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Jaroslav Durych a cseh katollkus prózaírás leg
nagyobb s általában a cseh prózaírás egyik ki
magasló egyériísége, Az idén tölti be 75-1k élet
évét. Történelrnf regényeket, szocíálís tárgyú kis
regényeket és színműveket írt. Legismertebb a
harmincéves háborúról szóló Bloudeni - Tévely
gés című hatalmas történelrnf regénye. A Vigilia
ebből részletet közölt régebben. Mostani elbeszé
lése művészetének szocíátís arculatát mutatda
be. Tárgyát a két világháború közötti cseh kis
polgári életből meriti. Az elbeszélést az 195'1-ben
megjelent Tri dukati - Három dukát címü no
velláJs-kötetéból vettük, mely a csehszlovák nép
párt lapjának, a Udova Demokracié-nak kiadá
sában jelent meg.

A nap már rég felkelt. A kislányok nem értették, míért csak a konyhában
szabad játszaniuk. Az égbolt szürke volt, az ablalobólaz átellenes házak udva
rára lehetett látni, cselédlányok rázták a porrongyot a lépcsőházban az erkély
ről. Valahol tyúkok kodácsoltak. Az alma- és a körtefák ágai lassan hintáztak
a nyirkos szélben. A két kisebb lányka be akart osonni a szobába, hogy ott
fogócskázzon, s ugyancsak elcsodálkozott, hogy anyjuk olyan szígorúan szólt
rájuk. A legidősebb, a kilenc éves, az ablakban állt és mozdulatlanul, szorno
rúan bámulta a kertet. Anya ma leülönösen alaposan takarított. Máskor se
szerétték ezt az időt a lányok, de ma különösen sokáig tartott. Aztán tiszta
ruhába bújt, felöltöztette a kislányokat is, kikefélte szoknyácskájukat, kötényü
ket is összevarrta. komolyan sietve, ha valami hasadást talált rajta. Utána le
ült a konyhai díványra, mint aki vár valakit. A lányok fürkészve vizsgálták
és minél tovább lesték szernét, annál szorongatóbb aggodalom nehezedett rá
juk, lassan hozzáhúzódtak és vállához törleszkedtek. Csak a legidősebb ma
radt az ablaknál. nézte az elfoanyadt burgonyaszárat. a rég nyírott pázsit fe
hérre égett folt jait, az elvadult bokrokat, amelyeket valaha ugyancsak szere
tettel gondoztak s amelyek akkor virágot is hoztak.

- Mi bajod, édesanya? - unszolta a középső, az aranyhajú négyéves
kislány. Tiszta szeméből sugárzott a részvét. A legöregebb lopva anyjára pil
lantott, rnohón várta, mít felel. Az továbbra is tompán bámult a semmibe,
nem válaszolt. A legidősebb visszahúzódott és újból a kertet nézte. Szeme ki
tágult a tehetetlen km háborgásában. A négyéves kislány is nagyon elszon
tyolodott, hogy anyja olyan érzéketlen maradt. Úgy érezte, anyja megbán
totta őt.

- Rosszat tettem ? - kérdezte. A könnye a torkában remegett és várta,
hogy anyja megsimogatja és magához húzza.

De az hozzá se nyúlt. A két kicsi nyugtalanul pillantott egymásra. Miért
olyan igazságtalan anyjuk? Legjobb lesz, ha otthagyják, játszanak tovább. De
mikor nem tartotta őket vissza, úgy érezték. eltaszítja őket magától. A négy
éves dacosan felhúzta a száját és odébb lépett. Ekkor szólalt meg a csengő.

Az anya gyorsan felugrott, a gyerekek összerázkódtak, jeges félelem vágott
végig rajtuk, legszívesebben görcsösen belekapaszkodtak volna azoknyájába.
De ő az ajtóhoz sietett. A kilincshez nyúlt és visszanézett. A három lány meg
babonázva bámulta arcát: abban a pillanatban rémült, majdnem rémítő volt
az és mikor egészen feléjük fordította szemét, furcsán, riasztóan parázslott.
Úgy érezték: most nyomban elrohan és soha nem jön többé vissza. De vissza
tért a vér az arcába, rájuk mcsolygott és eltűnt az előszobában ... Ajtót nyi
tott. Több ember nyomult be az előszobába. Nem úgy jöttek, ahogyan vendé
gektől látták, finomkodva, hanem nehéz léptekkel, ahogya napszámosok, vagy
a rendőrök szoktak. A Iánykákat ez még jobban felzaklatta, mind a hárman a
konyha küszöbőn szerongtak. Arany hajuk és fehér kis kötényük ragyogott, a
félig nyitott ajtón át látni lehetett a tisztára síkált konyhát és a fényesre dör
zsölt edényeket. Elsőnek egy alacsony termetű bajúszos, morcos figura vonult
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be, fején egyensapka díszelgett, orrán barátságtalan csíptető lógott, mely töb
bet volt a kezében, mint szaglószervén, annyira megjátszotta a hóhért, hogy
már-már mulatságos volt. Mögötte másik két komolyabb és tartózkodóbb sze
mély haladt, fejükön kalap, karjukon köpenyeg és ernyő lógott, mert esőre

állt az idő. A fiatalabb, egy testes, körülbelül negyven esztendős, dölyfösen
merev férfi belépett a konyhába, körülnézett, hová támaszthatná esernyőjét.

A kislányok visszahőköltek tőle és félve hátráltak. nehogy rátapossen kis lá
bukra. Mikor észrevette őket, utálkozva piLlantott végig rajtuk, mintha pince
bogarat látna, nehéz, vörös bika nyakát hátra húzta, odafordult az anyjukhoz,
fölényesen végigmérte, ahogy a szélhámosnőket .szokták a tisztes polgárok és
megkérdezte:

- Nem lopja el ezt itt senki ?
Anyjuk elvörösödött és zavartan dadogott. A két nagyobb lányka is elpi

rult, Nem tudták pontosan miről van szó, de érezték, életükben először, hogy
egy rettentő ököl zúdul le otthonukra, rájuk is, anyjukra is, és senki se tudja
elhárítani a csapást róluk, mert apjuk nincs otthon, ha otthon is volna, talán
akkor se tehetne semmit. Valami iszonyatos földrengés készülődik a ház alap
jaiban és mímdent halomra dönt.

A másik férfi öregebb volt, hatvan felé járhatott, torz mcsoly ült az ar
cán, aihogyazok az emberek szoktak mosolyogni, akiknek lelkéből a hivatal
csak a csonthéjat hagyta meg a belső mag nélkül, de akinek mégis volt valaha
lelke. Arca rozsdaszínben játszó vörös és eres volt, göthös mellény és hosszú
szarnyú kabát lógott rajta, az egész figuráról lerítt, hogy csak egy dolog ér
dekli igazán: a nyugdíj. Finomkodó leereszkedéssel ingatta a fejét és hörgő,

sipító hangon mondogatta: "Igen, igen, kicsikéírn !" A kislányok legszívesebben
kikacagták volna. Azonban féltek. Aztán pedig más újabb zajok kötötték le
figyelmüket. Könnyű színpadias léptek, házi papucsban, restelkedő lépések ci
pőben, kívánesi és rosszindulatú vénasszonyi fecsegés, asszonyi fúria lihegése,
aki eszelősen örül valaminek, majd ismét újabb léptek, amint lentről fölfelé
közelednek a lépcsőn. Egyik se hozott semmi jót számukra az érkezők közül.
A kislányok érezték. bántani jöttek őket, anyjukat, nem tudták, melyik mivel
támad rájuk, úgy képzelték, hogy széles tenyerükkel, dagadt ujjaikkal arcul
csapdossák őket is, anyjukat is.

A hivatalos személyek a szoba ajtajához léptek, ahová ők néhány nap óta
nem tehették be lábukat, megvizsgálták rajta a pecsétet és kinyitották. Az ajtó
komoran nyikorgott, kinyílt és a borús idő gyér világosságában feltárult a
szoba, amelyre az utóbbi időben ráborult a szomorúság és a szorongás. Nyirkos
síri borzongás áradt belőle. A kislányok félve bekukkantottak, de az állam
szolgáínak komor, gyanakvó pillantása visszaparancsolta őket. Ekkor egy so
vány, himlőhelyes asszony viharzott be, mögötte egy apró elnyűtt és rosszin
dulatú nő az átellenes házból, majd egy rossz szagú puffadt alkalmazott, akinek
olyan volt az arca, mint a kemény tömlő, keze pedig, mint egy vasvilla, aztán
a kalapcs dáma, akinek bunkós özvegyi orra mindig résztvevő sírásra állt, de
akiből szikrázva áradt a kapzsiság és a vágy, hogy valamit ellophasson vagy
kicsaljon, aztán ócskások és mindenféle más népség, csoda volt, hogy mínd
belefért a szebába és nem dőlt ki az oldala. Testes, pocakos és cingár alakok
[öttek-mentek, vígyorogtak, megszállottan jártak-keltek a szőnyegek között,
tapogatták a bútorokat meg a többi holanít, számítgatták értékét, latolgatták
súlyát, vigyorogtak és fújtattak. A kislányok is behúzódtak velük a szobába
és álltak a barna cserépkandalló előtt. A három szöszke fej úgy sorakozott
egymás fölött, mint három dália virág. Csodálkozva és kíváncslan bámultak.

Az árverést egy lista szerínt végezték. Az asszonyok gondosan megvizsgál
ták a ruhákat, a fehérneműt, a csípkéket, a varrottasokat. A legnagyobb kis-
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lány, aki már maga is horgolt és forgatta a tűt, odahúzódott a varróasztalhoz
és még egyszer, utoljára, gyötrődve figyelte a holmit, amit úgy szeretett. A
két kisebb a hivatalnokok sarkába szegődött és tolakodó szorgoskodásukat
leste. Szemükból sugárzott a félelem és a harag:

- Ne lábatlankodjatok itt, gyerekek - rikácsoita az egyensapkás ember.
A lánykák egy másik sarokiba húzódtak. Továbbra se tudták egészen fel

fogni, mí történik, csak akkor döbbentek rá, amikor az árverezök cipekedni
kezdtek., jóllakottan, a hivalkodó zsivány rnosolyával, akit a törvény juttatott
zsákmányhoz. - A legöregebb kislány egyre csak azt bámulta, hogyan kótya
vetyélikkézimunkáikat, hogyan lesz belőle egyre kevesebb halom. Végül elő

bukkant a terítő is, amit ó varrt anyjának az iskolában karácsonyra, Mennyit
dolgozott rajta, mennyi fáradságba kerűlt! Akkoriban sokat évődött magá
ban: a mama talán el se hiszi, hogy az ő keze munkája. Most egy kíáilhatat
lan, zöld gyapjú-zsákba bújt asszonyság ragadta fel és hajította a maga zsák
mánya közé nyirkoskarmaival azt, amit ó gyerrnekí ujjaival és a szeme fárad
ságával, annyi szeretettel készített. Osszerázkódott, mintha a szíve akart volna
kiszakadni, szemrehányó pill.atntást vetett anyjára, aki éppen akkor tekintett
be a nyitott ajtón, hogy megnézze, mivel foglalkoznak a gyerekek. Az anyja
kiparancsolta a konyhába, s ő ment szótlanul, sápadtan, olyan volt, rnínt egy
letört árvácska. Persze nem gondolt rá, hogy az anyai parancsot a szeretet su
galta; hogy maradjon mellette, ne zúzza össze a kegyetlen szfnjáték, az árve
rés. Megint az ablakhoz húzódott és tovább szemlélte a haldokló kertet, bús,
elmélázó nézéssel, amelytől anyjának majd meghasadt a szíve.

ci is odaült az ablak!hoz, úgy se főzhetett, amíg az árverés le nem zajlott.
A nyurga alma- és körtegallyak tétován ingadoztak a halottas szélben. A bur
gonya szám rozsdásan hervadozott, a letört rózsabokor úgy ~uporgott a karó
tövében, mint az óljához láncolt, megvert kutya. A hatalmasra ~őtt gyom, mínt
valami különös zöld pókháló elborította az egész talajt. Az üszkö-s ágak fenye
getően integettek, a padok és a kerti ágyak romladoztak, szemétdombbá válto
zott lent minden. Az egész kert csupa panasz volt, minden sarokból néma se
gélykiáltás szállt felfelé, az ablakok felé. Csak a kislány látta olyannak a ker
tet az ablakból, amilyen akkor volt, amikor még ő járni tanult. Mennyit fut
kosott ide-oda piros főkötőjében és fehér kis ingében a zsályák és a dáliák
kőzött, nem is látszott :ki közülük. Csodálkozva bámulta a kövér, zümmögő

dongót, amikor belefúrta magát az agyagba és a lepkét, mikor a magasba
szökött előle. Akkor még tömegével nyílt a kertben a százszorszép és a harang
virág, anyja vidám és boldog volt, a fűben üldögélt és koszorút kötött a fe
jére. Igen, még rnindíg a régi szépségében látta a kertet, pedig az már nem az
övék; korábban el kellett adniuk. Kezdetben még bejárhattak. de csakihamar
megtiltották. Bezárták a kertajtót. ők csak az udvaron [átszhattek és csak az
ablakból nézhették a kertet. Legalább apa volna itthon. De eltávozott, egy
éve is van már, most meg jöttek ezek az emberek, egészen betolakodtak a
szebába és elviszik onnan azt is, ami még megmaradt.

Igy panaszkodott magában. Anyja észrevétlenül rá-rápillantott és szívé
ben két ellentmondó érzés váltogatta egymást. A kislány néma és büszke fáj
dalma fel is emelte, de szorongással is töltötte el.

A lányka egy kis idő múlva anyjához fordult. Néhányszor visszanyelte
fojtó keserűségét, amíg kiszakadt belőle a gyötrődő panaszos szó:

- Anyácskám. mindent elvisznek tőlünk?

- Csak azt, ami a szobában van - felelte az anyja.
- És nekünk mi marad? - kérdezte a kislány csendes daccal.
- Ne törd a kis fejed. Ha apánál leszünk, újból meglesz mindenünk. Min-

denünk új lesz.
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- Miért akarsz újat? Minden szép volt nálunk! Amikor eladták a házat
és a kertet, akkor is azt mondtad, hogy másikat veszünk. Hol van apa? Miért
nincs velünk?

Bbben a pillanatban szaladt be a konyhába a középső kislány. Homlokát
valami nagy gond ráncoita össze, hallotta az utoJ.só szavakat és komolyan meg
ismételte:

- Miért nincs velünk apa?
- Keveset Imádkozol érte - válaszolta anyja és pillantása végig suhant

<3. kislány arany baján.
- Mindennap imádkozom apáért és nem jön haza - vitatkozott a kicsi.

- Nem is imádkozom többet!
Nénje letorkolta,
- Hallgass! Buta! Ha apa nem ment volna el, nem tudna anyának pénzt

küldeni és te nem kapnál ebédet.
Erre megnyugodott a kislány. Hozzátörleszkedett anyjához:
- Anyácska ! Szeret téged apa?
- Tudod, hogy szeret,
- És haza jön?
- Tudod, hogy haza jön.
A kicsi boldogan nevetett és tapsolt:
- Haza jön! Haza jön!
Anyja megfogta a kezét.
- Láttam, hogy rnérgesen jöttél ki a szobából. Biztosan kidobtak, ugy-e?
- Kikergettek !
- Miért? Mit mondtak?
- Nehogy valamit ellopjak tőlük - mondta a kicsi haragosan.
Az anya fájdalmasan elmosolyodott.
Új érdeklődök érkeztek a faluból, akiknek a szatócsok megsúgták, hogy

árverés folyik a házban. Jöttek megrakva esernyővel. batyuval, sárral és mint
ha az magától értetődő joguk volna, pimasz toJ.akodással követelték a házi
asszonytól, hadd rakhassák le holmijukat a konyhában és vigyázzon rá jól.
A középső kislány elúnta magát a konyhában és a falusi szaglászék magas
csizmái mögött újból beszökött a tiltott szobába, fürgén és gondosan kikerülve
azokat, akik kikergették. Az árverés egyre nagyobb zajjal folyt tovább. Elkó
tyavetélték a szalonbútort, a szőnyeget, az ezüstöt, a vásárlók jöttek-mentek,
hordárok, segítők után szaladgáltak. Súlyos csizmajuk visszhangosan döngött
az előszobában, A temetés órájának hangulata borult a házra. A gyászhuszárok
egyre szorgoskodtak. A szoba, rnintha koszorúk ájult illatát, a gyertyák fojtó
párolgását, a ravatal festék- és hullaszagát lehelte volna. Temetés volt pap és
imádság nélkül, .mint az öngyilkos temetése. Néhány pillanat múlva az idege
nek sarkíg kitártálc a kijárati ajtó szárnyait, patkolt bakancsok csikorgó cso
szogását, hordárok szélütött zihálását lehetett hallani, érezni lehetett, hogy
nagyon súlyosat cipelnek, megállapodnak a lépcsőn, valamit leengednek. majd
újból tovább mennek, mennek, hogy a lépcső is döng alattuk és az a nehéz
tárgyavállukon vagy a hátukon a szégyen és gyalázat tüzében izzik.

Az anya eltakarta szemét, S közben véglgvtllant ágyán a gondolat: hogy
a szornszédasszonyok és ismerősök még nem jelentkeztek? ! Mert biztosan el
jönnek, .ácsorogní. kiönteni örömüket, elégültségüket, hogy végre nyomorba
taszítva, kifosztva, mezítelen láthatják őt. Most míndenkí mezítelenül láthatja
őt: aki akarja, eljöhet, megnézhetí őt nemcsak, hogy ingyen, de a törvény
védelme alatt.

A négyesztendős bedugta szöszke fejét a konyhaajtón. Ovatosan és csen
desen lépkedett, mint egy kis egér. Mikor látta, hogy nincs bent idegen, be-
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surrant, bezárta az ajtót és elnevette magát. Egy betörött papírdobozt szoron
gatott a hóna alatt. Odafutott anyjához. Ahogy szaladt, csöpp papucsai úgy
csattogtak, mint az örvendező kismadarak. A dobozt anyja ölébe nyomta. A
bábúja volt benne, néhány rongyocska. egy labda, egy gumi kiskutya és egy
szájharmonika. Amikor a leltározás folyt, bent felejtették a dobozt a szebában.
A kicsi egész idő alatt, amig pecsét volt az ajtón, naphosszat kedves játékait
kutatta, tűnődött, hová tűntek el, kereste, még éjszaka álmából is felsirt
utánuk.

- Hol találtad? - kérdezte az anya, csak hogy a lányka hangjának arany
csengettyűjét hallhassa.

- A szebában - kiáltotta a kislány és kacagott örömében. - Elloptam.
tőlük!

Aztán titkolódzva és ártatlanul hozzátette:
- De nem látott meg senki.
Az anya szívében fellobbant a keserűség. Mégis csak illenék holmijától

búcsúzni ! Ennyi éven át szelgálták őt tisztességben és hűségben és most ne
legyen ott temetésükön ? Ki kell bírnia, ott kell állnia mellettük !

Akkor az előszobába lépett, éppen akkor érkezett két újabb vásárló. Egy
magas, piros és kopaszodó úr és egy hordár. Az úr egy pillanatra megtorpant.
egy fölényes pillantást vetett a ház asszonyára, a hordár azonban kedélyes
hangoskodással rögtön rákezdte:

- Itt hozom a doktor urat, hogy megvegye a zongorát akislányának.
A jómódú doktor belépett a szebába és nagy bizalmasan jónapot kivánt a

hivatalos személyeknek.

A szoba már félig üres volt, a bútor nagy része eltűnt. Az anya is belé
pett. Alázatosan az árverést vezető két hívatalnokhoz fordult, rnondják meg,
nem tudták-e kielégíteni a hitelezőket az eddigi tételekIből s ha nem, rneny
nyi még az adósság? A fiatalabb felkacagott, hogy a hasa is táncolt tőle.

- Nem, nem tudom, hogy alakul a dolog, nem kell-e még majd valamit
hozzácsapnunk ! ... És rnít akarna megtartani ?

- Legalább ezt a zongorát. Akislányoknak.

A doktor, aki addig gőgből tüntetően hátat fordított neki, most feléje ve
tette piros arcát magas vállán keresztül. Úgy tekingélt, mintha nem látná az
asszonyt és nagy magasról megjegyezte:

- Zongorát? Az effajta gyerekeknek olyan zongora való, amit két koro
náért vesznek a vásárban.

- Doktor úr, a maga gyerekei se nem jobbak, se nem nagyobbak, mint az
enyémek - vágott vissza a megsértett anya.

- Akkor másképp kellett volna gazdálkodniuk!
A végrehajtó közbevágott :
- Asszonyom! Itt hivatali munka folyik, ne zavarjon bennünket.
Az asszony körülpillantott. Végignézett az idegen vásárlókon, a legna

gyobb rendetlenségbe merült, félig üres, meggyalázott szebán. úgy érezte, hogy
az emberek arca sokkal üresebb, sokkal kiraboltabb. mint a szoba, szívük
egyetlen bútora a hitvány, rongyos káröröm. Azt is látta, hogy e társadalom
tagjai jól megértik egymást és tökéletesen tudnak összejátszani. Földre teper
ték és kirabolták, nincs itt semmi, amit megvásároltak. mindent elraboltak, a
nevetnívalóan kis összegeket csak a látszat kedvéért rakták le. Mindent elkó
tyavetyéltek és könnyen lehet, hogy még a többi se lesz elég nekik.

- Majd aszerint döntünk, mílyen áron kél el a zongora, - mondotta va
laki a többiek mögül - nem nyujtunk-e be még a többi holmira is igényt.

Felnyitották a billentyűk fedelét. A legkisebb, a kétéves kislány a zongora
alatt üldögélt, mint egy kis fészekben s valamivel játszott. Ahogy a húrok
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megrendültek a feje fölött, megijedt él kimászott. A doktor éppen a zongoráihoz
lépett. Lakkcipőjével már-már rátaposott a feltápászkodó lányka fehér kezére.
Az anya utolsó pillanatban észrevette, odaugrott és felrántotta a kislányt.

- Fel ne döntsön, asszonyom! - szólt a doktor. Kétértelmű fintort vá
gott és a Iánykát nézte. Az megrettenve bámult rá nagy szemével. - Tűnj el
gyorsan, ne ténferegj a lábam alatt!

Az anya felkapta a kicsit, hogy elvigye.
Amint körül pillantott, észrevette, hogy szomszédai közül már többen meg

érkeztek a színjátékra, Elsősorban a férfiak voltak ott. Tudta, nemsokára az
asszonyok is eljönnek, bizonyos, nem tudják megállni, hogy ne vegyék ki ré
szüket ők is a csúnya szórakozásból, Talán még ebédet is ajánlanak föl a ki
c$ik:nek, alamizsnaképpen. A férfiak kikerekedett szemmel bámulták őt. Le
győzte szégyene íszonyodását, de gyötrelmes vesszőfutás volt végigpillantani
rajtuk. Megértette, mit mond tekintetük. Olvasott gondolataikban:

- Látod, megkaptad a magadét! Most már nem játs:zJhatod a nagyságos
asszonyt, ezek után, ahogy mi most ide léphettünk és ahogy láthattunk, nem
játszhatod a megközelíthetetlent. Örülni fogsz, ha szolgáló lehetsz nálunk és
mi eljátszadozunk veled. Nyugodt lehetsz, asszonyainknak nem lesz kifogása
ellene. Csak örülnek majd, hogy egy-két napig nyugton hagyjuk őket!

Nyálkás píllantásuk, amelyből áradt a gyalázat és a becstelenség, rátapadt
gyermekeire, aranyhajú lánykáíra is.

- No, most már nevelheti őket - suttogta valamelyik.
Vállához szorította a kislány fejét és remegve, lassan, szomorúan húzódott

vissza. Az ajtóból mégegyszer visszapillantott, elbúcsúzott holmijától.

Ebben a pillanatban vérbe borult szeme megakadt valamin az egyik szög-
letben. Összerázkódott és elsápadt.

- Legalább ezt a képet! - kiáltotta.
A doktor odapillantott és mogorván tagadólag intett.
- Nem! '" Ezt is megvásárolom. Minek ez már magának, asszonyom. A

fiú meghalt. Én meg gyűjtöm az ilyesmit.

Az anya magasba kapta a kislányt, eltakarta vele arcát és szemét, elfu
tott. Bezárta maga mögött az ajtót és odabent a konyhában rároskadt a dí
ványra. Úgy érezte megfullad. Elárulta halott gyerekét. Ki kellett volna men
teni a képet. Az is kiment a fejéből. - Most már késő !

Roppant könnyek szikráztak szemében. A kislányok szorongva figyelték.
Anyjuk kábulata szent homályában csak a fára festett képet látta maga előtt

csillogó fekete rámajában.

Első gyermeke volt, fiú, már az elemi iskolába járt, s egyszer csak, az
egyik szünidőben, elment a másik, az égi iskolába. Azon él képen rajta ragyo
gott rninden testi és minden lelki szépsége, A festő előre megírta rajta, mi
lesz a sorsa. Az előre meglátott szegénység szent opálfénye tündökölt a gyer
mek mennyei boldogságának rózsapiros lobogása fölött, büszkeség és báj, vágy
és lemondás világított arcából, mint rejtett szívárvány. A művész jól látta meg
a fiút, nem hiába, hogy ura barátja volt. És a csendes, védtelen pillantásban,
ahogy a képről a fiú nézett, benne volt a rnűvész éltitkolt szerelmének drága
fájdalma is, amelyet iránta, az anya iránt érzett. Azóta meghalt a festő is és
ő tisztelettel őrizte emlékei között. Most alkotását, gyermeke képmását, egyet
len emlékét fia után, elragadták tőle. Még hozzá, hogyan?! Az a kövér férfi
potom pénzért megvásárólja és rnutogatja majd a jobb társaságok kikapós
asszonyainak és züllött fickóinak. Ez az ember! Aki valaha megalázottan. a
társadalomból kitaszítottan kopogtatott be hozzájuk, férje pedig befogadta,
vendégül látta, vigasztalta. Hogy hazudott, hazudott! Néhány napig náluk
aludt, épp ebben a szobában, ahol most az árverés folyik, rajongva gügyögött
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a gyerekek fölött, a legöregebb kislánynak babát vásárolt. És most sajnálja,
hogy nem lépett rá a legkisebb lányka kezére, szemében ott nyáladzik a pá
rálló mohóság, hogy talán egyszer ő is odaadja magát neki, ahogy eddig száz
más asszony tette. Idejön rabolni, zsákmányolni. És ha csak azért jött volna,
hogy őt bántsa! De gyerekeit rabolja ki, ráadásul hetvenkedik, kioktatja áldo
zatait, mert a plébános azt hiszi róla, hogy jámbor és becsületes ...

Minek is gyötri magát ? í Minden elmúlik. Vissza keH húzódnia lelke tit
kos zugába, el kell űznie magától minden gondolatot, mindazt, ami most kö
rülveszi. Imádkoznia kell! Mínek bajlódni az egésszel? Inkább köszönetet
kell mondani a megpróbáltatásért Istennek.

Lezárta könnyes szemét, nekifogott, hogy összeszedje erejét, ahogyan a
zarándok rakja batyuba holmiját. A szobából gyötrelmes vinnyogás, kJimpiro
zés bangzott fel. A vásárlók a zongorát próbálgatták. Játszottak. A billentyű

kön, ahol máskor álmok és látomások andalogtak. ahol a legnagyobb kislány
apró ujjai lépegettek, míkor tanulni kezdett, most szemtelen állatok szemér
metlen és bűzös patája ugrándozott és a szaba csendjében, ahol a gyerekek
lámpagyújtás előtt tündérmeséket és családi történeteket szoktak hallgatni,
abQl a csend és a gyermeki öröm 'lakott, most a legdurvább kocsmai nóta re
csegett.

Aztán lezárták a zongorát, valaki kinyitotta az ajtót, három vagy négy
hordár csoszogott ki-be és mintha kőoltárt zúznának szét, remegett körülöttük
minden. A levegőt komor rémület ülte meg. A legöregebb kislány, aki eddig
büszkén és némán állt az ablakban, anyjához ugrott, ölébe fúrta a fejét és
némán, de keservesen sírni kezdett.

Négyesztendős huga hozzáment, símogatta és vígasztalta. A legkisebb a
.sarokba húzódott.

- 'És az apa, hol van az apa?
Jó, hogy nincs itt, gondolta az asszony. Hadd viseljem el egyedül az egé

szet. A férfiak gyöngébbek, gyávábbak, ha kifelé derekabbnak is látszanak,
Az asszony többet elbír, nem követ el olyan hamar butaságot, nem adja meg
magát oly könnyen. Az asszony arra való, hogy tűrjőn.

Persze, azért ő is alig-alig bkja. Hiszen úgy szerették egymást, a kicsiket
is. Nem tudja férjét hibáztatni, hogy ide jutottak. Nem volt meg benne az a
ravaszság, amely piszkos üzletté zülleszti az életet. Ezért csak tisztelni tudja őt.

Nem irigyelte a kövér doktort sem. Mit törődik vele!? Mit a többivel!? A
szégyen fájdalma egyszer megszűnik, a nyomorúságot elviseli. A gyerekek?!
Varázslatos szőkeségük nyilván nehezen szökik virágba a száraz kenyéren, de
talán arra születtek. Csak már eltávozhatna innen, mehetne a lcicsikkel férje
után, akihez tartozik. Inkább kis kocsiban húzná őket a sáros országúton.
A kutya nappal segítene a kocsit húzni, éjszaka a kicsinyek lábát melegítené.
Nem az éhség miatt menne ura után, hanem hűségből. Tied vagyunk, te a
mienk vagy. De miért nem ír?.. Éppen ilyenkor szokott járni a postás! ...

Figyelt. Csak ide ne tolakodnának már be! Imádkozni kellene, élőkért és
holtakért, Holtakért, akik majd mindnyáian lesznek. Azért a gyönyörű és
büszke kisfiúért is, akinek a képe a szobában a falon függ, aki meghalt és a
mennyország kertjében jár-kel, ahonnan már senki se űzi el. Az élő kicsinyei
ért is. Mindenből kifosztották őket az emberek. De legalább azokat a javakat
őrizze meg számukra Isten, amit halandók el nem rabolhatnak. Szíve csordultig
megtelt gyötrő fájdalommad ...

A négyesztendős állt elébe. Szoknyácskája szétterült, szeméből okosság
ragyogott:

- Ne légy szomorú, édesanya, én most már jó leszek!
Az anya gyötrelmében is elmosolyodott.



- Miért vagy szomorú édesanya?
- Mert elviszik a képet is tőlünk, A testvérkédét.
- Ne add oda nekik. Vásárold meg!
- Nincs pénzünk.
- Nincs pénzünk? - csodálkozott a kislány.
Megfordult, kis kuckójába lopakodott, ahol összetörött játékai hevertek

egy halomban és matatni kezdett közöttük. Egy pillanat múlva megfordult és
újból anyja eléállt. Egy kis cserépmalacot tartott a kezében, a perselyét, nagy
komolyan Icirázta tartalmát apró tenyerébe. Anyja figyelte, lassan érteni kezd
te, mít akar, de nem szól semmit, hogy ne rontsa el az örömét. A kislány ad
dig ügyeskedett, addig próbálkozott, amíg a cserép tartalimát ki nem szedte
egészen. Boldogan odaadta anyjának:

Három krajcár volt benne, elfelejtett kraicárok, amelyeket valamikor a
jobb napokban apja zsebéből kotort elő a kislány. Apja szerencse krajcárnak
hordta a zsebében.

- Itt van, édesanya, vedd meg a képet.
Az anya átölelte a .kislányt három kraicárrával, szívéhez szorította, nem

tudta eldönteni, mi markolja jobban, a bánat-e, vagy valami mennyei vígasz
talás. Odakint, a lépcsőn megint lépések koppantak. Talán a postás hozza a
levelet apjuktól ! Vagy talán valamelyik mohó szomszédasszony jött, hogy
feltörje szívük meghitt bizalmas azilumát. Gyorsan magához ölelte mind a
három kislányt és összecsókolta őket:

- Kicsikéim, drága kicsikéirn - suttogta. - Ti vagytok az én három
krajcárom, a világ nem adna most hármatokért együtt egy krajcárt se. Én
szegénykéím !

A két nagyobb hallgatott. A legkisebb, amelyik még nem is tudott jól
beszélni, az mondta ki helyettük az igazságot:

- Én nem vagyok szegényke, én százszorszép vagyok ...
Valaki kopogott. Az anya odalépett, hogy ajtót nyisson.
Egy koldús állt a küszöbön.

Sinkó Ferenc fordítása

-
VONATFüTTY AZ ÉJSZAKABAN

Vonatfütty az éjszakában.
Borzongató vészjel ez,
Hol sűrűbben, hol ritkábban
Egy hang most segélyt keres.

Ö AZ

o az, aki asztalhoz nem ül.
Ki nem iszik és nem eszik,
O az, ki nem fekszik le már,
Kinek ágyát meg sem vetik.

O az, kinek léte közöny.
Ki nem örül és nem zokog,
Ő az, ki nem néz messzibe,
S nem keres sem célt, sem okot,

A földön most csak magány van,
Felhők mögé bújt a hold.
Lehet, hogy az éjszakában
Egy kisiklott szív sikolt.

o az, ki nem kap levelet,
Csengetésre sem jő elő,

Ki óráját nem húzza fel,
Kinek nem múlik az idő.

o az, kinek ;fúnő útját
Nem szegélyezi száz szabály,
Aki már nem fáj senkinek,
S akinek most már ez se fáj.

Falu Tamás
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