
beghetett és rohanhatott tőlünk. Erre megint elhültem és próbáltam fantáziám
ban ezt a számot realizálni. De nem tudtam, holott a világűrben, amely Isten
nek nyilván porszem csupán, ez az elképzelhetetlen távolság valami olyasmit
jelenthet csak, mint a mí világunkban egy decíméter. Meglehet, annyit se. S
míkor idáig jutottam,. egyszerre csak úgy éreztem, hogy végtelen kékség s vég
telen tisztaság vesz körül. Végtelen kékséget és valami csodálatos tisztaságot
éreztern magamban, körülöttem, fölöttem, mindenütt, végtelen és nagyszerű har
móniát s azt, hogy ebbe mi is beletartozunk, én is, részei vagyunk, s e vég
telen harmónia és végtelen kékségele arányaitól mí is fénylünk, teremtett va
1ónkkal mí is ragyogunk. emberek. Azóta békém van; van egy békés pontom,
amelyet bármikor elérhetek. Ajánlom ezt az egyszerű kis kísérletet, Drágám, ma
gának és maguknak. Próbálják meg: üljenek le és próbálják meg elképzelni
maguknak a 473 trillió kilométert. Bizonyára eljutnak odáig, ahová én jutottam.

És végül, hogy a legkülönösebb óhajra is válaszoljak -. éppen tegnap kért
rá 'levélben valaki: engedjenek meg, de egyelőre nem írok Szent Pál egyetlen
textusából se baráti körben felolvasható magyarázó oktatást. Szükségtelen. Ott
"an Szent Pál maga, ki írónak és életnek is milliószor nagyobb és pé1dább volt
nálamnál - úgylehet, hangya se lehetnék mellette -, őt olvassák. Oly tiszta
és érthető! S ő majd útba igazítja - s nálamnál jobban - az éhes és megza
vart lelkeket. S ezzel be is végzem ezt az első levelemet, Édesanyám, csak még
- mikesien - jó egészséget kívánok magának, s arra kérem, ha talán megbán
tottam volna valahol ebben a levélben, bocsássa meg. Akaratlanul történt. És
fogadjon be szeretettel magához, ha, utamat keresve, egyszer netalán arra ke
rülne a sor. (1944)

A SZEGÉNYEMBER
Irta DALLOS SANDOR

A szegényember kint járt az erdőszélen s nyúltőröket vetett, ha tán fogna
valami ErŐS állatot s a bőrét adná el a zsidónak valamelyes pénzért, s húsát
lnegsütve elkö1thetné annak rendje szerint, mert már tegnap óta nem evett sem
mit s hideg volt a viskójában, mióta csak lenyomult a tél a hideg egekből. Ke
serves sora volt a szegényembernek. mert öreg volt, éppen ötvennyolc esztendős,

fél arca Sabácnál és félszeme a Doberdón, maga árván idenaza s .fél arca, fél
szeme s ideje, ami eltúnt a semmiségbe, visszahozhatatlan.

- Ko - mondta reggel korán hétkor -, gyerünk! A nyulak tán kitörnek
szerencsére, mert az erdő hó alatt.

Jól bebugyolálta lábát zsákcafatokkal s arra gondolt, hogy ím, tizenhat esz
tendővel ezelőtt jó marhabőrbakancs dagadt a télben a lábán, ez a Doberdőn

volt, harcban, ott egye a fene, de ott legalább a helyén volt, Pongrácz András
népfölkelő káplár, Itt meg csaknem rajta rideg vénség s vaj, mívégre csinálta
az ötvennyolc esztendejét 1 Bizony számadása nem volt róla ~ tíz fillérjével is
jó lett volna elszámolní az esztendeit a cudar tél ellen magánosságában, lett vol
Ita öt pengő és nyolcvan fillér, ám a váltóra nem akadt volna kezes s a nyug
tára se klíízetö.

Vetette hát szaporán a tőröket. Olyan kévedrótból voltak, akivel a nyáron
az uraságnál kötözték. akik kötözhették. kóc helyett a kévéket, jó rozsdás dró
tok, de nyúltőrnek megjárják. Rakta a tőröket s mellette az erdő nagyokat hall
3atott, tele gyönyörű hóval, jó méteres hóval, akiben elsüllyednek a neszek. Egyet
kiáltott:

- Hé!
Am a visszhang csak gyönge volt, nemigen több sóhajtásnál. a többit meg

tartotta magának az erdő.

Hét nyúltőr volt nála, hét hurok kis karókkal s a fagyos föld nehezen vette
be őket, bizony erősen kellett kopácsolní a hóban kapart lyukakon s kettőnél
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több nem is síkerült, Akkor a másik ötöt öt bodzabokor tövéhez kötötte, akik
ott álltak az erdő szélén Igen kopáran, mint a vénasszonyok és hallgattak a
locsogás helyett. Odakötötte őket s gondolta, tán legíslegjobb lenne elfeküdni it
ten szép engedelmességgel a nagy fagyban s megérteni végre a számadást, hogy
micélból esett. Az ötvennyolc esztendő, a fél arc és a fél szemgolyó. meg ez
a fagy itt, a nyúltőrök és a gyomorban az éhség. De egyszerű ember volt,. nem
tette, mert benne volt a teste erős rostjaiban, hogy kivárja a végét.

Hát fának dűlt, vörös kezeit fúikálta s csapkodta, melyeken sok volt a
marcona bütyök; s ez a név jutott eszébe, míg mögötte az erdő embernél szeb
ben hallgatott:

- Szabó Terus.
Nagyon mcsolyogni kellett erre a névre, olyan rég volt, de mikor még élő

volt s emlegethető, igen szép volt, mondjuk, álomnál is szebb és rezedanál sza
gosabb. míkor ő még jó béreslegény volt s a név gazdája ígenszép gazdalány.
Vagyis egyvalaki, aki lehetett volna nagyobb erő, mint a földnek az eke, de
lehetett volna erősebb az egész tavasznál és minden évszaknál is, sőt az ő foga
erejénél, pedig híres erő volt a fogában. fél disznót becípelt vele fölbontva kint
ről a konyhába, ha összeszorította. De erősebb lehetett volna mindennél, mert
ő meggyengült volna tőle lágyra, mint a vánkosban a pehely, hanem hát, úgy-e,
nem eshet ilyesmi, hacsak nem valami rendes rnesében, s Szabó Terus is, bi
zony, három gyermeket szült Jámbor Antalnak, aki gazda volt azonmód. Élt
az asszony még esztendőket s végre két éve meghalt jámboran a végszentségek
kel s fekszik itt, a temetőben fakereszt alatt még, rnert most nagyon szoros az
idő kőkeresztre.

Ezeket gondolta itt a szegényember fának dőlve s ugyan nem is igen fájt
neki már, mert régen esett, csak vonogatta ott a száját a fánál s nem rnond
hatta volna, hogy keserűsége végtelen. Nem, csak annyit mondott :

- Amen!
Ez ölég volt, szép is, mást nem mondhatott, ámbátor az egyesülés orome

azért fölmelegedett a csontjaiban s a barázdákat az arcán percre fölfújta fia
tallá.

- No! - mondta ... - No! Tán ifjodom bizony?
Nevette vén képzeletét, ahogy kicsit megnyargalt vele s próbált csillagokat

rúgni a télben, de aztán e1tolta magát a fától s indult hazafelé, hogy várjon
munkája végére.

Otthon mít csinált volna: lefeküdt goromba vackán, betakarózott, amivei
lehetett s próbált aludni a hideg ellen. S aludt is s álmában is megjött a Szabó
Terus képe s azzal bajlódott, míg csak föl nem ébredt. No, nem bánta ezt, nem,
mert jó ize volt a szájának tőle s az álom kis meleget is lopott vén csontjai
köré, csaknem mintha báránybőrbunda melengetné, De az este is jól leszállt
a decemberben, félötre vélte az időt s enyhülhetett kint, mert nagyon ráeredt a
hó, hát csak nyomta a fejébe a vén sipkát, vette a fejszét s indult, hogy néz
né meg a tőröket, mit teremtek neki vacsorára s gyűjtene a fajszével egy kis fát
is talán.

Ment a nagypilléjű hóesésben s ahogy a pihék könnyű súllyal verték az
elfehéredett határt, ez olyan volt, mínt az ének, csak éppen hangja nem volt
több a suhogásnál.

A fák a horgas úton szépen föléje borultak a szegényembernek s fehér tes
tükkel rejtegették.

A bokrok is szépen megóvták s az út is vezette betakart testével s azt
mondta: erre menj!

Hát csak ment, jól behúzta a nyakát s óvakodott előre, mert tilosban járt a
szegényember, a nyulászat tilosában az éhségével egyedülvaló magányosságában.

Ki is ért s látta, két nyulat fogott a tőr két bodzabokor alján. Két jó r:agy
kan-nyúl volt mínd a kettő, feküdtek nyakukon a hurokkal dermedten, labuk
elállt, orrukon volt egy kis vér az erőlködéstől s félig betakarta őket a hó.

A szegényember rnosolygott, Ieaggatta őket s összehurkoIta megint a kettőt

a dróttal nyakuknál fogva, hogy vethesse a vállára éhezése végének boldog ter
heit. S fogta marokra a fejszét, hogy döntene ki az esti csöndben valami szá
raz fát tüzelőnek.
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Ment is szépen és keresgélt a hóval lepett sugarak között, melyík lenne kö
zülük olyan száraz, hogy megfogná a tűz, de harsant ám csakhamar nem na
gyon messziről:

- Megállj, zsivány, az apád szentjét] Megállj, lövök menten, ha menekülnél!
Sörét van a puskában, sötétben is talál!

Kemény emberi hang volt, nyomban megismerte, hogy a kerülőé, aki lesett
erre valahol, hasmánt hajolt hát s úgy osont futva a hasig érő hóban, hogy
mentse magát.

- Bitang! - mondta magában. - Meglógok a vénségemmel is!
.S csinálta szépen, mint katonakorában. a takarást, ugrott s hasalt fától fáig,

remekül benne volt még, el nem felejtette s mintha csak tegnap lett volna az
egész, úgy értette - vén katona volt a szegényember s alaposan megtanították,
a harctér beleverte s most mily jó hasznát vette mindennek! Le is huppant az
erdőszélről az árokba, akkor fölállt, fölkapta a két nyulat, vállára dobta s ira
modott vele. Nem lehetett hagyni ezt a két állatot! Akkor durrant el a lövés
a sötétben a háta mögött s mert látni nem lehetett, csak hallásból keresni a
célt, bizony nem volt remek lövés, ennél különbeket is leadott ő annak idején
s mert hasra is vágódott a katonatudomány szerint, egyetlen tévedt sörét ütötte
át balfülén a porecgót.

- Bolond! - mondta röhögve. - Való puska a te kezedbe? Tán kapanyél!
Azzal ugrott fel s szaladt. Szólt még egy lövés, de fenébe ment s tudta, most

tölteni kell, ha amaz akar' valamit, hát iramodott; vállán a két kan-nyúl le
fegett s verte.

Megállt kicsit: jön-e amaz mögötte ? Jött. Fújtatott és kiabált. Szorította. Erre
megint nekifogott aszaladásnak, belevágott a horgas útba, aztán fölkapaszkodott
az oldalán, zegzugban végig a lucemás sarkán, le a bokrosba, az árkon föl s be
a temetőbe, Ott megrúgta a havat, tekergőzött a keresztek erdejében s egy sír
nak a dombja mögé: le! Gyönyörűen takart s ott feküdt az ember mögötte, vén
katona s hallgatott: amaz merre jár?

Kint szaladt tovább a horgosban. trappolt a hóban s kiáltozott:
- Megállj!
Az ember vinnyogott.
- No, egyen meg a fene, mész butába! Köllött ez neked?
Vigyorgott.
Vén róka volt a szegényember, tudott hozzá, amivel foglalkozott, hát hasalt

ott még hosszú időt a két sír között, fújta az alatta való hideg pihék közé a
meleg párát s a lélegzete lyukat 'fúrt benne. Öreg tüdeje zihált egy kicsit s a
homloka a sipka alatt megizzadt. De aztán elcsöndesedett s fülelt ki: csönd van-e
már? Csönd volt s csak derengés a fehér tél miatt: világított a hó. A nagy
csöndben szép szítáló renddel estek a pihék s ez most akárha ágyat vetettek vol
na, úgy volt.

A fák kivirágoztak s a keresztek ki voltak prémeződve fehérrel.
A halottak meg aludtak a dombok alatt igen csöndesen s ha álmodtak ta

lán, ami nem lehetetlen, nyugodtan álmodhatták ezt a temetőt.

A szegényember csöndben nézte ezt, megtalált békével s átfutott rajta az
egyszerű gondolat, hogy ím, a Szabó Terus is itt lehet valahol, a hó alatt, a
halotti rendben, csak nem lehet megmondani, hol, mert a hó szemfödele most
összekuszálta síkká az utakat. Hát csak feküdt még egy keveset s nem nagyon
borzolta a meggondolás, csak átment rajta, hiszen az ember idővel elkérgesedík,
s a dolgok és gondolatok kezdenek nem fájni, csak úgy élnek a lélek körül,
mint valami halk .nyá], Nem bégetnek már, csak néha közelebb jönnek, ránéz
nek az emberre s visszamennek oda, ahol nyugodtak.

Feküdt hát a szegényember, ám eszébe jutott, hogy fa nincsen, abban meg
gátolta a kerülő s vajon mit csinálhat tűz nélkül a két kan-nyúllal, amely mel
lette hevert s már mind a kettő kemény volt, mint a csont?

- Piszok! - mondta a kerülőre, de nem igen nagy haraggal, csak a mér
ge kicsit fölforrt, aztán föltápászkodott, leverte magáról a havat s gondolta, ki
veszi ezt a keresztet tüzelőnek. Szegényember volt, megjárta a harctereket. Igen
egyszerűen vette hát a dolgokat. Ki is döntötte így a keresztet, pláne, mert de
rékban ketté is tört, amint feszegette. Nem volt túlságos, de azért lehetős, tán
három nap tud vele csinálni valami kis meleget, Mert úgy nézte, bükkfa, Am
sajnálta is kicsit a dolgot s azt mondta a halottnak a kereszt alatt:
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- Lám, így van s muszáj néha gonosznak lenni. De rám ne haragudj haló
porodban, halott, kit nem háborgatlak. csak a kényszerűség folytán, mert az élet
igen nehéz. De ezt se szívemből teszem.

Ezeket gondolta s tán mondta is, a keresztet meg a nyulakat vette föl s
elhagyta a fehér sírkertet szelíden. Az arcán meg béke volt és kis szomorúság,
Jó térdig süppedt a friss hóba, de nem félt a nyomoktól. mert tudta, hogy azo
kat reggelre beesí az ég, mert az ég jó s a magános ember egyetlen pártfogója.
Az ott őrködik felettünk és szelíden mondja adolgainkra : megven az ember az
útján. És az útjaink gyakorta kuszák és nehezek s meg nem mondja senki, mit
akar az Isten velük. De akar valamit, az bizonyos. Néha próbál, néha azt mond
ja: adok valamit, ember. Hát: ámen.

- Az '- mondta a szegényember, belökte a viskója ajtaját s bement. S az
járt eszébe a magános és hideg szobában, hogy milyen másként lett volna, ha
annak idején a Szabó Terussal egyesülhetnek. Ezen meggondolkodott keveset,
mert a temető fölabajgatta s a régi fájdalom jajgatott kicsit az átfagyott, pa
raszti szívében. Az arca ráncos volt és a keze goromba, de jó lett volna, ha va
laki azt mondja neki:

- András!
Hanem ilyen nem volt, hát meggyújtotta a mécset, tüzet gyújtott valami kis

esett rőzséből, megnyúzta az egyik nyulat s fazekat tett a tűzre, hogy majd úgy
főzi meg a húst, mert zsírja nem volt. Igy legalább lesz leves. Sót tett a lébe,
aztán leült. Egyedül volt.

- Uramisten - mondta, mert hirtelen megfáradt s jólesett ülni -, lehetne
már, hogy elszólítsál! .

Azzal nekiállt, hogy összevágja a keresztet, mert kellett a tűzre a fa. Bele is
vágott szépen s hasogattá. Először az ereszt róla, mert az vékonyabb volt s job
ban égett. Aztán a tetejét s hogy így foglalkozott, eszébe jutott: megnézné, me
lyik halott teszi neki ezt a szívességet, Odahozta hát a mécset S elolvasta a
fölírást:

- Jámbor Antalné, született Szabó Teréz, élt' ötven évet.
Hát ez.
Még egy kicsit megnézte, utóbb letette. Aztán kicsit meghomályosodott a

szeme s a ráncos, ellőtt arca a fél szemével megrándult, hogy azt lehetett hinni.
sír. Olyan volt, mínt akiben megnyílt egy kapu. De aztán odébb píszkálta lá
bával a kereszt fáját s 'nem látott semmit.

- Ejnye, Terus .~ mondta csodálkozva s a hangja zokogott. - Ejnye! Hát
te vagy? De furcsán egyesülünk!

A tűzhelyen lobogott a láng. kint erősen hullott a hó s bent. az átlangyosuló
szobában két lélek lassan összeölelkezett.

BITTEl LAJOS VERSE

Adáshiba
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A hold lidérce földre szállt
egy vékonyka sugáron
az ablakoknál meg-megállt
vonzotta a sok álom

ezer tarka kép odabent
az emberek fejében
mely mint képernyőn megjelent
a függönyön az éjben

ott foszforeszkáltak a vágyak
pirosat villantak a csókok
asztalra terültek a tálak
lágy fény aranyozta az óbort

repült a vitorla a szélben
pálma magasult fel a parton
ívelt a rakéta merészen
és gyermeket dajkált az asszony

a hold lidérce irigyen
bámulta ezt a pompát
vele a látszat imígyen
járattq. a bolondját

a nagy semmit kívánta mea
a hiányok revüjét
mit a gyötrődő idegek
izzó adója küld szét


