
A CSÁKKERTI HÁRY JÁNOS
Irta RÚNAY LASZLÚ

(Kisregény 1. rész)

,,A magyar népnek a zenei élete !is csak az önmagából vett oltó
anyaggal erősödik, és nem keLl félteni idegen beömléstől. rnent az úgy
sem fog rajta."

Kodály Zoltán: A csákvári főldművesszíneszek "Háry János"-áról.

A Volga még fölkapaszkodott a házak közé a tetőre, de aztán köhögött
egyet és megállt,

A verető szítkozódva kálökte az ajtót. A másik férfi is kiszánt. Töprengve
jártalk az autó körül. A sofőr belerúgott az első gumíba.
-K~' .
Olajos kezét törülgette e.gy ronggyal.
- Vége a rdportnak - jelentette ki tárgyilagosan a másik. Th odaszólt a

gyűrűbe gyült kiváncsi gyerekeknek: - Hol lehet itt egy kávét inni?
Többen is buzgólkodva mutatták.
- Túloldalt, abban a tornyos házban.
- A kultúrház - mondta egy rnaszatos kislány. - Ma bál van ám.
Iszonyú hőség volt odabent. Öregek, fiatalok tolongtaik a büfé körül.
- Asztal?
-- Ott a zongóránál ... Az még szabad ...
Leültek. A !kávé langyos volt és híg. A riporter a jegyzeteit rendezgette.

Amikor a zongora megszólalt, fölnézett.
- Jó fej - jegyzte meg a sofőr.

Idős ernber ült a zongoránál. Bibircsókos orr, himlőhelyes, ráncos
arc. Remegő, öreg kéz. Zsírpecsétes ruha. Rebbenő, vöröses szem, fáradt,
okos' tekintet.

- Jó fej - hagyta rá a ráponter. - Valaha jól játszhatott.
- Ez?
- Ez - mondta a riporter szórakozottan. Nézte a zongora fölött az arcot.

Egyre ismerősebb lett. - Ez, ez... - Erőltette az emlékezetét, Arcok gomo
lyogt3ok benne. Rengeteg arcot látott életében, muzsikusokat, rengeteg muzsi
kust, ez volt a szakmája, a többit csak meilékesen csinálta. Hol látta ezt az
arcot? Próbált fölidézni régi hangversenyeket. Bartók, Dohnányi, Mengel
berget. .. Nem jó. Kodály. Ki is mondta, anélkül, hogy észrevenné: - Kodály.

- Kodály - ismételte a riporter, - Tudja, ki ez az ember? ~z hozta
össze annak idején Csákkerten azt a paraszt Háry Jánost. Nagy dolog volt
az akkor.

.:..- Nocsak - mondta a sofőr. Nézte az öreget a zongoranál. Nagy volt
a Iárma, az öreg is erősen verte a billentyűket, .úgyhogy alig hallata a zajtól
a riporter dünnyögését,

- Negyvenötben láttam utoljára. Most már emlékszem, igen, negyven
ötben., egy énektanári konferencián ... ·Ö az, persze, hogy ő ...

- Negyvenötben? - kérdezte a sofőr. - Hát az jó régen volf. - Föl
húzta a szemöldökét. -" Azóta?

- Azóta? - rliínődörtt az újságíró és nézte a rokkant, ÖTeg arcot. -- Hogy
mi volt azóta?

* * *
- Apa, gyere ebédelni!
Az öregember összerezzent. Résnyire nyitotta a szemét. Igy is vakította

a nap, karikák táncoltak előtte. De aztán kitisztult a világ, kirajzolódott előtte

ti lánya.
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Erzsi a tornác végében állt, az apját nézte. Az öreg nehézkesen próbált
fölkecmeregni a vedlett ny'Ugágyból. A lány nem mozdult, nem segített neki.
Azt gondolta: "Megint ivott. De vajon mikor ment el?" Az öreg küszködött,
félszemmel ő is a lányát figyelte. Erzsi azonban elfordította a fejét, a kutyát
simogatta.

- Ilyen korán eszünk} - kérdezte az ö1'egember. - Délben?
- Nincs dél - mondta kurtán a lány. - Negyed kettő.

Rezgett a levegő a forróságtól. A kis házak közt megrekedt a hőség. Vo
natfütty hallatszott, és kattogás, a fákon túlról, a kanyarból; lassan halkult,
aztán egyszerre elhalt.

- Nem eszem - jelentette ki váratlan méreggel az öregember és vissza-
zöttyent a nyugágyba. - Mond meg anyádnak, hogy nem eszem.

A lány otthagyta a kutyát, lépett egyet.
- Tyúkleves van. Azt szereti.
- Nem kell.
Az öreg lehunyta a szemét, de azért kilesett a. pillái közt, a fecskéket

nézte abban a négyszögben, amit a ház meg a szomszéd szerszámoskamrája
irt köréje.

Erzsi még egyet lépett előre.

- Anyu megint sírni fog.
- Sírni fog!- dohogott az öregember. Akkor bezzeg nem sírt, ami-

kor itt maradtam.
A lány hátat fordított, otthagyta. Egyszer hallotta már ezt: hogy apját

valamikor Pestre hivtÍík karnagynak, és végül mégsem ment. Nem mert bele
vágni az újba? Vagy talán nem is hívták, csak legenda az egész? Mindegy;
később faluszerte az hiresztelte, hogy a családja miatt nem mehetett.

- Nem eszik - szólt be a konyhaablakon.
Csönd. Anyja talán terít. Vagy ül a sarokban és szokás szerint a köny-

nyeit törülgeti. újra beszólt, hangosabban:
- Azt üzeni, nem eszik.
Bentről most megszólalt a fáradt, sopánkodó hang.
- Dehát miért nem? Istenem, Istenem, teljességgel tönkreteszi magát ...

Csont és bőr ...
- Nem éhes - vágott közbe kintről a lány.
Visszament a tornác végébe. Az öregember most megint hunyt szemmel

feküdt. Ráncos, lilás arc, petyhüdt bőr, táskás szemaljak; "akár egy halott",
gondolta a lány utálkozva. Még nem látott halottat. Visszament a konyha
ablakhoz.

- Alszik. Megint elaludt.
Az öregember hallgatta a lépéseket, ahogy eltávolodnak a konyhaablak

alól. Mikor már semmit sem hallott, folytatta tov6bb a számolást. Megint
ugyanaz jött ki: "ötvenöt". Pontosan annyi: ötvenöt esztendeje történt.

Nyolcéves volt. Az ablak alatt állt, ágaskodva Iesett befelé. Apja egy bő

röndőn térdelt; fölállt, a szekrényhez ment, ruhákat nyalábolt föl, belökte
őket a bőröndbe , megint rátérdelt,

- Meggondoltad? - kérdezte az anyja, Ott állt a két szeba közt a nyi-
tott ajtóban, - Meggondoltad?

Apa nem felelt. Dühösen gyűrte befelé a zakókat. Váratlanul abbahagyta.
- Hát igen - mondta keményen. - Meggondoltam,
De nem anyjára nézett, hanem bele a tömött bőröndbe.

- És a gyerekek?
- Nem megmondtam, hogy fizetek értük l? - csattan a válasz,
Ű visszazökkent asarikám, sakáJi,g nem hallott semmit. Aztán később az

anyja éles hangját:
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- Arra jó voltam, hogy rnegszüljern őket? Hogya cseléded legyek? Hogy
a ribancod zsebkendöst mossam?

Eloldalgott az udvar végébe, bámult át a szemezédba a kerítés lécei közt.
Várta, hogy abbahagyják bent a veszekedést, kiáltsanak érte, ahogy szekták.
Esteledett, kezdett hűvösödní 'a rét felől. 01Jt volt a fülében a hívás, anyja
elnyújtott hangján. Jooolán! Kaaarcsi! Maaarci! De hiába várt, nem hívták
őket. Visszakullogot az ablak alá, f'őlhúzódzkodott, benézett, Odabent még
a kintinél is sűrűbb homály volt, az első pillanatban alig lehetett kivenni
valamít ; de aztán megszekta a szeme. Anya ugyanott állt, ahol az előbb,

míntha odanőtt volna. Apa a széken, tenyerébe hajtott fejjel. És anya hangja,
végtelen lamentálással, síróssan.

- . " csakhogy mehess már, ik.ia kertek alá, aszukáddal ... de hozzám
egy jó szavad 0000 ... mínt aki nincs is köztünk ... a kutya többet törődik

a kölykeivel, minf te a gyerekeiddel ... pedig Karcsi ...
Ezt unta, ebben nem volt semmi érdekes. "Ezt a Karcsit zenésznek kéne

nevelni", meg "ennek a Marcinak vág az esze, mínt a beretva", és ,,'a tanító
is megmondta": ez már a könyökén jött ki. Éhes is volt, és vacsorának semmi
nyoma. Lassan, hogy zajt ne csapjon, leereszkedett, kiballagott az utcára.

Míre hazament, égett a szebában a lámpa, asztalnál ültek. A bőrönd fönt
a szekrény tetején, csukva, átkötve szíjjal.

Ott is maradt, hosszúévekíg. Mert apa másnap, mikor elment, nem vitte
magával. De nem is. jött vissza érte soha többet,

Az öregember a fecskéket nézte. A zegzugos ábrákat, amiket a nagy kzk
ségbe írtak. Szomjas volt. Nem vízre. Rumra.

Körülpillantott, nem látott senkit. Övatosan fölkelt, elindult a kapu JeU.
Nagy, fülledt csönd volt. Kilépett az utcára, lassan betette maga után a kis
kaput.

Semmi nem mozdult. A falevelek zsugoradottan csüngtek az ágakon. Az
árok lejtőjén megperzselt fű. Mélyéről a kis patak egyszerűen eltűnt. A szom
széd ház tövében nyelvét lógatva kutya szundított; akkor sem nézett föl, g.mi
kor az öregember elhaladt mellette.

A kocsma öt házzal odább volt, a sarkon. Falán még ott a régi fölírás,
kicsit megkopott betűkkel: "Vendégfogadó." De már régóta nem. fogadtak
cendéqet benne.

A kinti, fény után szokatlan volt a benti hom.ály. Megcsapta az egybe
keveredett sör- és borszag. Szája egészen kiszaradt a szomjúságtól.

- No, Karcsi bácsi, téged még ez a hőség sem tart otthon? A kocsmáros
mosolyogva nyújtotta a kezét.

- tppen ilyenkor kell öntözni magát az embernek, nehogyelégjen ebben
l't forróságban.

- Aszokottat?
- Azt. Mit cifrázzuk.
A bádog pulton végigsiklott a decis pohár. Az öregember kinyújtotta a

kezét, lehunyta a szemét, kinyította a száját, önmagába öntötte a rU11'wt.
- Most már jól van ...
Kezdett tájékozódni a sötétben. Az ócska. vedlett abroszokkal takart asz

talok mellett üres székek. Csak a sarokban aludt egy ember, karját a fejért!
hajtva, egy félig ivott söröskorsó előtt. Az öregember visszapöccentette a
poharat a pult tulsó felére.

- Még egyet.
Akkor mintha a nevét mondták volna. Tétován megfordult; most már

biztosan tudta, hogy szólították. Egy ember állt a homályban, az alvóval
átellenes sarokban, félbernardt mozdulatuü, mint aki készül, hogy odalép va
lakihez. ts megint a nevét mondták.



Aztán az álló alak megindult, ölelésre emelt karokkal. Kerülgette a szé
keket, asztalokat.

Karcsi! Te vagy az, Karcsikám? Mi az, meg sem ismered a szegény em-
bert? Igaz is, rég nem láttuk egymást ...

Fogalma sem volt róla, ki ölelgeti, ki veregeti a hátát..
- Nocsak - dönnyögte - nocsak ...
Míg a másik sörért ment, gyorsan fölhajtotta a rumját.
-Még egyet.
- Nem lesz sok, Karcsi bácsi? Ilyen meleqben. ...
- Még egyet - mondta dühösen.
Azt már az asztalukhoz vitte a kocsmáros.
- Megöregedtél, Karcsikám.
- Hát igen - mondta óvatosan. - Senki se fiatalodik.
Ujja föl-le simogatta a rumospohárkát.
- Hát igen. De azért még bírom, Ha kell, még zsákolok is. Emlékszel;

ö7'eg fiú?
Erről: a zsákolásról, a hangról, a hunyori szemről egyszerre emlékezett.

A csákkerti tanító. Annak is, neki is volt némi fölajarandósága. Csépléskor
segítettek egymásnak, együtt zsákoltak. Mintha most is hallaná a gép don
gását, nyakában a pelyva szúrását. Tűnődött, számolt. Mikor is volt, harminc
ban? harminckettőben? Feje bólongott a dongásra. Ösezemosodott e kettő, az
a régi a cséplőgépé, meg a mostani: ~ rum dongása a .tülében.

- Játszol még?
Elkapta a pohárról az ujját. Ölébe dugta a kezét.
- Aáá ...
- Abbahagytad?
Bólintott. KiIzdöit egy percig a szomjúsággal, aztán nem állta tovább, a

pohárkáért nyúlt, hörpölt belőle.

A másik alig észrevehetőleg ingatta a fejét.
- Mikor?
- Tíz éve - mondta az öregember. - Tizenkettő. Nem mindegy? kér-

dezte ingerülten.
- Szegény Zsiga bácsi még az utolsó napjaiban is emlegetett. Hogy ugyan

hol orgonál most a Nagy Karcsi. Szegény öreg ...
- Miért szegény? - kérdezte, ugyanazzal az ingerültséggel.
- Hát nem tudod? Délután temetik.

Édesanyja sokáig fésülgette a tükör előtt. Mikor' a hajával elkészült, le
kuporodott, mégegyszer letörölte 'a cipőjét. Közben a jó tanácsok, figyelmez
tetések, hol fönt, a feje fölött, hol lent, a cipőj énél.

- Aztán rendesen víselkedjél,
- Csak akkor beszélj, fiam, ha kérdeznek.
- Vigyázz, ha bemegyünk, nehogy ősszerántsd nekem a szőnyeget,

_. Az orrodat peddg ne piszkáld, fiacskám.
A plébánia a templommal szemközt volt. Átmentek a vasúti hídon, az

tán kavicsos kaptató következett, és máris ott álltak a szürke épület előtt.

Mlalaet a kapun túl ide-oda verdesett a folyóson a csöngő visszhangja,
édesanyja még vgyorsan elsuttogott néhány figyelmeztetést.

- Köszönj, kisfiam, ahogyan tanítottalak.
- Aztán ha kezet nyújt, nehogy kezelni merj vele. Meghajolsz szepen

és kezelt csókolsz. Értetted?
De nem kellett kezet csókolni, a plébános nem engedte. Barackot nyomott

a fejére, és egy kicsit lódított rajta,
, - Mítől vagy úgy megíjedve, legényke?
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Terelte őket lbefelé, azzal a nyitott tenyerű, kartáró mozdulattal, ahogy
a papok szokták.

Igazában nem is volt megijedve. Nézelődött a nagy szobában: a fekete bőr

díványt, a rengeteg könyvet, amennyit még életében nem látott, meg a keresz
teket a falon, volt vagy három is. Néha a mamát is nézte: csak a legszélén
ült a széknek, úgy beszélt, a halk, félénk lamentálásával.

- ... Ennek csak az a mándene, kérem, a muzsika, vasárnap is ott leb
zsel mándig az orgona körül... A tanító úr is mondta, vétek lenne nem
tanítaittni . .. A tanító úr azt is mondta, hogy a plébános úr tudhatna. segi
teni rajtunk ...

ügyetlenül, akadozva beszélt; sose tudott kérni. A plébános hallgatta,
aztán egyszerre közbevágott.

- Milyen tanuló voltál? - bökött amellére.
- J-eles! - vágta ki büszkén.
- Hm. .. És mi ezeretnél lenni?
- Kántor!
A plébános fölállt.
- Jól van asszonyom, majd írok a fia érdekében. Győrbe ... Különben

nem is Győrbe. Tudják, mit ? Menjen a gyerek Egerbe. Ott nekem van egy
nagyon jó barátom, a Hetényi Julrián. Ha én küldöm, ott nem lesz nehézség
a fölvétellel.

És már.is terelte őket kifelé.
- Te majd bejössz holnap hozzám a levélért -, mondta a kapuban hátra

tett kézzel, mert a mama minden áron kezet aKart csókolni neki. - Átadod
a levelet a Júlián főtisztelendő ÚTnak, és azt mondod neki: Főtisztelendő

Julián atya, hoztam ezt a levelet, és tisztelettel jelentem, hogy üdvözli a
J ósz Zsiga. Megértetted?

- Meg.
- Hát akkor Ismételd el.
- Igenis. Főtisztelendő J ulián atya, hoztam ezt a levelet, és tisztelettel

jelentem, hogy üdvözli... - Elakadt, érezte ahogy egyszerre pírosabb lesz.
- Hogy üdvözli ... - A pap mosolyogva elvezte zavarát. - Üdvözli ... a
J ósz főtisztelendő úr ...

- BIkfic! - mondta a pap. - Mit mondasz?
- Hogy üdvözli. ...
- Na ? Ki üdvözli?
- A Jósz Zsiga ...
A pap nagyot nevetett.
- El ne felejtsd! A Jász Zsiga! Na eredj Isten hírével.
- Hogy nem sül Ikii a szemed, neveletlen kölyke! - sziszegte a mama és

lökte haragosan maga dé; de a plébános hangja megállitotta őket. Még min
dig a küszöbön állt, mutatóujját begörbítve hí vm.

- Gyere CSaIk vissza, Karcsi Ham.
Visszaszaladt.
- Tudod-e, mávégre teremtette Isten a világot?
Haptákiba állt előtte, úgy fujta válaszul a katekizmust.
- Jól van - mondotta a pap. - Jól megtanultad. Csak egyet ne fe

Iejts el soha belőle: a szerétetet. Meg hogy a J ÓBz Zsiga, rnert különben nem
fogja tudni. No, iszkirn!

asznak a szakadozott, vörhenyes felhők a szeme előtt. A harmadik kupica
után szoktak jönni. De ilyenkor valami puha, vízszerű anyag is ráterül, gőz,

vagy vatta. Megpróbál kikapaszkodni; próbál arra is ügyelni, hogy ne bó
~(lngjon ide-oda-a feje.

- Mi baja volt? - kérdezi.
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Elégedett magával: egészen jól forog a nyelve. Egész jól kimondta, ha
kicsit kásásan is.

Akkora szünet volt köztük, hogy a másik hirtelen nem is fogja föl a
kérdést,

- Kinek?
- Hát a Zsiga bácsinak.
- Ja . . . Öreg volt, az volt a baja. Járni is alig bírt már. Nyugdíjazták,

de nem ment el a faluból, ott élt a plébánián, a folyosó végén, a kis szobá
ban. Emlékszel még a kis szobára? No, ott élt, ott is halt meg. Végrendeletbe
hagyta, hogy az anyja mellé temessék.

Nyolcadikos volt, érettségi előtt. Az Alföld felől nagy, lusta hullámokban
szállt be a városba az akácillat. Már bedíktálták az osztályfőnöknek, ki mí
akar lenni.

- Nagy Károly?
- Kántorképzőbe szerétnék ...
Aztán Hetényi Júlián szobájában :
- Édes fiam, neked tehetséged van, érzéked az irodalomhoz, ott az

egyetem ...
- A zene, tanár úr kérem. Akadémiáról szó se lehet, ahhoz pénz kell...

Tetszik tudni, szegények vagyunk, édesanyám egyedül, három gyerek ... De
a kántorképző, ha lehetne ...

Egy délután, gyakorlásból jövet, mert délutánonként gyakorolhatott a
templom orgonáján, majdnem nekímerit az utcán egy fekete reverendás pap
nak; akkoriban úgy járt, leszegett fejjel. "Maga, Nagy Károly, miért szántja
mindig az orrával a járdát?" Most is a járdát szántotta, dea pap szerencsere
nem a prefektus volt.

- Laudetur... - dadogta, és éppen mentegetődzni akart, aztán mielőbb

eltünni; de nem mozdult, csak nézte a papot, akit kis híján földöntött. 
Zsiga bácsi.

. - Már azt hittem, meg se ismersz! Minden muzsíkus ilyen alvajáró?
Jó, hogy el nem sétáltál mellettem, Pedig miattad jöttem, fiam ...

Aztán, félóra múlva, négyszemközt, Júlián atya szobájában (mert Jósz
Zsiga kikérte a stúdiumról), a lassan ereszkedő alkonyatban, és az erősödő

akáoillatban:
- Szóval úgy érzed, meggondoltad?
- Ú gy érzem, Zsiga bácsi.
- Nézd. fiam ... A kántorképzőt elintézzük. A főiskolát is. De még-

egyszer mondom neked: vannak ősszekőttetéseínk, ki tudunk járni egy tan
díjmentességet az egyetemen; utána már csak rajtad sü, hogy megtartsd ...

- Köszönörn, Zsiga bácsi. De nekem a rene... az orgona ...
- Jól van - mondta a pap. - Ha ez a hivatásod ... Különben már

lffiegbeszé1t:em az igazgató úrral ...
- Szóval te vagy az a zenész? - kérdezte másnap az igazgató. ült az

íróasztalánál, és szokása szerirrt malmozott az ujjaival. Mögöttük a prefek
tus, tapintatosan egy ablakmélyedésbe húzódva. - Milyen zenész akarsz
lenni? Zongorista?

- Orgonista, igazgató úr kérern.
- Orgonista, zongorista: egykutya. A malmozó ujjaik sebes-ebben

forogtak. - Aztán kit szeretsz játszani?
- Bachot - mondta kis szünet után,
Az igazgató legyintett.
- Kálomista. - A prefektus megmozdult az ablakmélyedésben. - Mást

nem?
- Mozartot is.
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Újabb legyintés.
- Szabadkőműves.

Hátul megint egy padlócsíkordulás: a prefektus megint lép egyet az ab
lakfülkében ; azig~ató félrehajtott fejjel malmozik tovább,

- Hát a cukrot?
Ö nem érti, ijedten ül; egy kálomista, egy szabadkőműves: azt gon

dolja, míndennek vége.
- Hat a cukrot? - reccsen rá az igazgató, de a szeme nevet. - Azt kér

dem: hát a cukrot nem szereted?
A prefektus előlép,' megáll a szönyeg szélén. Az igazagtó faláll, várja a

választ.
_ - Igenis, igazgató úr kérern.

- Na végre! - mondja harsányan az igazgató. A faliszekrényhez bal
lag, kinyitja, poroelán tartót vesz elő, Ieemeli a tetejét. Hátul a prefektus a
fejét csóválja.

- Tessék, amice - kínálja az igazgató a tartót. - Kettőt veihet. Kassai
cukorka. Szereti?

- Igenis, igazgató úr kérem.
Kiveszi a két szemet, esetlenül tartja a kezében. Az igazgató a faliszek

rény zárjával bílbelődik.'A prefektus melléje lép, megérinti a vállát.
- Gyerünk - mondja halkan. Es hangosan, az igazgató felé: - Laudetur

J esus Christus.
Ö is köszön, halkabban, fél szótaggal elkésve:
- Laudetur Jesus Christus ...
Az igazgató, háttal, szórakozobtan fogadja.
- In aeternum ...
Végre kattan a 2'J1k; az igazgatá gyorsan megfordul. Ök éppen lépnek:

ki az ajtón.
- Hé, amíce! - kiált utárruk,
Vigyázba vágja magát a \küszöbön.
- Tessék parancsolru.
- :Látja, a legfontosab/hat elfelejtettem. El van intézve.
Ali, nem érti, látsztk az arcán.
- Mit bámul olyan bárgyún? - kérdezi az igazgató. - Mondom, hogy

el van intézve. Föl van véve. Illetve föl vagy véve, barátocskám.
Köszönetet akar rebegni, de nem tudja, mit rnondjon. A prefektus a ka

bátja ujjánál fogva húzza kifelé.
- Végeztünk - mondja az igazgató. - Kotródni, amice, kotródni! Es

vigyázzunk az erkölcsökre, művész úr. Mert különben, barátocskám. mínt a
költő mondja, Róma ledől IS rabigába ...

A többit nem hallja: a prefektus sietve beteszi az ajtót.

Úsznak a szeme előtt a felhők. Szakadozva, rőten. A gőzlorlatok Alpesi,
gondolja tétován az öregember. Most Berzsenyi jön, az I s t e n, le i t a
b ö l c s l á n g e s z m e, meg a H e r vad m á r l i g e t ü nk. Gyönyör'ű,

"öregem, gyönyörű. Azt mondod, nem gyönyörű? Ide figyelj, komám. H e r vad
'In á r l i g e t ü n k, d í s z e i h u II a n a k. Mondom neked, hogy gyönyörű.

Hullanak, hullanak, én is lehullottam, öregem. T a r lot t b o k r a i k ö z t
s á r g a l e v é l z ö r ö g. Mindegy. Meg ez is (és ezt már hangosan mondja,
kásásan, zagyván, de hangosan):

- Róma ledől s rabigába görbed.
- Mi van? - kérdezi az öreg csákkerti tanító.
- Mi van, Laci bácsi? - kérdezi a kocsmáros is.
Néhányan odanéznek; mert közben lassan benépe!ül az ivó.
- Hagyja - legyint a csákkerti tanító. - Beszélgetünk.



Hallgatnak. Az öregembernek még mozog egy darabig II ~zája, de értel-
mes szót nem ejt már.

- Iszol - mon,ia később a csákkerti tanító., - Iszol, Karcsikám, igaz?
- Módjával - dünnyög i az öregember.
- Remeg a kezed.
Az öreg gyorsan lekapja a kezét az ölébe.
- Nem remeg.
Övatosan visszateszi a kezét. A ráncos, foltos kéz ott heve?" az asztalon.

Ujjai remegnek.
- Hát remeg - mondja. - Remeg.
Mozgatja az ujjait. Lassan, egyiket a másik után. Aztán elölről. Legyint.
- Berozsdáltak.
A kéz visszaesik az asztalra. Az ujjak remegnek.
- Be - mondja csöndesen a cstikkerti tanító. - Pedig ...
Elhallgat, habozik, kimondja-e. Sokáig hallgat.
- Emlékszel a Háryra? - kérdezi később.

A gazdakörben vágni Iehetett ,a füstöt. Úr,ák óta folyt a vita.
- Emberek, észnél legyenek - mondta a jegyző, talán huszadszor.

Hogy akarnak maguk operát előadnJ.? Színész kell ahhoz, meg énekes, meg
zenekar ...

Minrtiha a falnak beszélne. Ki bolondította meg őket? A jegyző egyre
dühösebb.

- Emberek! - kdáltja, huszonegyedszer. - Legyenek észnél. Ki állít
maguknak színpadot? Ki csinálja meg a ruhákat? És ami a legfontosabb: ki
tanítjla be a szerepeket? Ki tanítja meg magukat énekelni?

- Én - mondta. Előre ment, odaállt a jegyző elé. - Én. Majd én be
tanítom.

A jegyző főlkapja a fejét. Szíkrát vet a szeme.
- Csak aztán meg ne bánd! - mondja. Lejön az emelvényről, döng

alatta a deszka. Bevágja maga után az ajtót.
Egy pillanatág csönd van, d áll az üres emelvénnyel szemben, egy nagy

üresség köz:epén. Csak most döbben rá, mire vállalkozott. Nem is vállal
kozott; nem gondolta meg, csak valami belül meglódította, és kiszaladt be
lőle az a kiáltás. Vissza kellene szívnd, de már késő. A jegyző elment, nincs
ki előtt vísseaszívnf

\ Akkor szóbt oda neki jó hangosan a második padsor széléről a csákkerti
tanítá.

- Azért is! Mutasd meg nekik, Karcsikám I
Erre fölbolydult a terem, egy percig kész forradalom volt. Megmutatják,

azért is. A jegyzőnek. A többieknek. Azoknak. Csak azért is eljátszák a Háry
Jánost. Ott az emelvény, tessék, álljon ki és. mondja meg, hogy hogyan.
Mondja meg, mit csináljanak. Most, azonnal.

Mondta, amit tudott, előbb dadogva, később folyékonyabban. Nagy do
log lesz ez, ernberek. Magunk se ,tudjuk még, hogy milyen nagy dolog. De
megesináljuk. Azért is. Hogy hogyan? úgy, mínt alkit bedobnaika rnélyvízbe,
Nem lehet sokat töprengeni, mert lemerül az emberr. El kell kezdeni, meg
kell próbálni úezní. Ha jól, ha rosszul, de úszni.

El is kezdték, 0'1Jt helyben. Megszervezték, kinek mi lesz a dolga, kik
csinálják a színpadot, kik a díszletet, kik a többi munkát, Másnap a kisbíró
kídobolja, hogy aki szereplésí hajlandóságot érez, legyen ott este hétre a
gazdakörben.

Háromnegyed hétkor valóságos tömeg feketélleöt a bejáratnál. Körülbelül
négyszár ember. Azzal kellett kezdeni, hogy megrostálja őket, holott titoikban
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attól tartott; nem lesz elég jelentkező, De kiket küldjön el elsőnek, és hogyan,
hogy a kedvüket ne szegje?

- Aki nem tud írni-olvasni, azt sajnos nem használhatjuk ...
De nem mozdult senki; azon a vidéken már csak elvétve, az öregek közt

akad analfabéta.
- Aki nem tud a zenéhez ...
Ugyanaz a mozdulatlanság.
- Maguk mindtanultak zenét? Maga is, János bácsi? - mutatott az első

sorban akanászra.
- Eléneklern én, .kérem, amit csak akar a kántor úr.
- De itt lapról kell énekelni. Kottából. papírról !
Zúgás támadt, méltatlankodás, Minek a papír, ha anélkül is tudnak?

Alig birta megértetni velük, hogy itt nem nótáznd kell, hanem hangról hang
ra azt énekelni, ami a kottában írva van.

- Jó, jó. Tessék megmutatni, hogyan kell. Aztán mi majd csináljuk
utána.

Találomra fölütötte a kottát,
- No, itt van. Ide figyeljenek.
Elénekelte nekik a Tiszán 'innen, Dunán túl-rt. Harmadszorra mind vele

fújták. Tízre nagyjában kiosztották a szerepeket is. -
Eleinte ez se ment egészen simán. Ebelasztiri báró, egy nyurga asztaloslegény

megsértődött, hogy neki olyasmit kell adni, amin nevetnek az emberek. "Nem
vagyok én [anesíbohóc!" - hajtogatta dühösen. a vállát rángatta, haza akart
rnenní. Aztán lassan megbékélt; egy ideig még duzzogott, jelezte, hogy neki
ehhez a szerephez semmi köze, legföljebb osak azért csinálja, hogy ne legyen
játékrontó. De utóbb fokról fokra belejött, kedvet kapott, s egy-egy sikerült
móka után megkérdezte próba közben: "Jól talált, kántor úr?"

Mária Lujza a jegyző lánya lett, amolyan. igazi falusi szépség. A király
női pózt azonnal eltaláíta, foghegyről válaszolt a kérdésekre, vállvonással az
utasításokra. Némi vita urtJán ktiválmsZJtotta a sok jelentkező kőzül a megfe
lelő Napóleont is. Elkezdődött a munka,

Nehéz volt, kínos, keserves. Mária Lujza hisztériás jeleneljeket rendezett,
ahogyan fogalmai szeriet a sztárok szokták, Ebelasztín a saját tréfáival idét
lenkedett, Háryt pedig sokáig nem bírta rávenni, hogy ne üvöltsőn teli torok
ból. Néha úgy feküdt le egy-egy próba után, hogy sírás Iojogatta a torkát;
keservesen megbánta, hogy belefogott a vállalkozásba; hol azon fogadkozott,
hogy lesz, ami lesz, de nem hagyja abba, hol meg azon töprengett, hogy meg
szökik, valahová m€lSlSZ2, legalábbis az ország tulsó felébe, ahová nem megy
utána szégyene, és ahol a Háry Jánosnak még hírét sem hallották. De más
nap délután azért ismét a helyén volt és küszködött az együttesével.

Maga sem tudta, hogyan, egyszer csak kezdett formája lenni a dolognak.
A zűrzavar tísztult, egy kis jó aikarattal már rá lehetett ismerni az eperára.
A haJ11Jg1oka't mederbe szorftotta a fegiYelem, az együttesek is egyre jobban
sikerültek, és javulit a színészli. játék is. Valahogy ráéreztek a mese és a zene
ízére; addig csak vergödtek. arttól fogva elkezdtek játszani,

Az előadást augusztus huszadikára tűzték ki. De a kisérletnek már jóval
előtte hírei ment; fővárosi napilapok: is beszámoltak róla. Riporterek jelentek
meg a faluban, s egy színházi laphan a [egyzölány fényképe is megjelent,
ezzel HZ aláírással: 'OA csákkerti Mária Lujza."

Tizennegyedikén Jósz Zsigmond érte küldött, eirrivatta a próbáról. Ven
déget találta plébániám, attól tudta meg, hogy a zeneköltő is lejön a bemu
tatójukrra.

- Nagy kitüntetés, fiam ... - mondta Jósz ZSIgmond; de ő osak ült,
mint ak<it fejbelkólintottak. Odaállnd a szűkszavú, sz5.g0IÚ, kemény ember, a
rettegett professzor elé ezzel a szánalmas nyers produkcióval... Minek: jön



ide, mikor az Operában százszorta szebben láthatja?
- Csakhogy őt nem az érdekli - mondta a vendég. - Hanem hogy

hogyan emésztík meg a zenéjét azok, akiknek: írta.
Szédelegve ment vissza a próbára; ott azonban a hír ijedelem helyett

inkább 'örömet váltott ki. És olyan lendületet, hogy lassan az ő szerongása
is föloldódott.

- Sose félj, Karcsíkárn, fog az menni! - veregeute a vállát a tanító. 
Én mondom neked ...

Másnap aztán úgy látszott, hogy mégsem fog menni. Hogy véglegesen
vége az egésznek. Mária Lujza, il1etőleg a jegyzőék Annaja helyett ugyanis
a szolgálójuk jelent meg egy levéllel. "Kedves kántor úr, Édesapám nem
tartja hivatali állásával összeegyeztethetőnek,hogy a lánya Kodály Zoltán ze
neművében szerepeljen. Ezért a továbbiakban nem veszek részt."

A sablonos levélzáró rnondatot már el sem olvasta, Lenyújtotta a levelei
,\ tanítónak a sugólyukban. Már csak az járt a fejében, hogyan közölje az
emberekkel, hogy nincs tovább.

A tanító előmászout. dühösen lobogtatta a levelet.
- Erre sz:ámíthattál volna. Mondtam neked, hogy ne kezdj azzal a frus

kával. Különben is, ezek itt mind összeröffentek ellenünk. Letfltaná már nem
lehet a dolgot, tÚl nagy a hire; még országos botrány lenne belőle. De
valahol ez nekik rossz pont, nem érted? Meg nem akadályozzák, csak éppen
lehetetlenné teszik. " Nem is téged, nem egy ilyen semmi kis alakot. .. Ko
dályt, érted? A "kottkodályukat" ...

- És most mi lesz? - kérdezte barnbán.
A tanító vállat vont.
- Meg kenne kérlelni - ajánlotta valaki. - Ha ketten elmennénk és

megkérlelnénk ...
Akkor állt elő az a barnaszemű, feketehajú lány a kórus széléről, Irén,

az új óvónő. Hogy ha nincs más, ő megpróbálná.
- Maga? Hiszlen ana sincs már idő, hogy megtanulja a szerepet!
- Azt hiszem, tudom...
Valóban tudta. Megtanulta ott a próbákon, amellett otthon is nézegette

a partátúrát, megvolt neki az egész Háry János. Nem sokat kelletit csiszolni,
javitani rajta. Szép hangja volt, hozzá remek hallása, és mozogní is elég
ügyesen mozgott,

Egyfelé laktak, Irén valamelyikújtelepi házban, ő valamivel beljebb;
ajánlkozott, hogy egy darabon elkíséri. De nagyon hamar kifogyott. a szóból,
s attól fogva csak lépkedett és szidta magát, íhOlgy .ilyen tuskó, nem' tud ki
találni semmit, amivel elszórakoztassa a leányt. Az meg szintén hallgatott,
és a sötétben még aZalrcái se lehetett kivenni. Meglesni. nincs-e rajta valami
kis fitymáló, gúnyos fintor.
. Kanyarodott az út, zsombékos rét szélén mentek, nád zizegett a kis szél
ben, aztán nagy fekete lapként föltűnt a halastó, Egy-egy hullám loccsant a
parton. Beljebb evezők csobbantak volna.

- Merítenek - mondta, csak hogy mondjon végre valamit.
- Merítenek - ismételte Irén engedelmesen.
Mentek tovább, a füzesben; annak a végében volt az újtelep, Ö egyszer

csak megállt.
- No, innét már hazatalál. Én itt lakom, ebben az utcában, Jó éjszakát.
- Jó éjszakát, karnagy úr.
Ez jólesett neki, ez a "karnagy úr", a szokásos ,;kántor úr" helyett.

Mintha valami melegség is 1ett válna benne; neki legalábbis megmelegedett
tőle a szíve. S egyszerre beleszédült a faragatlanságába: hogy csak így ott
hagyta, .elküldte a lányt, ahelyett, hogy hazakisérte volna, ahogy illik. De
valóban úgy illik? És most szóljon utána? Az vajon illik? És mdt mondjon?
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Hogyan mondja? "Irén, varjon meg?" Vagy "krisasszony, egy szóra"? Nem
tudta. Tehetetlenül állt, egyik lábáról a másikra, úgy hallgatta a lány sebesen
távolódó lépteit. Aztán már semmit sem hallott.

- Apa, gyere haza.
Az öregember fölnézett. Erzsi áZlt előtte, a lánya. A csákkerti tanító el

túnt, a szék, ahogy ült, üres.
- Hány óra?
- Késő van - mondta a lány. - Guere haza. Délben sem ettél. Anya

meleg vacsorát csinál.
- Menj csak - mondta az öregember. - Mindjárt megyek én is.
A lány nem mozdult,
- Hazaviszlek. Nehogy megint beleesél az árokba.
- Nem estem bele - mondta az öregember. - Sár volt, esett az eső,

megcsúsztam.' Eredj haza, mondd anyádnak, hogy mindjárt megyek.
A lány uéllat vort.
- De ne igyon többet.
Az öregember megvárta, míg a lány végigmegy az asztalok közt és kilép

az ajtón. Akkor a pult felé fordult.
- Józsikám! Még egyet ...

(Folytatjuk)

KERÉNYI GRACIA VERSJ..;I

VÁNDORLÁS

Amikor a sötétben vándoroUam
senkisem dobott. követ az utamba
Istenem de j6 nekem.
Kutya se bántott
a jegenye kissé' nagyképűen ijesztgetni akart, de ,megpr6báltam bízni benne
és amikor elsuhantak meLlettem akiket nem érdekelt hová megyek
a Szentgyörgyre néztem alig néhány perce még oldott vörös fátyollal keretezte

az alkony
lám aszerint hogy hol vagyok mindig más-más hegy mögé bukik le a nap.
Ezért vándorolok szabok magamra próbatételeket
leküzdeni a távolságot a magam erejéből szerves formák ba kötni

a félelmet körülöttem
az önvédelem ösztöne kiszorítja a gondolatot
a jelkép cselekvéssé testesül ezért vándorolok

álmodni könnyebb.

LEFELÉ

A fényességek tompulása
hány alkonyt festhet még rózsásra
a szelek hiciba tanítják repülni a fákat
a levelek iránya csak lefelé lefelé
még néhány romot rendbehoznék
szépítgetném a kertem~t még
építenék egy házat is
ahol egyedül karácsonyoznék
a színek este feketébe húnynak
a nappal mindig feketébe hal
de az év vége kisimul fehérre
a tél betakar beta kar
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