
AZ ABLAK Irta Gerlei József

Négy utca gyermekei jártak játszani a Régi Lóverseny térre, Örökké
dúlt itt a harc, napirenden voltak a verekedések. A Verseny utca on
totta magából a legnagyobb legényeket, - velük nem lehetett ujjat
ihú2ll1i. Ha azt mondták, itt ők játszanaJk, onnan minden gyerek eloldal
gott. Ha azt mondtáJk, ez a mi labdánk, hát az ő labdajuk lett. Az Aréna
út jól öltöztetett. gyermekeket küldött, no persze nem valami nagyon
jól öltözötteket, dehát az ő ruhájuk nem volt azétnyűtt és mocskos, rnínt
a rtöbbieké, s ez is valami. De ez sem óvta meg őket a Grassalkovich és a
Jobbá,gy utca támadásaitól, mert ez a két utca, mint kettős puskacső,

szüntelen ontotta a többiek nyakába gyülevész hadát.
Vad honfoglalás volt ez, csontzenével és vérbuggyanással. Ez a sivár

tér, melyet a postáspálya határolt, s egy kertészet szelt ketté, Ja szabadság
hazája volt Pest rab házai között, melyeket -'- úgy tetszett - már el
foglaltak és szolgaságba hajtottak a felnőttek.

Bruzsa Sanyi is megöntözte, nem is egyszer, hol a térdéből. hol a
homlokából. S ha a tér fölött alkonyodott, zsebkendővel sebéri hősként

tért vissza a Jobbágy utcába.
De mindig ő sem lehetett hős. Egyszer futnia is kellett. Ennek oka

egy aibliak volt.
Ez az ablak egyszerű, közönséges ablaknak látszott, se kisebb, se na

gyobb nem volt, mint egy közepes szebaablak szekott lenni. Hibái közé
tartozott, hogy meglehetős közel esett a [átszóténhez, de erről ő nem
tehetett. Senki sem rótta fel neki, s ,a kakas tudja, mióta állt már a he
lyén, az udvar földszinti sarkában. A ház a Thököly útra nézett, ócska
volt, málott falú; az az ablak azonban megelégedett a léckerítéssel zárt
udvarral s azzal a kilátással, mely a Régi Lóverseny térre nyílott.

A tér fölött reggeltől-estig szállt a szabadság kemény kis töltött-ga
lambja, a rongylabda. Ennél vidámítóbb látványt elképzelni is alig lehe
tett. Sanyi kapus volt; a földre dobott két kabát közt úgy érezte, ez a
hely éppen megfelel az ő komolyságának, olyanvalamínek, ami majd
csak felnönt 'korában fog dgazán megmutatkozni. Intézkedett, irányí
tott és hasalt, Csatárnak kellett lennie annak, aki gólt akart neki rúgni.
Ha mégis-gólt kapott, sosem, de igazán nem az ő hibájából történt.

De volt ideje másra is. Mikor csapata támadott, ő nagyokat köpött a
kapu mögé, leereszkedőn rátette karját egy nála is kisebb fiú vállára, s
úgy pihentette. mint egy csatabárdet. Ha szereperől megfeledkezett, meg
szedte markát kővel és önfeledten dobálózott.

"Csak a neveletlen gyerekek dobálnakkővel" - hallotta magában
anyja hangját. De rníkor olyan jó rossznak lenni! A felnőttek néha igen
okos dolgot mondanak, csak azért, hogy agyerekeket letorkolhassák.
Mili feleljen az okos felnőtteknek egy kisfiú? Hallgat, és az okos szava
kat jól elteszi, de előbb I"ájuk írja krétával, hogy egyelőre használha
tatlanok. Mível pedig tudja, hogy hosszú lesz az az idő, míkor úgyis
használnia kell majd őket, az első alkalmat megragadja, hogy túltegye
magát rajtuk.

Hogy ki vagy mi emelte meg egyszeriben az egyik követ, sosem
tudta megfejterit. Csak azt látta, hogy akő felkanyarodik, átrepül a ke
rítésen, be az udvarba. Sanyi megdermedt, de későn félt már, hiába
erőlködött, hogy arnitól fél, be ne következzék, - a kő felpattant és
alulról csörömpölve az ablakba csapódott.

Senyi szemében egy pillanat alatt érthetetlenné vált a világ. Ha ilyen

342



is megtörténhetik ! ... De nem volt ideje megsértődnl, a riadalomtól fel
borzolódott minden érzéke. Magán érezte a megszeppent gyerekek te
kintetét, hallotta a tér szürke földjén dobogó futásukat; futás közben
nevettek - őt nevették.

Az ablaikJban megjelent egy sötét női aTC, ijedt volt, kárvallott és
töredezett, míntha a kő őt is bezúzta volna.

Mielőtt Sanyi dönthetett volna, mít tegyen, inai vittélk a többiek
után. Csak futás közben döbbenrt rá, milyen szégyennel teli állapotban
rohan. Mostmár végképp rossz fiú lett, - nem állhatott meg.

A Thököly út felé szaladt, hogy az üldözőt megtévessze. A sarkon
átvágott az Aréna úton, s bevette magát a Jobbágy utcába. A házak előtt

emberek ültek, a pincelakások lakói, s benéztek saját .ablakukon. Az
ablakok közt a falon kalítkák lógtak, bennük madarak ugráltak és esi
pogtak ; az omló, szennyes vakolatot elboritotrták az ablakok aszpará
guszaí. Különös békesség ült az utca képén, békesség, mely az egyszerű,

helyükön álló dolgokból árad. De Sanyiban valami már nem állt a helyén
- s ijesztő különbséget érzett e nyugalom és tulajdon áHapota között,

Egy ideig kóválygott a falak mentén, aztán nem btrta tovább, 
megfordult. Fönn az utca szájában ott állt az asszony, sötét, töredezett
arcával; mjkor őt észrevette, lejött az utcán, s nagy orrával, akár egy
csőrrel, feléje vágott:

- Hol van az a fiú, aki bedobta az ablakom? Nem te vagy az?
Hát hol volna, otlt van, nem látja a néni? Dadog, szeme zavaros,

könnyel telik meg - csak ő lehet. Miért ad alkalmat, hogy tagadjon ?
Miért nem mondja csöndesen: "Na, fiacskám, gyere az anyádhoz !" Ak
kor talán meg tudná kérni, hogy ne rnondja meg az anyjának, majd kér
a nővérétől pénzt, teniszlabdát is szed, letőrlesztí.

Ehelyett valamiféle új bátorság, mely a felnőttek tudatlanságára tá-
maszkodik, ezt mondatta vele:

- Ne tessék engem kérdezni!
- Láttalak, ott voltál, ne tagadd!
- Ott voltam, de nem én, hanem a ...
- Hanem ki? - vágott rá az asszony orra, s feléje lépett. Sanyi

nem birta volna el, ha hozzáér.
- Hanem ... - Mondani kellett egy nevet, egy buta, ügyetlen, amel

lett mindig taknyos gyerek nevét, akinek ez már nem árthat. - Azt hi
szem ... a Kék Feri volt ...

Majdnem sírt, de látta a helyzet fonákságát, s nagy nevethetnékje
támadt. Kibukott a torkán valami, de gyorsan becsukta száját, s most
már játszotta, hogy eltörött a mécses. Egészen érdekes lett volna meg
futtatní ezt a vén spinét, egyik házból a másikba, s végül otthagyni az
utca középén.

A gyerekek előjöttek a kapuk alól, elhelyezkedtek a fekete nő mő

gött, hogy bátran vigadhassanak; vánták a következő [elenetet.
A következő jelenet Izgalmasnak igérkezett. Sanyinak meg kellett

mutatnia, hol lakik Kék bácsi, az utcaseprő. A Kék család egyetlen lakó
helyisége az utcára nyílott, három lépcsőn kellett fölmenni hozzá, akár
egy szinpadra. Az ablak nyitva voLt, az ajtó nyitva maradt, - fel volt
tehát húzva a függöny, s aJamesek, Bajuszok, Spenotok és Lalák, vol
tak vagy tízen, ezt látták és hallották:

- Jónapot! Ez a kisfiú azt rnondja, hogy a maguk gyereke dobta
be az ablakom.

Az utcaseprő, bár a neve Kék volt, mentem vörös lett, s mindjárt
ki is tűnt, hogy igen ért a teremtettézéshez.
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- Az én fíarn ? - mondta többek között. - Nahát, mutassa meg, me
lyik volt?

- Mutasd meg, kisfiú - mondta a fekete asszony, olyan raézesen,
mintha egy mutatványra akarná rávenní,

Az utcaseprőnek hét gyereke volt, négyre, de legalább háromra rá
lehet fo~i mindent, Sanyi mégis azt mondta:

- Én nem tudom, de míritha ide szaladt volna ...
- Ide? - hördült fel Kéik bácsi; ősz bajusza önérzetesen reme-

gett. - Hát akikor csak keresd meg! Két órája ítthon vagyok, azóta
egyik se ment ki a lakásIból.

Felesége is mezszólalt, nyugodtan, hogy mínderrki ránézett:
- Ma 'délután ki sem engedtem őket.

- Pedig most tőrtént, negyedórája.
- .Akkor nem ide szaladt - eresztette ki a szelepet sanyi.
Erre az egész jelenet összeesett. A felfúvódott arcok megnyugodtak

s most látszott csak, hogy Kék bácsí arcát a sok felsöpört szemét és por
nagyon elkoptatta. Bajusza fehér volt ugyan, de piszkosfehér, nem volt
rajta semmi tisztelnivaló.

A fekete nő sápítozott, de már senki sem figyent ra. Olyan volt,
mint míkor a szinpadon eloltják a víllanyokat, de valaki még beszeí. KI
támolygott az utcára, számolni kezdte, meanyibe kerül majo neki az
ablak megcsinádtatása. Otnegyven ? Dehogy, hISZ csak kis tábláról van
szó, Kitelik háromból is talán. Hová menjen, ki ismeri be ezután, bogy
ő a tettes? Három pengőért járja végig ezt a vesszőfutást ?

Még mondott valamí olyasfélét, hogy "ha megfogom azt a csirke
fogót", aztán elment. Mintha a kalitkák összes létező és nem létező ma
darai megszólaltak volna, - sűrű füttyögés kísérle végig az utcán.

Csak Sanyi nem fütyült. Azt hihetné pedig valaki, hogy ő is ezt te
szi, s nagyon vígan érzi magát. O azonban vigasztalhatatlan volt. Szemé
ben a régi szép rend és egyensúly összeomlott; összeomlott a világ
nak azon a részén, ahol ő áll, ott, ahol őrá volt építve, mínt egy oszlopra,
egy kiesi kis oszlopra persze, dehát az oszlopnak rnindegy, kicsi-e V3b"1'
nagy, ha a törmelékek egészen elborítják

Bármerre ment, ezt a 'beomlott eget hurcolta magával; csodálkozott,
hogy él még, s várta, mikor csapja agyon egy mennyeí gerenda. Sehogy
sem tudta kitalálni, hogyan tegye jóvá, amit Kéklik ellen vétett. Minden
áldott nap el kellett mennie ablakuk alatt, sokszor az ajtó is nyitva
volt, látta a lakást; ugyanolyan volt, mint azon a napon. Ha túlment
rajta, míndig úgy rémlett neki, hogy Kékné kihajol az ablakon, s tekin
teret a hátába szúrja,

Ezután már nem is csodálkozott, míkor a .téren egy helycsatában.
valaki térden dobta. Ez a kis seb aztán néhányszor megmérült a POT
ban, ,gyulladni kezdett, s pár nap múlva gennyes pattanások jelentek
meg körülötte. De ez sem voht elég. Egy napon, mikor elment Kékék
előtt, váratlanul kinyílt az ajtó, vak ijedelem fogta el, szaladni pró
bált, de elesett, s térdét jól odamázolta a járda kövéhez. Kékné kilépett,
letette vödrét a lépcsőre, IS karjánál fogva fölemelte. Sanyi térdén csugott
a vér.

- Te szerencséflen gyerek, te !
Hát ezt jól elaalálta. Éis éppen Kékné találta el, hisz hét gyereke

közűl 'kettő-három hígvelejű volt, - tízéves korukra is anyjuk törölte
meg az orrukat. Hát ő tudta jól, mit jelent szerenesétlen gyereknek len
ni, s ha Illem is eszével, de szívével megértette, hogy bizony Sanyi sem
különb, sőt talán rosszabb, mert benne a rend, a becsület higult meg.
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- Gyere csak - mondta Kékné, s nem engedte el a karját. Sanyi
rosszat sejtett, hJÚzódozott, de '~ék:né ezt mondta: - Ki kell mosní, hi
szen csupa piszok.

Fölvezette Sanyit a három lépcsőn, s egyszeriben ott álltaJk: a szín
padon, hogy valamit folytassanak. Most beszélni kellene, elmondani mín
dent, egészen előlről. De nem jött szó a torkára,

:Kékné egy horpadt pohárból vizet csorgatott a sebre.
- Van zsebkendőd? .
Sanyi benyúlt a zsebébe, kihúzta zsebkendőjét, de csak a csücskét

mutatta meg, azt is visszanyomta gyorsan, mert fekete volt, mínt a föld.
Kékné szó nélkül odament szekrényükhöz. kivett egy kis batyut, s kötést
szakított 'belőle. Csak ketten voltak a helyiségben, a falaikon ismerős

szemképek függtek, s rníkor Kékné nagy, meleg arcát újra visazafordí
totta, Sanyi már nem félt tőle.

- Ugye, te vagy az a gyerek, aki azzal az asszonnyal idejött az ablak
miatt?

Sanyi egy ingó szék alsó karimáján nyugtatta lábát, s féllábon tán
colní !kezdett, hogy ne kellden válaszolnia,

- Sziii, de fáj !
De Kékné folytatta a kötözést, s ez azt jelentette, hogy nyugodtan

beszélhet,
- En voltam - mondta hOlSiSZJú csend után. - De nem akartam

tette hozzá halikan.
Kékné mosolygott; tapasztalt, jó asszony volt; Sanyi azon kapta ma

gát, hogy ezekkel a szavakkal az ablaktörést is bevallotta, s az asszony
ezen mosolyog olyan állhatatosan.

Hálás volt neki. At tudta volna ölelni a nyakát, mint anyjáét szok
ta. Mert Kékné nemcsak úgy volt jó hozzávahogy a többi felnőtt, hanem
úgy, mint aki' - bár megbántotta - szeréti.

Kékné fölegyenesedett:
- Na, most mehetsz - mondta elégedetten. s hozzátette: - Egyi

kőtök se jdbb a deákné vásznánál.
Szavai íziben rózsaszínbe vonták Sanyi fölött az eget. Térdén érezte

Kékné kötéset. Ügy tűnt fel neki, hogy azon. a helyen, ahol addig ő tar
totta az eget, Kékné rneleg, jóságos vállán nyugszik mínden, - de csak
addig, míg ő a helyére nem áLL ismét.

Másnap aztán Bruzsáné elvitte az ingyenes kezelésre. Felültették
egy guruló műtőágyra, az orvos egy színtelen folyadékba mártott vattát
tartott a pattanásos térd fölé, és mosolyogva megkérdezte:

- No, kísöreg, akarsz-e angyal lenni?
Sanyi megértette. Minderuki más a térdére gondolt, de ő felfogta az

izenetet, s buzgón bólintott. Összeszorította fogát, s mukkanás nélkül áll
ta, hogy alkoholos vattával 'keményen ledörzsöljék a térdét. Ez a heves
fájdalom míntha mindent kitörölt volna belőle.

Mikor leszállt a műtőágyról, egy 'kicsit kihúzta magát, s ezt mondta
magában:

- Ezt látták volna a srácok!
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