
HŐSTETT Lr t a Simon Emil

Ezt a kitüntetést kilencszázharmíncötben kaptarn. Fogós telünk vót, amo
lyan szegényembert pírosítö.

Ott szógáltam én kérem, -akkor már huszadik éve becsülettel. Szeréttek
is engem, mert én már mánden reggel hat óra után befűtöttem a felügyelő

únaál, pedig csak nyóc órára gyüttek be. De bizony akkorra már olyan meleg
is vét, hogy a kaucsukgallér hamarosan az ablakIkilincsre került.

Ezért pedig négy órakor keltem, végig a télen. Dehát nem vótam én sípoló,
zászlólengető bakter, hanem irodai altiszt. Attul fogva' rníndnyán, hogy a
sógorom beajánlott. Aztán meg portás is vótam, a fOkiapuban.

No, de nem ez a lényeg, rnert a dícséret máshol esett.
ú gy kezdődött az a nap is, mint a többi. Az asszony - nyugodjék - föl

tette a kávét, szalonnát vágott, kivikszölte a cípőmet, Igaz, na mégse egészen
olyan vót már a reggel se. A beretvám sehogyan akart fogni és ahogy csap
kodtam a szíjhoz, hát belevágtarn a szélibe. Sajnáltam is, mert még a háború
ból vót. Keserves borotválkozás esett vele, dehát köllött. Mert az irodánkban
sokféle ember bajlódott egész nap. Aztán akár ismertek, akár nem, csak jobb
szemmal néztek az arcomra - pedig a legtöbbje aranyrozettás vót,

Míkor bevégeztern, cipőt húztam, s megreggelíztem, Addig az asszony: le
szedte a pihét a fekete nagykabátomról. Megtanulta mellettem ő is a rendet!
Hiálba, no, irodai embernek mégis más formája köll, hogy legyen.

Hat óra előtt bent voltam. A takarítóasszonyok még előbb jöttek. Mert
nagyon becsülték, ha szóvá tettem a munkájukat. Egyiket-másikat bizony
vísszahívtam egy párszor, ha poros maradt a telefon -' meg aztán ketten vol
tunk csak, s odaikJint sötét vót. De az én szavamra gyüttek. Biztos állás vót a
vasút. Legtöbbnek a férje se dógozott, én meg sokat tehettem értük. Sokszor
megkérdezte a főfelügyelő úr az én véleményemet:

- No, Ferenc, melyik menyecskét ajánlja?
Mert én tudtam, melyik a tiszta, melyik az akaratos, melyik a hajlandó.
Mondta is a főfelügyelő úr, amikor Mískolcra helyezték:
- Hej Ferenc, maga nélkül, mintha kolostorba mennék,
Szóval befűtöttem, mert ezt csak magam szeréttem csinálni. Nem is vót

ott soha ennyi füst se !
Mikor már a szeriet is rátettem, csak aztán ültem le, s háromnegyed

nyócig az újságót is kiolvastam. Akkor már szállingózruí kezdtek a díjnokok,
meg a kézbesitök - szóval az alacsonyabbja,

A főfelügyelő úr pontosan nyóckor jött. Ahogy ő benyitott, hát ahhoz az
órát. lehetett vóna igazítani.

En ismertem őtet a legjobban. A többiek csak akkor merték az "alázatos
jÓ'1'eggelt" elmondani, ha már hallották, hogy én elmondtam és azt is, hogy
milyen hangon mondtam el. Mert a főfelügyelő úr nagytekintélyű ember vót,
akinek nem csak a hivatalban, de otthon is megvan a maga gondja. S nem
mindegy az, hogyan köll elkezdenie a napot,

Tudtam én azt is, hogy színészné a felesége vidéken, rnert egyszer csoma
got küldött velem hozzá.

Igy azután mindig eltaláltam a hangot. A sokféle naplopó meg utánam.
Bólogatott is a főfelügyelő úr és vísszamondták, hogy egyszer azt mondta a
főnök úrnak:

- Tűzbe mennének értem az embereim. Ez a Ferenc meg valamennyi kö
zött a legkülönb.

Ezt mondta a főnök úrnak bizalmas kettesben. Dehát én megtudtam. mert
sokmindent tudtam, még a díjnokoknál is többet. Akkor aztán elJkezdődött a
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nap. SOkszor megállni se vót idő. Azt szerettem én kérem, a munkát. A főfel-

ügyelő úr meg énbennem bízott a legjobban. .
- Ferenc - mondta - legyen szíves elszaladni az anyósomhoz két em

berrel, s irányítsákbe a tüzelőt a Pincébe.
Azt is szerette bennem, hogy én a rövid SZÓIból is értettem. Tisztelegtem

csak és már mentünk is. Kényelmes munka vót, igaz, de két gyönge embert
tanaltarn vinni, akik a nagy hidegben is csuromra izzadtak. Az iS igaz, hogy
hordták derekasan, alig győztem számolni a kískonyha ablaka rnögül.

Nem vót ott lógás kérem, ahol én vótam, Tudták azt az emberek is. Én
meg a családosokkal szeréttem menni, Illert azok megtisztelték a munkát.
1gaz, kevésnek vót akkoráJban olyan biztos kenyere, mint a vasút.

iMondom, én számoltam a kosarakat. Jó számoló vótarn, az ilyen munkát
míndíg rámbízták. Nem is tévesztettem. mégha pályinka vöt is bennem. Pe
dig ott a kiskonyhában egy egész félliteres üveggel rámbízott a nagyságos
asszony:

- Igyék, Ferenc az egészségemre. - Kicsit nyers a fa, amit hoztak, de
azért jó.

Azzal már magamba is hagyott. Elmagyaráztam az embereknek a dol
gukat, aztán beültem. Jóízű meleg vót, szunyókálni is lehetett vÓTIa - dehát
a fára vigyázni köllött.

SOk vót a tolvaj abban az időben.

Délre készen vótunk. Az emberek maradtak vóna még, egyikük a kis
konyhába is betelepült vóna, dehát a szelgátatban nem ismertem pardont. In
dultunik vissza azonnal. Jelentettem a főfelügyelő úrnak, hogy elvégeztük, a
megbízatást. Akkor intett,' hogy jól van, most már ebédeljek meg.

Két óráig aztán nem vót semmi. Csak leskelődtem kifelé az ablakon,
hogy rakják ki lent a pályán a szenet, meg a fát. Jól a vflágosba álltam, hogy
lássák, ottvagyok. Mert a tekintély, az köll az emJbereknek. Anélkül csa'k el
kanászkodtak, meg loptak vóna. Két órakor beszólított a főfelügyelő úr. Ka
bátban vót akkor már, hazafelé készült. Mindíg mondta is, hogy aki a fejével
dógozik egész nap, az nem gürcölhet annyit, mint aki csak a testi erejét
használja. .

Megmondom őszintén: sokat művelődtem mellette. Valahogy mindig ki
mondta az ember gondolatát.

- Fontos munka vár magára Ferenc - mondta,
- Megszoktam én azt, kérem alázattal - akartam felelnd, de tud'taim,

nem szereti, ha valaki bizalmaskodik vele, hát csak annyit rántottam össze a
bokámon, hogy: igenis!

- Maga a legmegbízhatóbb ezek között itt. A fakereskedőlk panaszolják,
hogy lopják a szenet, meg a fát. Estére menjen le a mázsaházba. fútsön be jól
és figyeljen. Aztán ha valamit hall, csak kiabáljon őrszemesért. ügyesen esi
nálja, Ferenc. Ha kell, maradjon itt egész éjjel.

- Igenis, alázattal, főfelügyelő úr.
'I'isztelegtem, ő aztán elment. Olyan izgatott lettem, mint suhanc korom

ban, amikor sütőtököt loptam. hogy a kenyeret pótolduk otthon, mert az sose
vót, Elette a nyóc testvérem.

Sötétedéskor átköltöztem a mázsaházba. Akkora szoba vót, hogy két lépés
oda, három ide, s megjárta az ember szélét, hosszát. A raktárostól !kértem ki
pokrócot, s az asztalon takaros helyet fész1keltem magamnak. Befűtöttem ala
posan, mert tüzelő vót elég. Karnyujtásnyira tőlem ott álltak a teli vagonok.
Háromszor is fordultam a vödörrel, mert ami biztos, az biztos. Ahogy este
ledett, egyre jobban mart a hideg. Morgott a kályha, míntha a tüzes oldatát
fájlalta vóna.
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- Meg is fogom én a tolvajt, akárki legyen is az! - gondoltam~
baIn. Hadd legyen boldog a főfelügyelő úr, ha a fönök úr kezet fog vele, s azt
mondja:

- Derék embereid vannak, Géza !
Kivettem a zsebórámat, s felakasztottam a falra. Tíz óra felé járt. Egyszer

csak kopogtak. Gyött az őrszem váltás.
- Aggyonisten !
- Jóestét!
TÖrOk őrmester vót, szintén régi szelgálatos. Csupa zúzmara a bundája.

Két-három szót váltottunk csak, aztán ki is rnent, hogy körülnézzen.
-;- Majd vísszaiövök - mondta. - Máma hírt hallottam Szabó Th7.siI'Ül.
Azzel elment. Igen jól emlékszem minden szóra, mert fontos nap vót az.

Még azt is, míntha hallanám, hogy azt a lányt említette, akivel egy faluból
Ya1.ók vótunk, s valami míatt igen meggyült a baja a rendőrséggel.

Becsuktam Török után az ajtót, s akkor - nagyot dobbant a saíV'em. Hal- '
lottam, hogy valahol megütődött a vagon oldala.

Azért, ha iJrodai ember vótam is, ismertem én ezt a rejt. Olyanféle az,
mintíha az üres hordét megkopogják, csaik még mélyebb és nem szól olyan
sokáig.

Nemsolkára megint csak koppant.
- Hát ez a fa - mondtam magamban és már vettem is a kabátomat.

Leoltottam a villanyt, elzártam a kály'hát - s kifelé. Pár pillanatig levegőt se
kaptam, olyan hideg vót. Odabent meg, rnínt a mozdonyon,

MegkeI'Ült.em a házat, a farakásokat. Jól ismertem én itt az utat. Nem is
köllött sokáig mennem, az egyik. vagon tetején látok egy alakot, ahogy 00
bálja lefelé a fát. A földön meg egy kisebb forma, az meg tartja a zsákot.

Hagytam őket. Mentem TÖl"Ökért. Hát, ó meg a másik oldaIról figyel te
ugyanezt a két embert. Csak intett, amikor meglátott, s azzal márís előléptürü«,

- Maguk mícsínálnak itt? - dördült rájuk Török. Jó hangja vót, teme
téseken is énekelt. :És már fogta. is a ~isebbik ember gallérját.

- Hiszen ez gyerek! - hallom egyszercsak megint fölkiáltani. - No,
megállj, gazember.

A másik, aki a vagon tetején vót, szó nélJk.ül lejött és megallt TÖl"Ö'k
mellett.

- Ne bántsa a fiamat. - csak ennyit mondott.
Török megfogta az ó karját is.
- Oyerünk t

En mentem előre, belcisértük őket a mázsaházba. Meggyujtottam a vil
lanyt, rögtön tettem a tűzre, mert igencsak fáztam és Törőknek se lehetett
kelle:mes az éjszakai sétálás. Mégha a kiincstári bunda kályhameleg vót is.

Csak, amikor míndent elrendeztem már, vettem szemügyre az embereimet.
A gyerelk tán tizenkét éves lehetett. De olyan züllött gazemberség vót már az
arcán. Zsákba vót csavarva a lába, meg mindene. Még a feje is. Nem is vm
rajta más, csak zsák. Az is rongyos és büdös. Az apján valami ruhaféle vót.
Azon meg akkoI1a foltok, mint a mázsakönyv.

Törők a sarokba állította őket. Meg se moccantak. Lassan, nehezen járt a
82JelffiU'k. Először azt hittem a nagy melegtól. De aztán, amikor Török csak úgy
játékból fölemelte a' keret, s az ernber összerezzent, láttam, hogy félnek
1lő1ünk..

Igaz, nyavalyás alak vót az az emIber. Olyan pályinkás-szegény. Akinek
éppen annyi bele V8ll1 csak, .hogy az ital átfollyon rajta. Beesett vót az area
ÉS 1'I2lénporos. Nem is tudom, hogy vitték vóna el a zsákot, ha megtömik



En még jó húsba vótam akkor, nem ám ilyen .száraz öregen, mint most,
Mindennap megettem a hanninc deka szalonnámat. Törököt is láttam néhány
szor uzsonnálnd. Jó darab sonkát falatozott, azt szerette. Két disznót vágott
akikor télen is.

Török levette a bundáját. Leültünk az asztal mögé, s a két tolvajt közeleI:ID
intette.

- Kihallgatás lesz !
Elővette a noteszát, ceruzáját és kérdezett.
- Neve?
- Láng JÓ7Séf.
- Születési hely, év?
- Ujpeet, 1900.
- Foglalkozása ?
Idáig rendben ment minden. Ennél a kérdésnél az ernber ránézett a fiára..

aztán T&ökre és azt mondta:
- Naplopó!
&re ,..... máig sem tudom mért - elkezdtek nevetni a fiával. Törököt meg

elöntötte a méreg, Engem is. Csakhogy én nem adlhattam pofont, de Török igen.
Adott is. Az embernek kisel:)bet, a gyereknek nagyobbat. A gyerek rögtön,
bógni kezdett, az ember meg őkölibeszo'rította a kezét. Erre én is fel,álUam és
[elentősen rátámaszkodtam az asztalra, vele szemben. Ez aztán lecsendesí
tette a szándékát, Összenéztünk Törökkel, s intett a szemével. hogy jól VIalll.

Viss7aÜltem a helyemre. .

- A kihallgatást folytassuk - mondta aztán Törők. Egy kis büszkeség is
vót bennem, igaz. Hogy a hatóság így megtisztel engem és belevon a maga dol
gAiba. Hiálba, no, mindig becsültem én a törvényt. Jó bírák leszünk mi itt,
Törökkel.

- Mi a foglalkozása ?
- Lakatos voltam, amig voltam.
- Mér lopott, mér nem dógozik ? - kérdeztem én.
- Felejjen - kJiabált rá Török.
AkKor már nagyon mérges vótam, Hiszen én is megöregedtem tisztesség

ben, ez meg aikáJr a maga mcstere is lehetett vóna már. De tolvajlkodik in
kább, mert az könnyebb. Kicsit bántam azért, hogy köbeszóltam, de hatósági
ember vötam én is. Egyenruhás. Ez meg itt tolvaj civil. Török megnyugtatóan
nézett rám: jó kérdés vót, nincs semmi baj.

- Ma~k találn' adnának munkát? - kérdezte az ember. Megint pöklhendi
vöt, mint Török fenyítése előtt. A gyerek se sírt már, csak szíoogott. EgysPJer
csak megszölalt:

- Jó meleg van itt. Anyának is ez kellene.
- Fogd be a szád! - szólt rá Török.
Helyeseltem a szigorúságát,
- Hát most rnícsináljak én magával? - kérdezte aztán az embert.
- Maga a hatóság, nem én.
- Hű a keserves mindenit az anyádnak! - ugrott föl Török. - Hát

tinek'eek csak az a jó, ha gumibotos az ember?
En is előbbrecsúsztattam mínd a két kezemet az asztal lapján és kioon

tettem, hogy lássa, jó szélesen.

- Nem akartam én magát bántani - vonogatta vállát a tolvaj - csakbát
az a2 igaz: azt teszen, amit akar.

Török visszaült, én is behúztam a kezemet, s folytattuk a k1Ihal~tálslt,

ialwnér harmadszor,



!Ment azután rnínden, mintha menetrend szenínt lett vórta.
- Milból él?
- Segélyből, meg ...
-No?
- Meg alkalmi keresetekből.

- Ilyesféléből, mi ? - mutatott Török a félig megszedett zsákra,
- Ezt nem akartam eladni. Magamnak.
-Hol lakik?
- A Nyár utcában.
- Főbérlő?

- Nem mondhatnárn. Még hét család lakik abban a fássufniban.
- Mutassa a papírjait.
- Kérem.
Igen mocskos bejelentőt szedett elő. Alig bírtuk kibetűzni.

Odakint meg közben szél támadt, hófúvás kerekedett. Elég jól bedudáit a
hasadékos ajtón.

- Teszek a tűzre - mondtam Töröknek, mert láttam, hogy megborzongott,
Rátettern az utolsó szenet, de nem akartam kimenni és egyedül hagyni az,

.őrmestert. EszemIbejutott valami.

- Boríts ki a zsákját, ide a kályha elé! - széltam rá az emberre. Török
felnézett a papírról, összemosolyogtunk. A gyerek nagykeservesen ránézett az
apjára, az meg visszapislogott egyet-kettőt, s hozta már a zsákot.

Kiborította, aztán visszalépett a helyére. .
I~, azt is szemtelenül tette, mert a szén porosát rászórta a cipőmre, an

nak pedig fényesnek köllött lenni mmdíg.
Delhát azért nem széltam. Megkapja majd még ezért is!
Ráraktam a tűzre, meg is piszkáltam, hamarosan tüzes meleg lett. Török

elővette a zsebkendőjét és a homlokát törölgette. Visszaültem én is, vízsgáléd
tuk tovább az embereink!et.

Az apja csak állt a fia mellett, átfogta a vállát, sírriogatta a fej it.
- Magán nem látszék, hogy megbánta - szólt Török, igen okosan.
A gyerek megint szípogní kezdett, az anyját szólogatta, Az ember nem

szólt, csak nézett valamerre. Megint elfogott a méreg, sajnáltam. hogy nem én
vagyok a Törők helyibe, másként bántam vóna velük!

- Bekísérern az őrszobára, tartsa a kezit! .
Török bilincset rakott a talvaj esuklójára, amelyik olyan vékony vót, hogy

majdinem kicsúszott a karikákból. Most már igen engedelmesen tűrt, csak in
dulás előtt szólalt meg.

- A fiam, törzsőrmester úr?
- Velünk jön.
Blőretuszkolta a két tolvajt, aztán nekem szólt.
- M~ maradjon csak, Vörös úr, ebben az Itéletidőben. Majd holnap le-

adlhatja a tanúvallomását.
Aztán, hogy a gyerek, meg az ember ne hallja, halkan odasúgta:
- Nagyon jó szén ez. Egy zsákkal félretehetne.
Ráhunyorítottam, kezetfogtunk.

Kinyitottarn az ajtót, a küszöb fölött rögtön bevágott a hó. A tolvaj olyan
hírtelen húzta össze a kabátját, hogy a háta megrepedt. Majdnem élnevettem
magam, de aztán ránéztem Törökre, s láttam ő is, rnennyíre fá7Jik. Megsajnál...
tam azt a [óságos embert. Ennek még éjszakája sincs.

!Elimentek hát, én meg bezártam az ajtót. Lefeküdtem. Kicsit kemény vót
a hely, dehát nagyon álmos vótam.

368



Hat óra lehetett, amikor fölébredtem. Gyorsan összekaptam magamvameny
nyia'e lehetett kísímogattam a ruhámat, rohantam az irodára tüzet rakni. A
ta'keritónók végeztek éppen. Begyrujtottam, s aztán leültem az újsághoz.

Pontosan nyóc órakor benyitott a főfelügyelő úr. Hangosan, büszkén mond- .
tam az "alázatos [öreggelt". Igen fáradt vót az arca, éppen csak biccentett, li

ment a sWbájáJba.
Annyi idő telhetett csak el, míg á kabátját levetette, s már nyílt megint az

ajtaja. Nekem torkomba ugrott a szívem. Pedig mínden nap találkoztunk, dehát
az más vöt, Mentem aztán és lejeíentkeztem,

- Alázatosan jelentem itt vagyok.
Azt is akartam jelenteni, hogy parancsára lefogtunk egy tolvajt, dehát

amig nem kérdezett, nem illett beszélni.
Látihatta az arcomról, hogy valami történt, mert csak rámnézett, és már

kérdezte is.
- Na, mi vót ?
- Alázatosan jelentem, én, meg Török őrmester az éjjel elfogtunk egy

széntolvajt egy fiata1'korúval.
- Mit?! F'iatalkorút is? - háborodott föl egyszerre a főfelügyelő úr.

Micsoda züllött, aljas népség l Már a gyerekeket is lopni tanítják? Folytassa,
Ferenc.

- Török őrmester mindkettöiüket bekísérte.
Elhallgattam, s láttam, nagyon tetszett neki, hogy ilyen röviden míndent

elmondtam.
Aztán kezetnyujtott. Amikor este az asszonynak elmeséltem. alig akarta

elihirnni. De a java még hátra van!
A kereskedő, akinek a szenét megmentettük. húsz pengő jutalmat adott.·

Nagy pénz vót ez akkor, hiszen annyian csavarogtak munka nélkül. De még ez
se vót minden, A délutáni órákban hívatott a főnök úr. Egy kicsit vártam én
ezt is, de azért mégis váratlanul megörül tem. Többen is vótak odabe az íro
dába, ami jó vót, hadd lássák.

- Vörös Ferenc - mondta a főnök úr - igaz vasútas módián viselkedett,
Testi épségót se kímélve, saját jószántából, éjjeli pihenését is föláldozva, tol
vajt fogott. Az ilyen ember hős. Ezért a tettéért kítüntetésre javasolom. Na
gyon elszaporodtak a tolvajok, de amíg ilyen emberek vannak, nem kell fél
nünk. Mást is mondott még, de nem emlékezihetek mundenre, régen vót már
igaz, több mint húsz éve.

Megkaptam aztán a kitüntetést, de rászolgáltam én azután is. Másnap egy
fél kocsival vittünk a főnök úr pincéjébe, ~bból a jó szénből, Mikor a fuvar
ral végeztünk, s jelentettem neki, kezetfogott velem másodszor is. Attulfogva
példa'kép lettem, s rnost is megbecsülnek. Mert a becsület együtt öregszik az
e-'berrel.

liát ez az én kitüntetésem története.
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