
SALKAHÁZI SÁRA
"Szegényke az LIton

Szegényke kisgyerek volt. Két, kék kisgyerekes szeme kitárultan
nézte a világot, olyan igazi gyerekbámulással, ahogyan csak gye
rekek tudnak bámulni. Komolykodó, szótlan bámulással, nagyra
tágult csodálkozással, kíváncsiskodó kíváncsisággal.

De Szegényke nem bámult ostobán.
Szegényke okos kisgyerek volt, és ha bámult, a bámulás tár

gya sokáig motozott fejében, gondolatokat csiholt agyacskájában.
Okossága amolyan kisgyerek-okosság volt.

Szegényke az Úton ment.
Sokan mentek az Úton, nagyon sokan.
És szegényke maga kisgyerek bámulásával bámulta őket,

maga kisgyerek-okosságával okoskodott a látottakon. Mert az ő

tágra tágult szemével sokat látott. Látott mindenkit, aki az Úton
ment. És mindenki, aki ment, vitt valamit.

A legtöbbje nem is vitt, hanem cipelt. Irtó nehéz zsákokat,
hogy csak úgy fakadt a véres veríték a cipelökről. Szörnyű nagy
batyukat, melyek olyan nehezek voltak, hogy húzni kellett ret
tentő erőfeszítéssel. Ezeket a nagy-nagy terheket mind emberek
cipelték. És látott ottan menőket, hatalmas, izmos karokkal, ros
kadozva görnyedtek súlyos teher alatt.

Szegényke azt hitte: ezeknek mindjárt össze kell esni a súlyos
szörnyűség alatt, mindjárt meg kell roppanni a kemény derekak
nak a nehéz teher alatt. Pedig ezek hurcolták azt a terhet
nagy-nagy bátorsággal, biztos szemükben boldogság merészke
dett és ajkukon vidám dal muzsikált. És barna arcukon úgy
fénylett a verítékcsöpp. amint a nap ráragyogott, mint valami
csodás, gyönyörű, boldog drágakő.

De voltak közöttük olyanok is, akik kettétörtek, és görbült aj
kukról nagy, nehéz ocsmány szavak átkozták a létet. Ezeknek ar
cáról a veríték is feketén ömlött. És látott ott olyan foltos ruhájú
asszonyokat, akiknek szeméből a könny is a megvigasztalódás
nevetésével fakadt és ajkukon a megelégedés boldogságot kaca
gott. És látott olyanokat, akiknek sírása feketén átkozódott.

Mentek még szép, előkelő férfiak, cifrán páváskodó nők. Ezek
is vittek. Igen; előkelő, szép kis csomagot vittek. Könnyen emel
ték, elegáns, betanult, csinos mozdulattal.

De azt is látta, hogy ezek közül sokaknak kifestett arcú neve
tése mögött több fekete sírás csordul, mint a foltos ruhájú asszo
nyok nevetős könnye. És sok kifestett nevetés fekete volt, mint a
szitok. Azután sokan - ha nem látták - ezt a kis, előkelő, szép
csomagot olyan fáradtan hurcolták, hogy néha meg-megálltak
pihenni.
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Szegényke ment az Úton és ezeket látta.
És csodálkozott, hogy mért oly nehéz az a kis csomag? És

mért dalol nak olyan keveset azok, akik alig visznek valamit?
Lám! a szörnyűzsák hordozók hogy tudnak énekelni! Milyen

víg nóta vidámul ajkukon!
És odament az egyik dalolóhoz, akinek arcán drágakőként

csillogott a veríték. Odament és kérdezte, gyerekesen:
- Mit viszel?
A daloló ránézett. Szeméből annyi vidámság kacagott, hogy

Szegényke felmelegedett ettől a jó kacagástól.
- Az Életet viszem kisfiam - felelte és hangja vigasságot ti-

linkózott Szegényke szívébe.
- Nehéz? - kíváncsiskodott Szegényke.
- Kinek milyen. Nekem nem, mert én erős vagyok!
- De nézd, az ott szintén erős, talán erősebb, mint te, és

mégsem tudja úgy vinni. És nézd, az ő terhe nem oly nagy, mint
a tiéd!

- Erősebb, mint én? Nem lehet kisfiam.
Szegényke összehasonlítva nézett előbb a másikra, majd a da

lolóra. A másik hatalmasabb volt. Hatalmas nagy vállakkal, szé
les, dagadó izmokkal. Olyan volt, mint maga az erő. De amint a
daloló biztos, bátor szemét látta és szemén keresztül biztos, bá
tor szívét, akkor azt mondta:

- Te erősebb vagy!
Aztán odament a másikhoz.
És megkérdezte tőle is gyerekes komolysággal:
- Mit viszel?
A másik ránézett. Szeméből valami vadság gyűlöleteskedett,

hideget zuhantva Szegényke kis szívére:
- Hogyahatvanhatszoros mennydörgős mennykő csapjon

ebbe a rohadt, bűzhödt, rongy, piszok életbe... - átkozódott aj
káról szakadatlan ocsmánysággal a gyengeség.

Szegényke bámész szemében riadtan ugrándozott az ijedtség.
Fülébe éleseket hasított a szitok. Sietett. El, el a másiktól. Aztán
tovább ment. Itt is, ott is megállt. Itt is, ott is kérdezett.

Kifestett arcú nevetések feketén csaptak hideget lelkére, de
akkor a foltos ruhájú asszonyok nevetős könnye szelíden perme
tezte a melegséget, és felmelegítette az átkos sírástól, szitkos ne
vetéstől hidegre fagyosított szívét.

Egyszer jött egy szép, ősz hajú ember. Előkelő, gondozott ru
hában. A csomagja olyan volt, mint semmi.

Szegényke megállt előtte. Nézte.
Az öregember két tiszta, kék szeme rámosolygott Szegénykére.

Felhőtlenül mosolygott ez a két szem, mint nyári felhőtlen, kék ég.
- Bácsi, te nem viszel semmit? - ugrott ki a kérdés Sze

gényke száján, mert nem látta meg a semmicsomagot.
Az öregember mosolyogva mondta:
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- De viszek kisfiam - olyan mélyszívből jött ez a szelíd
hang, hogy Szegényke tudta: ennek az öregembernek nagyon
mély a jó szíve. Olyan mély, mint egy feneketlen kút, mely telve
van jósággal, és kimeríthetetlen. Olyan, mint a mesebeli erszény,
melyben egy az arany és hiába veszik ki belőle azt az egyet, is
mét van benne. Olyan ennek az öregembernek a szívében a jó
ság. Ad, ad, sokat, sokat és mégis, mégis van benne. Mindig
van. És mindig ad.

Az öregember, amint felelt Szegénykények, meglóbálta a
semmicsomagot. Szegényke amint meglátta, csodálkozott:

- Csak ennyit viszel?
- Kívülről csak ennyit. - Szegényke akkor már tudta, hogy

a többit a szívében viszi.
Az öregember hosszan nézte meleg szemével Szegényke nyílt,

fehér homlokát, aztán elgondolkozva mondta:
- Kisfiam, jöjj velem!
- Hová?
- Nem megyünk messzire. Velem már nem jössz messzire.

Mert én nemsokára megállok. Megpihenek, örökre. De addig jöjj
velem. És beszélgess velem.

Szegényke kíváncsiskodott:
- Mért menjek veled?
- Mert senkim sincs, aki jönne - s most először hallott Sze-

gényke az öregember hangjából némi szomorú fáradságot.
- Nincs senkid? Nekem sincs. - De mikor Szegényke

mondta ezt, a hangjából nagy, bátor fiatalság büszkélkedett.
- Hát jöjj velem - mondta az öregember. - Látod én, már

csak addig megyek. Addig a kőig. Ott megállok, leülök, s aztán
kifekszem az Életből a nagy alvásra. Jöjj velem odáig. Neked
adom ezt a kis csomagot.

- Mi van benne?
- Majd meglátod.
Szegényke ment az Úton az öregemberrel.
Mentek az Úton. Beszélgettek. S aztán odaérkeztek a kőhöz.

Az öregember megállott, ott, az élete határkövénél.
- Most búcsúzunk Szegényke. Te tovább mégy és én is to

vább. Csakhogy az utaink széfválnak.
Szegényke megállt. Állt. Nem tudott mit mondani. Pedig

agya feszülten kereste a szavakat, de ajka is állott.
Az öregember leült. És a semmicsomagot kezdte bontogatni.

Szegényke most elfeledte a búcsút, most csak a csomag tartal
mát leste kíváncsi, kérdő szemmel.

Az öregember amint bontogatta, így beszélt:
- Látod, ebben a csomagban vittem az életemet.
Könnyű volt az életem, mint ez a csomag.
- Mért volt könnyű?

- Mert nagy volt gazdagságom.
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- Akinek nagy a gazdagsága, annak könnyű az élete?
Az öregember furcsán mosolygott:
- Könnyű lenne az élete, ha tudná, hogy vinni. Csakhogy

akiknek nagy a gazdagságuk, azok tudják legrosszabbul vinni az
életet.

- Hát hogy kell vinni?
- Jaj, édes jó fiam, azt nem lehet csak úgy elmondani. Mert

hiába mondom, ha nincsen szív, nehéz lesz a legkönnyebb élet is.
Szegényke még akart kérdezni sokat, sokat, de az öregember

szép, fehér, megöregedett keze csendes íveléssel leintette:
- Ne kérdezz többet Szegénykém, mert már nincs időm be

szélni. Én már megérkeztem. Csak búcsúzni akarok tőled, és ne
ked akarom adni ezt a kis, könnyű csomagot. Könnyű életemet,
nagy gazdagságomat.

Szegényke szólni akart, válaszolva, de már akkor a semmi
csomag a kezében volt s a szép öregember mély, kék szeme lecsu
kódva és beszédes mosolyos szája, mosolyos jóságba fagyva.

Nem szólt többet.
Megérkezett.
Szegényke pedig idegenül állott az Úton a semmicsomaggal.

Nem tudta, mit csináljon. Ügyetlenül nézte a semmicsomagot.
- Könnyű volt az élete, mert nagy volt a gazdagsága. És

most nekem is könnyű lesz az életem, mert nekem adta nagy
gazdagságát.

Azután megindult az Úton.
De amint menni kezdett, a semmicsomag nehéz lett. Érezte,

hogy nehéz. Mindig nehezebb. Már alig vánszorgott a semmi
csomaggal. És amint így vánszorgott, egyszerre csak megpillan
totta az egyik szörnyűzsákvivőt, akinek arcán drágakőként ra
gyogott a veríték, és kinek ajkán vidám dal boldogosodott. És
Szegényke mikor ezt látta, szeretett volna lenni szörnyü
zsákcipelő, boldogan daloló, erős, feszülő izmokkal életet dolgo
zó, drágakőverítéket izzadó.

És Szegényke, akinek élete éppen úgy ment az Életben, mint
ő az Úton, Szegényke, aki ezenközben már erős ifjú lett, azt
gondolta:

- Nem viszem én ezt a nehéz semmicsomagot, mert nem tu
dom vinni. Nem kell nekem a nagy gazdagság, mert túl nehéz.
Szétosztom ezt a nagy gazdagságot, ennek is, annak is. Kevés
gazdagsággal sokaknak adok rövid Örömöt, de örömöt adok!

És rohanva rohant az Úton, ehhez is, ahhoz is, itt is adott, ott
is adott, itt is köszönték, ott is köszönték. Szörnyűzsákot boldog
dallal vivőknek és foltos ruhájú, nevetős könnyű asszonyoknak
adott. És a hálás köszönetek boldogan simultak szívére.

Egyszerre meglátott egy szörnyűzsákvivőt, akinek görbült aj
káról nagy, nehéz, ocsmány szavak fekete gyengeséggel átkozták
az életet.
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- Ennek nem adok - gondolta -, mert feketén káromolja a
szép létet. Ennek nem adok.

De amint meglátta, mily rettentő erőfeszítéssel kínlódik, mily
rémesen éhezik, megsajnálta, hozzáment és adott. Annak szemé
ben különösen ágaskodott fel egy láng: a váratlan öröm és a
meg nem halt szeretet lán~ja. És a láng Szegényke lelkét is át
fogta nagy-nagy jósággal. Es maradék gazdagságát mind felosz
totta : átkosoknak és feket én sírok között. És minél kevesebb lett
a gazdagsága, annál nagyobb lett a csomagja.

Amikor már elfogyott minden gazdagsága, akkor ifjú, erős

vállára nehezed ett a sz örny üzs ák. Hirtelen nehezedett rá, hirte
len roppant válla . De aztán ifjú erőséggel felvetette magát és éle
tes, örömös izmok feszültek karjára, arcán drágakőként ragyog
tak a verítékcsöppek.

Szegényke így ment az Úton a szörnyüzsákcipelők és boldog
dalt éneklők közt. Vállára nehezedett a sz őrny űzs ák, ajkán mu
zsikált a boldog dal, szívében melegedett a nagy Szeretet.

így ment az Úton...
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