gazda
legényforma, akit oly dühössé tett az egyszeri szokatlan koplalás s a
másik, a kevély' sonkaevő. akit talán valami szokatlan-váratlan jóllakás
mámorosított meg annyira, hogy egy boldog pillanatra mindent el tudott
hinni maga is: felvágottas reggelit, szépasszonyfeleséget, harmattestű,

finom leánykát. Még talán magát az "ipart" is.
Bs leszegett fejjel, dideregve hajolok a horgolásom fölé.
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