
Látjátok öregszem — szól az írás — szemeim homályosak, félve megyek át
az úttesten, de a fehér bottól mégis rettegek. Hisz oly hideg, mint a sár. Arra
kérlek benneteket, ha meghalok, vigyetek haza az Alföldre, ültessetek síromra
szomorúfűzfát, ez illik hozzám a legjobban. Ha találtok egy követ, tegyétek
alá, hogy ha arra téved egy fáradt vándor, akit annyiszor arcul ütött az élet,
mint engem — le tudja hajtani a fejét. Szolgáljon párnául, hisz én is annyiszor
hajtottam kőre fáradt fejemet és aludtam rajta. A fűzfa lombja mögül egykor
kinézve lássam, hogyan vonulnak testvéreim kart karba öltve és messze zeng
ajkukról a béke és szeretet himnusza.

Ezért is hívtam fel — a feleség beleegyezésével esetlegesen hátramaradt
írásaira is a szerkesztőség figyelmét. Hisz tudtam, nemcsak készülőben lévő
szatirikus műve, A nagy út nem jelenhetett már meg tragikus halála miatt,
fiókjában elbeszélés is akad még nem egy kiadatlanul. Talán érdemesek a fi-
gyelemre.
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Váratlan vacsora
Sok minden történik az ember életében... Különösen, mikor öregszik, jut
eszébe élete folyása. Ha minden zsebét kiforgatná az asztalra, olyan halom gyűl-
ne össze a megtörtént dolgokból, hogy élete alkonyán maga is kételkedne benne,
mi minden van a háta mögött.

— Sokszor elmondtam már egy-egy darabkát életemből, ha úgy hozta
a sora... most magának is elmondok egy történetet...

— Jó régen, több mint negyven esztendeje kerültem fel ebbe a nagyváros-
ba, de mivel nem volt itt se keresztanyám, se más rokonom, bolyongtam az ut-
cán. Mikor pár hét múlva munkát kaptam egy építkezésnél, azt hittem, enyém
a világ ! . . . A fiatal csak a másnapban gondolkodik, azt hiszi, majd a holnap is
meghozza a magáét... Én sem számoltam avval, hogy egyszer eljön a tél.
Ettem, ittam, amíg a pénz tartott. Nem is volt baj, szombatonként markomba
olvasták a keresetet. De közeledett az ősz, cseperészett az eső, a szél mindig
élesebben fütyült, s kérdezgetett, faggatott: van-e valami félretéve, de én kirö-
högtem, azt hittem viccelődik... Később még élesebben fütyült, reggelenkint
deres volt minden, a horpadásokba befagyott a víz, s úgy csillogott, mint a fé-
nyét vesztett tükör.. . Hamarosan leesett az első hó is, s azon a napon végig-
nézett rajtunk a pallér, amint a bódé ajtaja előtt megálltunk és versenyt dide-
regtünk egymással.

— Na, mi lesz most veletek?
Nem tudtuk, miért kérdi, a szeme közé néztünk... Csak akkor rebbentünk

meg és nyilallott belénk a félelem, amikor azt mondta:
— Nincs tovább munka . . .
— No, most mi lesz? Ketten Csóka Balázzsal itt álltunk, még akkor is,

amikor a többiek már fél órája elhagyták az építkezést. Addig vártunk az ajtó-
ban, hátha kettünknek mégis ad valami munkát, míg újra kinézett az ajtón:



— No, mi az?. . . Tán itt akartok telelni? — mosolygott.
Fázós kezünket dörzsöltük, Csóka Balázs megszólalt:
— Hát bizony, mi nem tudunk sehová menni, főpallér ú r . . . — Még lódí-

tott is, hogy sajnálkozzék rajtunk... — Tetszik tudni, ő is, meg én is árva
gyerekek vagyunk, nincs nekünk az égvilágon senkink! Apám tán nem is volt
— magyarázta, — édesanyám meg a mosóteknő mellett összeesett és meghalt...

— Hm, h m . . . csóválta fejét a pallér. — Az már nagy baj! Neked sincs
se apád, se anyád? — szegezte rám tekintetét.

— Nincs... — válaszoltam kicsit hebegve —, még nagyapám se . . .
— Nincs, csakugyan már három esztendeje meghalt...
A pallér a tarkóját kapargatta... mit csináljak most veletek, árvákkal?

Aztán mennyi pénzt takarítottatok meg?
Hallgattam, Csóka szólalt meg:
— Hát tetszik tudni, az úgy volt, hogy... mindig hazaküldtük a pénzt
— Hogyhogy haza? — komolyodott el. — Hát az előbb mind a ketten azt

állítottátok, hogy senkitek sincs...
— Hát nincs i s . . . tetszik tudni, de Szekeres Margit nénémnek kell kül-

deni, aki kölcsönözte édesanyám temetésére a pénzt, 6 meg Gulyás Ambrus
bácsinak... Vagy kinek is küldött hé?

— Igen, igen... annak — bizonygattam. — Mert az adott egyszer édes-
anyámnak tetőjavításra, aztán az utolsó kívánsága is az volt, hogy megadjam
az adósságot, mert még a sírjából is felkel...

— Ejnye, ejnye... És az utalványszelvényt meg tudnátok-e mutatni? Mert
akkor szólhatnék az érdeketekben az építész úrnak, hogy milyen szerencsétlen
gyerekek vagytok, s ne tegyen ki benneteket télvíz idején az utcára... vagy
talán beajánlana mérnökbarátainál egy kis tüzelőfelhordásra . . .

Csóka Balázs rámnézett, majd így szólt:
— Látod, mindig mondtam, hogy tegyük el a szelvényt, amikor feladtuk

a pénzt...
— Igaz..., igaz... hagytam jóvá. — Eltettem párszor, de lyukas a zse-

bem, aztán kiesett...
— Hát bizony az árvagyerekkel minden előfordul, nincs aki megfoltozza

a gúnyájukat... — nézett ránk sajnálkozva.
— Persze, nem állhatok az építész úr elé azzal, hogy itt van ez a két árva

legény, minden pénzüket hazaküldtek, hogy a szüleik adósságát kifizetgessék . . .
— De hát mégis . . . Nem lehetne valahogy itt aludni, főpallér úr? . . . Mert,

hogy is mondja... — kezdte magyarázni —, egyszer elfogtak minket, és bevit-
tek a toloncba, s ott annyi a féreg, tessék elhinni, hogy sok...

— Hát már ott is voltatok?
— Én nem, — tiltakoztam.
— Nem tudom, mit lehet csinálni, — nézett a pallér. Nem szívesen tartom

a hátam az építész úr előtt, de hát ha megfogadjátok, hogy jól viselkedtek, elal-
hattok itt a pincében... De megvesz benneteket az Isten hidege, hisz' csakúgy
futkos itt a szél ki meg b e . . .

— Nem baj az, — mondtuk egyszerre. — És mégis biztos hely...
— Az ám, mondta a pallér —, de ha itt megfagytok, engem vonnak fele-

lősségre
Hosszas könyörgésre aztán mégis beleegyezett, hogy itt maradjunk, s az

üres papírzsákokból csináljunk magunknak fekvőhelyet, pedig azokat eladhatta
volna. így aztán, nem papíroson ugyan, de szóban szerződést kötöttünk, hogy
nem éjjeliőr, majd mi vigyázunk mindenre.



Itt maradtunk ketten az építkezésen. Csókának lett igaza, mert életemben,
annyit nem topogtam egy-egy télen, mint akkor, mert akárhogy betakaróztunk
a rossz pokróccal, dideregtünk, reszkettünk, mint a kocsonya. A fogunk hango-
san csattogott, akár az éhes farkasé, gyötört a fázás és az éhség . . . Nincs annál
kegyetlenebb a világon, mint amikor mind a kettő pajtásul szegődik az em-
berhez . . .

De múltak a napok, — néha tíz-húsz fillér is összejött, ha valakinek haza-
vittük a piacról a kosarát, persze felváltva, mert a pincét nem hagytuk el egy-
szerre mind a ketten, nehogy közben elkergessenek bennünket. Kenyéren és
fekete hurkán éltünk, csak ha sikerült néha a piacon krumplival megrakni a
zsebünket, akkor lakmároztunk, megsütöttük parázson, s a forró krumpli mele-
gítette a gyomrunkat...

Karácsony és újév közt nagyon hideg volt, és nagy hó volt mindenfelé, de
mi még hóhányáshoz sem jutottunk. Nem bírtunk az erősebbekkel, mindig
kilöktek a sorból, hiába könyörögtünk, hogy már húsz órája állunk i t t . . . Azt
hajtogatták: nincs családunk, a magányos ember pedig megvan akárhogy i s . . .

A csarnokok előtt is hiába álltunk, hol én, hol Csóka. Nem került csomag-
vivés. El voltunk keseredve... Szomorúan néztük egymás ábrázatát a pislogó
tűz rőt fényében, ami olyan kísérteties árnyékot vetett lobogásával a pince
falára, hogy időnként belénkhasított a rémület. Felváltva aludtunk, egyikünk
tüzelt, nehogy megfagyjunk.

Aztán egy éjjel, éppen szilveszter éjszakáján, kutya csikorgós idő volt.
Hiába dörzsöltük fázós kezünket, és a pokróc alatt hiába húzódzkodtunk össze,
úgy futkosott rajtunk keresztül a szél, mintha incselkedett volna: úgyse hagy-
lak benneteket aludni... Lehunytuk a szemünket, hogy alvást erőszakoljunk
magunkra, de a fogunk kegyetlenül vacogott, a szél dudálása pedig úgy tűnt,
mintha farkas ordított volna be a pinceablakon. Aztán, ahogy fekszünk, s egyi-
künk jobban reszket, mint a másik, egyszer csak nagy huppanásra kaptuk fel
a fejünket. Mind a ketten meg voltunk győződve, hogy egy kiéhezett farkas van
itt, s a következő pillanatban már szét is tép bennünket. Fel sem mertem jaj-
dulni, pedig a nagy test éppen a karomra esett. Még a lélegzetem is elállt,
s most már elsivalkodtam magam:

— Balázs, itt a farkas!...
— No, mégsem farkas volt, hanem ember, s megkönnyebbültem, amikor

így szólt az idegen, aki közénk huppant:
— Hányan vagytok itt?
— Hányan volnánk?... Ketten . . . Én, meg Csóka Balázs...
Az idegen azzal már bújt is a pokrócunk alá:
— Ha keres valaki, mondjátok, már este itt voltam...
— Miért, hát ki keres?... faggattuk.
— Ne pofázz! — mordult rám. •—• Hallgass!
Alighogy kimondta, dobogást hallottunk, mintha ketten szaladtak volna

az épület felé, és valaki azt mondta:
— Nem . . . Itt tovább futott... Arra szaladt, hallom . . .
Majd újra futásnak eredtek. Amikor odakint újra csend lett, odasúgom

Csókának:
— T e . . . hátha agyonütött ez az ember valakit...
— Dehogy ütöttem... — kapta fel a fejét az idegen és elnevette magát.

— Mit gondoltok, gyilkos vagyok én? Fenéket!... Csak nem volt kajám és
nagyon flammos voltam . . .

— Aztán szereztél? — néztünk rá mindketten.



— Azt elhiszem! — mondta széles mosollyal a vendégünk, aztán felugrott,
kibújt a nyíláson, s a következő pillanatban jókora csomagot hozott a hóna
alatt. Volt abban fekete hurkától kezdve sonkáig, kolbászig minden. Még két
vekni kenyér is. A váratlan vacsorával csuda szilvesztert csaptunk, s amikor
jóllaktunk, megszólalt a jövevény:

— Hát, fattyúk, erre egy kis bor is lecsúszna. Sajnos, az nincs — törölgette
száját, aztán elköszönt. A maradék fekete hurkát otthagyta, és mikor kibújt
a nyíláson, visszaszólt:

— Egyetek fiúk, ne éhezzetek az új esztendőben! Azzal felhajtotta kabátja
gallérját és két kezét a hóna alá dugva, eltűnt a sötétségben... Na látja, ilyen
volt nekem az első szilveszterem a nagyvárosban . . .

A kibic
Nem most kapta Szűcs Laci a „Róka Lajkó" nevet, hanem legénykorában, ami-
kor először állt a kocsmában a kártyások háta mögött és kibiceit. Kezdetben
kacsintott a vele szemben levőnek, de mivel ez nem mindig sikerült, rájött,
hogy a kibiceléshez is érteni kell. Tanulékony volt, megtanulta néhány hét alatt.
Akkor már nem kacsintott a vele szemben levőnek, vagy ráncolta össze hom-
lokát, mozgatta fülét és simogatta bajuszát, hol jobbra, hol balra, e jelzések
helyett talált más módot. Kezét hátratéve körüljárta az asztalt, belekukkantott
mindenkinek a lapjába. Akinek háta mögött megállt, azt hüvelykujjával, öklé-
vel a tök alsónál egyszer ütötte hátba, a felsőnél kétszer, a királynál háromszor,
az ásznál pedig szép óvatosan megveregette a nyakát. A zöld alsónál halkan
köhintett egyet, a felsőnél kettőt, a királynál hármat, az ásznál megrántotta a
szék támláját. Persze, nagyon vigyázott, nehogy valaki észrevegy a turpisságot,
mert minden színnek megvolt a maga jele. Volt olyan jele is, hogy hangosan
kacagott, vagy jó hangosan szólt a kocsmárosnak:

— Hozza Sándor bátyám azt a bort, mikor kértem már . . .
A jeladások, persze, nem potyára történtek, nem bizony! Mert annak, aki-

nek jelt adott, a parti befejezése után le kellett adni a jutalmat, és ha történe-
tesen nem adott eleget, akkor ráfizetett őkelme, de rá ám! Azt mondhatná valaki,
hogy már ismerte a jelzést? Ismerte? ördögöt. Volt Róka Lajkónak sok jele,
amivel tudtára adta, milyen kártya van a másik kezében, mit játsszon ki, ami-
vel kihívhatja a másik ütőkártyáját.

Ha nem ment a kártya, akadtak kuglipartnerek, vagy ahogy ma mondják:
tekézők. Abban is mester volt. Hogyne lett volna, mikor, ha véletlen betoppant
a kocsmába és még csend volt, megivott egy kisfröccsöt, aztán kiballagott a teke-
pályához. Sokszor gyalogolt másfél óráig, hol reggel, hol este. Bele is jött úgy,
hogy egyetlen gurításra halomra dőltek a bábuk. Ilyenkor leolvasták a pénzt
az asztalra, vagy időnkint a söröspoharak vagy korsók sorakoztak egymás mel-
lett, mert Róka Lajkó értett ahhoz is, hogy időnkint nemcsak pénzben kell fo-
gadni, hanem húsz, harminc vagy negyven korsó sörben. Be kell tömni azoknak
is a száját, akik egyet-mást megtudtak, vagy rájöttek Róka Lajkó huncutságára.
És mivel lehet legjobban elhallgattatni a sört vagy a bort szerető embereket,
mintha megitatnak velük négy, öt vagy hat korsó sört. Elhallgatnak a szószá-
tyárkodó. fecsegő-locsogó emberek, legfeljebb könyökükkel oldalba lökik és vi-
gyorogva rákacsintanak:


