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A POLGÁRISTA

Jakabék Zsófija a konyhában ült, a tűzhely előtt, a fáskosáron. 
A cipőjét fűzte, és potyogtak a könnyei.

A mama a tűzhely előtt guggolt, és a csorba lapáttal folyékony, 
feketén csillogó iszapszenet rakott a sovány parázsra. Az iszapszén 
a legolcsóbb tüzelő. Csúf fekete lekvár, csak vödörben lehet tartani. 
Az ember azt hinné, rögtön eloltja a parazsat, hiszen csupa víz. De 
nem! Sercegve ég, és jó meleget ad.

- Most mit bőgsz? - kérdezte a mama nyugtalanul és haragosan.
Más lány örülne, ha ilyen cipője volna.
- Én nem vagyok más lány - szipogott Zsófi.
- Nagyszájú! - mondta a mama, és becsukta a tűzhely ajtaját.
A cipőt a mama tegnap hozta Donkó úréktól, ahova takarítani 

jár. Biztosan a nagymamáé volt, az öreg nagyságáé. Borzasztóan csú
nya cipő. Hegyes az orra, mint a csukáé, és túlságosan magas a szára, 
Zsófinak a fél lábszáráig ér. Ráncos a bőre, és magas a sarka, lefelé 
vékonyodik, és csámpás is. Ilyen cipőben járjon egy kislány, egy pol
gárista, iskolába? A gyerekek majd mind utána szaladnak és kiabál
ják: boszorkány!

A meséskönyvben a vasorrú bábának van ilyen cipője - nyelte a 
könnyét Zsófi. Nem is fűzte be végig a cipőt, csak átkötötte a mad
zagot, és felállt. Nézte kétségbeesetten a lábát. Zsófi már majdnem 
olyan magas, mint a mama, hiszen tizenkét éves lesz a tavasszal. És 
a mama olyan kicsi, vékony, minden évben kisebb és vékonyabb. 
Nem nehéz utolérni.

Szégyelld magad! - a mama csak ennyit mondott, és hozzáfo
gott, hogy zsákokat válogasson. Ha nem megy takarítani Donkó 
úrékhoz, akkor zsákokat foltoz a malomnak. Mosást is vállalt, amíg 
volt szappan. De most már nincs. Háború van már régen, már négy 
esztendeje.

Szégyellje magát? Miért? Szégyelli is, de nem másért, csak ezért

5



a cipőért Ö százszor inkább menne iskolába a nyári szandáljában. 
Befolyik a víz? Annyi baj legyen. Csak ezt ne kéne hordania. Mit 
szólnak a lányok az osztályban? Úgis ő a legszegényebb... Min
den ruhája csupa folt, és hiába mossa a mama, mindig olyan, mintha 
piszkos volna, mert fakó. A sapkája is csúf, esetlen, szürke, a mama 
kötötte. És most még ez a cipő.

A mama odapillantott a lábára, és ismét megszólalt:
- Nincs annak a cipőnek semmi baja. Látszik rajta, hogy csinál

tatott cipő.
- Ilyet hordott a víziló a Noé bárkájában! - felelte Zsófi.
De erre már igazán megharagudott a mama. És haragjában köny- 

nyes lett a szeme.
- Gyalázatos, komisz lány! Az apja a fronton, a bátyja is a lö

vészárokban, a másik bátyja a föld alatt, és akkor őneki nincs más 
gondja... Nem sül ki a szemed? Azért sírsz, mert nem tudok a 
boltban venni cipőt?

És már zokogott is, kezét a szívére, arra a megviselt, gyönge szívre 
szorította.

Zsófi elsápadt, elnémult. A szégyen és bánat mellé, hogy ezt a 
kunkori orrú cipőt kellett felhúznia, most még rémület is költözött 
a szívébe. Gonosz, rossz ő igazán? Úgy, ahogy a mama mondja? 
Gonoszság és komiszság, hogy ő szép ruhát és szép cipőt szeretne, 
még akkor is, ha háború van, és... és akkor is, ha apa és Józsi a 
fronton vannak, és... és akkor is, ha Jani soha, soha többé nem jön 
haza? Tehet ő erről?

Levette a fogasról a kabátját. Jaj, ez a kabát is! Vastag kék posz
tóból van. Janié volt, Jani ünneplő kabátja volt, a szekrényben ló
gott sokáig. Amikor megjött az értesítés, hogy Jani hősi halált halt, 
akkor... nem mindjárt, csak később, a mama átszabta őneki ezt a 
kabátot. És most ebben jár.

- Idd ki a teádat - mondta a mama, amikor látta, hogy ő már 
indulni készül.

A tea ott áporodott a tűzhelyen, fehér zománcos bögrében. Bod
zatea. Lehet, hogy cukor is van benne. A mama mindig hazahozza 
a cukrát Donkó úréktól, amit ott neki adnak a kávéjához, és elteszi 
a két itthon maradt gyerekének, Antinak és Zsófinak.

Nem, nem issza meg. Legalább a tea... maradjon a mamának.
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Úgyse menne le a torkán. Lehet, hogy ő rossz, komisz, gonosz, de 
legalább a teát...

De a mama rákiabált:
- Megiszod vagy nyakonütlek!... Addig innen ki nem mégy, amíg 

ki nem ittad!
Mégis meg kellett tehát innia. Édes volt a tea csakugyan, és ke

serűek a könnyek, amit a bögre mögött hullatott. Milyen is a mama! 
Elmondja rossznak, komisznak, de a teát, azt meg kell innia. És 
iskolába járatja, polgáriba, még zongorázni is tanul. Jani kabátját 
is átszabta neki, pedig, pedig megszakad a szíve, valahányszor rá
néz a kabátra. Ha a szekrényben lógna, akkor nem látná annyiszor.

Miért is él ő a világon? Miért melegíti át a cukros tea? Inkább 
ütné agyon a mama, ha ő rossz, hogy feküdne ő is a hideg földben. 
De hogyan lehet jónak lenni, ha egyszer él az ember, és szíve for
rón vágyódik a melegség, a szépség, az öröm után?

Köszönt, és kilépett a sáros udvarra.
Esett az eső, sűrűn esett, mégsem mosdatta tisztára a disznóól és 

a fáskamrák fekete kátránypapír tetejét. Piszkos eső ez, szürke őszi 
cső; mintha még az ég is sáros volna. Zsófiék konyhaajtajából, ha 
tiszta az idő, messzire látni. Idelátszik a zöld hegytető a város fö
lött, a zömök kilátótoronnyal. Most nem látszik semmi, az eső hideg 
függönye mindet eltakar: a hegyeket, a napfényt, a boldogságot.

Az udvaron mezítláb tocsognak a szomszéd gyerekek. Kiabálnak:
- Kisasszony! Kisasszony!
Ez Zsófinak szól, őt csúfolják, mert iskolába megy a szürke kö

tött sapkában, a kék kabátban meg a kunkori orrú cipőben. Innen 
az udvarból egy gyerek se jár iskolába. Mert nincs cipőjük. De kint 
az udvaron tocsognak a hideg esőlében. Még a hároméves kis Palkó 
is kint rohangál. Egy szál ing van rajta, kilátszik a hasa is. Együtt 
kiabál ő is a többiekkel: „Kisasszony, kisasszony! ” És még mást is 
hozzá, csúnya szavakat, disznóságokat. Zsófi irtózik, retteg tőlük. 
Hasogatják a fülét a durva szavak. Ó, hogy gyűlölik őt! Csak azért, 
mert ő nem olyan...

Valahányszor elindul reggel, mintha menekülne. El innen, a sá
ros, szomorú pokolból a kikövezett, szép, tiszta belvárosba, a nagy 
ablakú, szürke lépcsőjű, világos és meleg iskolába, az illedelmes, tisz- 
tára mosdott kislányok közé.
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Keresztülszaladt az udvaron. A repedezett léckapu nyikorgott, 
ahogy kinyitotta, és rekedten csapódott, mint a törött bögre, ahogy 
berántotta maga után. Most még végig kell mennie ezen a hosszú 
hosszú Ótemető utcán.

Az ő utcájuknak, az Ótemető utcának csak egyik oldalán vannak 
házak. A másik oldalon a régi temető öreg fűzfái állnak őrt, mint 
megannyi csontváz a szürke esőben.

Hosszú és gödrös az Ótemető utca. Akárhogyan siet is, sokáig tart, 
amíg végigbukdácsol rajta. Tele van tócsával.

Jobb kéz felől alacsony, süppedt falú házak. Pici ablakaik egé
szen közel vannak a sáros földhöz. Az ablakokban gyerekek ülnek, 
sápadt, piszkos ingű gyerekek, néznek kifelé bámész, éhes szemük
kel, orrukat odanyomják a homályos üveghez.

Bal kéz felől a temető. A félrebillent, kidőlt sírkeresztek, a fer
dére süllyedt kőlapok között patakokban csordogál az esővíz. Mert 
a régi temető a város alján van, ide folyik minden víz a hegyoldalról, 
a város sok hegynek futó, meredek utcájáról.

Nyáron nem ilyen a régi 
temető. Hanem olyan, mint 
egy illatos gyönyörű kert. 
Májusban virágzik benne 
az orgona és a bodza is. A 
mama mindig ott szedi a 
bodzavirágot, amit télen 
teának főz meg, az köhögés 
ellen is jó. Magas fű növi 
be a kripták süppedt kőlap
jait, és a sírkeresztek között 
bújócskát játszanak a gyere
kek. Csirkék is sétálnak a 
fűben, az Ótemető utcai sze
gény emberek csirkéi. Rozs
dás tollú kotlósok kottyogat- 
nak kiscsibéiknek. Réges-ré- 
gen, amikor Zsófi még kicsi 
volt, ő is ide járt játszani. 
Májusban és júniusban, vizs-



gák előtt, ide jöttek ki tanulni a nagydiákok. Könyvvel a kezük
ben sétálgattak az utacskákon, vagy leültek a naptól meleg kőla
pokra, mormolva tanultak. Zsófi sokszor megcsodálta őket, még 
a szemét is nagyra nyitotta, hogy jobban halljon. Talán itt kapott 
kedvet ő maga is arra, hogy tanuljon?

De ez nagyon-nagyon régen volt, még háború előtt. Amióta há
ború van, már ritkán látni itt diákot, még tavasszal és nyáron is. Ha 
süt a nap, inkább a hadirokkantak bicegnek ki ide mankóikon, ők 
üldögélnek, és hunyorognak a napsütötte köveken, mankóikat ma
guk mellé támasztva.

Most már, azt mondják, vége is lesz a háborúnak. Már jönnek 
haza a katonák, mert kiütött a forradalom. Pesten. Itt, Zsófiék váro
sában is volt májusban lövöldözés. A laktanyában fellázadtak a ka
tonák. Nem akartak háborúba menni...

Befordult a Gázgyár utcába. Itt már kövezett járda van. A pék- 
iizlet előtt hosszú sor; kenyérért állnak az asszonyok és gyerekek. De 
a péküzlet még nem nyitott ki, majd csak fél nyolc felé. Kora van, 
hét óra sincs. Zsófi mindig korán indul el hazulról, hiszen iskola 
előtt még misére mennek minden reggel. A mise kötelező, de Zsófi 
szívesen megy, szeret misére menni, pedig ő messze lakik, és télen 
mindig sötétben kell elindulnia hazulról a mise miatt.

A Gázgyár utca után egy kicsit lelassította lépteit, kifulladt, do
bogott a szíve. Biztos, hogy nem késik el. Igaz, a Zárda utca még 
jó messzire van innen, de most már sima utcákon járt, itt már nin- 
csen sár. A Porcelán utcán villamos robogott el mellette. Kicsi, sárga 
villamosok járnak Zsófiék városában. Ha ő villamoson járhatna, ak
kor sokkal hamarabb beérne az iskolába. Mert a villamos végállo
mása ott van éppen a porcelángyár előtt. Azt hamar elérné az Óte- 
mető utcából, és akkor éppen az ellenkező irányban kéne elindulnia 
reggelenként. Mert az Ótemető utca másik vége sokkal közelebb van 
hozzájuk, tőlük a porcelángyár is csak öt perc. Tudja jól, hiszen ott 
dolgozott az apja és a két nagyobbik bátyja is. Apa csak kocsis és 
napszámos, de Józsi égető a kemencénél, Jani pedig porcelánfestő 
volt Virágokat és madarakat festett a tányérokra és csészékre. Zsófi 
sohasem látta azokat a tányérokat és csészéket, csak kirakatban, a 
Király utcai porcelánüzletben. Gyönyörű szépek voltak. Csupa arany, 
csupa sötétkék és bíborvörös. Olyan tüzes színű virágok nincsenek is
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a valóságban, mint amilyeneket az ő bátyja tudott festeni. Csillogó 
aranyszegélye volt minden levélnek és virágsziromnak.

A Király utcai üzlet kirakatában most is vannak ilyen tányérok 
és csészék, pedig Jani nincs többé.

A villamos csenget a kitérőnél, várja a szembejövő kocsit. Sárgán 
világít a lámpája, nem oltották el. Zsófi még sohasem ült villa
moson. Mikor is? Amikor kicsi volt, és itthon voltak a férfiak, ta
lán még telt volna rá, de akkor még elemibe járt, az nem volt olyan 
messze. Most pedig miből váltaná meg a jegyet?

Felkapaszkodott a meredek Domonkos utcán, odaért a Domonkos 
térre. Ez már a város szíve, a legszebb tér. Ez is lejtős, hiszen az 
egész város a hegyoldalra épült. De így még gyönyörűbb talán. Zsófi 
még sohasem látott szebbet. Fent, a tér legmagasabb pontján zöld 
kupolájával emelkedik a magasba a belvárosi templom. Az eső még 
megszépíti azt a zöld kupolát, fényesen ragyog tőle. A tér minden 
oldalán emeletes házak: a gimnázium, a takarékpénztár, a nagyszál
loda. A takarékpénztár teteje és oromzata is csillog, színeket játszik 
az esőben. Ki van rakva piros, kék és zöld majolika csempékkel. 
Lent, a tér alján van egy csodaszép kút, színjátszó zöld eozinból. Ez 
mind-mind a porcelángyárban készült.

Itt, a Domonkos tér alján kell befordulni a Zárda utcába. Két 
osztálytársa, Mézes Kati és Láng Boriska lépkedett előtte és még 
sok más kislány, tele volt velük a Zárda utca. De Zsófi nem sietett, 
hogy utolérje osztálytársait. Mennél később látják meg a cipőjét, an
nál jobb. Lehajtotta fejét. Meg Szamossy Kláriék háza előtt sem né
zett fel. Pedig Klári az ő legjobb barátnője és szeretve szeretett 
mintaképe.

Klári úri kislány, ami abból is látszik, hogy itt lakik a Zárda 
utcában. A Zárda utca véges-végig csupa úri házból áll, négy- és 
hatablakos, gyönyörű úri házakból. Mindegyikben csak egy család 
lakik. Minden háznak boltíves kapuja van, a kapu mögött hosszú 
bejárat, a bejárat mögött kertes udvar. Szamossyék kertjében két 
sor rózsafa áll, karóikon színes üveggömbök. És milyen gyönyörű a 
lakásuk! Négy szoba, csupa fényesség és jó illat, Klárika szobája 
tiszta fehér. És őneki mégis szabad oda járni, még zongorázni is 
szokott a sötétbarna ebédlőben, neki megengedik. Sokszor kapott 
már náluk vajas kenyeret, még befőttet is.
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Sokszor megtörténik, hogy ő éppen akkor ér a házuk elé, amikor 
Klárika iskolába indul. Néha egy kicsit várni is szokott rá, hogy a 
néhány lépésnyi utat az iskoláig együtt tegyék meg. De most nem, 
nem áll meg, csak siet tovább. A cipő miatt. Mennél később látja 
meg Klári az ő cipőjét, annál jobb. Pedig Klári nem csúfolná, nem 
nevetné ki, az biztos. Ö maga, Zsófi szégyellné, hogy Szamossy Klá
rikának ilyen csúf cipőjű lánnyal kelljen járnia. Hogy nem talál kü
lönb barátnőt magának.

Hiszen úgyis annyira megázott a hosszú úton! Sapkájából nya
kára csöpög a víz, mint a teli szivacsból. Két hosszú barna haj fo
nata ázottan csüng a hátán. Fekete szalagja is csuromvizesen tapad 
a kabátjához. (Mert amióta a bátyja meghalt, mindig csak fekete 
szalagot hord a hajában. )

Az iskola kapujában zsibongás, nevetgélés, még egy kis tolongás 
is támadt. Mindenki felviszi táskáját az osztályba, beteszi a pad
jába, aztán a földszinti folyosón gyülekeznek, hogy együtt menjenek 
át a templomba, szép sorban. A templom az iskolához, illetve a 
zárdához tartozik. Csak a kövér Mater Karolina van itt a gyerekek
kel, egy öreg, terebélyes apáca, aki a tornát tanítja. Nincs valami 
nagy tekintélye a lányok előtt, mert csúnya és varjúhangú. Fehér 
bélésű fekete apácacsuklyájából rezesen virít elő vastag orra és kissé 
bibircsókos, pufók két orcája. És még tótosan is beszél, ott is zs 
hangot ropogtat, ahol annak nincs semmi keresnivalója:

- No már, kizslányok! Cszsendezsebben! Ledzsenek jók!
- Mint az andzsalok! - felel neki vissza a csintalan Szabó Irmus, 

és az öreg apáca mérgesen fenyegeti meg barna öklével.
- Szabó! Maga rozzsazság!
A lányok persze kuncognak, tetszik nekik Szabó Irmus szemte

lensége.
Rossz, komisz, különös lány ez a Szabó Irmus. Az a különös ben

ne, hogy jó tanuló, majdnem a legjobb, de mégis csintalan és vásott. 
Valóságos kis ördögfióka. Olyan a külseje is: vékony, nyúlánk, a leg
jobb tornász, a szeme csillogó fekete. Zsófi nem szereti, haragszik 
rá, mert olyan tiszteletlen és vakmerő. Zsófi Szamossy Klárit sze
reti, a szelídet, a szőkét, a szendét, az illemtudót.

Klári is itt volt már, csendesen támaszkodott a lépcsőfeljáró kor
látjához. Nem beszélt, nem fecsegett, nem is figyelt a többiekre. Át-



látszóan kék, szőke pillás szeme hűvösen meren
gett, alig rebbent, ahogy Zsófinak visszaköszönt, 
vékony szája is csak picike mosolyra rándult. 
Erős, fejlett lány Szamossy Klári, de az arca túl
ságosan színtelen. Mindegy, Zsófi mégis gyönyö
rűnek találta, hogy minden olyan világos rajta, 
még a szalag is fehér a két vékony, szőke copfocs- 
kájában. Zsófi maga is fekete szemű, sötét hajú, 
mint Szabó Irmus. Mit nem adott volna azért, ha 
ő is szőke és kék szemű lehetne, mint Klári! Az 

angyalokhoz csakis a szőkék hasonlítanak. Mater Marcella is szőke, 
az osztályfőnökük. Igen, egészen biztosan szőke, bár az ő haját ter
mészetesen senki sem látta. Az apácák haját senki soha nem láthatja, 
arcukat szorosan fogja körül a fehér és fekete csuklya.

Itt jön éppen a drága, a csodálatos, a gyönyörű Mater Marcella, a 
11/B osztályfőnöke. Ö vezeti le a lépcsőn a bentlakó lányokat. Kar
csú és légies, az arca keskeny és fehér, csak úgy világít elő ebből a 
fehér arcból az a két tündöklő zöld szeme. Igen, a szeme zöld, és 
nem kék, éppen ezért vitatkoztak már oly sokszor a lányok, hogy 
milyen színű haja lehet. Szabó Irmus egyszer azt mondta, biztosan 
vörös. No hiszen, Szabó Irmus! Ö még Mater Marcellát sem tiszteli 
igazán, habár szemtől szembe nem mer packázni vele. Mindenki 
felháborodott azon, amit mondott. Még hogy vörös! Teljesen lehe
tetlen, hogy Mater Marcellának vörös haja legyen. Ilyet csak egy 
ördögfióka találhat ki.

Közeledtére elcsöndesedtek. Ami Mater Karolinának kiabálással, 
ökle rázogatásával sem sikerül, Mater Marcellának sikerül egy pil
lantásával is. (Egy kicsit vörhenyes színű a szempillája, ez arra vall, 
hogy Szabó Irmus nem teljesen alaptalanul tulajdonít vörös hajat 
az osztályfőnöknőnek. ) Mater Marcellának nagy tekintélye van, min
denki tiszteli, és tart tőle. Pedig a hangja mindig csendes, szelíd. 
Csak megdorgálja azokat, akik rászolgálnak. Akkor sem hangosan, 
akkor sem nyersen, nem, nem! De csendes hangja a szívekig hatol. 
Akit ő megdorgál, az porig van sújtva. Szinte máris elkárhozottnak 
érzi magát.

Elindulnak a templomba. Először a legkisebbek, az elsősök men
nek, utánuk ők következnek, másodikosok. A szabály az, hogy lesü-

1 2



lött szemmel, lehajtott fővel, teljes némaságban kell átvonulni a 
misére. Senki ne nézzen fel. Mert az iskolával szemközt ott van a 
sétatér. A hatalmas, kopasz gesztenyefák alatt még ilyenkor ősszel 
is mindig ott leskelődik néhány fiú, gimnazisták. A lányokat lesik. 
Aki felnéz, aki rájuk pillant, máris vétkezett. Zsófi nem néz fel, 
Szamossy Klári sem. Szinte csodálatos, hogy mégis honnan tudják, 
hogy a sétatéren mindig vannak fiúk... Bezzeg Szabó Irmus meg 
még néhányan nem állják meg, hogy oda ne nézzenek. Még kuncog
nak is. Számba veszik, hogy melyik felsősnek jött el a lovagja. Mert 
világos, hogy a nagylányokat lesik, a harmadikosokat és negyedike
seket, a tizenhárom és tizennégy éves felsősöket. És az egész iskola 
tudja. - valami rejtélyes hírszolgálat révén hogy melyik fiú melyik 
lánynak a titkos lovagja, távoli imádója. És megfordítva!

A templomban hideg van, hideg gyertyaszag és fenséges félho
mály. Minden mellékoltár előtt lobog a mécses. A Szűzanya kék 
palástja megcsillan a túlvilági fényben. Mindenki lábujjhegyen jár, 
mégis, mire a sok kislány elfoglalja a helyét, a templom megtelik 
halk csoszogással, suhogással. Bejönnek az elemisták is, azok még ke
vésbé tudnak csöndben járni, hiszen olyan kicsik is vannak közöt-



tük. A nagylányok tüstént lehajtják fejüket, hogy csak tarkójukon 
csillog a haj, de a kicsik feje forog, búbjukon repked a mindenféle 
színű szalag. Pitty, pitty, egy kicsit fecsegnek is, az apácák meg csend
re intik őket: ssst!

Zsófi is lehajtja a fejét, de azért valahogy mindent lát és hall. 
Előtte ott van megint Szabó Irmus, fényes fekete haja acélosan csil
log. Egyedül Irmusnak van rövidre vágva a haja az egész iskolában, 
ő valahogy mindig magára vonja a figyelmet, egy percig sem tud 
teljesen mozdulatlan maradni, Most még oda is hajol a szomszéd
jához, súg neki valamit. Nevetnek! Nevetnek a templomban! Zsófi 
mellett Klári nézi mereven a padot. Zsófi lopva rápillant. Ugyan 
észrevette-e Klári is, hogy Irmus milyen pogányul viselkedik? Akár 
észrevette, akár nem, Klári nem néz rá vissza. Erre Zsófi is elszé- 
gyelli magát. Egyszerre ráébred, hogy ő is vétkezett, amikor a temp
lomban Irmust figyelte. Utóvégre nem azért jött ide! Az igazi alá
zatosság azt követeli, hogy ne gondoljunk, ne mondjunk rosszat fele
barátainkról, ne botránkozzunk meg minden kicsiségen. Az igazi 
alázatosság! Ezzel őneki mindig baja van. Túlságosan is sok az in
dulat a szívében. Más szemében túlságos könnyen látja meg a szálkát.

Lehajtotta a fejét, és imádkozni kezdett, elhatározta, hogy még 
mise előtt elmond tíz üdvözlégyet, teljes magábavonulással, hogy 
bezárja a fülét és a szemét minden világi, profán dolog elől, hogy 
minden figyelmét, érzését és akaratát a Szűzanyának szenteli. Arca 
elé tette tenyerét, és belekezdett:

„Üdvöz légy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled..
Az elsőt még csak éppen mondta, nem sikerült teljesen átadnia 

magát az áhítatnak, még látta maga előtt Irmus hajának szemtelen 
csillogását, vékony vállának rándulását - mert megint nevettek vala
min. A szavak most még olyanok voltak a száján, mint a hideg 
gyertyacseppek. De aztán lassan elkezdtek melegedni, olvadni szí
vének lángjától. Eszébe jutott, milyen nagyot vétett ő maga reggel 
is, amikor úgy megszomorította az édesanyját a cipő miatt... Mi
lyen bűnös ő, milyen nagy bűnös, édes jó Istenem! Mennyire nincs 
igazi alázatosság a szívében! A cipő ott van most is a lábán...

„Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen. 
Üdvöz légy, Mária..

Ahogy az egyiket befejezte, rögtön kezdte a másikat, a szavak



egyre forróbb gyertyacseppekké váltak, és mintha odagyűltek volna 
a szemébe, kigördült az első könnycsepp, ő fekete szalagot hord a 
hajában a bátyjáért, de a szívében nincs igazi fájdalom és gyász... 
Bűnös ő, bűnös nagyon!

Már nem látta Irmus haját. Csak a Szűzanya kék palástját látta, 
azt is a könnyek prizmáján keresztül. Összekulcsolt ujjai görcsösen 
szorították egymást, már nem számolta, hányadik üdvözlégyet mond- 
ja, csak mondta, suttogta és sírt. Hogy adjon őneki a Szűzanya igazi 
alázatosságot, töltse meg az ő hiú szívét a szentekéhez hasonló szelíd
séggel... De nem, nem, mit is kíván! Újra megrettent. Hogyan is 
kérhet ő olyat, hogy az ő szíve a szentekéhez legyen hasonló? Hát 
kicsoda ő, Jakab Zsófia, hogy ilyet mer kérni a Szűzanyától? Teste 
borzongott az átázott kabát alatt, de szíve izzott. Arcát forró köny- 
nyek áztatták, de hajfonataiból hideg esőcseppek hulltak. A lába is 
fázott, mert a cipő mégiscsak átázott a hosszú úton. De ő most há
lát adott a Szűzanyának, amiért a mama ezt a cipőt hozta őneki, és 
próbára tette az ő alázatosságát.

„Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja... ”
Egyszerre csak Klári oldalba bökte, és ő felriadt. A mise már 

légen megkezdődött, és ő észre sem vette, teljesen elmerült a maga 
imájában. Le is térdelt közben, nem tudja, mikor, összekulcsolt ke
zére hajtotta a fejét, és most megrettenve emelte fel könnytől ázott 
orcát. Főtisztelendő Horgos Mátyás, iskolájuk igazgatója, éppen Úr- 
felmutatáshoz csengetett. A többiek most térdeltek le mind, nagy 
suhogással, mintha száz és száz ifjú madár szállna le kiterjesztett 
szárnnyal a templom kövére. És ő már régen térdepel, külön térde
pel, elszakadt a többiektől, és mellette ott áll Mater Marcella, zöld 
szeme rosszalló tűzben ég. Klári azért bökte meg... Észrevette, 
hogy Mater Marcella felfigyelt Zsófi zokogására.

Imádkozott és sírt, fogadalmat is tett, hogy ő már ezentúl szeretni 
fogja a boszorkánycipőt, és mégis, lám, már megint rosszat tett, bűnt 
követett el. Ezt látta Mater Marcella zöld szemében. Mit? Miért? 
Nem tudta, de érezte. Megint csak vétett az alázatosság követelmé
nye ellen, felhívta magára a figyelmet, talán ugyanúgy, mint Szabó 
Irmus. aki nevetgélt... Ő ugyanezt tette sírásával. Istenem, de ne
héz jónak lenni! Talán lehetetlen is... őneki, Jakab Zsófinak, úgy 
látszik, lehetetlen.
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Sápadt volt és szótalan, amikor mise után visszamentek az iskolába. 
A lányok vígan voltak, lármáztak, nevetgéltek, ö levetette végre 
vizes kabátját és sapkáját, betilt a padjába. Az osztályban jó meleg 
volt. Nemcsak a kályha fűtötte, hanem a lányok nevetése, fickándo- 
zása is. Az ő cipőjére ügyet sem vetettek, pedig most már nem is 
bánta volna, legalább gyakorolhatta volna az alázatosságot. Mézes 
Kati volt a vigyázó. Kint állt a táblánál, krétával a kezében, figyelte 
az osztály kavargását, aztán gyorsan és nagy betűkkel, egymás után 
írta fel a rosszakat. Első helyen és legnagyobb betűkkel persze Szabó 
Irmust írta fel. De Irmus talán bánta? Csudát! Annál jobban kiabált:

- Nagyobb betűkkel írjál fel, Kati! Nagyobb betűkkel!
Láng Boriska, egy falusi lány, Irmus barátnője, kacagott.
- Csuszpájz úgyse törődik vele! Hihihi! Úgyis letörölteti!
Csuszpájznak hívták ezek a komiszok a számtantanárt, Balogh ta

nár urat, egy cvikkeres bácsit. Mert majdnem minden tantárgyat apá
cák tanítottak, csak a számtant nem. „Csuszpájz” - ez Balogh tanár 
úr kedves szavajárása volt. Ha egy lány rosszul felelt, ha elvétette 
a táblánál a példát, akkor szokta mondani: „Ez nem tudás, ez csusz
pájz! ” így kapta a nevét.

Csengettek, bejött Balogh tanár úr, és csakugyan rögtön letöröl
tette a táblát, Kék Ibivel, egy bányatelepi lánnyal, aki az első pad 
szélén ült. Mindig letöröltette, sohasem volt kíváncsi arra, hogy óra 
előtt ki lármázott, őt az nem érdekelte. És mindig Kék Ibivel tö
röltette le, mert az ült legközelebb a táblához. És mert tetszett neki 
a kislány neve. Hát hogyne! Kék Ibolvának hívták. És Balogh tanár 
úr nagyon szerette a vidámságot, még a nevekben is. A vidámságot 
és a számtant.

Látszik, hogy világi tanár.
Kicsi, dohányszagú, fehér bajuszú ember Balogh tanár úr. A lá

nyok nem nagyon szeretik, mert bohóckodik, és mégis nagyon szi
gorú. Nem ismerik ki rajta magukat. A rosszakat letörölteti a táb
láról, az nem érdekli, hogy ki fecsegett. Sohasem prédikál az illem
ről és a jóságról. De ha valaki elhibázza a példát, azért dühbe gu
rul, elvörösödik, és még gorombáskodik is.

- Lányfej, bolond fej! - szokta ilyenkor mondani, és csapkodja 
az asztalt.

Szereti a vidámságot, ő maga is szokott viccelődni, de tanulásban,
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abban nem ismer tréfát. Azt ő komolyan veszi, akárcsak Mater Mar
cella az alázatosságot. Mater Marcella magyart és németet tanít. A 
nyelvtan nagyon nehéz a lányoknak, és még nehezebb a német. Mert 
egészen más betűkkel kell írni a németet, mint a magyart. Szálkás 
és hegyes betűkkel, gót betűkkel. Sok lány képtelen megtanulni, hogy 
mi a különbség a hosszú, vékony, az egyeshez hasonlító sz betű meg 
a „scharfes” sz között. Hát még az sch! Majdnem senki sem érti, 
csak az a néhány lány, aki a környékről való, német ajkú. De Mater 
Marcella ezért nem haragszik. Soha! Ha valaki elvéti, szelíden mo- 
solyogva kijavítja. Nem is osztályoz szigorúan. Ugyan! Akár tudja 
valaki a német ábécét meg a derdidaszt, akár nem, semmiképp sem 
forog veszélyben a lelki üdvössége. Annál inkább veszélyben forog, 
ha vét a lelki tisztaság és az alázatosság törvénye ellen. Hát ezért 
van az, hogy a lányok szeretik, sőt imádják Mater Marcellát - né
hány komisz kivételével, mint amilyen Szabó Irmus is -, viszont 
nem szeretik Balogh tanár urat. Mert a német ábécé, az bizony na
gyon nehéz, de alázatosnak, tiszta lelkűnek lenni, az sokkal köny- 
nyebb. Már legalábbis a lányok szerint.

Zsófi, hát őnála nem olyan egyszerű a dolog.
őneki jól fog a feje. Tudja a számtant, még szereti is. A német 

ábécét is tudja, ő szeret tanulni, nagyon is szeret. Ezért, ha ez talán 
bűn is, de vonzódik Balogh tanár úrhoz. Neki, sajnos, az alázatos
ság, a lelki tisztaság sokkal nehezebb a számtannál és a német ra
gozásnál. A számtant a magyarázat alatt egyszerre megérti, máris 
tudja. De az alázatosság és lelki tisztaság ellen ma reggel is vétett 
azzal, hogy sírt a templomban, és külön imádkozott.

Mater Marcella az utolsó órán meg is feddte érte. Szabó Irmust 
is megdorgálta, azért, mert a fejét forgatta és nézelődött, nevetgélt, 
de őt, Jakab Zsófit is. Igaz, Szabó Irmus jobban kikapott, Mater 
Marcella ővele sokkal keményebb hangon beszélt.

- Vétkes dolog az - mondotta -, hogy egy leánynak az Űr Jézus 
színe előtt is tisztátalan gondolatai legyenek. Nagyon jól láttam, 
Szabó Irma, hogy maga micsoda pillantásokat vetett a fiúkra mise 
előtt! Ördögi pillantások voltak ezek!

Irmus égő szemmel állt fel.
- Én nem is néztem a fiúkra! Engem nem érdekelnek!
Az egész osztály tudja, hogy Irmus csakugyan nem törődik a fiúk-
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kal. Ezt az egyet nem mondhatják rá. Még a többi lányt is kicsú
folja, ha valamelyik a fiúkkal kacérkodik. De hát ezt Mater Marcella 
nem tudhatja, ő csak azt látja, hogy Irmus helytelenül viselkedik. 
És valóban ördögi vakmerőség, sőt esztelenség Irmustól, hogy szem
be mer szállni Mater Marcellával.

Zsófi, ő dehogyis merne!
Pedig őt is megdorgálták. Igazságosan? Zsófi erre nem tudna vá

laszolni. Sírt, és térdepelt a mise előtt, annyira belefeledkezett a 
maga bánatába, hogy észre sem vette, amikor a mise elkezdődött. 
Mater Marcella azt mondja, hogy ő nem elég szerény... Mindig 
mást akar, mást tesz, mint a többi. Feltűnősködik, ezt is mondta. 
És ez már nem is az első eset - jegyezte meg Mater Marcella. Jakab 
Zsófia mindig különb akar lenni másoknál. Hivalkodó - mondta 
Mater Marcella. Az is hivalkodás, hogy mindig mindent mindenki
nél jobban akar tudni. Ez nem illik egy leányhoz.

Ha Mater Marcella beszélt valamelyikükről, akkor annak a lány
nak fel kellett állnia padjában, és úgy kellett hallgatnia a dorgá
lást lehajtott fejjel. Zsófi fel is állt, a fejét is lehajtotta és könnyezett. 
Szörnyű szégyen ez! Megérdemli? Biztosan megérdemli, mert mégis
csak elfeledkezett magáról. Most tegyen úgy, mint Szabó Irmus, 
kiáltson fel ő is, hogy ő csak azért imádkozott, hogy a Szűzanya te
gye alázatosabbá az ő szívét? Beszéljen talán a csúnya, hegyes orrú 
cipőről, mondja el, hogy az neki máris mennyi szenvedést és bána
tot okozott? De hiszen ez még nagyobb hivalkodás volna! Muto
gassa itt a szívét az egész osztály előtt? Mater Marcella megint csak 
azt mondaná, hogy nincs szerénység benne.

Hallgatni és tűrni, ez a kötelesség.
Neki hálásnak keli lennie azért, hogy egyáltalán ide járhat.
Lehet, hogy az ő lelke éppen ott nem piszkos, ahol Mater Mar

cella most mosdatja. Hiszen ő nem hivalkodásból imádkozott és 
sírt ma a misén. De az igenis hivalkodás volt, hogy a csúf cipőt 
nem akarta felvenni. Így hát a dorgálást megérdemli. Legalább gya
korolhatja magát az alázatosságban.

Mindez utolsó órán történt. Magyaróra lett volna, de Mater Mar
cellának fontosabb az ő lelkük tisztasága és épülése, mint a nyelv
tan vagy a fogalmazás. Csengetés után hosszan imádkoztak, aztán 
csomagolás, indulás. Mater Marcella kisuhogott a teremből nehéz
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fckete reverendájában. Szabó Irmus, táskájával a kezében, már ka
bátosan, egyszerre csak odalépett Zsófihoz:

- Azért ne vedd nagyon a szívedre...
Zsófi nem is válaszolt, csak ránézett haragosan. Mit akar tőle ez 

a rosszpénz? Azt hiszi talán, mert őt is megszidták, most már egy- 
formák?

- Kár érted - mondta most Irmus. - Pedig te okos vagy, de úgy 
teszel, mintha buta lennél!

Ezzel megfordult és elszaladt.
Zsófi elhatározta, hogy nem is törődik vele. Bánja is ő! Nem is 

gondolkodik rajta. Úgy tesz, mintha egy szót sem értene abból, amit 
mondott. Ha akarná, talán megértené, de nem akarja, ő nem akar 
okos lenni, csak jó. Az a nagy okosság egyáltalán nem illik egy fiatal 
leányhoz. Vannak dolgok, melyeket egy kislánynak nem kell, sőt 
nem is való tudnia. Bár még annyit se tudna, mint amennyit tud! 
Itt van például Klári. Klári sokkal jobb, mint ő. És miért? Mert 
Klári nem lakik az Ótemető utcában, hanem a Zárda utcában. Klári 
nem ismeri azokat a csúnya szavakat, amelyeket ő mindennap hall 
az Ótemető utcai gyerekektől, sőt még néha otthon is. Elég baj az 
Jakab Zsófinak, hogy kicsi kora óta ott él a szegény emberek kö
zött, a város alján, ahol csúnya és szomorú dolgok történnek, és 
ezekről még beszélnek is.

A gazdag és művelt embereknek tiszta a lakásuk, fényes. Tiszta ut
cában laknak. A lelkűk is sokkal tisztább, mint a szegényeké. Zsófi 
ezt így tapasztalta. A gazdagok sokkal jobbak, mint a szegények.

A gazdagok pártfogolják, segítik őt. Megbocsátják neki, hogy 
olyan szegény, hogy foltozott és fakó a ruhája, hogy csúnya a ci
pője. De a szegények még azt se bocsátják meg neki, hogy ő nem 
jár mezítláb, hogy polgárista, hogy zongorázni tanul. A gyerekek 
szemtelen szavakat kiabálnak utána, sokszor meg is dobálják. És a 
felnőttek? Hányszor mondják a mamának, hogy kisasszonyt nevel 
a lányából?

Nincs tehát abban semmi csodálatos, hogy ő, Jakab Zsófi, a gazda
gokhoz húz, hogy azokat szereti, nem a szegényeket. A gazdag, fi
nom és jó emberekhez szeretne hasonlítani, és nem azokhoz, akik az 
Ótemető utcában laknak.

Mondhat őneki Szabó Irmus, amit csak akar, nem hallgat rá, nem
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érdekli. És mit akar tőle Szabó Irmus? Ö is gazdag! Vagy leg
alábbis jómódú. Finom sötétkék matrózruhában jár még iskolába is. 
A sétatér mögött, egy csendes és finom házban laknak. A ház ka
puján színes üvegablakok vannak, amelyek piros, kék és sárga fényt 
vetnek a kapubejárat kőkockáira. Irmus apja gimnáziumi tanár. Ott 
tanít a Domonkos téren, a háromemeletes fiúgimnáziumban. Irmus 
tanul még franciául is. Barátkozhatna az úrilányokkal, de nem, Láng 
Boriska a legjobb barátnője neki, egy falusi parasztlány. Szabó Ir
mus hóbortos, mindenki tudja. Szabó Irmus komisz és nagyszájú. 
Biztosan ezért barátkozik a szegény lányokkal. Hát ővele ne barát
kozzék! Mit is szólna Mater Marcella, ha ő szóba állna ezzel a szem
telennel? Még csak az hiányzik!

Ma kedd van, Zsófinak délután fél négykor zongoraórája lesz. 
Ilyenkor nem is megy haza ebédelni, a nagymamájánál ebédel, il
letve a keresztanyjánál, édesapja húgánál, Bözsi néninél, a Teréz ut
cában. Ez így van minden kedden és pénteken. Bözsi néni fizeti a 
tandíját is a zeneiskolában. De mielőtt a zongoraórára menne, még 
egy órát gyakorolnia is kéne a leckét, mert még csak egyszer ját
szotta el. Gyakorolni pedig máshol nem lehet, csak Szamossyéknál. 
Hozzájuk meg csak akkor mehet, ha Klári hívja.

Együtt jöttek ki az iskolából, és Klári még nem szólt. Zsófi meg 
gondolkodott, hogy ő szóljon-e. Nagyon röstellte.

- A nagymamához megyek - jegyezte meg. Erről tán eszébe jut 
Klárinak az, hogy őneki ma zongoraórája van.

De Klárinak semmi sem jutott az eszébe.
Mentek néhány lépést a Zárda utcán. Klári mindjárt hazaér. Már 

nem esett az eső, hideg szél fújt, kergette a felhőket. Zsófi kínlódott.
- Te gyakorolsz délután? - kérdezte most már nyíltabban.
Klári most mintha felriadt volna valamiféle ábrándozásból.
- Csak gyere nyugodtan - mondta. - Anyukám megengedte.
- Miért sírtál reggel? - kérdezte most Klári váratlanul, kíván

csian. - A bátyád miatt?
Zsófi nem válaszolt. Mit is mondjon? Érezte, hogy Klári nem na

gyon értené meg őt, ha elmondaná: szívének alázatosságáért kö- 
nyörgött. Másrészt viszont, ha nem mondja meg az igazat, az csúnya 
dolog. Nem szabad hazudni a legjobb barátnőnknek. Klárinak, aki 
olyan jó hozzá.
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Azért, mert rossz vagyok - felelte gondolkodva. - Mert nem tu
dok jó lenni.

Klári kíváncsian pillantott rá túlságosan is világos, nedves tekin
tetű szemével. És elnevette magát. Kilátszottak apró rizsfogai.

- Hóbortos vagy! - jegyezte meg.
Zsófi meghökkent. Miért volna ő hóbortos? Szabó Irmus hóbortos, 

de ő?
Nem kell mindent olyan komolyan venni, amit az apácák mon

danak - folytatta most Klári. - Ök apácák, de mi nem vagyunk 
azok!

Zsófi egészen elámult. Még sohasem hallott ilyesmit Kláritól. Már 
magában az, hogy a materokat egyszerűen „apácák”-nak nevezte.
Ebben van valami tiszteletlen. Szabó Irmus szokta apácáknak ne
vezni őket. Mintha Szamossy Klári most váratlanul Szabó Irmussal 
szövetkezett volna.

- Szép a vallásosság, de azért nem kell olyan bigottnak lenni - 
fejezte be rövid előadását Klárika. Ezzel oda is értek a Szamossy- 
ház kapujához. Klári búcsút intett. - Hát akkor gyere ebéd után! - 
és be is lépett.

Zsófi törhette a fejét egyedül a hallottakon.
„Bigott” - azt mondta. Hallotta már a szót, de pontosan nem 

tudta, hogy mit jelent. Valami olyasmit, hogy... hogy túlságosan 
vallásos. Túlságosan? Hát lehet valaki túlságosan is vallásos? Le
het az ember túlságosan is jó? Hiszen az apácák - lám, magában 
most ő is így nevezte meg őket - mindig kevesellik a vallásosságot, 
a lelki tisztaságot. Milyen nehéz is az élet! Mater Marcella megszid
ta, mert sírt a misén. Ez hivalkodás. Irmus azt vágta a szeme közé. 
hogy ő butának tetteti magát. És most Klári... Hogy ő bigott! Min
denki mást mond... Mindenki mást kifogásol benne. Egyik kevesli 
benne az alázatosságot, a másik sokallja. Hát milyen legyen ő akkor 
igazában?

A Teréz utca itt van a belvárosban, közel az iskolához és a zene
iskolához is. De korántsem olyan előkelő, mint a Zárda utca. Na
gyon öreg házakból áll. a legtöbbje emeletes, de szűk és elhanyagolt. 
Sok pici lakás van mindegyikben, itt is szegény emberek laknak. Per
sze, már nem annyira szegények, mint az Ótemető utcában, de mégis. 
Az udvarokban is vannak lakások. Nagymamáék egészen hátul lak-

21



nak, az udvar végében. Nyikorgós és kanyargós, sötét falépcsőn kell 
felmenni hozzájuk. A lépcső alja mindig tele van szeméttel, hulla
dékkal. Nagymama panaszkodik is mindig, hogy tele van a ház 
patkánnyal.

Csak a nagymama volt otthon, Bözsi néni ilyenkor dolgozik. Zsófi 
ezt úgyis tudja előre, éppen ezért mindig egy kicsit kedvetlenül má
szik fel a lépcsőn. Bözsi nénit sokkal jobban szereti, mint a nagy
mamát.

Miért, a nagymama talán nem jó hozzá? De igen! Olyan jó ebéd
del várja mindig, amilyennel ilyen háborús időkben csak lehet. Néha 
napokig dugdos egy-egy jobb falatot, csak azért, hogy Zsófi elé te
hesse kedden vagy pénteken. Türelmetlenül várja már; ez abból is 
látszik, hogy amint Zsófi belép, így kiált fel:

- No, hála istennek, csakhogy ideértél!
Mert a nagymama egész nap egyedül van, nincs kivel beszélges

sen, nincs, akinek elmondja gondolatait és nézeteit, pedig beszédes 
természet. Kicsi, vékony öregasszony, nagyon öreg már, hetvennyolc 
éves, de egész nap tesz-vesz, tevékenykedik, takarít. A szeme fekete, 
mint Zsófié. Mindenki azt mondja, Zsófi hasonlít a nagymamájához. 
Zsófi egyáltalán nem örül ennek, de a nagymama annál inkább. Kü
lönben is Zsófi az egyetlen leányunokája. És a nagymama jóformán 
csakis a lányokat, a nőket szereti. És erre minden oka megvan. Ezt 
elmondja minden alkalommal.

Ma is elmondta, miközben kitálalta Zsófi elé a meleg bablevest.
- Én, gyerekem, három fiút fölneveltem, köztük a te apádat is. 

Mégis, öregségemre ki a támaszom? A lányom! Az egyetlen lányom! 
Én mondom neked, egy lány többet ér hat fiúnál. Avval soha nincs 
az anyának annyi baja, mint a fiúkkal. A férfiak csinálják a háborút 
is, ládd-e... A férfiakban kutya természet van, ezt jól jegyezd meg 
magadnak. Azok mind bolondok.

Zsófi csak ette, eszegette a bablevest, nem válaszolt. A nagy
mama nem is várta. Pici a nagymamáék konyhája, de szép rendes. 
Az asztal fölött kékkel hímzett falvédő: „Az ebéd készen vár, kis 
uram, jöhetsz már. ” Pedig a nagypapa régen meghalt, Bözsi néninek 
pedig nincsen, sohasem volt férje.

Hanem amit a nagymama mesél, az untatja Zsófit, ö már ezt sok
szor hallotta.
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Hogy a legtöbb férfi részeges, meg szoknyák után szaladgál. Ilyen 
mind! Zsófi szerint a nagymamának ezt nem szabadna őelőtte mon
dania. De még példákat is mond rá, a saját férjéről meg a fiairól, 
sőt még Zsófi apjáról is, hogy az sem volt jobb a Deákné vászná
nál. Hanem Bözsi néni, az más! Az talpig ember! Olyan nincs több 
a családban. Jól tette, hogy nem ment férjhez. Pedig lett volna ké
rője, ahányat csak akar. De neki nem kellett. Annál több esze van.
Hogyne, hogy majd egy részeges csavargóra dolgozzék? Aki elveri a 
keresetét, aki beivottan jár haza, és még gorombáskodik is a család- 
jával?

Zsófi mondhatta volna erre, hogy az ő apja még soha, de soha 
nem jött haza részegen, nem is gorombáskodott a családdal. De mi
nek mondja? Ezt nagymama is tudja.

Bözsi néni csakugyan rendes lány, ebben Zsófi egyetért a nagy
mamával. Ö is szereti Bözsi nénit. Nyomdában dolgozik, mindenki 
nagyon tiszteli, mert férfimunkát végez. Szedő. Ez még abban az 
időőben, 1918-ban, igen nagy ritkaság! A városban Bözsi néni az első 
nő, aki ezt a szakmát megtanulta. Ha dolgozik is nő a nyomdában, 
az mind csak segédmunkás, berakó vagy más ilyesféle. De a szedők 
között Bözsi néni az egyetlen. Igaz, ő is csak azóta, hogy háború 
van, s kevés a férfi. De akármelyik nő nem tudta volna megtanulni 
a gépszedést. Csak Bözsi néni. Nagymamát is ő tartja, és Zsófit is 
igazában ő taníttatja. Nemcsak a zongoratandíját fizeti, meg két
szer egy héten ebédet ad neki... ő veszi meg Zsófinak a könyve
ket, a tanszereket. Sokszor kisegítette már a mamát, ha nagyon nagy 
volt a baj, ha megszorultak. A mama talán már régen kivette volna 
az iskolából Zsófit, ha nincs Bözsi néni, aki Zsófiból művelt nőt 
akar nevelni. Olyat, aki majd megáll a maga lábán.

A bableves után a nagymama egy nagy darab meleg sült tököt 
tett Zsófi elé. Jó édes volt, száraz és fujtós, de annak olyannak kell 
lennie. Még a héját is meg lehet enni, ropogósra van sülve, kár el
dobni annak egy falatját is. Zsófi meg is ette, jól is lakott tőle. Meg
ivott rá egy nagy pohár vizet, kipirosodott. Aztán fölkelt, hogy ő 
most megy gyakorolni.

- Olyan sürgős? - elégedetlenkedett nagymama. - Csak jön, és 
már megy is, mint a szélvész! Nyughass már... Nem szalad el az 
a lecke...
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Ez a jelenet is ismétlődik, minden alkalommal. A nagymama 
haragszik, hogy az unokája nem marad tovább, ő meg csak azt nézi, 
hogy kívül kerüljön.

Hát nem olyan az ő élete, mint valami fekete méhecskéé, aki vi
rágról virágra száll, úgy gyűjti a mézet? Kora reggel eljött az Óte
mető utcából a csámpás és csukaorrú cipőben, és azóta mennyi min
dent összeszedett. Az iskolában öt órán át szívta magába a tudo
mányt, az utolsó órán a lelki épülést is. Mennyi mindent gondolt és 
érzett azóta! Nagymamánál ebédet kapott, a testét táplálták. Most 
Szamossyékhoz ballag. Csupa restelkedés és tétovázás, ahogy meg
nyomja a kapu csengőjét. Ő most itt alkalmatlankodik. A méltósá- 
gos úr - Klári papája - talán le is feküdt délután egy kicsit szundí
tani, és ő most nekiálljon klimpírozni?... De hát megengedték... 
És hiába, nincs más mód... ő szegény... Neki csak így lehet... 
Ő csak így tanulhat, őbelőle csak így lehet valami, valaki. Neki nem 
szabad szégyenlősnek lenni.

Margit néni, az öreg házvezetőnő jött ki kaput nyitni. Margit néni 
nem szereti őt, mindig olyan mérgesen néz rajta végig, nem is tit
kolja, hogy tolakodónak tartja. Rosszallja, hogy a méltóságosék be
engedik a házba ezt a garabonciás, csúnyán öltözött, külvárosi kis
lányt. Szép, szép a keresztényi jó cselekedet, de hát nem találnak 
különbet? Margit néni csak cseléd, mégis, csakis a gazdagokat és 
előkelőeket szereti.

- Töröld le a lábad! - ripakodott tüstént Zsófira.
Zsófi letörölte. Még a kapu alatt is tiszta, fényes a kő Szamossyék- 

nál. Igaz, az utcát már felszárította a szél, nincs sár a cipőjén. De 
Margit néni csak áll, és szigorúan nézi, hogy ő hogyan sikálja azo
kat a ronda cipőket. Talán azt várja, hogy maga a cipő is letör
lődjék a kislány lábáról? Talán úgy gondolja, hogy ilyen cipővel 
igazán nem való rálépni az ő fényes parkettjukra, drága szőnye
geikre?

- Még meg sem ebédeltek - mondta aztán keményen. - Ráértél 
volna még!

A konyhába vezette Zsófit, és leültette az egyik fehér székre.
Ez nagyon szép konyha, de sokkal hidegebb, mint nagymamáé. 

Még az ő Ótemető utcai konyhájuknál is hidegebb. Talán azért, mert 
olyan nagy, és a falat körös-körül fényes fehér csempék borítják. A
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nagy tűzhely sem tudja átmelegíteni. És az ablak is nyitva van, 
Margit néni kinyitja, hogy kimenjen az ételszag az udvarra, be ne 
húzódjék a lakásba.

Margit néni bevitt egy tál süteményt, aztán kijött, és rögtön hoz
záfogott a mosogatáshoz. Közben dödögött. A drágaságról. Hogy 
semmit se lehet kapni, csak cserébe. Ma is két régi, de még egészen 
jó dunnahuzatot meg egy kis ruhát adtak egyetlen hízott kacsáért 
egy falusi asszonynak. Miért mondta ezt Zsófinak? Talán azért, 
hogy Zsófi ne irigykedjék? Hiszen látja, hogy pecsenyét és süteményt 
esznek a méltóságosék, nehogy azt gondolja, ők olyan könnyen jut
nak hozzá. Pedig Zsófi úgysem irigykedne, ő nem olyan.

Zsófi nem szereti Margit nénit. Csúnya dolog a vénasszonytól, 
hogy kinézi őt innen, pedig ő is csak cseléd. Ha a méltóságáék ba
rátságosak hozzá, akkor Margit néninek semmi köze ahhoz, hogy ő 
idejár. Lám, ez megint csak azt bizonyítja: az igazi gazdagok és 
előkelőek jobb szívűek, mint a szegények.

Később Margit néni kihozta a süteményestálat. Még maradt rajta. 
Fogott egy darabot, és odatette Zsófi elé egy kicsi tányérra.

- Edd meg!
- Köszönöm, nem kérek. Már ebédeltem.
- Csak edd meg!
De Zsófi nem ette meg. Nem és nem. Pedig finom sütemény volt, 

sült hab a tetején. De ő nem koldus. És csak örült annak, hogy ki
kosarazhatja az öregasszonyt. Legalább látja, hogy őbenne van ön
érzet, ha szegény is.

Egyszerre csak kijött a konyhába a méltósága, szép, erős, szőke 
asszony.

- Hát te itt vagy? No, csak menj be, fiam, Klárika szobájába...
Klárika szobájába! Igen ám, de a zongora az ebédlőben van. Az

ebédlő mellett pedig az úriszoba. Ha a méltóságos úr ebéd után itt
hon marad, akkor fuccs a zongorázásnak. Mert akkor a méltóságos 
úr lefekszik szundítani.

Klári szobájában barátságos tűz égett a fehér zománcos vaskály
hában. Klárika ásított egyet, és kirakta a könyveit.

- Apu még itthon van. Addig csináljuk meg a számtant - mondta.
Jó. Zsófi is kivette táskájából a füzetet meg a tolltartót. Klári

nem szereti a számtant, mindig megijed a szöveges példáktól. Pedig



jó tanuló, éppolyan tiszta kitűnő, mint Zsófi. Az írása is nagyon 
szép, sokkal szebb, mint Zsófié. Igaz, lassabban is ír, sokkal türel
mesebben. Az egész osztályban senkinek nincs olyan szép füzete, 
mint neki. És ha kihívják felelni, akkor majdnem szóról szóra tudja 
mindig a leckét. Zsófinak az a véleménye, hogy Klári még sokkal 
inkább megérdemli a tiszta kitűnőt, mint ő. Az egy számtan, hát 
az egy kicsit gyönge oldala. Hát aztán? Zsófi csak örült annak, hogy 
valamiben ő is segíthet.

Klári szeret vele tanulni, ezt már észrevette, ez biztos. Figyelem
mel hallgatja, ha ő magyaráz valamit.

Zsófi néhány percre el is feledkezett a zongorázásról. Persze Klá
rinak sem jutott eszébe. Miért is jutna? Klári is tanul ugyan zongo
rázni, de nem szeret. A méltóságos mamája sokszor pöröl is vele, 
küldi, hogy gyakoroljon, de Klári húzza az időt. Ha mégis odaül 
végre, akkor olyan unottan veri azt a zongorát, mintha... mintha 
cipőt fűzne, vagy el kéne mennie valamiért a boltba, sorba állni. 
Zsófinak legalábbis úgy tűnik a dolog. Ha őt a mama elküldi vala
miért, és neki nincs kedve hozzá, akkor szokta úgy hallgatni a sa
ját kedvetlen lépéseit, mint ahogyan Klári a saját zongorázását hall
gatja.

Pedig sokkal régebben tanul, mint Zsófi.
Talán éppen ezért unja? Biztosan! Játszhatna, amikor csak akar, 

de nem játszik. Ami Zsófit illeti, ő úgy érzi, soha, de soha nem 
tudná megunni. Soha nem tud betelni azzal, hogy leüti a billentyűt, 
és akkor a zongora megszólal. Még a skálázás vagy az egyszerű ujj
gyakorlatok is... Zsófinak még az is szép, kimondhatatlanul gyö
nyörű. Ahogyan a hangok egymás után következnek, egymásnak fe- 
lelgetnek, ismétlődnek. Olyan őneki a zene, mint a drágakőből 
épített palota. Minden egyes köve, hangja külön-külön is ékszer. 
Hát még együtt! Ő még csak egyszerű kis gyakorlatokat játszik, 
hiszen mindössze második éve tanul. De Hédi néni, a tanárnője, azt 
mondta neki:

- Neked, te kislány, van szíved a zenéhez...
Amikor ő zongorázik, csakugyan úgy érzi, mintha ujjai egyene

sen a szívéből nőttek volna ki. Őneki, ha ránéz a kottára, már a fe
kete hangjegyek is muzsikálnak, megszólalnak.

Pedig ma is készületlenül ment zongoraórára. Mire a méltóságos



úr elment hazulról, már csak tíz perc ideje maradt, csak annyi, hogy 
kétszer eljátssza a leckét. Aztán már szaladnia kellett a zeneisko- 
lába, a Báthori utcába. Földszintes, nyolcablakos, sárgásszürke ház- 
ban van a zeneiskola. Középen a kapuja. Összes ablakán cincogás, 
skálázás hallatszik ki. Minden gyerekkel negyedórát foglalkozik a 
tanárnő. Egyszerre négyen vannak az órán, hogy meghallgassák egy
mást, abból is tanulnak, ő is végighallgatott egy fiút és egy leányt. 
A fiú fiatalabb volt nála, a lány idősebb. A fiú kezdő, mint ő, de 
a leány, az már igazi darabokat játszott, csillogva, ügyesen. Zsófi 
égő arccal hallgatta. Hédi néni néha rákiáltott:

- Nézd meg jobban! - B van ott! Nem látod? Vak vagy?
Hédi néni szép, kövér asszony, már nem fiatal, és sokszor mér- 

ges. Ott ül a zongora mellett, a tanuló jobb oldalán, és mindig a lá
bát fáslizza. Néha kibontja a fáslit, máskor meg újra rácsavarja 
fájós bokájára. Az igazat megvallva, Zsófi fél Hédi nénitől, mert 
még az is előfordul, hogy ráüt a növendékek kezére. Az ő kezére 
még nem ütött rá, de előfordulhat...

Ha ő egyszer egy egész délután ott ülhetne a vén zongora mel
lett, és egyedül játszhatna rajta! Hogy csakis a hangokra figyelhetne 
meg az élő fekete kottafejekre! De Hédi néni ott nyögdécsel mel
lette, hajladozik, csavargatja a fáslit.

- Állj meg! Kezdd elölről! Már megint nem gyakoroltál!
Nem, hát persze hogy nem gyakorolt. De nem meri megmondani

Hédi néninek, hogy őneki igazában nincs hol gyakorolnia. Kétszer 
egy héten Szamossyéknál, de csak ha a méltóságos úr mindjárt ebéd 
után visszamegy a bíróságra.

- Pedig milyen tehetséges vagy! Kár érted - mondja Hédi néni.
Ettől a néhány szótól megindul a szívében a vér, a keze mintha

áttüzesedne, és egyszerre csak mintha egyedül lenne a zongorával 
meg a kottafejekkel. Eddig csak kalapált, de most a hangok egy
ezerre csak elkezdenek énekelni. Az édes é hang meg a szomorú 
á... A vidám c meg az erőteljes, játékos d! Csalogatják Zsófit, ját
szanak vele. Keze most már könnyen megtalálja őket, már egy pi- 
cit előbb hallja, mielőtt még leütné a billentyűt. Kipirul és játszik... 
A szeme sarkából látja, hogy Hédi néni bólogat mellette, és int 
a többieknek, akik a háta mögött várakoznak.

Húsz egész percig csakis vele foglalkozott Hédi néni, öt egész
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percet elvett a kedvéért a többiektől. A következő leckét is elját
szatta vele, piros ceruzájával bekeretezte a kottán a jeleket, a szü
neteket meg az összekötő íveket, amelyek a néma hangokat jelölik, 
ahol ki kell tartani. Aztán lelkére kötötte, hogy gyakoroljon, tanul
jon.

Zaklatottan, dobogó szívvel indult el hazafelé a keskeny Báthori 
utcán. Nehéz volt a táskája, a feje, húzta a lábát, mintha hirtelen 
fáradtság béklyózta volna le. Legjobb volna talán, ha megmondaná 
Bözsi néninek: ő többé nem jár zongoraórára. Minek az őneki? Úgyis 
hiába. Milyen messze van innen az Ótemető utca! Sötét lesz, mire 
hazaér. Sár van odalent az ő utcájukban, és nyögnek a régi temető 
fái. Hiába indul el ő minden reggel a kikövezett belváros felé! 
Hiába ábrándozik ő a szépségről és csillogásról! Ki is oltotta őbelé 
a nagvravágyást? Bözsi néni talán? Vagy már vele született?

Lenézett hegyes orrú, nagy cipőjére. Számolgatta a csüggedt lépé
seket. Egy, kettő, száz, ezer, tízezer... Sohasem jut cl oda, ahova 
a szíve húzza, a szépség birodalmába.
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K A T O N A L É P T E K

A mama nem volt odahaza, amikor Zsófi hazaért. A kulcsot itt- 
hagyta a konyhaablakban, a titkos helyen, egy kis falmélyedésben, 
biztosan elvitte a megfoltozott zsákokat a malomba.

Meggyújtotta a kicsi petróleumlámpát, odaakasztotta a tűzhely 
fölé. Aztán belekotort a tűzhely kihűlt hamujába. Megrakja a tü
zet? A fáskosárban van még egy kis hulladék, nedves ág, amit a 
mama kint a temetőben szokott összeszedni. Akár megrakja a tü- 
zet, akár nem, könnyen lehet, hogy kikap a mamától. Ha nem rakja 
meg, akkor azért; mert minek ül itt a hidegben, és hazajön hama- 
rosan Anti is a bőrgyárból, annak is mosdania kell. Ha pedig meg- 
rakja, akkor a mama talán azt mondja: ráértél volna, minek paza- 
rolni, minek égjen addig, amíg nincs itthon az egész család? Ilyen 
tüzelőhiányban minden fél óra számít.

Mégis megrakja, hiszen még tanulnia is kell. Mater Marcella azt 
mondta, írjanak fogalmazást az őszről. Meg kell tanulnia a föld- 
rajzot.

Papiros után kutatott, a konyhaablakban és a vizespad alján. Pa
piros nélkül hogyan rakjon tüzet? De hát őnáluk igen kevés a pa
piros. Újságot nem járatnak. A mama néha még az utcán is fölszedi, 
ha papirost talál, még ha sáros és nedves, akkor is. Hazahozza, 
megszárítja. De most nincs.

Petróleummal rakjon tüzet? Ha a mama észreveszi, hogy hiány
zik az üvegből, azért is porolni fog. De mindegy. Levette az üve
get a konyhaszekrény tetejéről, megkotyogtatta. Fél liter sincs benne, 
és a lámpában is csak félig.

Bent a konyhaszekrényben van sok papiros, a csészék mögött: 
sok-sok összerakott rózsaszínű tábori lap, amit apa és a két fiú kül
dött haza a frontról, hosszú-hosszú évek alatt. Sok helyen azzal 
gyújtanak be, a szomszédék is. Annak a kis Palkónak az édesanyja, 
aki ma reggel is meztelenül szaladgált az udvaron, az esőben.
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De Jakabék nem olyan emberek. Önáluk a tábori lapok - szent
ség. Ha megfagynának, akkor se nyúlnának hozzájuk.

A mama egyetlen öröme, hogy vasárnap előveszi a régi lapokat, 
és olvasgatja őket. A meghalt fiúnak, Janinak a lapjait külön vá
logatta, azokat nem meri a mama elővenni soha. Soha. Meg is sza
kadna a szíve.

Most már régen nem jött tábori lap az élőktől sem.
Lekotorta a hamut, berakta az ágfát, egy kicsit lelottyintotta a 

petróleummal, aztán meggyújtott egy szál gyufát. Szerencsére nem 
tört le a feje, elsőnek sikerült. Hiszen a mama, szegény, még a gyu
fákat is számon tartja a skatulyában, szálanként. A petróleum
ból egy kicsi lefolyt a hamusfiókba, sajnos, de azért talán meggyul
lad.

Odakuporodott a fáskosárra, úgy leste, hogyan kap bele a gyönge 
láng a síró ágacskába. Kell is lesni, kell azt nagyon, nehogy elalud
jon. Igazgatni kell az ágakat óvatosan, odatolni a lángocska elé a 
vékonyabbakat. Amikor aztán már belekap a vastagabbakba is, óva
tosan és a kellő pillanatban kell egy icipici iszapszenet tenni rá. 
Ha csak egy kicsit korábban rakja meg, már baj van, eloltja. Ha 
meg elkésik vele, akkor is kezdheti elölről, mert az ilyen kis fűz
faágnak alig van parazsa.

Végre ég, most már biztosan ég.
Fogta az egyik kannát a vizespadról, megtöltötte a nagy, vízkö

ves mosogatófazekat, a tűzhelyre állította. Aztán fogta a másik kan
nát is - most már mind a kettő üres volt -, kiment velük az udvarra 
vízért. Húzós kút van az udvar közepén, ő sötétben is megtalálja. 
Most már minden megvan: a tűz is, a víz is.

Újra leült a fáskosárra, kifűzte, levetette csúf cipőjét, felhúzta kis 
puha posztótutyiját, amit a mama varrt neki édesapja régi kalapjá
ból. A cipőt odaállította a tűzhely alá, hadd száradjon ott reggelig. 
Leakasztotta a lámpát, odavitte az asztal fölé, levette az asztalról a 
piros hímzésű terítőt, kirakta a füzeteit, a tolltartóját. A tinta ott 
van a konyhaszekrény sarkában. Hozzáfogott, hogy megírja a dol
gozatot.

Ha volna papirosa, akkor először piszkozatba írná. De nincs.
Hozzáfogott.
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Az ősz
Házi dolgozat

Az ősz nagyon szép évszak. A levelek sárgulnak, pirosod
nak. Ilyenkor gyönyörű az erdő. A költöző madarak már el
mentek. Mégis víg ének hallik a lankás dombok felől. Szüre
telnek. Puttonyba rakják az érett fürtöket, viszik a présházba.
Az alma is ilyenkor érik...

Itt tartott, amikor hazatoppant legkisebbik bátyja, Anti. Ba
kancsáról sokáig verte a sarat az ajtó előtt. De a tímárszagot, 
amit a gyárból hozott, azt nem tudta leverni. Ahogy belé
pett, a konyha tüstént megtelt ezzel a fanyar, keserű, kellemetlen
szaggal.

- Szerbusz. A mama?
- Biztosan a malomba ment...
Anti levetette a kabátját, a fogasra akasztotta. Csukaszürke ka

bát volt. A papa szerezte neki, amikor egyszer itthon volt szabad
ságon, másfél évvel ezelőtt. Kimustrált katonakabát.

Anti tizenöt éves. Két évvel ezelőtt még alig volt magasabb 
Zsófinál. Az iskolában a legkisebbek között állt. De azóta nagyon 
megnőtt, bámulatosan nyurga lett. Hosszú a nyaka, a lába, a karja. 
Hosszú, sovány végtagjai mintha buzogányban végződnének: nagy 
és esetlen a keze, a lába. A feje is nagy, kócos, az is úgy ül a vé
kony nyakán, mint valami szöges buzogány.

- Addig megmosakszok - dörmögte mély hangján, és mindjárt 
vetkőzött volna, de Zsófi közbeszólt:

- Várj még, nem meleg a víz.
Nem? No, jó. Anti leeresztette hosszú karjait, aztán kapta magát, 

most ő ült a fáskosárra. Az a legjobb hely a konyhában, sőt a la
kásban. Igaz, hogy ők csakis a konyhában laknak. A szoba nem 
számít, mintha nem is volna. Évek óta nem fűtöttek benne, nyir
kos hideg tanyázik odabent, és a mama mindig attól fél, hogy meg- 
penészedik mindene, még az ágynemű is. A mama és Zsófi kint is 
alusznak a konyhában ősztől késő tavaszig. Csak Antinak muszáj a 
szobában aludnia, a vastag, nehéz dunyha alatt, mert hárman nem 
férnének el a konyhában.
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Zsófi tovább írta a dolgozatot az őszről, Anti meg hallgatott. Az
tán egyszerre csak nyávogás. A macska akart bejönni.

Anti fölkelt és beengedte. Öreg macska már, vén kandúr, Samu 
névre hallgat. Sokszor napokig sem kerül elő, nagy vadász, a pat
kányt is megfogja. Még szerencse, úgyse tudnák etetni. De Samunak 
nem is kell a tejecske. Igazi ragadozó vált belőle, megszerzi a maga 
táplálékát. Néha mégis elfogja a vágy a tűzhely melege után. Ilyen
kor hízeleg is, kedveskedik.

Most is odadörgölődzött Anti csontos térdéhez, még dorombolt 
is egy kicsit.

Anti megsimogatta.
- Éhes vagy? - kérdezte Zsófi.
- Kibírom - így Anti.
Mert Jakabéknál az úgy szokás, hogy senki nem nyúl ételhez, ha 

a mama nincs itthon. Biztosan van valami ennivaló a konyhaszek
rényben, talán még kenyér is. A mama valahogy mindig, minden 
napra szerez egy kis kenyeret. Lehet, hogy főtt étel is van. Mindegy. 
Az ennivalót csakis a mama oszthatja el. Ö adja ki mindenkinek.

- Leckét írsz? - kérdezte Anti. Mert ha már Zsófi elkezdte a be
szélgetést, hát ő sem állta meg szótlanul. Hiszen unalmas.

- Házi dolgozatot - felelte Zsófi kissé fontoskodva.
- Csak úgy, fejből? - ingerkedett egy kicsit Anti. Ő még a hat 

elemit se végezte el. Rossz tanuló volt. Pedig nem buta, dehogyis! 
Csak nagyon utálta az iskolát. Kis növésű volt iskoláskorában, a 
fiúk meg mindig verekedtek. És Antit nem érdekelte a tanulás, már 
kicsi korában is inkább dolgozni szeretett, valamit mesterkedni, fúrni- 
faragni, mert abban ügyes volt nagyon. És pénzt is keresett, ha csak 
egy mód volt rá, elvállalt akármit egy-két krajcárért, és hozta haza 
az anyjának. Mert különben jó gyerek volt, talán túlságosan is jó. 
És nagyon anyás. Ő és a mama nagyon megértik egymást. Sokkal 
inkább, mint Zsófi és a mama. Ebből is látszik, hogy a nagymamá
nak nincs egészen igaza. A fiúk is lehetnek jók, sokkal jobbak, mint 
a lányok.

- Hát miből? - felelte Zsófi. - Persze hogy fejből. Fogalmazás.
Anti hangtalanul nevetett, kilátszott ritkás foga. Aztán hirtelen

fölkelt, odaállt Zsófi háta mögé, és beleolvasott az irkájába.
- Az ősz nagyon szép évszak. A levelek sárgulnak, pirosodnak...
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Zsófi méregbe gurult, ráhasalt az asztalra, úgy takarta el Anti 
elöl az írást.

- Most mit nevetsz ezen? Mi van ezen nevetnivaló? Szemtelen!
- Bolondság - dörmögte Anti. - A levelek sárgulnak, pirosod

nak. Aztán mi van abból?
Már nem nevetett. Csak állt ott, vékony nyakán azzal a leko

nyuló kócos buzogányfejével, úgy mondta, dörmögte:
- A gyerekeknek meg nincs cipőjük. Mezítláb tapicskolnak a hi

deg sárban. Szenet nem lehet kapni... Miért nem azt írod?
Zsófinak erről eszébe jutott, hogy tennie kell a tűzre. Felugrott, 

kinyitotta a tűzhelyajtót. Éppen ideje volt, hogy egy lapát iszap- 
szenet dobjon rá. Még elaludt volna.

Ezalatt Anti újra csak belenézett az irkájába, és legyintett
- Csupa butaságra tanítanak téged azok az apácák...
Zsófi felegyenesedett, és szembefordult a bátyjával.
- Ez nem butaság. Csak szép!
Anti vállat vont. Előkotort a zsebéből egy bádogszelencét, ciga

rettát csavart. Visszaült a fáskosárra, és megint megsimogatta Sa
mut, a kandúrt. Samu hunyorogva élvezkedett. Most hangosabban 
dorombolt.

De Zsófi nem tért ilyen könnyen napirendre a dolog fölött. Már 
semmi kedve nem volt a házi dolgozathoz. Haragudott Antira, mert 
ő vette el a kedvét tőle.

Anti is majdnem olyan, mint a többi gyerek itt az Ótemető utcá
ban. Mintha sárral dobta volna meg őt vagy legalábbis a dolgoza
tát. Az előbb, amikor írta, igenis maga előtt látta a sárga és piros 
leveleket. Meg a víg szüretelőket is a hegyen. Pedig a valóságban 
még sohasem volt szüreten. Hát aztán? Elég csúf a valóság, legalább 
ha az ember behunyja a szemét, akkor képzeljen maga elé valami 
szépet. Még azt se szabad? Csak nem írhatja bele a dolgozatába, 
hogy a szomszédék Palkója meztelenül szaladgál a hideg esőben, a 
sáros udvaron?

Még sok mindent beleírt volna a dolgozatba, minden szépet és jót, 
ami csak eszébe jut. írni akart a téli álomra készülődő fákról meg 
a puha avarról, ami ilyenkor az erdő földjét elborítja. A mókusok
ról, hogyan gyűjtik télire a mogyorót. De most már csak két mon
datot írt hozzá, gyorsan befejezte, és elővette a földrajzot
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A földrajzkönyvben is csupa szép és nagyszerű dolgot talál az 
ember. Milyen szépek és színesek a térképek! Rárajzolják a hegye
ket, a városokat, a folyókat, a síkságokat. Ki látott már olyan tér
képet, amire rárajzolták volna a temetőket meg a szegénységet? A 
gyerekek azért járnak iskolába, hogy szép és nagyszerű dolgokról ta
nuljanak. Nem pedig azért, hogy még ott is arról beszéljenek, ami 
szomorú és csúnya.

Anti kiöntötte a langyos vizet a mosdótálba, nekiállt mosdani. A 
mosdóvizet aztán kilöttyintette az udvarra. Akkora sár van ott, 
hogy az a kicsi víz már nem számít. Épp akkor jött haza a mama 
is. Hozott magával egy zacskó kukoricalisztet. Vacsorára répafőze
lék volt, híg, vörös répafőzelék. De a mama azon nyomban neki
állt, hogy süt egy kis prószát a kukoricalisztből. Abból legalább 
Anti is vihet magával holnap a munkába. Cukor, az nincs hozzá, 
tej sincs, de vízzel is jó meg egy kis olajjal. A kukoricalisztnek, ha 
friss, van egy kis édessége magától is. Ha már úgyis ég a tűz, már 
nem kell sokat rárakni, megsül a kukoricalepény is. És lefekvés 
előtt, amúgy melegen, még ehetnek is egy kicsit belőle.

A répafőzelékkel valami nagyon úgysem lakik jól az ember.
A mama zsákokat foltozott az asztalnál, közel ült a lámpához. 

Zsófi hátrahúzódott, a homályba. Felhajtotta az ágyterítő sarkát, 
oda ült be az ágy sarkába, jó puha fészekbe. Anti ott ült most is 
a fáskosáron, és dörmögve mesélt:

- Már sok katona hazajött. Máma is megjött egy a műhelybe. Me
sélnek azok annyit! Mindnek le van tépve a sapkarózsája.

- Csak a ti apátok meg Józsi nem tud még hazaérni - sóhajtotta 
a mama.

- Majd jönnek ők is!
Zsófi hunyorgott ott az ágy sarkában, akárcsak Samu a tűzhely 

alatt. Nem nagyon figyelt arra, amit a mama és Anti beszéltek. Hi
szen mindennap ugyanazt beszélik, most már hetek óta. Inkább áb
rándozott. Elképzelte magát gyönyörű, uszályos rózsaszín ruhában, 
amint éppen fellép a színházban mint zongoraművésznő. A rózsa
szín ruha nagyon jól mutat a nagy fekete zongora mellett. A szín
házban rengeteg nép és nagy fényesség. Körös-körül csupa piros bár
sony minden, ő csak egyszer, egyetlenegyszer volt színházban, Bö
zsi néni vitte el, annak már van három éve. De azért mindenre em-
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lékszik. És ha fehér ruhában lépne fel? Fehér ruhában és arany 
cipőben...

- Ha még egy kicsit tovább tartott volna a háború - mondta a 
mama - téged is elvittek volna.

Anti fordított egyet a bakancsán, hogy jobban száradjon ott a 
tűzhely alatt.

Szalai bácsi azt mondta, soha többet nem lesz háború. A népek 
nem lesznek olyan bolondok, hogy még egyszer hagyják magukat.

Ki az a Szalai bácsi?
-Hát az az ember, aki hazajött a műhelybe. Szakaszvezető volt
Mese az, fiam... Az emberek nem tudnak békében élni!
De most már nem lesz király...
Mindegy az, fiam! Mindegy az nekünk, szegény embereknek. 

Akár van király, akár nincsen, nekünk csak dolgozni kell... Az a 
mi sorsunk!

Pedig éppen amikor ezt beszélték, Zsófi ott tartott az ábrándo
zásban, hogy jön a királyfi, fekete bársanyruhában, kócsagtollas 

kalapban, mélyen meghajol előtte, és egy nagy csokor piros ro
zsát tesz a lába elé. Aztán int négylovas fogatának, az előáll, és fel- 

segíti a fehér ruhás, aranycipellős Zsófiát... A kocsi belül világos
kék bársonnyal van kibélelve.

Hogyhogy nem lesz király? Hiszen ők most is, mindennap imád
koznak az iskolában a királyért. A nagymamának van egy bögréje, 
azon is rajta van a király képe. Az öreg, fehér szakállú, kék szemű 
királyé, Ferenc Józsefé. Az már ugyan meghalt, de van fiatal ki- 
rály is és királyné. Károly király és Zita királyné. Zita királyné na
gyon szép nő. Mater Marcella meg is mutatta nekik a képét, amikor 
megkoronázták őket. Ő, Zsófi, ha zongoraművésznő lesz, és elveszi 
őt a királyfi feleségül, szintén ott akar esküdni, a koronázótemp- 
Iomban. És ki tilthatja meg őneki, hogy ilyenről ábrándozzon? Anti 
persze kinevetné, csakhogy nem tudja meg. Soha senki nem tudja, 
nem tudhatja meg, hogy ő miről szokott ábrándozni. Még Klárinak 
se beszél erről soha.

Még ha igaz volna is, amit Anti mondott, hogy minálunk már 
nem lesz király, mit számít az? Azért ő ábrándozhat. Van király 
más országban is... Királyfi meg pláne! Bánja is ő! Nem is érdek
lik őt az igazi királyok és királyfiak. Neki van sajátja, akit elgondol
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magának, ha kedve tartja, és az úgy cselekszik, ahogyan ő akarja.
A sütőből áradt már a kukoricamálé finom szaga. Anti felszima

tolt örvendezve. A mama megfordította a tepsit. Már pirosodik a 
teteje!

Zsófi cl is szundított egy kicsit az ágy sarkában. De mire a pró- 
sza kisült, felébredt. A mama kiborította az asztalon egy deszkára.

- Ne egyétek forrón, megfekszi a gyomrotok!
Zsófi lekászolódott az ágyról, és hozzáfogott, hogy megágyazzon. 

A szobába is ő ment be, hogy fölvesse Anti ágyát. Huh, milyen nyir
kos a dunna meg a vánkos! A mama a tészta helyére, a még meleg 
sütőbe betett egy cserepet, majd azt rongyba csavarják, befűtik vele 
egy kicsit a gyerek ágyát.

A kukoricalepénynek a sarka a legjobb. Az jó barnára, ropogósra 
sül, és édesebb is, mint a közepe. A mama csak egy sort vágott le 
róla, azon megosztoztak, a többit otthagyta reggelig az asztalon. No, 
menjünk szépen aludni, mindjárt nyolc óra lesz. Odakint feltámadt 
az északi szél, vadul kergeti a felhőket, zörgeti a kátránypapirost 
az ólak és fáskamrák tetején. Az Ótemető utcai pici házak a föld
höz lapulnak, szinte letérdelnek, úgy óvják a szegények éjszakai nyu
godalmát.

Hajnalban, vaksötétben, valaki megzörgette az ablakot.
- Ki az? - kérdezte a mama, álmából riadva.
- Én vagyok - mondta valaki odakint.
Zsófi is felült az ágyon.
- Jézusom! - mondta a mama. Csak topogott, tapogatott a sötét 

konyhában. Most ajtót nyisson előbb, kerítsen valami ruhát ma
gára, lámpát gyújtson? Remegő kézzel vette el a gyufásdobozt a 
sótartó tetejéről. Fény villant, ajtó nyílt, és belépett egy torzonborz, 
szakállas katona, Jakab János, Zsófi édesapja.

Zsófi csak ült az ágyon, onnan nézte, hogyan borul az édesanyja 
a fekete nagykendőben az apja vállára. Apa meg mindjárt azt 
mondta:

- Gyújts be mindjárt a mosókonyhába, fiam... Hadd vetkőzök 
le odakint, nehogy tetűt kapjatok!

De azért odajött Zsófihoz is egy pillanatra, fölébe hajolt, megcsó
kolta. csak úgy könnyedén, vigyázva, és közben szakadatlanul dör- 
mögött, rendelkezett. Hogy a mama a zsákjából is pakoljon ki mind-



járt, van abban egy és 
más, aztán a zsákot is 
ki kell rögtön mosni.
Kávékonzervet meg cuk
rot és sót is hozott apa a 
zsákjában. A mama szi
pogva, könnyhullatva rak
ta ki a kincseket a kony
haasztalra. Egy csajkára 
való fagyos zsiradék is 
volt abban. Lám, nem jött 
üres kézzel! Kínálta vol
na a mama mindjárt ku
koricalepénnyel, nem is tudta, mihez kapjon előbb. De apa már 
vitte is kifelé a félig megürült zsákot.

- Te meg idebenn rakjál tüzet - mondta a mama Zsófinak. - 
Főzünk kávétl - és ment ő is kifelé, a mosókonyhába.

Zsófi felkelt, belebújt a ruhájába, aztán csak úgy, mezítláb, tutyi- 
ban a tűzhely elé guggolt. Papirost is talált. Ahogy apa kicsomagolt 
a zsákjából, néhány gyűrött újság hullott szét a konyha kövén. Nagy 
betűk kiabáltak azon: „A KÁROLYI-KORMÁNY. . .  ”  Odatett egy 
fazék vizet a kávénak, aztán beleszagolt a kávékonzerv piros papi
rosába. Apa megjött, itthon van, vége a háborúnak! Szemközt, a 
sötét udvar másik oldalán, fény gyúlt a mosókonyha pókhálós ab
lakában is. Most mossa a mama kifelé a háborút az édesapa ruhá
jából. Anti még mindig aludt odabent, meg se moccant, az ugyan 
nem ébred fel, amíg a mama fel nem rázza, hogy munkába kell 
menni. Zsófi odaült az ágy szélére, megfésülködött, befonta a haját, 
aztán az ágyat is bevetette. Indult, hogy felkeltse Antit is, úgyis in
dulnia kell nemsokára. A kávékonzerv barna kockái már olvadoz- 
nak a vízben, illata pedig úgy terjeng a konyhában, mintha űzőbe 
venné a katonaruhák nehéz szagát, amit a papa hozott magával. A 
kávéillat és bakaszag úgy birkózik, keveredik most a kis konyhában, 
mintha a béke birkózna a háborúval. Kinyitotta a szobaajtót, hadd 
menjen be a kávéillat oda is, talán az fölkelti Antit. De mielőtt 
belépett volna, egyszerre csak megint nehéz katonaléptek döngtek 
végig az udvaron, majd megálltak az ő ajtajuk előtt.
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- Hiszen már fent vannak! - mondta egy fiatal, mély férfihang.
Zsófi megismerte a bátyja hangját. Az ajtóhoz ugrott, kinyitotta.
Xetten álltak odakint: Józsi és egy idegen katona.
Micsoda éjszaka ez! Micsoda hajnal!
- Jó reggelt, húgám! - köszönt Józsi, és lehajolt a magasból, meg

csókolta Zsófi feje búbját.
- Édesapánk is most jött meg! Ott vannak kint a mosóhonyhá- 

ban! - Zsófi csak ezt felelte.
- Akkor jó - felelte Józsi. Belépett, intett társának is. Ledobta 

zsákját a konyha kövére, bemutatta a barátját: - Ez itt a komám, 
Horn Misi. Tedd le, pajtás, te is a zsákodat.

Zsófi csak nézte őket. Józsi mintha még megnőtt volna a hábo
rúban, pedig azelőtt is magas volt. Piros az arca, kis fekete bajusza 
selymesen csillog. Nem, neki nincs szakálla, köpenye is tisztább, 
mint édesapáé, csillognak rajta a gombok a lámpafényben. A má
sik fiú is magas, de soványabb, keszegebb Józsinál, tépett sapkája 
alól fehérszőkén csillan elő a haja. Zsófi megkérdezte tőlük:

- Tetűt nem hoztatok?
Ezen nagyot kacagtak.
- Mi már megtisztálkodtunk Budapesten - felelte Józsi. - Egyet 

se félj.
Kinyitotta a zsákját, kivett belőle egy vászonzacskót, az asztalra 

dobta. A zörgése után alighanem bab volt abban. Aztán kivett egy 
barnára sült, formás, hosszúkás kenyeret is, de azt nem tette az asz
talra, hanem fel, a konyhaszekrény tetejére. Rákacsintott a barát
jára:

- Nehogy a mama megszegje... Még beletörne a kése! - és ezen 
újra nevettek.

Nemhiába volt nyitva a szobaajtó, Anti most mégiscsak feléb
redt, és hunyorogva jött ki, nadrágban, bakancsban, de még ing- 
ujjasan. Józsi őrajta is csak kacagott egyet, ahogy meglátta. Azon 
lehetett is, mert Anti, ha felébred, se lát, se hall, még nevetni, mo
solyogni sem tud, mintha álmában megdagadt volna az a sovány 
képe.

Aztán kimentek mind a hárman a mosókonyhába, az öregekhez. 
Zsófi egyedül maradt megint a konyhában. A víz is forrni kezdett, 
a kávéra kellett ügyelnie.
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Megterítette az asztalt, odakészítette a bögréket. Hányan is van
nak? Az idegen fiúval együtt hatan. Nincs is annyi bögréjük. Három 
van csak, a negyedikben a mama olajat tart. Nem baj, majd előbb 
a katonák kapnak kávét, ők ráérnek azután is.

Odakészítette az asztalra a kukoricalepényt. Felpillantott a kis 
kenyérre, amit Józsi a konyhaszekrény tetejére tett. Miért mondta, 
hogy a mama kése beletörne, ha megszegné? Olyan nagyon száraz 
az a kenyér?

A kávé megfőtt, elforrta a habját is, Zsófi lehúzta a tűzhely szé
lére, de azért mégis dobott a tűzre két lapát iszapszenet. Most nem 
számít. Ünnep van, ma nem kell, nem szabad takarékoskodni. Van 
kenyér, cukor, kávé, még zsír is van a házban, megjöttek a kato
nák.

Szólni kéne nekik, hogy megfőtt a kávé.
Kiszaladt.
Egy szál gyertya égett a mosókonyha ablakában. A mama hideg 

vizet öntött éppen a teknőbe, hogy bedagadjon. Az üstház alatt már 
lobogott a tűz. Anti és az idegen katona a sajtár szélén ültek, apa 
az üstház előtt, egy felfordított mosófazékon. A kimosni való ruha 
egy kupacban a földön. Józsi nem ült, hanem állt, közel az ablak
hoz, a nyugtalanul égő gyertyához. De a gyertya fénye csak katona
köpönyegének gombjait világította meg, a feje árnyékban maradt, 
mert olyan magasra nem ért a világosság.

Zsófi nem szólt mindjárt a kávéról, ahogy belépett. Mert éppen 
édesapa beszélt. Térdére támaszkodva ült ott a fazékon, szakállas 
arcából halványan világított elő szelíd, zöldes szeme. A katonaru
hát már levetette, régi, foltozott nadrág és ing volt rajta.

- Soha nem tudtam én azt, nem is álmodtam róla, hogy ilyen 
gyönge lábon áll a világ. Mondhatom nektek, édes gyerekeim, ha 
énnekem valaki ezt mondja, hát el se hiszem! Azt láttátok volna, 
azt a fejvesztett szaladást... A tiszt urak is... Nekem az volt a 
szerencsém, hogy kórházba kerültem légnyomással, nem láttam az 
egyik szememen... Hanem azok, akik kint maradtak a lövészárok
ban! Azt se tudták, merre fussanak, merre van hazafelé. Ha csak 
ránézek erre a két lábamra itt, azt mondom nekik: hogyan is tud
tatok olyan messzi földről hazatalálni? Mert higgyétek el, édes gye
rekeim, csakis a lábunk, az hozott haza minket, már akit hazahozott.

39



Mint az öreg lovak... Azok is hazatalálnak, ha a kocsisuk részeg, 
és elengedi a gyeplőszárat... Kérdezem én: minek vittek oda min
ket, a talján hegyek közé? Meg tizennégyben Szerbiába? Megint csak 
azt mondom, ha a lábamra nézek: annyi földet megtapodtam velük, 
hogy a fejemben már nem is tudom megtartani. De itt, ebben a két 
fájós lábamban benne van az a sok menetelés. Voltam Szerbiában... 
Voltam Galíciában... Most utoljára az olasz fronton. Hát mire volt 
ez jó? Ahogy a két lábam nem tud felelni, úgy nem tudja azt senki. 
Azt mondta a német császár, itthon leszünk, mire a falevelek le
hullanak. Mikor volt az? Négy esztendeje, még annál is régebben. 
Jó, hát elszámította magát! De mire kellett ez nekünk? Az a sok 
főherceg, tábornok, ezredes... Parancsolni, azt tudtak, amikor a 
frontra vittek bennünket. Most aztán... megehetik! Most hol az a 
nagy okosságuk? Szaladtak ők is. Bújtak, remegtek... Azt mondta 
csak nekünk az ezredesünk is: „Édes fiaim, menjetek, amerre lát
tok... ”

- Maga csak ne féltse azokat - szólalt meg csendesen Józsi.
- Nem féltem én, fiam, van énnekem, akit féltsek - folytatta az 

öreg. - Csak az nem fér a fejembe, hogy akik annyi sok ideig az 
országot vezették, ilyen semmi emberek. Belevitték a népet ebbe a 
szörnyű nagy háborúba, aztán, amikor baj volt, elfutottak, mint a 
patkányok. Úgy otthagytak bennünket, mint a kisgyereket a ren
geteg erdőben... Odahagyták a népet...

- De azért csak hazatalált, édesapám - mondta megint Józsi.
- Én igen, de hányan? A te öcséd, fiam... a Jani, az már nem 

talál haza soha többet.
A mama felsírt ott a mosóteknő mellett. A gyertya meglobbant, 

mindenki hallgatott egy pillanatig. Zsófi szíve megremegett, torkát 
a sírás szorongatta.

- Pedig - szólalt meg most komoran, súlyosan az idegen katona 
ott a sajtár szélén - maguk még jól jártak, Jakab bácsi. Négy gye
rekből csak egy veszett oda. Mi is négyen voltunk, mind fiú, aztán 
csak magam maradtam. Az édesapámnak meg a jobb karját vágták 
le.

- Noiszen - vette át a szót megint az édesapa -, kicsibe múlt, 
hogy az egyik szememet ki nem vették. Egy doktor mindenáron ki 
akarta operálni. De én azt mondtam, nem engedem. Nem hiszek én
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már nekik, egyiknek se... Törődnek is ők egy szegény ember sze
mével!

No, hát biztosan nem akart rosszat - mondta a mama.
Az öreg csak legyintett.

Ha rosszat nem is, de az biztos, hogy nem sokat számít ne- 
kik... Egy emberrel több vagy kevesebb! Láttam én, amit láttam. 
Hej, az a kórház is! Csak feküdtek ott az emberek, csak hordtuk 
ki mindennap azt a sok halottat. Pusztultunk, mint ősszel a legyek.

Megint csend támadt. Jakab János, az öreg katona, elhallgatott, 
Ingatta bozontos fejét, ráncos keze fejét. Dehogyis tudta mindazt el
mondani, ami a szívét nyomta! Mégis mindannyian értették, hogy 
mit is akart. Zsófi is. Csak állt ott a mosókonyha ajtajában, már 
egészen elfeledkezett arról, amiért idejött, a kávéról, hogy reggelizni 
hívja őket. A víz már lassan sustorog az üstben, a teknő is bedagad, 
már alig csöpög. Vége van a háborúnak, hazajöttek a katonák. Nem- 
sokára megvirrad. Mégis, az öröm helyett fekete, ijesztő bánat ta
nyázik a mosókonyha minden sarkában, a gyertya gyönge fénye de
hogyis birkózhatik meg vele. Az élők a holtakat siratják. Ők Jani
inkat, ez az idegen katona meg a három testvérét. És még hányat? 
Ki tudná megszámlálni őket? Majdnem minden családnak van ha
lottja. Hányán maradtak oda örökre csak innen, az Ótemető utcá
ból is. És az iskolában alig van olyan lány, aki ne gyászolna vala
kit, édesapát, testvért. Csak akinek nincsen bátyja, mint Szamossy 
Klárinak... És az édesapja már öreg. Mert az urak nem házasod
nak oly korán, mint a szegény emberek.

Miért is, hogyan is jutott most őneki eszébe Szamossy Klári?
A mama most hirtelen ránézett Zsófira, mintha eddig észre sem 

vette volna.
- Nem fut ki a kávé, lányom?
- Megfőtt már, félre is húztam..;
- No, akkor menjetek, reggelizzetek. Sütöttem az este egy kis 

prószát is... Addig én beáztatom a ruhát...
- Ráér az a ruha, édesanyám... Majd mi is segítünk Misivel. 

Jöjjön csak maga is - mondta Józsi, és karonfogta az édesany
ját.

Bementek mind, édesanya kitöltötte a kávét a bögrékbe. Anti
nak és Zsófinak egy-egy kislábasba adott belőle, ő maga pedig a
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fazék fenekéről kanalazta a maradékot. Józsi benyúlt a zsákjába, 
egy darab igazi szalonnát vett ki belőle meg egy másik kenyeret, 
hasonlót ahhoz, amit a szekrény tetejére tett.

- Egyenek - kínálta mindannyiukat.
- Majd hozok én még a héten másikat helyette - mondta Misi, 

az idegen katona. - Vagy kijössz velem hozzánk, Józsi, aztán beho
zol egyet-mást. Nálunk, ott falun, még akad valami. Nevel az anyám 
valami kismalacot, ahogy hazaérek, levágom.

- Kár azt még ilyenkor - mondta a mama.
De Misi csak legyintett.
- Már csak jutunk valamire most már - mondta, és Józsira né

zett mosolyogva. Ügy néztek össze vidáman, mintha valami közös, 
jó titkuk volna kettőjüknek. - Ha eddig nem haltunk, eztán már 
nem halunk éhen.

Józsi pedig, mintha csak erről jutott volna eszébe, egyszerre csak 
a szekrény tetején gubbasztó kenyérkére mutatott.

- Azt a másik kenyeret ne vágják föl, édesanyám...
- Háborús emlék - tette hozzá Misi, és megint nevettek.
- Csak maradjon ott a szekrény tetején - fejezte be Józsi. - Majd 

még |ó lesz egyszer valamire.
- De hiszen csontra szárad! - mondta a mama.
De Józsi erre már nem is felelt. A gyárról kezdett kérdezni Anti

tól. Mert azt hitte, Anti is ott dolgozik. Most tudta csak meg, hogy 
Anti a bőrgyárba ment. És miért? Hiszen itt laknak a porcelángyár 
mellett, a bőrgyár meg messze ven. És az egész Jakab család meg 
jóformán az egész Ótemető utca, mind csak a porcelángyárban dol
gozott emberemlékezet óta.

- De most kevés a munka, majdnem egészen leállt a gyár - ma
gyarázta Anti. Kinek kell a háborúban aranyszélű porcelán csésze 
meg tilinkózó pásztorgyerek, üvegszekrénybe való? A bőrgyárban 
volt munka rogyásig. Ott is csak volt! Most nincs bőr, onnan is el 
akarják küldeni a munkásokat. Már el is küldték volna, csakhogy a 
szakszervezet meg a leszerelt katonák, főképp azok, nem engedték. 
Bementek az irodába, és megmondták, hogy akkor sztrájk lesz.

Józsi és Misi megint összenéztek.
- Jó lesz, ha te indulsz, fiam - mondta a mama Antinak. - Még 

elkésel.
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Nyugtalan volt a hangja, de nemcsak amiatt, hogy Anti elkésik. 
Másért is.

- Ti csak ne kezdjetek az urakkal, mert mindig csak a szegény 
ember húzza a rövidebbet - tette hozzá.

- Most az egyszer nem - felelte erre Józsi nagy nyugalommal. 
- Forradalom van.

Zsófi már sokszor hallotta ezt a szót: forradalom. Amikor a 
kaszárnyában fellázadtak a katonák, ijedten suttogták az emberek: 
forradalom. De Józsi nem úgy mondta. Másképpen. Mintha nem is 
az a szó volna Forradalom! Nyugodtan mondta, mégis mintha tűz 
égne a hangjában. Olyan tűz, ami a mozdonyokat hajtja, tűz, ami
vel a gyárban a porcelánt égetik. Nemhiába volt Józsi égető. Az a 
legnehezebb munka a gyárban. Annak, aki égető, állnia kell a forró- 
ságot. Sokszor ott kell maradni a kemence mellett, egy nap, egy 
éjszaka és még egy napon át. Egyfolytában. Mert az égetés olyan 
munka, azt egy embernek kell végigcsinálnia, végigfigyelnie. Amíg 
az a kemence ki nem ég, a szemét se hunyhatja le.

Csak nézte a bátyját, az édestestvérét, ő a legerősebb, a legna
gyobb a családban. Milyen kicsi mellette a mama! Olyan különös 
és csodálatos, hogy ez a vékony, kicsi asszony hozta a világra, ő 
dajkálta és nevelte ezt az óriást!

Odakint derengett már. Antinak indulnia kellett. De még az aj
tóból is visszaszólt, úgy kérdezte bátyját:

- Itthon leszel este?
- Itthon leszek - felelte Józsi egy kicsi gondolkodás után.
- Hát nem jössz ki hozzánk? - kérdezte Misi.
- Kimegyek, de vissza is jövök - döntött Józsi.
- Aztán miért olyan sürgős? - kérdezte a mama békétlenül. - 

Feküdjetek le, pihenjetek. Van itthon most elég ennivaló.
Józsi fölkelt az asztaltól, nyújtózott egyet, ropogtak ifjú csontjai. 

Mosolygott.
- Nem aludni jöttünk haza - felelte. - Meg aztán - és barátjára 

nézett - segítek Misinek kivinni falura egyet-mást.
- Hazahoztátok a puskákat, mi? - dörmögte az édesapa, és büty

kös kezével a konyha közepén ücsörgő katonazsákokra mutatott. - 
Szétszedtétek... Hanem aztán úgy dugjátok cl, hogy baj ne legyen 
belőle!
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Zsófinak a szívverése is elállt, ahogy ezt hallotta. Hazahozták a 
puskákat? És hogy édesapa ezt csak ilyen nyugodtan mondja... 
Dörmög, dörmög, de azért egy rossz szava sincsen. És édesanya?

- Faluhelyen jobban el lehet azt dugni... Csak itt ne hagyjátok! 
- csak ennyit mondott.

Anti, aki még mindig nem indult el, csak az ajtóban állt, most 
megint megszólalt:

- Ne is adjátok ki a kezetekből... A bőrgyáriak is hazahozták...
Aztán elköszönt, és sietve elment.
Reggeli után a mama mindjárt visszament a mosókonyhába, Zsófi 

pedig nekiállt, hogy elmosogasson. Édesapát elnyomta a fáradtság 
ott az asztal mellett, elbóbiskolt. Józsi rávette, hogy feküdjön le Anti 
ágyába, odabent a szobában, pihentesse egy kicsit az öreg lábát, 
ami olyan messziről hazahozta, ö bezzeg nem feküdt le! Nekivet
kőzött Misivel együtt, kimentek ők is a mosókonyhába. Zsófi, mi
alatt a bögréket törülgette, idáig hallotta vidám kiáltozásukat. Még 
daloltak is;

Édesanyám rózsafája, 
én vagyok a legszebb ága...

Jól kivilágosodott, Zsófi eloltotta a lámpát, a mosókonyha ablaká
ban sem égett már a gyertya. A két legény ki is nyitotta az ablakot, 
vígan lobog rajta kifelé a fehér gőz, a nótával együtt. Hallgatta 
volna őket szívesen, de őneki most már misére kell indulnia. Be
fűzte a cipőjét, azt a csúf cipőt, felvette a kabátját, a sapkát, fogta 
a táskát, és indult. Ment a mosókonyha ajtajához, hogy elköszönjön. 
Csak éppen be akart nyitni egy pillanatra, de Józsi mindjárt rákiál
tott vidáman:

- Csukd be az ajtót, huzat van, hé!
Zsófi erre belépett, úgy csukta be az ajtót. Hát mit tehetett volna? 

Gőzben úszott az egész mosókonyha, pedig az ablak is nyitva volt. 
Józsi ott állt a teknő előtt, ingben, feltűrt ujjal, és rázta, csapkodta, 
gyúrta a ruhát. Vele szemközt, Zsófinak háttal, a másik katona, de 
az csak játszott, két markába fogott egy csomó szappanhabot, azt 
fújdogálta teli tüdővel, és kiabálta:

- Esik a hó!
A mama, a mama ott ült azon a felfordított fazékon, az üstház
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előtt, ahol előbb az apa üldögélt, és nevetett, nevetett, hogy a könv- 
nye is kicsordult. Közel sem engedték a teknőhöz ezek a fiatalok, és 
Misi azért bolondozott, hogy mulattassa. A fiúk búbján ferdén ült 
a katonasapka. Zsófinak is nevetnie kellett.

- Én megyek iskolába! - kiáltotta.
- Ilyen korán? - kérdezte vissza ugyancsak jó hangosan Józsi. 

Miért kiabáltak? Csak úgy! Mintha másképpen meg se hallanák egy
mást. Mintha át kellett volna kiabálni a fehér gőzfelhőn.

- Előbb még misére is megyek!
- Imádkozzál értünk, bűnösökért! - lármázott jókedvűen Misi, 

a vendég katona, és újra szétfújt két marékra való szappanhabot.
- Mit pazarolod a szappant? - szólt rá a mama onnan a fazék

ról. - Ez az utolsó darab abból, amit tavaly nyáron főztem.
De egy csöpp harag nem volt a mama hangjában, ahogyan ezt 

mondta. Még csak nem is bosszankodott. Pedig máskülönben meny
nyire vigyáz minden csöppnyi szappanmaradékra! Mennyire óvja, ta-
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kargatja! De ma, ma ő is jókedvében van. Mintha csakugyan vége 
volna mindennek, ami eddig volt, mintha valami egészen más kez
dődne.

- Minden reggel mentek misére? - kérdezte most Józsi a teknő 
túlsó oldaláról.

- Minden reggel.
- Te most másodikos vagy, igaz?
- Másodikos.
- Szereted az apácákat?
De még mielőtt Zsófi erre a kérdésre felelhetett volna, megint 

megszólalt a mama, és védelmébe vette a lányát.
- Mit beszélsz? Hagyd békén azt a lányt. Legalább egyvalaki le

gyen a családban, aki nem pogány. Ti úgyis mind olyan pogányok 
vagytok.

- Még hogy mi? Pogányok? - szörnyülködött a két katona.
- Talán nem?
- Nem vagyunk mi törökök...
- Se tatárok...
- Még annál is rosszabbak vagytok - szidta őket vígan és szere

tettel a mama.
Zsófi csak hallgatta ezt tágra nyílt szemmel. Még a miséről is 

elfeledkezett.
- Ebben lehet valami - fűzte a szót Józsi, és kiemelt a teknőből 

egv rongyos inget. Jól megnézte, aztán visszadobta, az üstből egy 
merőke forró vizet öntött rá. - Mert a muzulmánok, azok igen jó 
emberek. Ha tetűt, bolhát találnak, még azt se ölik meg. Voltam 
velük együtt a lövészárokban. Csak leszedik magukról, és eldobják. 
Merthogy az is Allah teremtménye, azt mondják.

- Ki az az Allah? - kérdezte a mama.
- Hát ők úgy nevezik az istenkéjüket - magyarázta Józsi. - így 

aztán, mert ők olyan jámborok voltak, hogy még a tetűt is sajnál
ták, hát mi nem győztük irtani. Még az ő tetűik is ránk maradtak.

- Majd meggyónunk, megáldozunk - vigasztalta barátját Misi. - 
Ezekért a tetűkért is, ni, amit most kiforrázol apád ingéből.

Nevettek, a mama is nevetett, még Zsófinak is nevetnie kellett 
ezen az istentelen beszéden. No de hát katonák ezek, nem kislányok. 
Zsófi azt úgyis tudja, hogy a felnőttek, de különösen a férfiak, azok
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már ritkán olyan vallásosak, mint a kislányok. Férfifélét, különö- 
sen fiatalt, igen ritkán lát az ember az oltár előtt térdepelni. Még
a papok és apácák között is van különbség. Az ő igazgatójuk is pap, 
de sokkal világiasabb, vidámabb ember, mint az apácák. Tréfásabb 
beszédű, ingerkedőbb.

Mondom, hogy istentelenek vagytok! - fenyegette a fiúkat a
mama

Azt már nem - tiltakozott huncutul Józsi. Elkészült a mosás- 
sal, kihúzta a dugót a teknőből, most már csak főzni kell az üstben, 
oda dobálta be mind a ruhát. - Még hogy mi? Nekünk még több is-

tenük van, mint másnak. Nagy darab földet bejártunk, igaz-e ko
mám? Megismerkedtünk jó egynéhánnyal...

Mivel, te? - ütközött meg a mama.
- Hát istenkékkel - hunyorított bocsánatkérően Józsi, és fölka- 

varta az üstben a ruhát a nagy keverőfával. - Hát először is itt van 
a magyarok istene. Azt gyakran emlegettük, amikor nagyon röpköd
tek a gránátok...

- Igen ám - vette át a szót Misi -, csakhogy másféle istent em
legettek a bakák, megint másfélét a tisztek.

- Nem is volna az jó, ha szegénynek, gazdagnak egyugyanaz az 
istene volna - csavarta a szót ravaszul Józsi. - Hogyan is bírná ki- 
szolgálni mindegyiket? Kit hallgasson meg?

Zsófi csak állt ott, hallgatta őket, borzadozva és mégis kíváncsian, 
Ó, hogy miket beszéltek! Bolondoznak csupán, ez nyilvánvaló, tré- 
fálnak. De azért olyan különös ez, amit mondanak. Hogy a gazda
gok istene soha nem akarja meghallgatni a szegényeket, azért hát 
a szegényeknek is kell isten, másféle isten.

- Hát most talán azt akarnátok, hogy a szegénynek idehaza is kü
lön istene legyen? - firtatta a mama.

- Olyanformán - hagyta rá Józsi.
- Nincs abban semmi - magyarázta Misi. - Ha lehet külön istene 

töröknek, tatárnak, magyarnak, ruszkinak, miért ne lehetne külön a 
gazdagnak és a szegénynek? Törökök és magyarok közt sincsen na
gyobb különbség, mint szegények és gazdagok között.

- Még akkora sincs - tette hozzá Józsi. - Most csak hadd főjön 
a ruha, már csak az öblögetés van hátra. Mi útnak ereszkedünk, 
édesanyám.
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Vizet öntött a sajtárba, nekiállt mosakodni.
Zsófi csak akkor kapott észbe, hogy ő alighanem máris elkésett 

a miséről. Hiszen világos reggel van már, réges-régen hetet fújtak 
a pocelángyárban. Most már örülhet, ha a tanításra odaér. Még so
ha, soha nem késett el a miséről.

- Hát megmondod, hogy hazajött édesapád meg a bátyád - oko
sította a mama. - Azért csak nem büntethetnek meg!

- Jobb volna, ha akkor már iskolába se mennék - mondta szo
rongva. - Majd holnap azt mondom, édesapámék miatt kellett itthon 
maradnom. Segítek édesanyámnak öblögetni.

- Eredj csak iskolába - mondta erre váratlanul Józsi. - Te csak 
tanulj. Az a dolgod. Ha mi nem tanulhattunk. Megyünk együtt a 
villamoson.

Együtt léptek ki a kapun, Zsófi meg a két katona. Balra fordul
tak, hiszen arra van a porcelángyár meg a villamos végállomása is. 
A fiúk közrefogták Zsófit, a feje fölött beszélgettek. Hogy elmennek 
villamossal a Domonkos térig, ott átszállnak a nagyállomás felé, 
talán elcsípnek egy tehervonatot, arra felkapaszkodnak.

Keresztül mentek a Meszes közön, az vezet ki az Ótemctő utca 
végéről a Porcelán utcába. A Meszes köztől jobbra van a városi 
liget, amit inkább Porcelán-ligetnek szoktak nevezni. Fák vannak 
benne, mutatványosbódék, egy sekély, békás tó is meg a városi 
uszoda. Ilyenkor, késő ősszel, csupasz és csúnya. A bódék rongyo
sak, deszkáikat éjszakánként lefeszegetik, és elhordják tüzelőnek 
a környékbeli szegény emberek.

A villamos végállomása ott van a Porcelán-liget meg a porcelán- 
gyár kapuja között. Most nem volt benn kocsi, várniok kellett. Józsi 
mutatta a barátjának a gyárat. Két magas kéménye is majolikával 
van kicifrázva. Híres gyár ám ez, világhírű - magyarázta büszkén 
Józsi. Londonban, Párizsban is díjakat nyert. Színtjátszó vázáit, kéz
zel festett tányérjait az egész földkerekségen ismerik.

Misi kissé felfújta az arcát, és legyintett.
- Kik ismerik? A gazdagok. Az csak cifraság, csecsebecse...
Zsófi felpillantott, elszorult a szíve. Mit felel erre Józsi? Hagyja-e

ezt? Nem hagyta! - Tán azt akarnád, hogy közönséges findzsákat 
meg görbe tányérokat gyártsunk? Miért? Minekünk nem kell a szép? 
Csak a gazdagoknak?
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Jól összevitatkoztak. Zsófinak csak úgy repesett a szive, ahogyan 
a bátyját hallgatta. Józsi is szereti a szépet. De még hogy! Józsi 
azt szeretné, ha a szegények is aranyszélű, áttetsző porcelán csészé
ből innának. Mit, talán vizet? - kérdezte gúnyosan Misi. Akár vi
zet is - válaszolta Józsi. Nem, nem tudták meggyőzni egymást. Misi 
is megmaradt a magáé mellett: hogy őneki az a fontos, mit isznak, 
nem pedig, hogy miből. Megissza ő a bort akár füleden bögréből 
is, ha van. Meg hogy a gyerekeknek legyen elég tej, az most a fon- 
tos, nem pedig az arannyal futtatott drága edény. Hiszen volt ebben 
is valami igazság, de azért Zsófi egész szívével a bátyja szaván 
csüggött. Mert az meg egyre hajtogatta: a szegényeknek is kell a 
szépség. Még tízszer, százszor annyi színtjátszó vázát kell ebben a 
gyárban készíteni!

Észre sem vették, hogy a villamos felbukkant a Búza tér sarkán, 
csak akkor hallgattak el, amikor végre bedöcögött elébük a végál
lomásra. Zsófi tüstént felkapaszkodott rá.

- Ráérsz még - szólt utána Józsi. - Nem indul az még vissza!
Ők lent maradtak még egy kicsit, elszívták a cigarettájukat, de

Zsófi nem szállt le, fent üldögélt az ablaknál, onnan nézte a két ka
tonát. Hiszen ő most ült először villamoson!

Amikor aztán Józsiék is felszálltak, meg is mondta ezt nekik, hogy 
megértsék, miért volt őneki olyan sürgős:

- Én még sohasem ültem villamoson!
Józsi és a barátja összenéztek. Misi szólalt meg:
- No, látod! Itt született, itt él, aztán sohasem ülhetett rá... Hát 

akkor mi haszna a villamosnak?
- Te okos! - vágott vissza Józsi. - Akkor talán szedjük föl a sí

neket? Törjük össze a kocsikat?
Zsebébe nyúlt, egy kétkoronást adott a húgának.
- Mától fogva mindennap villamoson mégy iskolába - mondta 

szigorúan. - Én fizetem. Hát nyáron szoktál-e uszodába járni?
Zsófi megrázta a fejét. Hogyisne! Az Ótemető utcából egy gye

rek se jár uszodába. Nem nekik építették azt.
Forgatta, nézegette a kétkoronást, végül betette a táskájába. Meg 

se köszönte, nem jött szó a szájára. A villamos elindult. Oly kü
lönös volt innen fentről, a villamos ablakából nézni a munkába 
siető embereket meg a Búza téren a nagy nyüzsgést. A Búza tér
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egyik oldalán falusiak élelmiszert árulnak, a másik oldalán meg a 
tetűpiac van, ahol csupa ócska holmit adnak és vesznek.

A két katona nem ült le. Állva beszélgettek. Az öreg, fehér ba
juszú kalauz bácsi megkérdezte tőlük, most jöttek-e a háborúból. 
Amikor megtudta, hogy igen, nem fogadta el tőlük a jegy árát.

- Eleget szenvedtetek - azt mondta.
Amikor a Domonkos téren leszálltak, Zsófinak könnyes volt a 

szeme. Józsi észrevette.
- Sírsz? Te sírsz?
Zsófi elfordította a fejét. Józsi egyszerre csak az álla alá nyúlt, 

és felemelte az arcát. Belenézett a szemébe.
- Mi bajod van?
De Zsófi most sem tudott felelni. Maga sem tudta, miért kell 

sírnia. Azért, mert Józsi olyan jó hozzá? Mert Józsi is szereti a szé
pet? Vagy azért, mert elkésett a miséről? Tegnap is hogy megszidta 
őt Mater Marcella, pedig nem vétett olyan nagyot. Hát akkor most! 
Kettest ad magaviseletből

- Ne félj tőlük - mormolta Józsi csöndesen, és megsimogatta 
a fejét. - Soha senkitől se félj. Érted hugám? Az a legrosszabb... 
Hogy annyira félsz tőlük.

Zsófi nem értette egészen, mit akar ezzel Józsi. Felnézett kérdőn. 
És mintha Józsi testvéri szeme, az a meleg, sötét szempár, válaszolt 
volna.

- Ha kijártad a polgárit, beíratunk a gimnáziumba - folytatta 
Józsi. - Te jó tanuló vagy, szeretsz tanulni, igaz? Akarsz tanárnő 
lenni? Akkor járhatsz egyetemre is. Te vagy a család esze. Senkitől, 
senkitől nem kell félned!

Megint megcsókolta Zsófi feje búbját, aztán intett. Elmentek a 
zöld kerámia kút felé, a másik villamosmegállóhoz. Az a másik vil
lamos viszi le őket a nagyállomásra.
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T I T O K

Még nem volt vége a misének, amikor Zsófi odaért a templom 
elé. Hallgatózott egy kicsit, aztán továbblépdelt. Most már nem 
megy, nem mehet be. Az csak feltűnést keltene.

Milyen üres most a Zárda utca! Alig jár benne valaki. Egy har
madikos lány kopogott a kövön Zsófi előtt. Az más vallású, azért 
jön ilyenkor. „Más vallású"-nak hívják a materek azokat, akik nem 
katolikusok. Ilyenek is járnak hozzájuk, de kevesen. Ha néha szó 
esik róluk osztályfőnöki órán, Mater Marcella mindig olyan vi
gyázva és borzadozva ejti ki a szót: „más vallású”, mintha rettegne 
tőle. Hát hogyisne! Senki nem mondja előttük, de mindenki tudja, 
hogy azok nem üdvözülhetnek, el fognak kárhozni. Miért is vannak 
más vallásúak a világon? Borzasztó dolog lehet olyannak lenni.

Kívülről tulajdonképpen nem látszik meg rajtuk semmi. Ez a 
harmadikos is, aki most Zsófi előtt lépked, magában dúdolgat, és 
váltogatja a lábát.

Most, hogy elkésett a miséről, Jakab Zsófi is olyan, mintha más 
vallású lenne. Olyan magányos! Olyan félelmetes érzés... Rossz 
dolog, ha az ember valami oknál fogva nem olyan, nem lehet olyan, 
mint a többi. Ha egy kiscsibe valami oknál fogva elmarad a kot- 
lóstól és testvéreitől, akkor olyan rémülten csipog, úgy szaladgál, 
mintha halálos veszedelem fenyegetné. Zsófinak most ez jutott 
eszébe. Hányszor látott ilyet, nyáron, a régi temetőben! Bukdácsoló, 
síró kiscsibét, amint a sírok között rohangál.

A kapu is zárva van, bezárják rögtön, amikor a lányok átmennek 
a templomba. A harmadikos becsengetett. Zsófi éppen akkor ért oda, 
amikor egy csöndes, öreg, kék kötényes soror kijött kaput nyitni. A 
sororok alsóbbrendű apácák, azért járnak kékben, ők takarítanak, 
minden munkát ők végeznek, a kaput is ők nyitogatják.

Felmentek a lépcsőn, a harmadikos a második emeletre, Zsófi csak 
az elsőre. Teljesen üres és csendes a folyosó, az osztályban sincs még
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senki, csak a táskák a padban. Pedig nekik is vannak más vallású osz
tálytársaik, de azok még nem értek ide. Zsófi leült a helyére, padjába 
tette könyveit, lekönyökölt és gondolkozott. Hiszen úgy tele volt most 
a feje és a szíve újdonsággal, mint ma reggel az ő konyhaasztaluk, mi
kor a katonák kirakták rá kis ajándékaikat. Annyi minden történt ma 
hajnal óta, annyi újat látott és hallott, hogy nem tudott vele mit kez
deni. Egészen más és mellékes dolgok jutottak eszébe. Például az, 
hogy Józsi adott két koronát villamosra. De mi volna, ha ő bemenne 
ma a Laura-boltba, és venne rajta mintakendőt és hímzőfonalat? Mert 
kézimunkaórán a mintakendőn tanulják a slingelést, a madeirahím
zést. De őneki év eleje óta nincs mintakendője, a mama arra nem 
adott pénzt. Kikeresett egy régi vászondarabkát, azon kell tanulnia 
és gyakorolnia. Az persze közel sincs olyan szép, mint egy mintaken
dő, azon nem mutat semmi.

Egyszer csak nyílt az ajtó, és Mater Marcella lépett be. Egyedül.
Az apácák hajnalban már külön misét hallgatnak, nem mindegyik 

megy el a gyerekekkel a negyed nyolcas misére. Most bejött ide, egy 
darabka kréta volt a kezében, biztosan fel akart valamit írni a táb
lára. De meglátta Zsófit, és megállt.

Zsófi felkelt és köszönt.
- Dicsértessék a Jézus Krisztus...
- Mindörökké - mondta osztályfőnöke, és várt.
- Édesapám és bátyám ma reggel jöttek meg a háborúból - kez

dett hozzá Zsófi. - Nem tudtam eljönni a misére, mert segítenem kel
lett édesanyámnak. A mosókonyhában is be kellett fűteni.

Akadozva, nehezen beszélt, hiszen nem volt az igaz, amit mondott. 
A segítés miatt elindulhatott volna idejében. Azért nem indult, mert 
a fiatal katonák beszédét hallgatta, amiatt feledkezett el a miséről.

Mater Marcella, mintha a szívébe látna, úgy nézett rá. Bólintott, 
nem szólt, mintha gondolkodna. Talán, hogy időt nyerjen, odament 
a táblához, és írni kezdett rá. „Délután négy órakor Szívgárda! '’ Gyö
nyörű írása van. Olyan árnyékolt és szabályos és tökéletes, mint ami
lyen ő maga. Azt a szót, hogy „Szívgárda”, pirossal írta, reverendája 
zsebéből elővett egy darabka piros krétát is. Pirossal húzta alá az egé
szet, aztán odarajzolt a felírás elé és után is egy gyönyörű, szabályos 
piros szívet.

Ezzel eltelt egy hosszú perc, talán kettő is. Zsófi megbűvölten nézte



 az apáca kék eres, finom kezét a tábla fekete hátterén, és az jutott 
eszébe, hogy egyszer, sok év múlva, ő is így ír majd a táblára, ha ta
nárnő lesz. Az ő keze ugyan lesz-e majd ilyen finom és fehér? Vagy 
csak apácának lehet ilyen keze?

Mater Marcella megfordult, ismét ránézett. A krétákat, mind a ket- 
tőt, a katedrára tette, két kezét finoman egymáshoz ütötte, hogy meg- 
tisztítsa a krétaportól.

- És más mondanivalója nincs? - Mert az apácák magázták őket.
Zsófi hallgatott.
- Ha a Szűzanya hazasegítette édesapját és testvérét - folytatta 

szelíden annál inkább cl kellett volna jönnie a misére, kislányom!
Zsófi lehajtotta a fejét. De akármilyen mélyen lehajtotta, váratla

nul az ötlött eszébe: miért a Szűzanya? Miért nem az Úr Jézus vagy 
az Atyaisten? Mater Marcella mindig csak a Szűzanyának tulajdonít 
mindent. Igaz, hogy a rend Isten anyjának nevét viseli, de azért a 
Szentháromság is van a világon! Mater Marcella mindig kivételez a 
Szűzanyával. Mintha mindent csak ő csinálna.

Hát ezek igazán nagyon vakmerő és szörnyű gondolatok. És a 
legrosszabb az egészben, hogy nem tud védekezni. Egyszerűen kép
telen! Eszébe jutott, most mit csináljon? Az ember parancsolhat 
a kezének, a lábának, a fejének, a szemének, a nyelvének, csak épp 
a gondolatainak nem.

Ruhasuhogást hallott. Mater Marcella odajött hozzá a padok kö
zött, megállt előtte, fehér ujjával az álla alá nyúlt - épp mint 
nemrégen a villamosmegállónál Józsi -, felemelte az arcát, és bele
nézett a szemébe.

Nem, most nem volt könnyes a szeme, mint ott a villamosmegál
lónál. Száraz tűzben égett.

- Látom én, hogy a maga lelkében csatát vív a Szentlélek a go
nosszal... A tisztaság a tisztátalansággal. A sátánnak nagy a ha
talma. Jaj annak, akit hatalmába kerít! Mondja meg, lányom, tiszta 
szívvel: nem kerítette hatalmába a sátán a maga édesapját és test
vérét? Nem szennyezték be a maga lelkét bűnös, tisztátalan beszéd
del?

Zsófinak remegett a torka. Egészen, egészen közelről látta most 
Mater Marcella különös és híres zöld szemét. A szeme bogara körül 
kis sárga karika világít. Még soha nem látta ilyen közelről. Féle-
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lem fogta körül a szívét. „Ne félj 
tőlük” - mondta Józsi, még csak 
az imént, és éppen így a szemébe 
nézett. Józsi szeme sötét, meleg, 
barna.

- Nem - mondta alig hallha
tóan, lehelve.

Mater Marcella szemében egy 
pici fény csillant. Nem, nem hitt 
neki, tudta, hogy hazudik. De azért 
továbbra is szelíd maradt a hangja:

- Az Úr Jézus szent szíve drá
gább nekünk mindennél - mondta. 
- Szüleinknél és testvéreinknél is. 
Szeretteinket is csak akkor szaba
díthatjuk ki a gonosz hatalmából, 
ha nem zárjuk el szívünket az Úr 
Jézus elől

Akármilyen szelíden beszélt, azt akarta, hogy Zsófi árulja el a 
bátyját. Mintha csak tudta volna... De honnan? Pedig ő nem... 
Akármi lesz, ha elkárhozik is. azt nem A bátyját soha.

Aztán egyszerre csak megszólalt, majdnemhogy akaratán kívül. 
Mintha nem is ő szólt volna, hanem valaki más, aki benne lakik, 
de akit nem is ismer.

- Az Úr Jézus szereti a szegényeket...
Ezt mondta.
Csak ezt.
Soha még nem mondott ilyen vakmerőséget, még hasonlót se, soha. 

Hiszen ez majdnem olyan volt, mint amit Józsi mondott... Hogy a 
szegényeknek külön istenük van, vagy kel! hogy legyen.

És mit szólt ehhez a vakmerőséghez a szelíd Mater Marcella? ö, 
aki már egy ferde pillantásért is olyan alaposan megmosta a fe
jüket?

Egy kicsit meghőkölt, egy cseppet hallgatott, aztán felemelte a 
kezét, és megsimogatta Zsófi sötét haját.

- Imádkozni fogok magáért, kislányom... Találkozunk délután 
a Szívgárdán! Nagy meglepetést tartogatok magának!
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Ezzel rámosolvgott Zsófira, olyan barátságosan, mint még talán 
soha, és kisuhogott a teremből.

Aztán hamarosan megjöttek a más vallásúak és a lányok is a mi
sétől, megtelt az osztály a megszokott vidámsággal és melegséggel. 
Egy-két kislány persze minden reggel akad, aki valamilyen okból 
szomorúan jön az iskolába, mert beteg valakije, vagy mert kikapott 
valamiért. Ezek csöndben vannak. Ki veszi észre félrehúzódásukat? 
Senki. Legföljebb a legjobb barátnőjük, ha van nekik. Még az se 
mindig. Itt van például Zsófi legjobb barátnője, Klári, ö talán ész
revette ma, hogy Zsófi olyan különösen szótalan és csöndes? Nem! 
Elolvasta a felírást a táblán a Szívgárdáról, és azt kezdte talál
gatni, ki fogja játszani az idén a karácsonyi játékban a főszerepeket. 
Biztosan a felsősök kapják, a harmadikos és negyedikes nagylányok, 
pedig ő is nagyon szeretne szerepelni.

Még azt sem kérdezte meg Zsófitól, hogy miért nem jött misére. 
Még azt sem! Talán észre sem vette, hogy nem volt ott? Az lehe
tetlen, biztosan észrevette, de Klári már ilyen. Ahogy meglátta a 
Szívgárda felírást, az rögtön lekötötte minden figyelmét.

Annál különösebb, hogy az a hóbortos Szabó Irmus viszont oda
jött Zsófihoz.

- Hát te miért nem voltál misén?
Mintha egyéb gondja se lenne a világon, mint az, hogy Jakab 

Zsófit lesse. Mit akar tőle? Nem veszi észre, hogy Zsófi nem akar 
barátkozni vele? Épp azért nem, mert Irmus szemmel láthatóan 
annyira szalad utána, ahogyan azt a lányok mondani szokták.

Zsófi talán képes lett volna arra, hogy most se válaszoljon neki, 
mert mi köze hozzá? De Irmus kérdésére Klári is fölfigyelt.

- Tényleg! Nem voltál a misén!
- Hát mert megjött édesapám meg a bátyám...
- Komolyan? Nahát! - csodálkozott Klári.
- Majd kapsz te Marcellától! - így Irmus. - Majd kiprédikál 

megint!
Ezt is csak azért mondta persze, hogy lázítsa Zsófit. Dehogyis 

akarta ő ezzel Zsófit fenyegetni! Éppen megfordítva! Azt akarta bi
zonyítani, hogy Mater Marcella még a legjogosabb kifogást sem fo
gadja el, ha a miséről van szó.

De jól melléfogott megint. Zsófi foghegyről válaszolta:
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- Tévedsz, mert már tudja, és nem is ha
ragszik!

Vagyis megvédte az osztályfőnöknőt ezzel 
a szemtelennel szemben.

Hát nincs elég baja amúgy is? Nincs az ő 
fejében elég lázadó és bűnös gondolat? 
Ezért, épp ezért nem áll szóba Irmussal, 
soha, soha, de soha! Még csak az hiányzik! 
Világos, hogy neki, Jakab Zsófinak, óva
kodnia kell Szabó Irmustól. Ezt mindig 
érezte, most meg különösen. Szabó Irmus az 
ő kísértője. Azért közeledik mindig hozzá, 
hogy elcsábítsa a bűnre. Vagyis nem véletle
nül! Kísértői még a szenteknek is voltak. 
Bűnös gondolatai mindenkinek vannak, le
hetnek. Szabó Irmus ezt tudja. Olvas az ő 

lelkében. De Zsófi is olvas Irmus lelkében, és nagyon téved Irmus, 
ha azt hiszi, hogy ő valaha is lépre megy.

Mintha nem is egy, de két Jakab Zsófi élne ezen a világon. Az 
egyik szófogadó, szelíd, engedelmes és alázatos, a m á s i k . . .  a má
sik pedig vakmerő és nagyravágyó. És tulajdonképpen van még egy 
harmadik is, aki ennek a kettőnek a bírója. Aki eldönti, hogy végül 
is melyik Zsófi kerekedjék felül: a nagyravágyó vagy az alázatos?

Az első tízpercben, amikor a folyosón sétáltak, megpróbálta, hogy 
Klárit beavassa szívének titkaiba.

- A bátyám azt mondta, a polgári után gimnáziumba járhatok, 
aztán meg egyetemre. Tanárnő leszek - így kezdte. Hiszen nem 
ronthatott ajtóstul a házba! Hogyan magyarázza meg Klárinak, hogy 
Mater Marcella is jó, Józsi is nagyon jó, ma reggel mindegyik bele
nézett az ő szemébe, megfogta a szívét, és éppen ez a bökkenő. Jó
zsi bizony elég pogány, Mater Marcella elszörnyedne, ha a beszédét 
hallaná. Józsi meg csak nevetne azon, amit Mater Marcella mond.

De Klári semmit sem sejtett mindebből. Elhúzta a száját.
- Én nem lennék tanárnő - felelte. - A polgári után képzőbe 

megyek.
- És akkor tanítónő leszel?
- Á, dehogy... Férjhez megyek. Már tizennyolc éves koromban.



Hz meglepte Zsófit. Miért? Hiszen nincs benne semmi, ö is férj- 
hez akar majd menni, miért ne? Épp eleget ábrándozik a bársony- 
ruhás királyfiról. De az is más, az csak ábrándozás. Hamarjában 
nem is tudott mit felelni. Klári szólalt meg újból:

- Hány éves a bátyád?
- Húsz.
- Akkor most majd biztosan megnősül - jegyezte meg Klári, 

és kíváncsian mosolygott.
Zsófi szemöldöke egy kicsit összeszaladt. Miért mondja ezt Klári?
- Van is eszében! - válaszolta, tiltakozással a hangjában.
- No, azt úgyse köti a te orrodra, ne félj - mondta Klári egy kis 

nagylányos fölénnyel.
A tízperc rövid volt ahhoz, hogy ezt megvitathassák. De Zsófi 

nem nyugodott bele a dologba. Okvetlenül szükséges, hogy Klári 
megértse, hogy valakinek elmondja azt, ami a szívét nyomja. És 
kinek mondhatná el? Mater Marcellának? Hogyisne! Hiszen úgyis 
erről faggatta! Mater Marcella még ott is bűnt keres, ahol nincsen. 
Neki az a hivatala. Az ő szemében Józsi maga lenne a megtestesült 
vörös ördög...

A következő tízpercben hirtelen mégis megtalálta azt a szót, 
amivel igenis felkelthette Klári érdeklődését, sőt borzadozását.

- Tudod, a bátyám vörös... - így kezdte.
Klári nem is tudott szólni, csak ránézett oldalról színtelen sze

mével, fakó szempillája megrebbent. No, végre! Végre fölébredt!
- Nem hisz az Istenben - folytatta Zsófi, lehalkított hangon, 

rettegve és mégis vakmerőén. - És a puskájukat is hazahozták. 
Mert vörös! - ismételte nyomatékkal.

- És a papád is? - kérdezte nagysokára Klári.
- Ő nem annyira. Esküdj meg, hogy nem mondod meg Marcel

lának!
Megálltak egy ablak előtt. Klári valahogy összehúzta magát, nem 

nézett Zsófira, az udvarra nézett, ahol egy kék kötényes soror sö
pörte a lehullott barna leveleket.

- A - mondta Klári -, ne félj.
Hallgattak egy kis ideig. Zsófi valami nagy megkönnyebbülést 

érzett és valamiféle diadalt is. És büszkeséget. Most legalább tudja 
Klári, hogy miről van szó. Hiszen Klári is tudja, hogy mi az: vö-
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rös. Azt mindenki hallja eleget. Az apácák is beszéltek már róluk: 
a vörösök azok, akik Isten ellen vannak, gyűlölik a papokat, az apá
cákat, a királyt és az urakat. Vörösök voltak azok a katonák, akik 
fellázadtak a kaszárnyában. A vörösök az apácák szemében - ör
dögök. Minden, ami rossz, bűnös és veszedelmes, az - vörös.

Klári megfordult, és ránézett barátnőjére. Az volt a szemében, 
amit Zsófi várt, amit akart: tisztelet, rettegés, félelemmel teli kí
váncsiság.

- És te nem vagy vörös? - kérdezte Klári suttogva.
- Mit gondolszl - felelte Zsófi. - Dehogyis!
Klári megnyalta egy kicsit a szája szélét.
- Te nem tehetsz róla. Apukám is mondta...
- Mit?
- Hogy a katonák, akik a frontról hazajönnek... majdnem mind 

vörösök.
No l á m . . .  Hát akkor ez a titok nem is olyan nagy titok. Mater 

Marcella is ezért faggatta annyira Zsófit. Mater Marcella is tud 
arról, hogy a frontról hazatérő katonák majdnem mind vörösök. De 
ez így még izgalmasabb. Mindenki tudja, hogy vannak ördögök, de 
ki látta őket szemtől szembe? No, most erről van szó. Klári most 
úgy nézett Zsófira, mint valakire, aki szemtől szembe látta az ör
dögöt. beszélt vele. Sőt mi több, édes húga neki... Egy igazi vö
rösnek. Ez szörnyű dolog, de mégis rendkívüli, és roppant érdekes. 
Zsófi most nagyot nőtt K l á r i  szemében, mert nem olyan, mint más, 
mint ő, mint a többi lány. Valami megkülönbözteti.

A további tízperceket is együtt töltötték és suttogtak. Zsófi most 
már mindent elmesélt, ami otthon történt, és meg azt is, hogy Jó- 
zsiék ma reggel kimentek falura, hogy eldugják a puskákat. Iskola 
után Klári hívta Zsófit, hogy jöjjön hozzájuk. De Zsófi nem ment. 
Hazamegy, haza kell sietnie, hiszen ma otthon van az édesapja is, 
édesanyja biztosan nem ment dolgozni. És négy órára már vissza is 
kell jönnie Szívgárdáta. Klári - ez még sohasem történt meg eddig 
- egészen a Domonkos térig elkísérte Zsófit, pedig csak néhány órára 
váltak el. Délután, a Szívgárdán, újra találkoznak.

Zsófi senkit sem talált odahaza. A kulcs ott volt szokott helyén, 
a falmélyedésben, a reggel kimosott ruhák pedig ott száradtak a 
konyhában, székében kifeszített kötélen. A szobában senki. Nemré-
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giben mehettek el, a 
konyhában még meleg 
volt a tűzhely.

Megkérdezte a szom
szédokat, nem tudják-e, 
hova mentek. Tudták, 
hogyne tudták volna. Itt, 
az Ótemető utcában min
dent tudnak egymásról 
azok, akik egy udvarban 
laknak. Ha valaki szo
katlan időben megy el 
hazulról, meg is kérdezik 
tőle tüstént: hova, hova?
Hát még ilyenkor, ami
kor amúgy is ők állnak 
az érdeklődés középpont
jában, hiszen ma jöttek 
haza a katonák.

- Édesanyád dolgozni 
ment, édesapád pedig nagyanyádhoz - mondta a szomszéd- 
asszony.

No, ha Zsófi ezt tudta volna, neki sem kellett volna hazajönnie, 
mehetett volna ő is a nagymamához. Most már mindegy! Ebédje ott 
volt a kislábosban a tűzhelyen, tegnapi répafőzelék, egy darabka 
sült szalonnával a tetején. Meleg is volt még. A tetején tányér, arra 
két darabka kukoricalepényt tett a mama. Megette hamar, csak úgy 
a tűzhely mellett állva, aztán leült az asztalhoz, a száradó ruhákat 
egy kicsit félrehúzta, hogy ne fogják el a világosságot. Leült, hamat 
megírta leckéjét, hogy legalább ez ne maradjon estére. A tanulni- 
valóval ő úgyis hamar végez.

Aztán indult is vissza. Nem, nem villamoson, gyalog. Dehogyis 
váltja fel a két koronát! Inkább megveszi a mintakendőt.

A Városháza órája fél négyet mutatott, mire a Domonkos térre 
ért. Itt van a Laura-bolt, a takarék épületében. Kirakata tele gyö
nyörű csipkefüggönyökkel és fodros párnákkal. Belül talán még 
szebb, mint kívülről. Még sohasem járt benne. A fényes pultok mö-
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gött farekeszek, telis-tele mindenféle színű fonallal és dobozokkal. 
A bolt mögött kis műhely is van, onnan annak a kék festéknek az 
illata árad, amivel a kézimunkákat előnyomják. A tulajdonosnő, 
csicsergő hangú, szép öreg kisasszony, mindig kedveskémnek szólí
totta Zsófit.

De jó volna gazdagnak lenni és mindig ide járni! Az élelmiszer- 
boltok mind üresek, csak pótkávét lehet kapni bennük, kenyérhez 
is milyen nehéz hozzájutni. De ez a bolt, ez a kicsike, tele van szebb
nél szebb holmival. No persze! Pék és fűszeres sok van a városban, 
megszámlálhatatlan... Kenyérből és lisztből, cukorból sok kell, sok 
kéne, annyi nincs. De kézimunkabolt összesen ha három van a vá
rosban Az a jó, ami kivételes, amiből kevés van. Mindenben.

Szegény ember sok van, gazdag meg kevés. Ezen gondolkozott, 
amíg végigment a Zárda utcán. Itt, a Zárda utca szép nagy házaiban 
sokkal-sokkal kevesebben laknak, mint például az Ótemető utcá
ban. Zsófi nem tudhatja, hány utcája lehet az ő városuknak, de azt 
ő is tudja, látja, hogy szegény utca sokkal több van, mint gazdag 
utca. Kicsi és zsúfolt ház sokkal több, mint magasföldszintes, nagy 
ablakos úri ház.

Lám ő, Jakab Zsófi, ott született, ott lakik az Ötemető utcában, 
de azért nem olyan, mint a többi, mint a legtöbb. Mindig kivételes 
volt. az is akart lenni. Különb a többinél.

Mater Marcella reggel azt mondta, hogy valami meglepetést tar
togat őneki délutánra. Mi lehet az?

Már jó sokan voltak együtt, mire beért, a rajzteremben gyüle
keztek, nagy csivogással. Mindenki tudta előre, akárcsak Klári, hogy 
ma biztosan a karácsonyi játék szerepeit fogja kiosztani Mater Mar
cella. Azt minden évben ilyenkor szokták elkezdeni, mert ruhákat, 
jelmezeket is kell készíteni, szerepet is kell tanulni. Persze nem min
denki kap szerepet. Nem is jut mindenkinek, de meg aztán nem min
denki alkalmas, például karácsonyi angyalnak. Mert minden évben 
a karácsonyi angyalból van a legtöbb Nem nagy szerep, viszont a 
legszebben lehet benne felöltözni, fehér selyemingbe, lebontott haj
jal. Csak a szép hajúak és általában a legszebb lányok valók angyal
nak. Mert ki látott már csúnya angyalt? Ugye, senki? Az is kérdés, 
hogy kinek a mamája vállalja a ruha elkészítését. Mert a selyem 
nem olcsó, és azt még ki kell varrni csillogó flitterrel vagy gyöngy-
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gyel. Soknak megvan még tavalyról az angyalruhája, azok leginkább 
esélyesek. Szamossy Klári is volt már angyal, neki is megvan a ru
hája. És szőke haja van, azt nagyon szépen ki lehet bontani, hogy 
szétterüljön a vállán.

Mater Marcella Mater Kingával együtt jött be hozzájuk, hozták 
magukkal a leírt szerepeket és a dalok kottáit is. Mater Kinga éne
het és zenét tanít, éneket mindenkinek, zenét csak a bentlakóknak. 
Sokkal idősebb, mint Mater Marcella, és korántsem olyan szép, de 
nagyon kedves és barátságos. Nagy orra van, olajbarna bőre és sok 
nevető aranyfoga. Ö a főrendezője mindig a karácsonyi játéknak, 
még a színdarabot is ő írja. De a szerepeket azt mindig Mater Mar- 
cella osztja ki. Abba Mater Kinga nem szól bele.

Most is így történt.
Imádkoztak, aztán Mater Marcella egy kis beszédet tartott. Ar

ról, hogy ebben az évben - 1918-ban - még sokkal nagyobb áhítattal 
ünnepeljük meg a karácsonyt, mint máskor. A lányok nem nagyon 
figyeltek, mindenki csak azt várta, hogy majd kiosztják a szerepe
ket. Hiszen Mater Marcella mindig mindenre azt szokta mondani, 
hogy most még sokkal ígyebbül, úgyabbul van, mint eddig. Tavaly 
is azt mondta, hogy most jobban kell szeretnünk a Szűzanyát, mint 
eddig, mert akkor még háború volt, és imádkozni kellett a győze
lemért. Ha Szabó Irmus itt volna - de nincs itt, mert ő nem szív
gárdista -, mindjárt súgna valami rosszmájúságot a szomszédjának. 
Ézek, akik itt vannak, nem suttognak, nem tesznek megjegyzéseket, 
ülnek szépen, de a szemükön látszik, hogy máshova gondolnak, még 
Klári is. Talán épp azon töri a fejét, hogy ki lehet-e mosni az an
gyalruhát úgy, hogy a flitterek tönkre ne menjenek rajta. És főképp, 
ki lehet-e vasalni, vagy le kell fejteni az összes flittert és újra át- 
varrni? Zsófi azonban nagyon is figyelt, ő mindig figyelni szokott, 
de most különösen. És volt miért. Mater Marcella arról beszélt, 
hogy a sátán hatalma sokkal nagyobb most, mint azelőtt volt. A sá
tán akárhányszor szemérmetlenül mutogatja magát. Nyíltan lázit az 
Anyaszentegyház ellen, meg akarja fosztani trónjától a törvényes 
királyt, fel akarja forgatni és romlásba akarja dönteni az egész vi
lágot.

Zöld szeme lángolt, fehér keze repkedett a levegőben, amíg be
szélt. Zsófi ránézett Mater Kingára is. Az csak állt apácatársa mel
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lett, lesütött szemmel, némán. Csak akkor kezdett beszélni, amikor 
már a karácsonyi játékra került a sor.

- Egyszerű kis játék - mondta de sokat fogunk benne éne
kelni.

A főszereplője egy kislány, bizonyos Mariska nevezetű, aki elmegy 
az erdőre rozsét szedni, hogy beteg édesanyjának és kis testvéreinek 
legyen meleg szobája. Megrakja kis szánkóját ágakkal, aztán in
dulna hazafelé, de eltéved. Sír, leül, elalszik. Míg ő alszik, arra jön
nek az angyalok, elkezdik díszíteni a legszebbik kis fenyőfát. Észre
veszik az alvó Mariskát, énekelnek, felébresztik. A kislány ámulva 
látja a nagy fényességet. Az angyalok próbára teszik. Azt mondják 
neki, dobja le szánkójáról a rozsét, majd ők megrakják azt minden
féle szép ruhával, hajas babával, az mind az övé lesz. De a kislány 
csak a rozsét akarja. Jó, hát az angyalok megmutatják neki a haza
felé vezető utat. Aztán változás következik. A kis Mariska hazaér 
kunyhójukba, ahol édesanyja és testvérei már aggódva várták. Be- 
fűtenek a rőzsével a kemencébe, imádkoznak és énekelnek. Mariska 
elbeszéli, hogy találkozott a karácsonyi angyalokkal. El sem akarják 
hinni neki. De akkor kopognak az ablakon, kinyitják, megérkeznek 
az angyalok, hozzák a hajas babát és még mazsolás kalácsot is meg 
mindenféle ajándékot. Jutalmul Mariska szerénységéért.

- Jaj, de szép!... Csudás!... - örültek a lányok. Aztán mindjárt 
ki is osztották a szerepeket. El volt az már készítve előre, Mater 
Marcella olvasta egy papirosról a neveket. Volt ott szerep elég. A 
nagyobb lányok majdnem mind angyalok lettek, hiszen angyal lehet 
akármennyi. Főangyal a negyedikes Tamás Jutka, mert az tud leg
szebben énekelni. Mariska beteg édesanyját is egy nagylány ala
kítja, Mariska kis testvérei mind az elsősök közül kerülnek ki. Saj
nos, Szamossy Klári most az egyszer kimaradt, az ő nevét nem olvas
ták. De ki lesz Mariska, a főszereplő? No, azt biztosan egy nagy
lánynak adják, méghozzá olyannak, aki minden évben játszik, aki
nek már nagy gyakorlata van.

Hát most az egyszer nem!
- Jakab Zsófi! - szólította őt Mater Marcella. - Maga lesz Ma

riska!
Ez volt hát a meglepetés!
Zsófi pipacspirosra gyúlt arccal kelt fel a helyéről, és ment ki a
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szerepéért. Meghajtotta magát, úgy vette át Mater Kinga kezé
ből.

Eddig még soha, soha nem szerepelt. Most, éppen most - először.
- Magának - fordult hozzá Mater Marcella - nem is kell külön 

ruha. Akármelyik hétkönapi ruhája jó lesz, a kabátja és a sapkája 
is, amiben iskolába jár.

Zöld szeme most átható fényt sugárzott, és levilágított vele Zsófi 
cipőjére is. Arra a bizonyosra, a kunkori orrú cipőre.

- A cipője is jó - tette még hozzá. - Hiszen tudjuk, az Úr Jézus 
a szegényeket szereti!

Hát ezért! Ezért kapta a szerepet. Mater Marcella most bosszút 
állt őrajta. De miféle bosszút? Csodálatos, gyönyörű, angyali Mater 
Marcella! Mintha most, éppen most, amikor olyan vakmerően be
szélt vele, szívébe zárta volna Jakab Zsófiát.

Mater Kinga odalépett a táblához.
- Megtanulunk egy dalt karácsonyra. Ezt énekeljük a játék ele

jén, amikor az angyalok megjelennek, és a végén is. Figyeljenek, 
kislányok! Felírom, mindenki írja le.

A szívgárdisták írták:

Szállj le, angyal, szállj le 
minden kicsi házba, 
esik a hó, az ablakot 
a fagyos szél rázza.

Ne csak karácsonyfát 
hozz a kicsinyeknek, 
tüzelőt is hozz, angyalkám, 
sokan dideregnek.

Aztán Mater Kinga odament a harmóniumhoz, és a dallamát is 
eljátszotta. Könnyű volt, nagyon könnyű. Zsófinak könnybe lábadt 
a szeme, ahogyan énekelte. Sok szép dalt tudott, de úgy találta, 
hogy ez mindegyiknél szebb.

Miért mondta Józsi reggel, hogy a szegényeknek legyen külön 
istene? Hát az Úr Jézus, ő talán nem a szegényeké?

63



Amikor vége volt a Szívgárdának, ő úgy intézte, hogy utoljára 
maradt, utoljára surrant ki a kapun, és úgy, hogy senki észre ne 
vegye, beosont a templomba. Forrón, hosszan, könnyezve imádko
zott azért, hogy Józsi bátyja térjen meg Istenhez, hogy ne legyen 
többé vörös.
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B A B A R U H Á K

Pénteki napon történt. Zsófi aznap is sötétedés után árt haza, hi
szen zongoraórája is volt. És... és még azért is késett, mert amerre 
jött, minden templomba betért öt vagy tíz üdvözlégyre. Kezdte a 
belvárosi templomban, folytatta a líceumban, még a Boldogasszony 
kis kápolnájába is beosont, pedig az nem is esett útba, azért fel kel
lett kapaszkodnia a Boldogasszony meredek utcáján a dombra... 
Kevés városnak van annyi szép temploma, mint Zsófiék városának. 
Még az Ótemető utcaiaknak sem kellett messzire menniök, ha imád
kozni akarnak. Itt van mindjárt nem messze a gyárvárosi nagy temp
lom, a porcelángyár kápolnája, nem is szólva a régi temető kis ká
polnájáról. De oda, a sötéten suhogó temetőbe, Zsófi nem mert már 
bemenni. Különben sem biztos, hogy a kápolna ilyenkor már nyitva 
van.

Jó későre járt tehát, mire végigbandukolt az Ótemető utcán; ba
rátságtalan, hideg szél fújt, lába is átfázott alaposan a templomok 
hideg kövén, de a szíve, a szíve annál jobban megmelegedett. Hiába, 
neki nagyon sokat kell imádkoznia, a vörös családjáért! Megfogadta. 
Talán azért is építettek annyi sok templomot a városban, hogy a 
szegények és szomorúak könnyen és hamar megtalálják a lelki ma- 
lasztot, a vigasztalást.

Csak őrajta múlik, hogy meghallgassa a Szűzanya... Ha őbenne 
elég erős a hit, ha elég kitartóan tud könyörögni Józsiért és édes
apáért...

Nem, ezen nem múlik, ő mindent megtesz, ami tőle telik.
Még haza sem ért egészen, máris szokatlan dolgot tapasztalt. Az 

ő szobájuk két utcai ablakában halvány világosság égett. A mama 
ugyan elfüggönyözte az ablakokat két régi, rossz piros abrosszal, de 
azért be lehetett lesni, mert az abroszok lyukasak. Ott ült a szobá
ban az egész család és még egy csomó vendég. A konyhában eny- 
nyien el sem fértek volna. Itt volt a szomszéd cipész és olyanok is,
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akiket Zsófi nem is ismert, majdnem csupa férfi. A mama teát is 
főzött a sok vendégnek, ott vannak az asztalon a csészék. Biztosan 
a szomszédoktól is kért kölcsön csészéket.

Lábujjhegyen lépett el az ablaktól, pedig úgysem hallották volna 
meg a lépteit, hiszen olyan nagyon beszélnek. A konyhában is hallani 
minden szót.

Meleg volt a konyhában. A szobába vezető vékonyka ajtón van 
egy kis üvegablak, azon kiszivárog a fény. És a tűzhelyajtó három 
parányi piros ablaka is világít. Zsófi csöndesen jött be, de a mama 
valamiképpen mégis meghallotta, hogy valaki motoszkál a konyhá
ban, és kijött.

- Te vagy az? Hol voltál ennyi ideig?
- Hát zongoraórán...
- No, jól van... Gyújts meg egy szál gyertyát, és tanulj. Igyál 

teát is, van még a fazékban...
Zsófi közben letette a táskáját, a kabátját vetette le. A mama már 

fordult, hogy visszamegy a szobába, már fogta a kilincset, de ek
kor félig visszafordult, sóhajtott, úgy mondta:

- Legalább te tanulj... Apádat meg Józsit kidobták... Nem 
vették vissza a gyárba. Még én se mehetek Donkóékhoz többet. Most 
aztán... ahelyett, hogy jobb lenne, mindig csak rosszabb... Anti 
az egy kereső a családban.

Zsófi eddig csak a lábában érzett hideget, az most egyszerre csak 
fölszaladt a szívéig.

- Azt mondták, vörösök nem dolgozhatnak a porcelángyárban - 
mondta még a mama, és hozzátette: - Verje meg őket az Isten!

Azzal bement!
Őket? Minket ver az Isten! - kiáltotta volna Zsófi, ha az elkín- 

zott kis szíve kiáltani tudott volna.
Reszketve borult le az asztalra, és nyüszítve sírt. Mi lesz most 

velük? Hiába volt a sok imádság, hiába! Jön a t é l . . .  Se tüzelő, se 
élelem. Nincs munka! A mama se járhat már Donkó úrékhoz, ki
dobták. Honnan hoz haza egy kis cukrot, egy kis kenyeret? A mama 
még az iszapszenet is a porcelángyárból hordta. Mert Donkó úr, 
akinél dolgozott, igazgató a porcelángyárban. Ha ők nincsenek, éhen 
haltak volna már régen, megfagytak volna. És most mindennek 
vége.
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Valaki meghallotta odabent a sírását. Elsőnek nem is a mama, az 
édesapja szaladt ki. Átölelte, a feje búbját csókolgatta, úgy kérdezte 
azon a meleg barna hangján:

- Kislányom, bogaram, mi bajod van? Miért sír ez a gyerek, 
mama?

Mert közben a többiek is kijöttek, körülállták őket.
- Biztosan ráijesztettél — mondta idősb Jakab János, mielőtt még a 

mama felelhetett volna. - Megrémítetted, hogy most éhen halunk! 
Ne félj, kis bogaram, aranyoskám... Itthon van édesapád, itthon 
n bátyád... Ládd-e, ma is töpörtyűs túrós csusza lesz vacsorára, 
Előteremtjük mi ezzel a három pár kezünkkel, ami a családnak kell 
... Igaz-e, fiaim?

- Vótunk mi már nagyobb kutyaszorítóban is - szólalt meg a 
suszter bácsi.

- Szerzek én magának munkát a vasúton, Jani bátyám - mondta 
egy ismeretlen fiatal férfi.

- Te meg, Józsi, kijössz hozzánk Bányatelepre - tette hozzá egy 
másik, nagy orrú, katonaruhás. Zsófi azt sem ismerte.

A mama kihozott egy bögrét a szobából, teát öntött bele, jól meg
cukrozta, és Zsófi elé tette. Egy szál gyertyát is meggyújtott.

- Idd meg, aztán tanulj. A kenyeret eddig se te kerested. Fog
jál hozzá, éjfélig se leszel készen azzal a leckével. Ne üsd bele az 
orrod a felnőttek dolgába!

Aztán bezavart mindenkit a szobába.
Most tanulták a tizedes törteket. Zsófi bemártotta a tollát. Egy 

kicsit még szipogott, remegett a keze is, de hát a lecke, az lecke. An
nak meg kell lenni. Legalább az legyen meg ezen az ingatag vilá
gon. A gyertya még új volt, amit a mama meggyújtott, még pici 
lánggal égett. Meg kell várni, amíg egy kicsit leolvad a viasz a ka
nócáról. Zsófi ivott egy kicsit a meleg teából, aztán a gyertyaláng 
elé tartotta a tollát, hogy megnézze, nincs-e rajta kóc.

Odabent nagyon vitatkoztak. Valaki - alighanem az a nagy orrú, 
katonaruhás - azt bizonygatta- nincs még egy olyan piszok üzem 
az egész városban, mint a porcelángyár. Sehol nem mernék azt meg
tenni, hogy kurtán-furcsán elbocsássanak két olyan munkást, mint 
amilyen édesapa és Józsi. Nem bizony, mert ha ilyet tennének, az 
egész munkásság fellázadna.
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- Hát az biztos - erősítette Anti. - Próbálnának mitőlünk elbo
csátani valakit azért, mert vörös! Elbocsáthatnák majdnem az egész 
gyárat. Nálunk összetartanak a munkások.

- De a porcelángyáriak meghunyászkodnak! - kiáltotta a suszter. 
- Nincs bennük büszkeség és önérzet.

Józsi vette át a szót. Elismerte: igaz, hogy a porcelángyár más, 
mint a város többi üzeme. De miért van ez? Azért, mert a kisasz- 
szony, a gyár tulajdonosa, nagyon a kezéhez szoktatta a régi mun
kásokat. Valóságos családi gyár ez: csupa olyan munkás dolgozik 
benne, akinek már az apja, nagyapja is itt dolgozott. Magát a kis
asszonyt is igen nagy tisztelet övezi. Unokája ő annak a híres fa
zekasnak, aki a gyárat alapította. Ha vékony, szikár termetével meg
jelenik valamelyik műhelyben, vagy végigmegy az udvaron, min
denki levett kalappal áll félre, mintha egy öreg hercegnőt tisztel
nének benne.

- No, hát tisztelhetik is - szólalt meg a mama. - Ritka nagy esze 
van! Akárhány férfi elbújhatna mellette, olyan okos. Mindenről tud 
az, ami a gyárban történik. Nem jár az sehova, csak a műhelyekbe 
meg a templomba. Úgy érti a munkát, töviről hegyire, mint a legjobb 
mesterek.

- Tisztelem én őt, ami azt illeti - felelte erre Józsi. - Tisztelem
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a személyét, meg a tudását is elismerem. Hanem azért ő sem állhat 
az utunkba - tette hozzá keményen. - ő sem forgathatja vissza az 
idő kerekét. A gyár nem az övé...

- Már hogyne volna! - szólt közbe a mama. - Hiszen az ő nagy
apja alapította!

- Akkor sem - nyomta meg a szót Jani. - A gyár a munkásoké, 
akik dolgoznak benne.

- Elvesszük tőle, isten nevében - tréfált a katonaruhás.
- A szegények istene nevében - tette hozzá Józsi vidáman. - 

Aztán, ha olyan jámbor lélek, nyugodjék meg isten akaratában!
- Azt lesheted! - mórikált a suszter bácsi. - Akármilyen istenfélő 

lélek, azért téged megfojtana egy kanál vízben... Lesheted, hogy 
lemond a jussáról! őneki csak olyan isten kell, aki őt pártolja.

Zsófi tollán megszáradt a tinta, még egy betűt sem írt le. Csak 
azt leste, mit beszélnek odabent.

Most édesapja hangját hallotta:
- Csak az nem megy a fejembe, hogy honnan a csudából tudta 

meg a puskákat.
- Hát csak úgy ráfogta - felelte erre valamelyik vendég. - Tudja 

azt mindenki, hogy akinek esze van, nem adta ki a kezéből a fegy
vert...

- Jó, jó... De még azt is tudta, hogy kivittétek falura, aztán ott 
dugtátok el.

- Ejha! - mondta Józsi. - Hát ezt meg honnan szagolta ki? Csak 
nem maga mesélte el a szomszédoknak, édesanyám?

- Már csak olyan bolond nem vagyok - felelte a mama. - Hogy 
magamra gyújtsam a házat!

- Szóval akkor Misiről is tudnak? - kérdezte Józsi.
- Hogy mit tudnak, mit se, azt már most nehéz kiókumlálni - 

felelte az öreg.
- No, hát Misiéknél akkor se találják meg, ha száz szemük van 

- mondta magabiztosan Józsi. - Olyan jó helyre van az téve. Misi 
nem ijed meg a saját árnyékától, de még a csendőrökétől se.

- Nono, az ördög nem alszik...
- Meg aztán - tréfált valamelyik vendég - már régtől fogva az 

urakkal tart. Azt mondják, azelőtt itt volt földesúr a mi megyénk-



- Kicsoda? Az ördög? - kérdezte a mama nevetve.
- Hát... a mese úgy mondja...
És mindjárt bele is kezdett a mesébe, hogyan is volt az, amikor 

még az ördög volt a földesúr, nem messzire ide, Töttösön. Túl akart 
járni a parasztok eszén, de bizony hogy azok jártak túl az övén.

- Ha ugyan túljártak - jegyezte meg valaki. - De attól tartok, 
a nehezét csak ránk hagyták!

A gyertya már régen teljes lánggal égett, de Zsófi még mindig nem 
dolgozott. Mintha a szeme káprázna. Talán a sírástól ég annyira 
a szeme? Pedig a számtannak meg kell lenni. Annak meg. Még ha 
a többi leckét nem is tanulja meg, olyan nagyon... Ha átolvassa 
a tízpercben, azzal is boldogul, mert félig megtanulja már akkor, 
amikor a tanár elmagyarázza.

összeszorított szájjal fogott hozzá megint, hiszen máskor mindig 
olyan gyorsan végez a leckével, csak hozzáfog, aztán hipp-hopp, már 
készen is van minden...

Mire éppen leitatta a kész példákat, a vendégek is szedelözködtek. 
Sokáig búcsúzkodtak, de aztán mégiscsak elmentek. A mama ki
hozta a lámpát a szobából.

- No, mennyire vagy?
- A számtan kész - felelte Zsófi. - A többit majd reggel meg

tanulom. Édesanyám, keltsen fel, amikor Antit.
- Akkor teríts meg - parancsolta a mama. - És máskor ne csa

varogj énnekem este hat óráig. Négykor vége a zongoraórának, fél 
ötre mindig itthon lehetnél. Hol voltál tulajdonképpen?

Zsófi hallgatott. Most mit feleljen? A mama most vette ki a sü
tőből a vacsorát. Csakugyan túrós csusza volt, és a mama most újra 
tejfölt löttyintett rá egy kis csuporból. A mama sokszor kérdez olyat, 
amire nem vár feleletet, a következő percben elfelejti.

De most nem felejtette el. Nem hát, mert látta a lányán, hogy 
milyen fáradt, hogy pillog, majd leesik a szemhéja, az arca is tüzeL

- Talán felelnél, ha kérdezlek? Szívgárda nem volt, ott tegnap
előtt voltál. Eddig legalább az az egy megvolt benned, hogy a lec
kére nem kellett noszogatni. Nagy szád, az volt mindig, de azért a 
dolgodat tudtad. Minél öregebb leszel, annál több bajom lesz ve
led! Hol voltál? Hisz olyan vagy, mint a nyúzott macska!

Hát most hogyan vallja meg, hogy útközben betért minden temp-
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lomba, azért, hogy a vörös családjáért imádkozzék? Hiszen kine
vetnék! A mama talán már pofon is ütötte volna, ha nem volna a 
kezében a túrós csusza, ha nem azt rázogatná össze a frissen ráön- 
lott tejföllel.

Segélyt kérően nézett körül. De hiába! Senki nem avatkozott a 
mama dolgába. Édesapa bent matatott valamit a szobában, a sö
tétben, biztosan a dohányos szitáján forgatja meg a füstölnivalót, 
Józsi meg az ágy sarkában ült, és újságot olvasott. Anti a fáskosáron 
gunnyasztott. De tőle úgyis hiába vár segítséget.

És akkor egyszerre csak megszólalt Anti, éppen Anti. Bár ne szólt 
volna!

- Biztosan gyónni volt - dörmögte vastag kamaszhangján. - Ami
lyen szent fazék!

Józsi egy pillanatra leengedte az újságot
- Ahhoz még kicsi, hogy fazék legyen - mondta vidáman. - Leg

följebb ha szent bögre!
Anti nagyot hahotázott ezen, a mama is elmosolyodott. Zsófi most 

már biztosan megmenekült a pofontól, de nem menekült meg valami 
mástól, ami a pofonnál is sokkal rosszabb.

- Aztán mondd csak - firtatta Anti -, nem gyónod te meg ilyen
kor a mi bűneinket is? Nem te gyóntad meg véletlenül az apácák
nak, hogy a bátyád hazahozta magával a puskáját?

Egy pillanatra csend támadt. Édesapa is kijött a szobából, meg
állt az ajtóban.

- Te buta! - szólalt meg ijedten a mama. - Apácák nem is gyón
tatnak!

De Anti folytatta, az apjához beszélt meg a bátyjához, mérge
sen és egyenesen, zsörtölődve, mintha csak azt panaszolná, hogy 
Zsófi elfelejtette kulcsra zárni az ajtót, amikor elment, vagy oda- 
égette a rántást, amit a mama rábízott.

- Ne is keressék már, édesapám, hogy honnan tudták meg a pus
kákat. A kisasszony mesélte el a drága jó apácáinak. Azoknak a 
szent köcsögöknek.

- Nem! - kiáltotta, sikoltotta abban a pillanatban Zsófi, és Mater 
Marcella zöld szeme forgott előtte, mint az örvény, óriásira felna- 
gyulva. Nem és nem, ő nem mondta meg Mater Marcellának!... 
Annak nem...
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- Hagyd - intett komolyan Józsi, és felkelt az ágy sarkából, ösz- 
szehajtotta az újságot. - Most már mindegy.

- De nem mindegy! Mi csak nyugodtan beszélünk előtte mindent, 
ő meg kihordja, elviszi a híreket szép gyöngyen a halálos ellensé
geinknek. Áruló ez, ha mondom, olyan, mint egy kém a családban. 
Még börtönbe juttatja az édes testvérét.

- Elhallgass már! Megtesztek ti magatok is mindent... Oda ipar
kodtok, a börtönbe - kelt a mama a lánya védelmére. De Zsófi ezt 
már nem is hallotta. Elsötétült előtte a világ, összecsuklott, leesett 
a konyha kövére.

Beteg lett, nagyon beteg. Sok-sok napon át hánykolódott, és kiál
tozott az ágyban. Nem, nem is emlékszik egyébre, csak egy-egy pil
lanatra, amikor világosabb lett körülötte, amikor föl-föleszmélt ne
héz lázálmaiból. Igaz, lázálmaira is emlékezett. A legtöbbet a zöld 
örvénnyel viaskodott, Mater Marcella felnagyult, sárga karikás, tág
ra nyílt szemével. Aztán a szerepével is; a kis rőzseszedö Mariská
val, aki az erdőben az angyalokkal találkozott. De álmában soha- 
soha nem sikerült kijutnia az erdőből a rőzsével. Hol az utat vétette 
el, hol a rőzsével megrakott kis szánkó tűnt el mögüle.

Lázálmaira talán azért emlékezett annyira, mert amikor föl-föl- 
riadt, és magához tért egy kis időre, akkor a mamától kérdezgette: 
„Beszéltem? Kiabáltam? Mit beszéltem? ” És a mama mindig elme
sélte neki, hogy mit kiabált, miről motyogott nagy lázában. A mama 
nem is tudott arról, hogy őneki szerepet adtak a karácsonyi játék
ban. így tudta meg azt is, hogy az osztályfőnökének zöld szeme van, 
a szeme bogara körül sárga karikával.

De sokszor göngyölték tüzelő testét nedves lepedőbe! Orvos is 
járt nála, arra emlékezett. Öreg ember, szarkalábas arcú, borotvált, 
bajusztalan, dohányszaga volt a leheletének, és kék szeme fiatalo
san, derűsen villogott elő ráncai közül. Sokszor eljött hozzá, a mama 
mesélte, még olyankor is, amikor nem hívták, pénzt se fogadott el 
érte. Aranyember, aranyszívű ember, így dicsérte a mama. Tudta, 
hogy Zsófi apja és testvére nemrégiben jöttek haza a háborúból, 
meg azt is tudta, hogy kitették őket a porcelángyárból. Épp azért 
fogta pártjukat. Pedig volt dolga eleg, talán nem is aludt soha, éjjel
nappal beteghez hívták. Minden házban, minden családban volt be
teg, sok helyen nem is egy. Sokan meg is haltak, csak hordták ki a
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. sok halottat a temetőbe. Spanyoljárvany volt akkoriban, új beteg
ség. Zsófinak is spanyolja volt, tüdőgyulladással.

Igazság szerint kórházba kellett volna vinni Zsófit, no de hol volt 
már akkor hely a kórházakban? Ezt is a mama mesélgette, amikor 
Zsófi már egy kicsit jobban lett, és mindig kevesebbet beszélt félre. 
Ha aludt is - mert igen sokat aludt -, csöndesen szunyókált, ha ál
modott is, nem kiabált, nem dobálta magát. Mondta is a doktor 
bácsi: jobb, hogy nem vitték a kórházba, ott biztosan nem ápolták 
volna így. A mama szelíden dicsekedett azzal, mennyire, milyen 
sokszor megdicsérte őt a doktor. Ha Zsófi csak megmozdult, fent 
volt, hiszen ott aludt mellette a kicsi, kemény dikón, a konyhában. 
„Bizony, Jakabné, maga most másodszor adott életet ennek a kis
lánynak! ” - így mondta a doktor.

- Mondtam is a doktornak: ugyan már, ne dicsérjen annyira! Me
lyik anya nem teszi meg ugyanazt, amit én? Hát ha már arra se ké
pes egy édesanya, hogy felkeljen a beteg gyerekéhez, akkor mire? 
„Nono - azt mondja erre -, nem vagyunk ám egyformák. Ritkaság 
az a szeretet és összetartás, ami megvan magukban, a Jakab család
ban. ” No, mondok,, ebben lehet valami, Józsi bátyád a nehéz mun
kája után a harmadik faluba is elment, hogy neked tejecskét szerez
zen, mert én nem hagyhattalak itt, beteg gyereket, hogy a csarnok 
előtt sorba álljak. És akkor is kérdés, hogy kaptam volna-e meg 
hogy milyet. Mert az tej volt, amit Józsi bátyád hozott. Édesapád 
almát meg szőlőt hozott neked a vasútról, mert az ott dolgozik 
mostan. Tudták, hogy beteg a gyereke, hát a helyébe hozták. Mert 
jó ember a te apád, lányom, nagyon is jó ember. Igaz, csak napszá
mos, valami sokra nem vitte az életben, de az emberek szeretik. 
Anti bátyád meg egy cipőre való finom bőrt szerzett az üzemben, 
egy barátja, az suszter, már szabja is. Mire fölépülsz, meglesz. Mert 
annak is aranyszíve van, a te Anti bátyádnak. Csak a szája csúnya. 
Megnézte a cipődet, azt a hegyes orrút, amit az öreg Donkó nagy
ságától kaptam, aztán kitalálta, hogy biztoson attól fáztál meg... 
Merthogy az régi, átereszti a vizet, aztán nincs annál rosszabb, mint 
ha a lábáról fázik meg az ember.

A mama a tűzhelynél állt, mosogatott, úgy mesélte ezeket. Zsófi 
csak feküdt az ágyon, mint a bágyadt madár, és egyszerre csak el
kezdtek folydogálni a könnyei.
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Olyan szép csendesen sírdogált, hogy a mama észre sem vette 
mindjárt.

- Kétszer itt volt egy iskolatársad is, egy bányatelepi kislány... 
Hogy is hívják? Olyan fura neve van... Kék Ibi, ha jól emlékszem. 
Én bizony nem eresztettem be, csak az ajtóból beszéltem vele, ne
hogy az is elkapja a bajt. Azt üzente, tiszteltetnek a lányok, aztán 
ne félj semmit, amilyen jó fejed van neked, majd csak pótolod, amit 
mulasztottál, majd ha jobban leszel, eljön megint, azt mondja, el
hozza az irkáit, abból leírhatod az elmulasztott leckéket.

Most felnézett, és észrevette, hogy sír a lánya.
- Most mit itatod az egereket? - riadt meg. - Inkább egy szót se 

szólok. Majd mindjárt végzek a mosogatással, egy kicsit kitakarítok 
ott benn, aztán olvasok neked. Legalább én is művelődök egy kicsit.

A könyvet is Józsi hozta. Csúnya, szakadt, sáros könyv volt. Jó
kai Mór írta, az volt a címe: „A jövő század regénye. ” Abból szokott 
édesanya felolvasni a lányának, mert Zsófi bizony még nagyon 
gyöngécske. Ez abból is látszik, hogy akármiről beszél a mama, 
mindjárt sír.

De hát beszélgetniök csak kell! Hiszen ilyen közel még soha nem 
voltak egymáshoz, mint most, ezekben a napokban.

Sok mindenről beszéltek, de arról az egyről, ami akkor este tör
tént, amikor Zsófi összeesett, nem. De azért alighanem sejtette a 
mama, hogy valami nyomja a lánya szivét. Nem kérdezett rá, de
hogyis kérdezett rá! Tudja azt mindenki, hát még egy édesanya, 
hogy mindenről nem beszélhet az ember... Nem bírja el a szíve. 
Még az erős szív is nehezen, hát még az olyan megviselt szívecske, 
mint amilyen most Zsófié. Csak úgy szélről kerülgette egy kicsit, 
amikor egyszer azt mondta:

- Szép dolog az, ha valaki templomjáró, istenfélő, hanem azért 
tudod, kislányom, a jó Isten is inkább azt nézi, hogyan él, hogyan 
cselekszik az ember. Ládd-e, itt van a te apád. Jó ember? Bizony 
hogy jó ember. Pedig nem csúszik-mászik a templom kövén, gyónni 
se volt az vőlegény kora óta. Aztán nézd meg a bátyádat. Józsit. 
Pogány a beszéde, az igaz. De azért azt mondom, a jó Isten se 
volna igazságos, ha ezért haragudna rá. Mert mit számít a beszéd? 
Mennyit ér az? Lehet-e valaki jobb fiú, jobb testvér, mint amilyen 
ő? Azért mondom neked, édes lányom: szeressed, tiszteljed az apá-

74



cákat, tanítanak tégedet, megérdemlik. De azért ne feledd, hogy nem 
ők hoztak a világra, nem ők adnak neked kenyeret.

Aztán, egy másik alkalommal Szamossy Klárit hozta elő.
- Én csak örülök annak, lányom, hogy olyan finom úrilány a ba

rátnőd... Jók hozzád, finom emberek. Azt is megengedték, hogy 
náluk zongorázzál. Tudom, hogy csak jót tanulsz náluk. De azért 
az önérzetedből sohase engedj, kislányom! De ne ám! Látod-e, ez 
a kis Kék Ibi, vagy hogy hívják, ezt sohase emlegetted, nem is tud
tam, hogy ilyen nevű lány is jár veled, mégis ez jött el utánad ér
deklődni, amikor beteg lettél, nem a Klárika. Mert ez bányászlány, 
a mi fajtánk. Ez nem hagy el a bajban sem, édes fiam!

Decembert matatott már a naptár, hófoltok világítottak odafönt 
a hegyen - a konyhaablakból oda lehetett látni amikor Zsófi elő
ször kelhetett föl az ágyból. Míg feküdt, nem is látszott rajta, meny
nyire megvékonyodott, megfehéredett. A lábára sem tudott állni, 
csak ha az édesanyja gyönge vállára támaszkodott. No, jól mondta 
a doktor... Ha Jakabné másodszor hozta világra a lányát, amikor a 
betegségéből kiápolta, hát most járni is újra taníthatta. Három lé
pést se tett meg, már újra le kellett ülnie. Sírtak is, meg nevettek 
is rajta.
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- Hanem megnőttél - mondta mama. - Magasabb vagy már ná
lam! Vagy talán én mentem össze?

Ezen megint csak nevettek. Zsófi szédült egy kicsit, a mama visz- 
szavezette az ágyba. Elsőre ez is elég volt, most majd mindennap 
megpróbáljuk. Iskolába úgysem mehet, majd csak valamikor január
ban, a karácsonyi szünet után. Az úgyis hosszú lesz az idén, a szén
hiány miatt.

Kék Ibi éppen ezen a napon jött el hozzájuk harmadszor. Déli 
fél kettő tájt szépen bekopogott. Akkor jött az iskolából. Erre jár 
mindennap, erre vezet az út Bányatelepre. Azt mondta, még jól is 
esik neki, ha félúton egy kicsit megpihenhet. Lám csak, ő még sok
kal messzebbről jár iskolába, mint Jakabék Zsófija.

Marasztalták, a mama ebéddel is kínálta, de azt mondta, ma nem 
maradhat. Otthon majd nem tudják, hol marad ilyen sokáig, ki is 
kapna érte. De majd eljön máskor, akár holnap is.

- De akkor úgy gyere, hogy itt is ebédelsz nálunk - mondta a 
mama.

- Majd megkérdezem édesanyámat - felelte Ibike. Egy kicsit még 
üldögélt Zsófi ágya szélén. Hogy mi újság az iskolában? Hát sem
mi... semmi különös. Igen sokan betegek még most is, két lány 
meg is halt, de nem az ő osztályukból. Voltak is a temetésen. A ta
nárok közül is megkapták néhányan. Mater Kinga se tanít még. Ha
nem azért a karácsonyi játékot megtartják. Somkúti Györgyi játssza 
azt a szerepet, amit Zsófinak kellett volna, egy harmadikos.

- Szamossy Klári, ő nem volt beteg? - kérdezte Zsófi.
- ő nem - felelte Ibi röviden, és mást nem mondott. Pedig biz

tosan tudta, gondolta, hogy Zsófi miért kérdez épp Klári után. De 
hát Ibi nem olyan, ő nem avatkozik olyanba, ami nem rá tartozik.

Ibi ezután mindennap jött, hozta a könyveit, magyarázta a lec
két. Ibi nem volt soha valami jó tanuló. De azért mégis tudott se
gíteni Zsófinak. Mindig csak az aznapi leckét mutatta meg, abból 
Zsófi láthatta, hol tartanak; ami közben kimaradt, arra rákérdezett, 
és akkor eszébe jutott Ibinek is. így aztán még Ibi is tanult abból, 
hogy Zsófinak a leckét megmutatta. Mondta is egyszer nagy elis
meréssel:

- Micsoda jó fejed van neked, te Jakab Zsófi!
Egy hét után már az asztalnál tanultak, Zsófi már annyira meg-
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erősödött, hogy akár két-három órát is fent lehetett. Étvágya is jobb 
volt azóta, amióta mindennap Ibivel együtt ebédelt. No persze, a 
marna a legjobb falatokat eléjük rakta, azt se tudta, melyiküknek 
kedvezzen inkább. De azért mégis inkább Ibinek adta a legszebb 
sült almát, a legfehérebbre főtt krumplit. Míg ebédeltek, Ibi min
dig mesélt egy kicsit az iskoláról. Mert nincs olyan nap, hogy ott ne 
történnék valami. Egy vers volt feladva magyarból, az, amelyik úgy 
kezdődik: „Sűrű sötét az éj, dühöng a déli szél... ” Mézes Kati 
mondta fel, de összekeverte. Amikor ahhoz a részhez ért, hogy: 
„Uram László király” - akkor így mondta: „Uram Zápor király, a 
László majd eláll, az veri ablakod. ”

Csak az az egy volt a kár, hogy Ibi nem maradhatott sokáig, há
rom órakor okvetlenül haza kellett indulnia. Hiszen négykor már 
sötét van, és az Ótemető utcától még majdnem egy óra járás a Bá
nyatelep. Tudják ők jól, hogy annyi, hiszen ]ózsi is oda jár ki, min
dennap ötkor kel, hogy hatra odaérjen, pedig ő jobban ki tud 
lépni.

De éppen karácsony előtti héten úgy fordult a dolog, hogy Józsit 
áttették éjszakai „sihtá”-ba - így hívják a bányászok a műszakot -, 
és este hatra kellett neki odaérnie. No, ha Józsival megy, akkor Ibi
nek nincs mitől félnie a sötétben, maradhat majdnem öt óráig. Igaz, 
már csak három napig lesz tanítás, aztán kezdődik a szünet, de azt 
a három napot jól kihasználják. Nemcsak a tanulásra persze. Zsófi
nak eszébe jutott, hogy új ruhába öltözteti a babáját karácsonyra. Ó. 
az a szegény baba1 Még a háború előtt kapta, évek óta rá se nézett, 
különösen amióta polgáriba jár. Sohasem volt nagyon babás, még 
kicsi korában sem. Hanem most hirtelen feltámadt a régi szerelem 
Évi baba iránt. Megmosdatta poros arcocskáját, de még a kezét- 
lábát is, tetőtől talpig meleg vízben. Megfésülte szőke haját, régi 
ruhácskáit kimosta, kivasalta. Hanem azok már így se voltak szé
pek. Semmi kétség, új ruha kell neki, új ing, új nadrág.

Ibi is behozta másnapra az ő régi babáját. No, annak még más 
baja is volt. nemcsak az. hogy a ruhája megfakult, elpiszkolódott. Ki
csavarodott az egyik karja is. Ibinek van egy sor fiatalabb testvér
kéje, azok ugyancsak értik a módját, hogy egy babát kikészítsenek. 
Ne de sebaj, itt van Jakab bácsi, de még inkább Anti. Annak van 
a legügyesebb keze a családban. Majd este, ha hazajön, visszadró-

77



tozza. Addig azért ki lehet szabni a fehérneműt, a ruhát. Ki ám, ha 
van hozzá anyag és ügyesség.

No, anyagot még csak találnak Jakabék a rongyoszsákban. A 
mama minden régi rongyocskát megőriz. Ha az ember azt a rongyos
zsákot kifordítja, megtalálhatja benne az egész Jakab család törté
netét.

Van ott kék pettyes mosódarabka még édesanya leánykori 
ruhájából, éppen abból, amiben édesapa őt először meglátta és meg
szerette.

- No - mondta Zsófi -, ez éppen jó lesz. Ha ebből szabok szok
nyát, tán még férjhez is adom a babámat benne!

Van ott régi, piros posztódarabka, papucsnak való, de még fehér 
farkasfog is, a baba pruszlikjára. Ibike meg éppen egy darabka régi 
horgolt csipkébe szeretett bele. Függöny lehetett valaha vagy terí- 
tőcske, a mama már alig emlékszik rá. Talán pólyavánkos? Itt-ott 
lyukas már, de egy babablúz biztosan kikerül belőle. Alábéleli egy 
csipetnyi rózsaszínű selyemmel, egy virágos, régi fejkendőből szabja 
hozzá a szoknyát, és valóságos dáma lesz a babájából. Most még 
azon töri a fejét, hogyan készíthetne tollas kalapot is hozzá.

Elterveztek mindent, örültek előre, milyen gyönyörűek lesznek a 
babák. Kimosták, kivasalták a hozzávalókat. Jaj, de aztán a szabás 
következik, azt már nem szabad elhamarkodni! Zsófi hebehurgyán 
belevágott a pruszliknak való selyemdarabkába. Hát nem elszabta 
a drága anyagot? Még sírt is miatta egy verset, édesanyja korholva 
vigasztalta. Aztán bement a szobába, a szekrényben kutatott, és mit 
húzott elő onnan, a szépen összehajtott lepedők mögül? Egy kis 
bársonytáskát, gyönggyel kihimezve. Úgy kapta ajándékba, régen, 
ugyanattól az öreg Donkó nagyságától, akitől Zsófi cipőjét is örö
költe. Itt-ott szakadt volt a táska, selyembélése egészen foszlott, de 
mit számít az? Ebből lehet ám csak igazi gyönyörű magyar prusz- 
likot szabni! Gyönggyel kihímezett fekete bársonyból.

Hanem ezt mát nem is bízta rájuk. Kiszabta ő maga, először 
papírosból, aztán nagy óvatosan a szétfejtett táskából. A lányok les
ték minden mozdulatát. Később a szomszéd néni is átjött, ott is ra
gadt, ő is segített szabni.

Aki nem próbálta, nem ts tudja, milyen nagy művészet igazi szép 
babaruhát varrni. Nem lehet azt elkapkodni! Tanakodni is kell
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rajta, méricskélni, fel kell próbálni a babákra... No meg aztán, 
amikor egy-egy csinos holmi elkészül, rögtön új ötlete támad vala
melyiknek a sok varrónő közül Például: ha már bársonypruszlikja 
van a babának, legyen ugyanabból a pártája is. Hiszen maradt még 
a gyöngyös táskából, csak a mintát vágták el rajta. Le kell fejteni 
a gyöngyöket óvatosan és külön, egyenként felvarrogatni a kész pár
tára, hogy ugyanolyan mintája legyen, mint a pruszliknak. Csupa 
gyönyörűség lesz az a gyöngyös párta Évi baba szőke haján! No és 
Ibi babájának a fejére talán nem illene egy csipkekalap? A karimá
ját könnvű megcsinálni, csak ki kell keményíteni egy kis csipke
csíkot. No, majd a fejét is kitaláljuk. Hiszen nincsen vasból az a 
csipke, lehet azt hajtogatni akármerre.

így aztán Ibi még a szünet első napjaiban is begyalogolt Bánya
telepről December huszonharmadikán, szenteste előtti napon is be
jött déltájban, hozta magával az egyik öcsikéjét, másképp az édes
anyja nem akarta elengedni. Hogyne, amikor annyi a dolog otthon 
ünnep előtt! No hiszen Ibi abból is kivette a részét, takarított, mo
sott kora reggel óta, csakhogy bejöhessen a babavarrodába. A kicsi 
fiú eljátszott körülöttük.

Az utolsó simításokat végezték a babák karácsonyi toalettjén. Ja- 
kabék konyhájában finom, meleg süteményszag töltött be minden 
zugot. Zsófi reggel már maga vetette be az ágyát. Bent a szobában, 
a sarokban már ott állott a karácsonyfa, édesapa hozta még teg
nap. Ma ácsolják hozzá a talpat, holnap feldíszítik. Hosszú-hosszú 
évek után ez lesz az első karácsony, amit együtt tölt a család. No 
persze, majd sírnak megint egyet Janijukért; ahogy a gyertyákat 
meggyújtják, mindenki csak őrá gondol majd, mintha a csöpp fé
nyek az ő távoli, ismeretlen sírján lobognának.

Józsi sem volt már otthon. Reggel jött haza a bányából, aludt egy 
sort, de már tíz órakor felkelt, felöltözött és elment. Biztosan va
lami gyűlésre, megbeszélésre. Nem mondja ugyan soha, nem is kér
dezi tőle senki, de azért mindenki tudja. Majd délután hazajön Ibi
kéért, hogy aztán együtt menjenek ki Bányatelepre.

Három óra múlt néhány perccel, amikor valaki halkan kopogta
tott a konyhaajtón. Aztán belépett - Szamossy Klári. Szép kis kék 
télikabátja volt rajta, a szürke prémgallérral, és ugyanolyan muff. 
Csuklójára akasztva egy kis fehér csomag himbálódzott a muffja
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mellett. Bizonytalanul nézett körül, egy kicsit hunyorgott is színte
len kék szemével, és így köszönt:

- Kezcsókolom...
Ez Zsófi édesanyjának szólt, aztán a lányokhoz fordult:
- Szerbusztok... Anyukám megengedte, hogy eljöjjek... Hoz

tam...
Kihúzta a kezét a muffjából, kesztyű is volt még rajta, és üggvel- 

bajjal próbálta levenni csuklójáról a csomag rátekeredett madzagját.
Zsófi összecsapta a kezét:
- Nohát, Klári! Ez aztán a meglepetés.
Ibike csöndesen csak annyit mondott:
- Szerbusz.
És mindjárt kis öccsét szólította, mint aki most már menni akar, 

mit is csináljon itt, hiszen már fölösleges. A kisfiú ott ült a fásko
sáron, és kacarászva látszott Samuval, az öreg kandúrral.

- Hát ülj le... Tedd le a kabátodat... - mondta Zsófi a ven
dégnek.

Édesanya észrevette, hogy Ibi menni készül, és rögtön rászólt, ba
rátságos keménységgel:
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- Most mi ütött hozzád? Maradj csak veszteg. Te már itthon vagy 
minálunk.

Jó, hát Ibi maradt, de nagyon félrehúzódott, nem szólt semmit, 
csak varrta tovább a babája kalapját. Zsófi segített levetni Klárinak 
a kabátját, be is vitte mindjárt a szobába.

- Nem maradhatok sokáig - szabadkozott Klári, és nézte az asz
talon a sok babaruhát. Maguk a babák is ott ültek, egyelőre még al- 
sóneműben, szépen egymás mellett, katonásan, a hímzett falvédő- 
lióz támaszkodva. - Én is babát hoztam - bökte ki. És átadta Zsó
finak a csomagot.

Zsófi nem tudta mindjárt, mit csináljon vele, hogyan is illik. Meg 
kell nézni az ajándékot tüstént, vagy nem? Egyszer Kláriéknál ke
zet mostak a fürdőszobában, és ő semmi áron nem akarta beletö
rődni a kezét abba a patyolattiszta törülközőbe, amit Klári nyújtott 
oda neki. Hogy az nem való; kéztörlőnek használt, már nem egé
szen tiszta törülköző is megteszi. Klári őt akkor jól kinevette. Hát 
ez jutott most is eszébe, nem akart bakot lőni.

Édesanyja húzta ki a csávából. Egy tányér karácsonyi diós-mákos 
tekercset tett az asztalra, és biztatta a lányát: nézze meg az ajándé
kot.

Zsófi kibontotta a vékony spárgát. Csakugyan egy baba volt benne, 
Klárikának egy régebbi babája. Kék szemű és barna hajú. (Ügy lát
szik, a szőke lányok a barna babát szeretik, a barnák pedig a szőkét. )

- Nohát - mondta Zsófi -, akkor én pedig neked adom karácso
nyi ajándéknak az én babámatl Mindjárt felöltöztetem!

- De nem! De igazán! De hova gondolsz! Dehogyis - szabadko
zott Klári.

Zsófi maga is megbánta már, hogy kimondta. De most már mind
egy. Amíg a babát öltöztette - ráadta a kék babos szoknyát, a gyöngy
gyei hímzett fekete pruszlikot, a pártát, meg hozzá a habos fehér csip
kekötényt, találkozott a pillantása Ibikéével. Szegény kislány, az egé
szen belesápadt a nagy ijedtségbe. Ezt a gyönyörű bársonypruszlikos 
babát így elpotyázni És miért? Egy semmiért. Klári babája közel sem 
jöhet hozzá. Fehér ruhácska van rajta, mint amilyent a két-három éves 
csöppségek viselnek, hátulgombolós. És még bugyogója sincs. Zsófi 
pedig még fodros alsószoknyát is varrt az övének. Mennyit dolgozott 
rajta! Mennyi öröm és boldogság, mennyi vesződség volt vele. Még
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könnyek is, mert hiszen nem sírt-e Zsófi, amikor elszabta azt a kis 
selyemdarabot?

Édesanya nem szólt semmit. Alighanem ő is sajnálta a pruszlikos 
babát, de hát, ha a lánya már kimondta, akkor kimondta. Ha könnyel
műen, elhamarkodottan tette, akkor is! Állnia kell a szavát, ö maga 
csomagolta be Zsófi babáját, ugyanabba a papirosba, amiben Klári a 
másikat hozta. Mert papirossal most is szűken vannak. Józsi járat 
ugyan újságot, még budapestit is, de hát azokat összegyűjti, elrakos
gatja, meg aztán... Azok szocialista újságok. Vörös újságok. Ne ke
rüljenek azok a Szamossyék házába. Nincs azoknak ott semmi keres
nivalójuk.

Zsófi most tésztával kínálgatta Klárit, de annyit kellett unszolni. 
Nem akart enni, semmiképpen nem akart, végül, nagy nehezen, kivett 
egyet, persze diósat, mindenki azt szereti jobban. Nehezen indult a 
társalgás; végre Klárika megkérdezte, hogy meggyógyult-e már Zsófi, 
pedig hát láthatta úgyis, hogy meggyógyult. Aztán megkérdezte, hogy 
mikor jön már iskolába, és ezen megint nevetni kellett egy kicsit. Hi
szen majd egyhónapos szünet van, még csak most kezdődött. Mikor 
lesz az még, amikor iskolába járnak? Akkor aztán Zsófi kérdezőskö
dött, hogy hogyan sikerült Klári szereplése a karácsonyi játékban, si
került-e flitterckkel együtt kimosni cs kivasalni a tavalyi angyalruhát? 
Klári a száját biggyesztette, hiszen ő az idén nem szerepelt, Zsófi már 
elfelejtette? Mater Kinga még mindig beteg, nem ő rendezte az elő
adást, hanem Mater Marcclla, és ez meg is látszott rajta. Somkúti 
Györgyi, aki a rőzseszedő kislányt játszotta - Zsófi helyett -, kétszer 
is belesült a szerepébe, illetve hát megbotlott a nyelve, mert a színfa
lak mögött viháncoltak az angyalok.

Zsófi nevetett ezen, még Ibike is nevetett, de Klári maga mintha 
nem tréfának szánta volna. Már nem volt annyira zavart, mint az első 
percekben, de őszintén szomorúnak látszott. Ki is bökte:

- Már jó lesz, ha meggyógyulsz. Olyan unalmas...
Zsófinak e néhány szótól annyira átmelegedett a szíve, hogv..; 

hogy már nem is bánta annyira a babáját. És most, hogy Klári meg
kezdte az őszintébb, nyíltabb beszédet, ő is kimondta:

- Előbb is eljöhettél volna. Még nem is voltál nálunk soha.
- De hiszen a spanyol ragályos... Én akartam, de a mamám nem 

engedett.
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- Jakab néni úgyse engedett be senkit - szóit most közbe Ibi. - Vi
gyázott ő arra! Én is csak az ajtón át beszéltem vele, amíg ragályos 
volt.

Mindegy, most már mindegy. Az az egy bizonyos, hogy Klári szíve 
nem hűlt ki barátnője iránt. Nem tehet arról, ha nem engedték, ö 
jött volna. Mint ahogy jött is, mihelyst lehetett.

- Hát a bátyád? - kérdezte most Klári. - Most is ő festi azokat a 
szép aranyszélű meg pillangós tányérokat?

Zsófi egy pillanatra meghökkent a kérdéstől. Klári, úgy látszik, ösz- 
szekeverte az ő két bátyját, a holtat és az élőt. Csak arra emlékezett, 
hogy mind a két fiú a porcelángyárban dolgozott. És a porcelánfestő 
maradt meg az emlékezetében. Nem is csoda. Mit tudja azt Szamossy 
Klári, hogy mi az az égetés... Kik azok az égetők...

De még annál is meglepőbb, hogy olyan ártatlanul tette fel a kér
dést.

Vagyis semmit sem tud arról, hogy Józsit nem vették vissza a 
porcelángyárba. De hát... honnan is tudná? Hiszen azóta sem talál
koztak, nem beszéltek. Azóta hosszú-hosszú hetek múltak el... ö, 
Zsófi, még súlyos lázálmában is azzal viaskodott, attól rettegett, hogy 
Klári elmondja, kibeszéli a titkot... Azt a titkot, amit ő akkor el
mondott: a puskákat. Mert Mater Marcellának nem mondta el, de 
Klárinak igen. És ő Anti szerint áruló meg kém a családban, ő az 
oka, hogy édesapát és Józsit nem vették vissza a porcelángyárba. Pe
dig hát Klári ártatlan! ö ugyan elmondta Klárinak, de Klári nem 
mondta tovább. Most már biztos. És ha Klári ártatlan, akkor ő, Zsófi, 
is ártatlan. Nem követett el bűnt, amikor elmondta Klárinak. Nem 
követett el árulást. Ha Klári bűnös lenne, akkor most már nem kér
dezhette volna ártatlanul, hogy Józsi festi-e még azokat a szép arany
szélű pillangós tányérokat.

Azóta nem került szó itthon erről, hogy ő megbetegedett, de a kő 
csak most esett le végképp a szívéről.

- Józsi most a bányában dolgozik.
Ezt felelte, ennyit felelt, mert ő most már óvatos. Akárhogyan 

van is, őróla Anti még egyszer ne mondhassa azt, hogy kibeszéli a 
családi titkokat.

- Bányában? - kérdezte csalódottan Klári. - De hiszen az nagyon 
nehéz.
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- Hát aztán! - mondta Ibike kérdezetlcnül. - Az én édesapám is 
ott dolgozik.

- Hát ő már biztosan megszokta - így Klári.
- Csakhogy azt nem lehet megszokni. Mennél tovább van valaki 

föld alatti munkán, annál jobban rontja az egészségét - magyarázta 
Ibi. Majd egy kis gondolkodás után büszkén hozzátette: - De az én 
édesapám azért mégis szereti a bányát.

Látni való volt, hogy Ibi egyáltalán nem örül Klári látogatásának. 
Bántja is, hogy Zsófi olyan kedvesen fogadta a hűtlen barátnőt, hogy 
rögtön mindent megbocsát neki. Klári sem nagyon örülhetett annak, 
hogy Ibit itt találta. Hát ez hogyan kerül ide? Hiszen azelőtt nem is 
voltak jóban, ö is féltékeny volt, méghozzá valamicske joggal. Mert 
hiszen mégiscsak ő a régibb barátnő, még akkor is, ha betegsége alatt 
nem kereshette fel Zsófit. Hát tehet arról, hogy őt annyira féltik?

A társalgás bizony megint akadozott. Nem is csoda. Zsófi és Klári, 
ha kettesben lennének, tudnának miről beszélgetni. Zsófi és Ibi szin
tén. De így, hármasban, és még a mama is jelen van... Klári mondta 
is, hogy ő most már megy. Zsófi meg elkezdte marasztalni, ahogy ez 
ilyenkor szokás, udvarias hevességgel, majdnem erőszakosan, hogy 
ugyan hova mennél, ráérsz, most szünet van, villamoson is hazame
hetsz, meg így tovább. És Klári maradt, majd kisvártatva megkér
dezte, hogy mikor jönnek haza a munkából a férfiak, mert ő akkor 
már nem akarna zavarni. Zsófi pedig kitalálta ebből, hogy Klári iga
zában Józsit akarja látni, szemtől szembe. Egy igazi vöröst, mert 
olyat még biztosan nem látott.

- Édesapám csak később jön haza, Anti úgy hat óra felé. Józsi 
jön leghamarabb, mert ötkor indul munkába - mondta ártatlan ra
vaszsággal. Esküdni mert volna, hogy Klári nem megy el addig, 
amíg Józsival nem találkozik. Megnézi magának.

És hogy még egy kicsit ugrassa is Klárikát, még hozzátette:
- Ibike Józsival megy haza Bányatelepre. Biztosan hazajön érte, 

mert tudja, hogy Ibike vár rá.
És titokban mosolygott azon, hogy Klári csakugyan féltékeny pil

lantást vetett Ibikére, amiért ő Józsival megy haza. Egy igazi vörös 
kíséri. Ó, ez a szegény Klári! Csakugyan unalmas lehet az élete, 
ha egyszer úgy féltik, mint egy nebáncsvirágot.

Nehezen telt az idő; Ibike ölébe vette a kis öccsét, mert az elál-
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mosodott, el is aludt ott a nénje karjában. A mama azt ajánlotta 
Zsófinak és Klárinak, hogy malmozzanak. De ehhez lámpát kellett 
gyújtani, hiszen most vannak a legrövidebb napok. Malmoztak, Ibi 
mindig beleszólt a játékba, mindig Zsófinak segített. Kiderült, hogy 
ő játszik a legjobban, Klári az első két vereséget még csak tűrte, 
de aztán felfortyant, és veszekedni kezdett Ibikével, hogy ne szól
jon bele.

- Jöhetne már Józsi - mondta a mama, és az órára nézett. Az ne
gyed hatot mutatott, és Jakabéknál az azt jelenti, hogy háromnegyed 
öt van, mert a mama, szokásból, mindig egy fél órával előbbre iga
zítja. Fiai ugratják is érte eleget.

- Csak nem felejtette el, hogy eljöjjön értem? - aggódott Ibike.
Nem, az lehetetlen, Józsi semmit sem szokott elfelejteni.
De öt óra is elmúlt, és Józsi sehol. Ibi útnak akart indulni. Most 

már nem vár, most már biztos, hogy nem jön. A munkából bizto
san nem késik el. Útnak indult egyenesen onnan, ahol volt. De hi
szen ennivalóért is haza kellett volna hogy jöjjön! Egész nap nem 
evett, most még a bányába is étel nélkül szálljon le? A mama na
gyon nyugtalan volt. Ibikét semmiképp nem akarta elengedni. Ho
gyan menjen haza, sötét este, a kisgyerekkel? Hiszen a gyerek al
szik, azt vinni kell. Nem, akkor már inkább aludjanak itt.

Erről viszont Ibike hallani se akart. Azt nem, semmiképp, őt az 
édesapja agyonütné, édesanyja meg kisírná a szemét egész éjjel.

Klárika fél hatkor elbúcsúzott és elment Zsófi kikísérte a ka
puig, és ott bizalmasan azt mondta neki:

- Igazán sajnálom, hogy nem találkoztál a bátyámmal! Nem is 
értem, még sohasem történt meg, hogy ne jött volna arra az időre, 
amikorra mondta.

Ibike sírt a konyhában, hogy ővele most mi lesz.
- Ugyan már - korholta szeretettel a mama -, majd Anti meg

jön és elkísér. Ezért nem kell sírni!
Tovább nem mondta, de érzett a hangján, hogy ő sokkal nagyobb 

bajtól fél.
Hat órakor betoppant Anti. Morogva vette tudomásul, hogy ki 

kell mennie Bányatelepre Ibikével, és viheti a karján az alvó kis
gyereket. Egy cseppet sem udvariaskodott, nem tett úgy, mintha 
szívesen vállalná a lovagi szolgálatot. Hogyisne! Fáradt, mint a ku-
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tya, örült, hogy hazaért kifagyva, alig várta, hogy ledobja a bakan
csát, és leüljön kedves helyére, a fáskosárra. És akkor tessék! Kí- 
sergesse Ibike kisasszonyt, csak azért, mert a hölgyek elbabaruház- 
ták az időt! De akárhogy morgott, máris indult, még a kabátját se 
vetette le. A mama ennivalóval kínálta. Nem, majd azután.

Amikor elmentek, a mama nyugtalanul kezdett járkálni a konyhá
ban.

- Csak már apád jönne! Ö talán tud valamit róla. Lehet, hogy 
napközben beszélt vele. A vasúton is szoktak gyűlést tartani.

Majdnem hét óra volt, mire édesapa hazaért. Sokáig rázogatta 
bakancsáról a havat az ajtó előtt. A mama nem is tudta kivárni. 
Kinyitotta az ajtót.

- Józsit nem láttad?
- Nem én. Miért? Mi van vele?
- Nem jött haza, ennivalót se vitt magával... Pedig azt mondta, 

még hazajön.
- Hát biztosan nem jutott rá ideje. Ment egyenesen munkába.
- Te aztán könnyen elintézed! - kiáltotta a mama, majdnem 

sírva. Izgalmában és idegességében a szegény öreggel kiabált. Már 
csak azért is, mert az édesapa nyugodtabban, higgadtabban mérle
gelt.

- Miért kell mindjárt rosszra gondolni? - leckéztette szelíden a 
feleségét. - Ráér az ember megijedni, ha oka van rá.

A lányához fordult, megsimogatta, megdicsérte, hogy már nem 
olyan sovány és halovány az arcocskája. Aztán a zsebébe nyúlt, öt 
szem diót vett elő, és az asztalra tette.

- Nekem hozta, édesapám? - törleszkedctt Zsófi, mint a cica.
- Várjunk csak - mondta édesapa, ahogy meglátta az asztalon a 

rnalomjáték kézzel rajzolt tábláját meg a kukorica- és babszemeket. 
- Játsszunk, és aki nyer, azé a dió. Gilt?

Jót nevetett, fiatalosan. Ha fogai nem lennének olyan csorbák, 
akkor sokkal-sokkal fiatalabbnak látszana. És ha nem végezne olyan 
erős munkát a vasúton, ha nem volna olyan fáradt esténként, hogy 
mindig nyög egy kicsit, amikor leül a konyhaszékre.

Hozzáfogtak hát malmozni, a mama pedig egy kicsit szidta őket 
Hogy játszanak itt, amikor pedig őt annyira gyötri a nyugtalanság.

De azért leült az asztalhoz ő is, foltozni való inget vett elő, azon
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bökögetett, időnként pedig éppen úgy beleszólt a játékba, mint az 
imént Ibike ő is Zsófinak segített, vagyis az ura ellen játszott. Ne 
azt lépd, hanem ezt! Ne ide, oda! De hiába! Édesapa volt a jobb 
játékos, mégiscsak megnyerte a játszmát

Újra nagyot nevetett, felkapta a diókat, megzörgette őket kemény 
markában.

- Fel is töröm őket, egyenként, csak megvárom, míg kinőnek hozzá 
a fogaim!

- Ö hogy mindig a játékon meg a bolondságon jár az eszed! - 
felelte a mama, és kifelé figyelt, mert valaki járt az udvarban. De 
nem, nem őhozzájuk jöttek. - Csak legalább mondtam volna Anti
nak, hogy nézzen oda az aknához, és tudja meg valakitől, hogy le
szállt-e a sihtára...

Alig mondta ki, Anti nehéz, fáradt léptei közeledtek az ajtóhoz. 
Benyitott és megállt. Nem lépett be, csak nézett rájuk egy pillanatig, 
leszegett, kócos buzogányfejével, alulról fölfelé, komoran, vad kese
rűséggel sötét gombszemében. Mint egy fiatal, még vékony nyakú 
kis bika, aki öklelni készül.

- Ott voltam az aknánál... Nem szállt le... Elfogták az egész 
vezetőséget.

Becsukta az ajtót, beljebb lépett, rögtön levágta magát a fásko
sárra, hogy csak úgy nyekkent alatta. Két foltos, nagy kezével a ha
jába túrt.

- Hogy verje meg őket az isten!... Ez forradalmi kormány? 
Aki lefogatja őket?

- így volt, szakasztott így, Oroszországban is - mondta búsan, 
fejét lógatva az édesapa.

- Jézusom! - sikoltotta a mama.
- Egyik kutya, a másik eb - átkozódott a kölyök ott a fáskosá

ron, és vaktában hadonászott azzal a buzogány öklével. Aztán vá
ratlanul, gyerekesen sírni kezdett.

Édesapa fölkelt, odament hozzá, de csak megállt fölötte, nézett 
rá fájdalmasan.

- Azért ne sírj. Ha mondom, így volt Oroszországban is. Először 
volt a Kerenszkij-kormány. Az is azt mondta magáról, hogy forra
dalmi. De a munkásokat börtönbe csukatta. Mert az urak, akár
hogyan acsarkodnak is egymásra, mindjárt kibékülnek és összefog-
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nak, ha a munkás ellen kell menni. De aztán, látod, mégiscsak a 
munkások győztek. Ott is.

Anti fölemelte a fejét, fölnézett az apjára. De most meg az édes
anyjuk kezdett sírni. Szívet tépő jajgatása át- meg átjárta a kicsi 
konyhát.

- Megölik a gyerekemet... Egyet már megöltek... A másikat 
is meg akarják ölni?
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H A M U S Z I N  K A R Á C S O N Y

A mama reggel összecsomagolt egy váltás fehérneműt, egy kis 
élelmet meg egy darabka szappant, hogy megkeresi Józsit, akárhová 
tették is. Szeretné ő látni, hogy neki, az anyjának, meg ne mondják, 
hova tették a fiát. Hogy ne láthassa, ne beszélhessen vele, egy kis 
tiszta ruhát ne vihessen neki.

Ott állt az asztalnál, csomagolt, és szakadatlanul porolt, kiabált, 
mintha máris a rendőrökkel beszélne. Picike, sovány asszony létére 
tagbaszakadt, bajszos rendőrökkel.

Kendője lecsúszott őszes hajáról, a kontyát is csak sebtiben tűzte 
föl. A keze fejével törölgette könnyeit.

Zsófi még az ágyban feküdt, onnan nézte.
- Bekormozta az arcát, édesanyám - mondta.
A mama ránézett a keze fejére. Az volt kormos, még a reggeli 

tűzrakástól. Dehogyis állt neki mosdani! Ott lógott a szegen a kéz
törlő, azzal ledörzsölte, aztán odavitte a kendőt Zsófinak, hogy az 
arcáról meg ő törölje le, ő látja, hol kormos.

Zsófi megdörzsölte a mama vékony kis arcát. A kendő még ned
ves volt, ahogy reggel édesapa s Anti beletörölköztek.

- Föl ne kelj, amíg vissza nem jövök! - rendelkezett a mama. - 
Még csak az hiányzik, egyéb semmi, hogy megint megbetegedjél. 
Hideg van itt. Majd én sietek vissza, aztán akkor elmégy szépen 
Klárikáékhoz. Azok finom emberek. Megmondod nekik szépen, hogy 
mi történt a bátyáddal, hát segítsenek rajtunk. Itt vagyunk ebben a 
nagy bajban épp karácsony szent ünnepére. A Klárika apja bíró... 
Ha ő szól egy szót az érdekében, talán mindjárt ki is engedik. Hi
szen nem rabolt, nem gyilkolt... Nem vétett az a légynek se!

Lecsavarta a lámpát, felkapta a csomagot, elment.
Hét óra volt, még sötét az udvar. De negyed nyolc után, amikor 

egy kicsit világosodni kezdett, már kint csúszkáltak az udvaron a 
szomszéd gyerekek. Előjöttek a homályból a konyha bútorai is. Elő-
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ször a kannák kezdtek egy kicsit csillogni a vizespadon, mert az ott 
állt az ablak alatt. Aztán megcsillant az óta a konyhaszekrényen 
meg a tűzhelyen az öreg vízmelegítő fazék. Fölmerült a fáskosár is, 
mert a tűzhely környéke az ajtóra vágott kis üvegablakból kapja a 
fényt. Utoljára az asztal, a székek meg a piros hímzésű falvédő lé
pett ki a homályból. A mama frissen kimosta, kikeményítette, kiva
salta karácsony ünnepére. Az van ráhimezve:

A K I N E K  A  S Z I V E  F Á J ,  M E G G Y Ó G Y Í T J A  E Z  A  T Á J !
Mert gyümölcsöstálak, borosüvegek, egy kövér sült tyúk meg 

torta volt a falvédőn, száröltéssel kivarrva.
A mama húslevest főzött karácsonyra meg egy nagy lábos káposz

tát, abban is van hús. Van sütemény, négy rúd mákos és két rúd 
diós, a mama még tegnap is, már előre veszekedett: „Aztán nehogy 
a diósat mind előre megegyétek! ” Még soha nem volt ilyen karácso
nyuk, mint amilyen most lett volna... A mama még cukrot is fő
zött, karácsonyfára valót, és rózsaszín selyempapírba csomagolták 
egyenként. Hogy majd azzal díszítik fel a fát. Cérnával átkötötték 
mindet, a papiros végét Zsófi ollóval kirojtozta, mind olyan lett, 
mint egy-egy rózsaszínű pillangó. A mama hozott a boltból angyal
hajat, csillagszórót, gyertyát.

Úgy volt, hogy a mama ma délelőtt feldíszíti a fát. Zsófi minden
ben segített, csomagolta a cukrokat, látott mindent, amit majd a 
mama feltesz a fára. Hanem a díszítésben nem segít, előre meg
mondta. Hadd legyen majd őneki is meglepetés, hogy milyen a fa, 
gyertyagyújtáskor. A mama jót nevetett ezen. „Ilyen vén lány, és 
még mindig játszani akar! " Azt mondta, de azért nem bánta, sőt. 
Hadd ámuljon majd az egész család, amikor ő gyertyagyújtáshoz 
csenget. Mert csengő is van, azt még régről eltette, háború előttről, 
néhány régi kis üvegdísszel együtt.

Így volt még tegnap és tegnapelőtt. És babaruhavarrás volt. Ne
vetés, vidámság. Tegnap volt itt Klári... Es ma ő megy el hozzájuk.

Zsófi hanyatt feküdt a kockás dunyha alatt, a mennyezetet néze
gette. Az ő konyhájuknak gerendás mennyezete van. A gerendákat a 
mama minden tavasszal és ősszel bemeszeli fehérre, de hiába, a fa 
nem fogja a meszet, hamar lepattogzik. Vékony kis lemezekben hul-
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lik le a kőre, mint a tojáshéj, örökké söpörni kell, mérgelődik is a 
mama miatta. Mert sokszor észre se veszik, széttapossák, még a szo
bába is behordják a cipőjük talpán. A mama már évek óta arról 
ábrándozik, hogy vesz egyszer olajfestéket, és édesapával lefesteti a 
gerendákat. Akkor nagytakarításkor csak le kéne mosni, mindig si
ma, fényes és fehér lenne. De soha nincs pénze rá, mert az olaj fes
ték drága. És a mész csak pattogzík. A gerendák pedig foltosak. 
Ha soká nézi az ember, ezerféle alakot kinézhet azokból a foltok
ból.

Betegsége és lábadozása alatt Zsófi sokat nézegette ezeket a fol
tokat. Már jó sokat ismer közülük, akárcsak a Göncölszekcret meg 
a Fiastyúkot a csillagos égen. Van egy kopás, az csigára hasonlít, 
nem messze tőle pedig egy huszárcsákó. Van olyan is, amelyik to
jásból kibúvó kiscsirkét formáz, alatta egy hosszúkás, mintha görény 
lenne. Még lesi is a csirkét, félre fordítja a fejét.

El kell mennie Szamossyékhoz. Csakis a bíró úr segíthet rajtuk. 
Ha ő akarja, akkor Józsit már talán délután haza is engedik.

Igen ám, a mama könnyen beszél, a mama most csak Józsival tö
rődik. De mi lesz, ha a bíró úr megtudja, hogy az ő testvére vörös? 
Hátha őrá is megharagszik? Ha kidobja? Ha soha többet nem me
het el hozzájuk? Akkor nem zongorázhat náluk. És Klárinak se en
gedik meg soha többé, hogy eljöjjön hozzájuk. Pedig most megen
gedték. A konyhaszekrényen, az óra mögött, a homályban ott ül most 
is a fehér ruhás baba, amit Klári hozott neki ajándékba. El is ha
tározta, hogy a babát Klárikának fogja hívni.

De ha ezt megmondaná a mamának, akkor a mama sírna, zokogna, 
és elmondaná őt mindennek, hogy még azt se teszi meg a testvéréért, 
hogy szól a bíró úrnak.

És nemcsak ezért, nemcsak a mama miatt, hanem Józsi miatt és 
a karácsony miatt is, igen, el kell mennie Szamossyékhoz. Hiszen 
ő maga is szereti Józsit, még akkor is, ha vörös. És ha Józsi haza
jön délután, akkor még minden jóra fordul, mégis lesz karácsony 
Jakabéknál.

Kár is gondolkodni, ha a mama azt mondta, hogy menjen el és 
szóljon, akkor úgyis menni kell. Hiszen a mama úgyis sokszor mond
ta már őneki, hogy önző, hogy csakis saját magával törődik, meg 
hogy nagyravágyó meg minden.
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Kopogtak. Előbb az ajtón, aztán az ablakon.
- Nyitva van! - kiáltotta Zsófi.
Bözsi néni, a keresztanyja lépett be.
- Anyád?
Zsófi felült az ágyon.
- Józsinkat elvitte a rendőrség... A mama most vitt csomagot 

neki.
Bözsi néni fázósan húzta összébb magán a fekete kabátját. Mos

tanában még soványabb, mint azelőtt; kék szeme mintha szürkévé 
fakult volna.

- Takarózz be, mert megfázol. Hogy Józsival mi van, azt tudom. 
Előbb tudtam, mint ti. Benne van az újságban. Én szedtem - tette 
hozzá halkan.

- Az újságban? - rémült meg Zsófi.
- Nemcsak ő, a többiek is. Hát ti mikor tudtátok meg?
- Tegnap este. Anti ott volt az aknánál, ott mondták.
- Anti csak ne mászkáljon az aknához, mert majd őt is lekapják 

- mondta Bözsi néni, és amúgy kabátosan leült az asztalhoz.
- Antit?
De Bözsi néni erre nem válaszolt semmit. Noteszt és ceruzát vett 

elő a zsebéből. Irt Gyorsan írt, de nem sokáig. Aztán kitépte a la
pot, összehajtogatta, és körülnézett, hogy hova tehetné. Fölemelte a 
fehér ruhás babát, amit Klári hozott, annak a helyére tette, aztán 
a babát megint ráültette.

- Ha apád hazajön, add oda neki - kivette erszényét; egy pa
pirospénzt meg hozzá még aprót tett oda a konyhaszekrényre. - 
Mondd meg anyádnak, hogy ebből vegyen neked valamit karácsony
ra. Amire szükséged van. Nekem most nem volt időm meg fejem 
rá...

- Nekünk sincs, tessék elhinni - mondta komolyan Zsófi.
- Te, te kisöreg! - mondta Bözsi néni. Elnevette magát, meg

csókolta Zsófit, és betakargatta, mint egy kisbabát. - Én már me
gyek, mert ma korábban kezdünk, karácsonyi számot csinálunk.

Amikor a karácsonyt kimondta, egy kicsit megrándult az arca. 
Éppen indult volna, de akkor megint kopogott valaki, és belépett 
az a katonaruhás, nagy orrú fiatalember, aki egyszer, azon az estén, 
amikor olyan sokan voltak náluk, már járt Jakabéknál.
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- Jó napot! - minthogy Bözsi nénit nem ismerte, Zsófihoz fordult:
édesanyád nincs itthon?
- Miért keresi? - kérdezte Bözsi néni. - Én Jakab Erzsébet va

gyok.
- Édesapám testvére - igazolta tüstént Zsófi. - Keresztanyám.
Ezen mind a ketten nevettek egyet. Zsófi megsértődött, el is pi

rult, érezte, hogy okkal nevetik ki. De még sokkal jobban megsértő
dött a következő pillanatban, mert a katonaruhás azt mondta:

- Lesz szíves egy szóra, elvtársnő - és mintha otthon lenne, egy
szerűen csak benyitott a szobába. Bözsi néni is bement vele, az aj
tót is becsukták. Zsófi előtt nem beszélnek.

Arra jó ő is, hogy elmenjen Szamossyékhoz, Józsiért könyörögni, 
de azért titkolóznak előtte. Bözsi néni is hogy eldugta azt a levelet 
a baba szoknyája alál... Hát azt éppen elővehetné és elolvashatná, 
ha akarná, majd ha elmentek, de azért se. Mást eszelt ki. Azért is 
kibújt az ágyból, gyorsan felhúzta a harisnyáját, tutyiját, bebújt a 
ruhájába, és hozzáfogott fésülködni.

Azok jó sokáig és nagyon halkan beszéltek odabent. Zsófi már az 
egyik copfját újra be is fonta, mire kijöttek.

- Hát te? - riadt meg Bözsi néni. - Minek keltél fel ebben a hi
degben?

- Nekem úgyis nemsokára el kel! mennem - felelte Zsófi fontos
kodva, és csak úgy lángolt a szeme a sértődöttségtől.

- Hova, te? - és Bözsi néni máris a tűzhely elé guggolt, ágfát ra
kott be és mindjárt papirost is. A papirost, egy egész újságot, a zse
béből vette elő. Könnyű annak, aki nyomdász!

- Józsi ügyében - felelte Zsófi, de csak egy kis idő múlva.
A katonaruhás csak állt ott, és mosolygott.
- Ne bolondozz, te lány... - mondta Bözsi néni.
- Csak azt várom, hogy a mama hazajöjjön..,
- A mama is tud róla?
- Igen, tud...
A tűz máris égett, Bözsi néni felegyenesedett.
- De titokzatos vagy!
Zsófi most felelhette volna azt: akárcsak Bözsi néném. De nem 

szólt.
Most megszólalt a katonaruhás:
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- Maga most haragszik ránk, kislány, mert bementünk a szobába. 
Igaz? Ezek nem bíznak meg bennem, gondolja magában. Pedig nem 
arról van szó. Ezek komoly dolgok, nehéz dolgok... Veszedelmes 
dolgok. Nem valók azok még a maga fiatal, gyönge vállára! Hány 
éves maga, kis elvtársnő, mondja?

- Tizenkettő - felelte Zsófi, és megrebbent a szeme, mert a katona 
elvtársnőnek szólította.

- Leszel márciusban - tette hozzá Bözsi néni.
- A bátyjáért pedig ne aggódjon. Kemény gyerek az! - mondta 

a katonaruhás, és kezet nyújtott Zsófinak.
Amikor elmentek, Zsófi jó ideig mozdulatlanul kuporgott a fás

kosáron. Ott legalább nem fázik meg, és gondolkodni is tud.
Igazában már megenyhült a szíve, hiszen az a katonaruhás szépen 

beszélt vele. És van is abban talán igazság. Ha jól meggondoljuk, 
ő nem is olyan nagyon kíváncsi arra, amit ketten odabent beszél
hettek. Talán meg sem értette volna egészen. Néha megpróbálta ol
vasni Józsi újságját, de azt is hamar abbahagyta. Sok olyan szó volt 
benne, amit nem értett, ha külön-külön értette is mindegyiket, együtt 
mégsem. Ilyenféle lehetett az is, amiről Bözsi néni és a katonaruhás 
beszéltek. De azért... Könnyen kimondják azt a felnőttek, hogy mi 
való egy gyereknek, mi nem! De sok minden nem való, de sok min
den nehéz neki, aztán mégiscsak csinálnia kell, meg kell birkóznia 
vele! Amikor tudni szeretne valamit, akkor azt mondják: „Te meg 
kicsi és gyönge vagy. ” De bezzeg ha el kell valamit végeznie, ha meg 
kell valamit értenie, akkor mindig azt kapja: „Ekkora nagy kölyök, 
és mégse tudja! ”

Őneki a tanulással nem volt baja soha, de a jósággal annál több. 
Azon soha nem ismerte ki magát. Mater Marcella sem volt vele 
soha megelégedve. A mama is sokszor mondta neki, hogy nagyra
vágyó. De Mater Marcella és a mama talán ugyanazt követelik tőle? 
Dehogyis. A mama azt mondja, nem kell annyit térdepelni, nem 
kell örökké rángatni a Szűz Mária kötényét... Mater Marcellának 
égnek állna a... fityulája, ha ezt hallaná.

Bizony, akármilyen gyönge is az ő válla, nem könnyű az élet.
Amikor már meleg volt a konyhában, hideg vizet öntött a mos

dótálba, jól megmosdott, derékig. Aztán felhúzta kunkori orrú ci
pőjét, azt fűzögette elmerülten, amikor a mama hazatoppant.
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- A csomagot bevették, de engem sehogy sem engedtek be. Nem 
is mondták meg, hogy hol van. Hiába veszekedtem...

Leült szegényke, amúgy kendősen, a vizespad szélére.
- Te meg minek keltél fel? Nem megmondtam, hogy maradj az 

ágyban? Felkeltél a hidegben, aztán megraktad a tüzet...
- Bözsi néném rakta meg...
- Hát itt volt? Nem is mondod..;
- Most mondom... Meg az a nagy orrú katonaruhás is itt volt. 

Józsi barátja.
- És mit akart?
- Nekem nem mondta. Bözsi nénémmel beszélt..;
- És ez a pénz itt?
- Bözsi néném adta azt is. Karácsonyra.
- Szép karácsonyi Harisnya kellene neked, de úgyse lehet kapni. 

Majd talán pamutot veszek és kötök. Mire iskolába mégy, meglesz. 
Magad is megkötheted, a sarkát megmutatom.

- Nem megyünk Szamossyékhoz? - kérdezte Zsófi.
- Nem is tudom, menjünk-e... Nem bízok én már senkiben... 

Azok is urak... Megfojtanák azok a te bátyádat egy kanál vízben. 
Meg minden vöröst.

Zsófi hallgatott. Reggel másképp beszélt a mama, no de ki tehet 
róla? Sebzett a szíve, az attól van.

- Ha Józsi bátyád megtudja, hogy elmentünk érte könyörögni, 
akkor... összedűl a világ.

Zsófi sóhajtott.
- Most mit sóhajtozol? - porolt a mama, és végre kioldotta a 

kendőjét. - Tegyél oda inkább egy kis teánakvalót Te ettél vala
mit? No persze, nem... Ki kell szolgálni, mint egy grófkisasszonyt. 
Az is eszembe jutott ám, hogy még utóbb te vallod a kárát annak, 
hogy a bátyád így belekeveredett a politikába. Téged pártolnak ezek 
az úri népek, de ha megtudják, hogy a bátyádat lecsukták...

- Bözsi néném azt mondta, henne van az újságban is.
- Az újságban? - ugrott fel a mama. - Hát olyan nagy ember 

az én fiam?
Sírt, jajveszékelt megint egy hosszút. Most meg Józsit szidta. Hogy 

minek kellett neki a politika, minek ártotta bele magát, nem való 
az szegény embernek. De még édesapát is jól összeszidta, hogy miért
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nem tartja vissza inkább, nem, hanem még lovat ad alá. Mindig az 
volt a világ rendje, hogy a szegény ember dolgozott, a gazdag meg 
élte világát. így van már ez a világ megteremtve, majd éppen ők 
fogják ezt megfordítani! Mi bajunk volna nekünk, ha nem ártják 
bele magukat, ha nem húznak ujjat az urakkal? Semmi. Élhetnénk 
szép békességgel. De még azt a kicsit, az Antit is megbolondítják.

Zsófi föltette a teát a kicsi fazékban. Mindjárt beletette a szárí
tott bodzavirágot is, az úgy szokás; aztán visszaült szépen a fás- 
kosárra.

- Most miért nem öltözöl? - riadt rá a mama. - Ebben a foltos, 
rossz ruhában akarsz azokhoz az úri népekhez menni?

- Mát mégis megyünk?
- Nem lehetnek azok rossz népek, ha téged így fölkaroltak. Meg 

aztán máma szenteste... Ilyenkor mindenkinek megolvad a szíve. 
Ha másért nem, a lelke üdvösségéért. Látod-e, elmehetnénk a temp
lomba is mindjárt. Ügy illik az, ha nehéz betegségből felgyógyul az 
ember, az első útja az Isten házába vezessen. Józsinak se árt meg, ha 
imádkozunk érte, akármilyen pogány. Azért nem neheztel annyira, 
mint ha megtudja, hogy elmentünk miatta Szamossyékhoz.

No, ugye, hogy nem olyan könnyű jónak lenni? ! Még a felnőt
teknek sem, nemhogy gyereknek. A mama is mennyit spekulál, ver
gődik, hogyan lenne jobb, vagy inkább hogyan is lenne kisebb a baj.

Úgy bebugyolálta Zsófit, hogy az már kész nevetség. A kabátja 
alá még kendőt akart kötni a derekára, hogy a melle meg ne fázzék. 
Zsófi tiltakozott. No, jó, akkor a kendőt a fejére köti, hogy leg
alább a fülét melegítse, és arra, a kendő tetejére húzza a sapkát.

- Ej, hát madárijesztőt csinál belőlem a mama...
- Most mit okoskodsz? Ha megint beteg leszel, én ugyan nem 

ápollak...
- Dehogyisnem - felelte Zsófi, és elmosolyodott.
Mert hát kész színház, hogy a mama mit művel ővele, sírni is kell 

rajta, nevetni is. Azt akarná, hogy csinos legyen, hiszen lám, tegnap 
Klárika milyen szép volt a prémes kabátjában... Ráadná ő, ha 
volna, a legszebbet, a legdrágábbat. De hát nincs. És ugyanakkor 
elcsúfítja, még a kelleténél is jobban, mert a megfázástól félti.

No, végre elindultak. A mama magához vette a pénzt, amit Bözsi 
néni hagyott. Villamoson mennek,



- Nem szédülsz? Nem fázol? - faggatta minduntalan a lányát a 
rövid Meszes közön, ahogy a villamosmegállóhoz mendegéltek. Zsófi 
nem szédült addig, amíg a főútra ki nem értek, de ott nagyon szo
katlan volt a nagy zaj, a sok ember. Elszokott az utcától. A porce
lángyár előtt jó darabon sárga keramittal van kirakva az úttest, 
azon úgy csattognak a lovak, úgy csörömpölnek a kerekek, hogy a 
saját szavát sem érti az ember.

- Csukd be a szád! Az orrodon vegyél levegőt! - vezényelt a 
mama.

A villamosra persze várni kellett, híre-hamva sem volt még. Jobb 
volna tán, ha elindulnának, mennének egy darabot gyalog. Kétszer 
is odaérnek a következő megállóig, amíg a villamos kiér, várako
zik, és indul vissza. Az ácsorgásban leginkább felfázik az ember.

De éppen ahogy elindultak, a Búza tér felől befordult a villamos. 
Olyan messze volt még, nem látszott nagyobbnak egy gyufaskatulyá
nál. úgy cammog, úgy mászik elő a hosszú utca végéről, mint egy 
lusta, sárga kis bogár. A mama mégis megijedt, hogy nem érnek oda 
idejében a következő megállóhoz. Visszamentek tehát a végállomás
hoz.

- Aztán csak mondj el mindent a bíró úrnak. Hogy milyen ember 
a te bátyád - magyarázta Zsófinak, és úgy állt, hogy a szelet is fel
fogja. Noiszen! Nem sokat fog fel belőle azzal a kicsi, vékony ter
metével. - Meghoz az mindent, amit csak tud. Meg hogy engem is 
megkímél. Még az apja tetves ingét is kimosta helyettem, pedig ak
kor jött haza a háborúból, még aludni se feküdt le. Csak mondd cl 
bátran!

- Hát édesanyám nem jön velem? - kérdezte Zsófi.
- Majd én megvárlak a kapu előtt Engem nem is ismernek. Menj 

csak be magad. Miért? Talán félsz tőlük? - fortyant fel egy pilla
natra. - Máskor tudsz beszélni, többet is, mint kéne. Beleszólsz min
denbe, olyanba is, ami nem rád tartozik. Most talán nem mered 
kinyitni a szád? Hátha a bíró úr mindjárt el is megy veled a rendőr
ségre, hogy kihozza a bátyadat. Én csak útban lennék. Ne félj, ha 
látom, hogy együtt jöttök ki a kapun, én oda se megyek, eltűnök, 
mint a kámfor, te meg tégy úgy, mintha nem is látnál. Itt van - 
és pénzt dugott Zsófi zsebébe. - Legyen nálad valami, ha úgy fordul, 
hogy külön-külön jövünk haza.
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Zsófi megint sóhajtott.
- Nem szédülsz?
- Nem.
Ha szédült is egy kicsit, a friss levegő jólesett neki.
Végre bedöcögött a villamos, felszálltak.
- Mégiscsak jó, hogy odaadtad tegnap a fekete pruszlikos babát 

Klárikának - jutott eszébe a mamának, már fenn a villamoson. - 
Pedig, most már megmondom, akkor sajnáltam. Látod, az ember 
soha nem tudja előre, mi mire jó.

Jó ideig álldogált velük a villamos. A mama szorosabbra húzta 
a kendőt Zsófi nyakán.

- Mondd meg azt is - fogta a hangját majdnem suttogóra ha 
a porcelángyárba visszavették volna a bátyádat, akkor soha nem ke
veredett volna bele... Csak mert máshova kellett neki menni... 
Az elkeseredés vitte bele meg a többiek. Hiszen fiatal még, csak 
húszéves! Most töltötte be októberben. Aztán azt is mondd el, mi
csoda munkás a te bátyád. Még tizenhét éves se volt egészen, ami
kor odatették a kemencéhez. Olyan munkára, amilyet azelőtt csak 
idős emberekre mertek rábízni.

No, elindult a villamos. Végigmászott a hosszú utcán, befordult 
a Búza térre, elcsörömpölt a tetűpiac mellett. Csak úgy nyüzsgött 
itt a nép. Akinek nincs pénze karácsonyolni, és talált még otthon 
valami két krajcár érőt, az kihozta ide. Rongyos katonák, szájukban 
görbe cigaretta füstöl, bakancsot és bornyút kínálnak eladásra. Most 
aratnak a kofák! - mondta a mama, és sóhajtott. Sajnálta azokat, 
akik még náluk is szegényebbek. Hiszen csak körül kell nézni, talál 
az ember mindig szerencsétlenebbet magánál.

Bezzeg a Király utcában! Mintha nem is volna szegénység. Tömve 
minden üzlet, csak úgy hullámzik a sok ember, csomagokat visz
nek, kirakatokat nézegetnek.

Amikor leszálltak a Domonkos téren, Zsófi megkérdezte:
- Bemegyünk a templomba?
Mert ő húzta volna még az időt egy kicsit. De a mama épp el

lenkezőleg.
- Most ne időzzünk azzal. Nemsokára dél lesz, aztán ebédnél ta

lálod őket, az pedig nem való.
Azon a rövid úton, a Zárda utcában, Szamossyék kapujáig, a
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mama megint tanította Zsófit. De most másképp, mint az imént, 
a villamos végállomásánál.

- Te csak ne beszélj sokat... Ne okoskodj, ne magyarázz, inkább 
sírjál... Van rá okod úgyis, nem esik majd nehezedre. Te nem is 
tudsz semmit, hogy miért van oda a bátyád... Megértetted? Te csak 
adjad a tudatlant. Te csak azért jöttél, mert ma van szenteste, hát 
úgy kellene, hogy együtt legyen a család... Ma van a Jézuska szü
letésnapja. Az urak úgyse szeretik, ha a szegény ember olyan okos. 
gyereknél meg éppen nem szép az.

Hát igen! Talán meg is tehetne, meg is fogadhatná a mama ta
nácsát, ha nem mondta volna el Klárikának már régen, hogy az ő 
bátyja vörös. De most már mindegy. Úgyse lehet előre tudni... 
Majd lesz valahogy.

Odaértek a kapuhoz. A mama még igazított egyet a sapkáján, az
tán átment a túlsó oldalra, de még egy kicsit ott is odébb húzódott, 
a zárda felé. Zsófi csöngetett. Még egyszer hátranézett a mamára. 
Az, szegényke, ott állt egy zárt kapu mélyedésében, és intett, hogy 
Zsófi ne nézzen őrá, nézzen csak előre.

jött valaki, kulcs forgott a zárban. Zsófi mindjárt gondolta, hogy 
ezek a lépések... Ez nem Margit néni csoszogása. De arra azért 
nem számított, hogy maga a méltóságos asszony nyitja ki a kaput. 
Pedig ő állt ott. szőkén, virulón, kipirult arccal, fehér kötényben! 
Milyen fiatal még! Szebb, mint a lánya. Pedig a bíró úr már öreg.

- Te vagy az? - kérdezte, és jól végignézett Zsófin. Nem volt 
barátságos, és mintha egy pillanatig gondolkodott volna, hogy be- 
engedje-e. - Hát meggyógyultál? Klárika nincs itthon. De azért csak 
gyere be...

Zsófi belépett, a méltóságos asszony bezárta a kaput. Aztán ment 
egyenesen a konyha felé, Zsófi meg utána.

A konyhában meleg volt és csudálatosan édes, túlságosan is édes 
illat. Ez a vanília illata, de Zsófi azt nem tudta. Egy picit meg is 
szédült tőle. Mindjárt megértette, hogy miért jött ki kaput nyitni 
maga a méltóságos asszony. Azért, mert Margit néni éppen kalácsot 
dagasztott, tejfölös, puha, meleg kalácstésztát, ami hosszú szálak
ban tapad az ember kezéhez.

A méltóságos asszony meg aprósüteményt készített a nagy asztal
nál, azt hagyta félbe, amikor kiment kaput nyitni. Simára kinyújtott
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vajastésztából fényes kis szaggatókkal csillagocskákat, szívecskékct, 
perececskéket vágott ki. Volt ott talán tízféle szaggató is. A méltó- 
ságos asszony előbb lisztbe mártotta a szaggatót, aztán rányomta 
a tésztára.

Nem mondta Zsófinak, hogy üljön le, azt se, hogy tegye le a 
kabátját. Zsófi hát ott állt a konyha közepén, és várta, hogy szól
janak hozzá. Igaz, azért jött, hogy ő mondjon valamit, de... Ho
gyan kezdjen így hozzá? Ha nem kérdik? Érezte, hogy valami baj 
van. A méltósága azelőtt nem ilyen volt hozzá.

- Édesanyád hogy van? - kérdezte most a méltósága, anélkül, 
hogy ránézett volna.

- Köszönöm, jól - felelte Zsófi, és könnybe lábadt a szeme. Mert 
arra gondolt, hogyan fagyoskodik most szegény mama odakint az 
utcán.

- Hát a bátyád? - csattant most az új kérdés. De a méltósága 
most se nézett fel, csak szaggatta tovább a szívecskéket, aztán kicse
rélte a szaggatót egy négyszögletesre.

Zsófi megdermedt. Hát itt a baj. Miért kérdez a méltósága éppen 
a bátyjára?

- Éppen őmiatta jöttem - mondta halkan, egy kis hallgatás után. 
- Édesanyám küldött — tette hozzá gyáván és mégis elszántan. Mert 
ha gyáva is volt a viselkedése, azért, ahhoz képest, amit érzett, hogy 
szeretett volna elsüllyedni, megsemmisülni, mégis halált megvető 
bátorság volt az. - Hogy a bíró úr segíthetne rajtunk...

A méltósága most visszafordította fejét az asztaltól.
- Rajtatok? Vagy a bátyádon? - kérdezte.
Zsófi nem értette mindjárt. Hát mi a különbség? Aki Józsin segít, 

az őrajtuk segít. Hiszen ők összetartoznak. De a méltóságos asszony 
megmagyarázta:

- A bátyádat, édes fiam, föl kéne akasztani. Vörös csirkefogó. 
Tudod te azt nagyon jól, mit adod itt az ártatlant? Én terád, fiam, 
nem haragszom, meg az édesanyádra se... Ámbár az édesanyád... 
nevelhette volna jobban is a fiát. De ez most már mindegy. Válasz
szál, fiam, mi kell neked: a tisztesség, a becsület vagy a gazember 
bátyád? Itt, gyermekem, nem fogtok ti bolsevizmust csinálni... Majd 
arról gondoskodunk. Hát azért mondom. Ha van bennetek egy csöpp 
becsület, csak örültök annak, hogy azt az átkozottat lecsukták.
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Zsófi csak állt, és mintha imbolygott volna körülötte a fehér 
konyha. Hogy ők örüljenek annak, hogy Józsit elvitte a rendőrség?

Szerencsére - már ha ez szerencse - a méltóságos asszony még 
tovább beszélt:

- Mi azt sohase néztük, tudhatod magadról, hogy valaki szegény 
vagy gazdag. Teneked olyan helyed volt itt nálunk, mintha csak ott
hon lettél volna.

- Bizony - szólt most közbe Margit néni is. - Mégse tudtad magad 
megbecsülni.

De a méltósága megvédte Zsófit.
- Arról nem tehet, hogy a bátyja vörös gazember...
- Nem ám, de akkor minek dicsekedett vele? - replikázott Mar

git néni. - Hát nem elhencegte a mi Klárikánknak, hogy őneki mi
lyen nagy vörös a bátyja? Hogy még a puskáját is hazahozta?

Az volt a csoda, hogy Zsófi össze nem esett a konyha közepén. 
Hiszen úgy állt ott, mint akit ütnek-vernek, kővel dobálnak, hullott 
körülötte jobbra is, balra is, elöl is, hátul is. Tán épp azért nem 
esett össze, mert annyi oldalról hullott. Amikor egyfelől ütést ka
pott, mindjárt megkapta másfelől is, mintha az tartotta volna lá
bon. Még föl se ocsúdott az egyik csapásból, már jött a másik. Hát 
akkor Klári mégiscsak elmesélte... itthon elmesélte, amit ő mon
dott neki Józsiról.

- Ami volt, volt - hallgattatta el a méltósága Margit nénit. - 
Most már láthatod - fordult egyenesen Zsófihoz -, hova juttat ben
neteket a híres bátyád, akivel olyan nagyra voltál. Köszönjétek meg, 
hogy megszabadítottak tőle benneteket! Nemhogy még könyörögtök 
érte!

Most mondja azt Zsófi, amit a mama tanácsolt, hogy karácsony 
van meg szenteste, a Jézuska születése napja? A méltósága még ta
lán arra is azt felelné, hogy örüljenek... Örüljenek, hogy Józsi nél
kül karácsonyolhatnak. De hát akkor mit mondjon?

- Ha végzett a dagasztással - fordult most a méltósága Margit 
nénihez -, akkor hozzon ki egy rúd mákosat a kamrából, csoma
golja be ennek a szerencsétlennek. Az már, gondolom, kihűlt... 
Karácsony van... Legyen nekik is ünnepük.

- Egyem azt a drága jó szívét - mondta meghatottan Margit néni, 
és elkezdte a kezéről letakarítani a tésztát,
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Zsófi attól mintha felébredt volna. 
Mintha egyszerre észrevette volna, 
hogy ő azért nem olyan fegyvertelen.

- Köszönöm szépen - mondta hal
kan, könnyesen. - Nekünk is van 
mákosunk. Még diósunk is,

- No, nézd csak - ütötte fel a fejét 
a méltósága. - Tán el se fogadod?

- Nem érdemlik meg ezek a ma
guk jóságát... Én mindig mondtam! 
— háborgott Margit néni.

- Vissza fogom hozni a babát is, 
amit Klári otthagyott - zokogott 
Zsófi.

Még azt is akarta mondani, hogy az 
ő pruszlikos babáját pedig adják 
vissza. De azt mégse mondta.

- Babát? Miféle babát? — kérdezte a méltóságos asszony.
- Hát amit tegnap hozott... Azt a fehér ruhásat.
A méltósága odalépett hozzá, és megrázta a vállát.
- Tegnap? Mit beszélsz te? Ki vitt neked babát?
- Hát Klári... Én meg odaadtam neki az enyémet. Fekete prusz- 

lik van rajta, gyönggyel kivarrva, meg ugyanolyan párta!
Ha már úgyis megrázta őt a méltósága, akkor ezt is megmondta. 

Csak azért is.
A méltósága erre elengedte, kiszaladt a konyhából, be a lakásba. 

Az ajtókat nyitva hagyta, hallani lehetett a csörtetését.
- Nahát! - mondta Margit néni. - Ilyen szemtelenséget!
De a méltósága már jött is vissza, hozta a fekete pruszlikos ba

bát. A lábánál fogva lóbálta, gyöngédtelenül, mint egy tyúkot.
- Ez az?
Zsófi csak intett, és nagy szorultságában is egy gyöngéd pillantást 

vetett volt babájára. Mintha most már nem volna annyira egye
dül.

- No, megállj, Klári - mondta tompa dübörgéssel a méltóságos 
asszony. - Szóval, azt mondod, a tied volt ez a baba? És Klári ott 
volt nálatok?
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A mamám is látta... Meg Kék Ibi is - nevezte meg a másik 
tanút is Zsófi. - Azt mondta, hegy anyukája elengedte...

- Nekem meg azt hazudta, Szívgárdán volt... Ott cserélte a 
babát - árulta cl a lányát a méltóságos asszony, nagy felháborodá
sában. De mit árult el rajta? Zsófi most már körülbelül úgyis tudta, 
hányadán áll a dolog. Klári tegnap titokban jött cl hozzájuk, és most 
rz a titok is kiderült. Hát még mi minden fog itt kiderülni?

A méltóságos asszony csak úgy odadobta Évi babát az egyik 
konyhaszékre. Csoda, hogy össze nem tört keze-lába.

- Hordd el magad... A babáddal együtt... És ha megtudom, 
tsak egyszer is, hogy beszelni mersz Klárival, akkor... Majd meg
látod. Klárit is agyonverem, téged pedig...

Nem is mondta tovább. Mit csinálhat Zsófival, ha már a lányát 
is agyonveri?

- Nem Klárika a hibás, tessék elhinni - szólt közbe siránkozva 
és gyűlölködve az öreg szakácsnő. - Nem kellett volna ezt a kis 
mocskosat ide beengedni... Én mindig mondtam. Barátkozzék csak 
mindenki a maga fajtájával.

Hogyan került ki a házból Zsófi? Azt már nem is tudja. Csak 
arra emlékszik, hogy Margit néni - mert ő engedte ki - a tésztás 
kezével még egy kicsit meg is lódította, ahogy a kapun kilépett. De 
Évi babát a fekete pruszlikban, azt hozta magával. Miért ne? Hát 
hagyta volna ott? Hiszen kidobták volna a szemétbe!

Ahogy a mama meglátta őt, karjában a babával, már tudhatta is, 
hogy mi történt. És amikor Zsófi közelebb ért hozzá, akkor a köny- 
nyek nyomát is láthatta az arcán. Persze, azért mégis megkérdezte:

- Mi volt?
- Klárit tegnap nem is engedték el... Úgy jött el, titokban - 

felelte Zsófi.
- És a bátyádról? Arról beszélj...
- Hát gondolhatja...
Elindultak lassan, de nem arra, amerről jöttek, hanem a sétatér 

felé. Tudták is most, hogy merre mennek.
- Okosan beszéltél? Mit mondtál?
Zsófi vállat vont, és mielőtt megszólalt volna, előbb összeszorí

totta a száját. Csak aztán nyitotta ki, de csak félig, úgy szűrte a 
szót a foga között.
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- Örüljünk, azt mondta, hogy elvittek. Hogy megszabadítottak 
tőle...

A mama megállt.
- Azt mondta? A bíró úr?
- Dehogyis... a méltósága.
- És a bíró úr?
- Hát az nem is volt otthon. És Klári se.
- A bíró úrral kellett volna...
- De ha nem volt otthon. Meg különben is... Amilyen a zsák, 

olyan a foltja...
- Már megint okoskodsz... Csirkeeszű!
No, most már majd elkezdi őt szidni a mama, mert valakin csak ki 

kell töltenie fájdalmát és haragját... Fájdalmas haragját és haragos 
fájdalmát.

De nem. Most az egyszer nem. Olyan gyorsan megszelídült, mint 
a nyári felhő. Csak olyan csendes szomorúsággal morgolódott.

- Örüljünk... Még hogy ilyet! Persze, mert nekik a szegény em
ber... Annak ne legyen szíve, még a gyerekéhez se, minek annak? 
Csak két keze legyen, amivel dolgozik. Noiszcn gondolhattam vol
na... Gondoltam is. De hát az ember mindent megpróbál - hall
gatott egy kis ideig, aztán oldalról Zsófira nézett. Már majdnem 
fölfelé kell néznie, hiszen Zsófi nagyobb nála. - De teneked most 
nincs ám hol zongorázni!

- Úgyse lett volna - mondta keserűen Zsófi. Aztán dacosan tette 
hozzá: - Úgyis tanárnő leszek. Ha elvégzem a polgárit, megyek gim
náziumba.

A mama nem felelt, sóhajtott. Mentek, mendegéltek hazafelé, nem 
is ültek villamosra.
Mindenfelé zúgtak a harangok, vékonyan, vastagon. Csengettek, éne
keltek, kongtak.

Amikor hazaértek, a mama tüzet rakott, aztán sokáig, némán üldö
gélt a fáskosáron. Zsófi az ablak előtt állt, nézett ki az udvarra. Ott 
még most is csúszkáltak a gyerekek. A szomszédék hatéves Jutkája 
harisnyában csúszkált. Hát miben csúszkáljon? Hiszen nincs cipője! 
És az a harisnya is... Regi, rossz férfiharisnya volt, háromszor is be
lefért volna Jutka lába. Ahányat csúszkált benne, annyiszor bukott 
orra, mert a harisnya orra elöl üresen leffegett. Zsófi egyszerre csak

104



megfordult, elvette a konyhaszekrényről a fehér ruhás babát, Klári 
babáját, és azt mondta:

- Én ezt: odaadom Jutkának...
A mama bólintott. Zsófi elindult a babával, de akkor a mama meg

állította.
- Várj... Feldíszítjük a fát, aztán behívjuk őket... Azoknak 

úgyis oda van az apjuk hadifogságban. Majd odateheted neki a ba
bát a fa alá.

Igen ám, csakhogy a fának nincsen talpa. Úgy volt, hogy a férfiak 
tegnap este csinálják meg a talpat, de hát tegnap este... más történt. 
No, mindegy. Azért feldíszítették a fát úgy, hogy Zsófi tartotta, a 
mama pedig ráaggatta a rózsaszínű cukrokat, feltette rá az angyalha
jat, rácsíptette a gyertyákat. Mire elkészültek vele, éppen jött Anti. 
Csomagot is hozott, azt letette az asztalra. Abban alighanem Zsófi 
új cipője van.

Anti csak nézett egyet, amikor látta, hogy ők a karácsonyfát díszí
tik. De nem szólt, mindjárt nekiállt, kiment a kamrába, hozott két 
kis deszkát, hozta a kis fűrészt, összeütötte a talpat, aztán rászögezte 
a fát. Közben hazajött édesapa is. ö is hozott egy kis barna lisztet, 
egy kis darát, két tojást meg egy zacskóban savanyú cukrot. Kará
csonyra adta a vasúti szakszervezet a gyerekeseknek.

így legalább volt mit adni Jutka testvéreinek is. ök kapják a sa
vanyú cukrot.

Behívták őket. Anti meggyújtotta a gyertyákat meg a csiilagszóró- 
kat is. Ámulva nézték, még sohasem láttak ilyet. Senki nem szólt, 
nem is énekelt. Csend volt, csak a csillagszórók scrcegtek.

Aztán odaadták Jutkának a babát, a fiúknak a cukrot. Nem kö
szönték meg, nem is tudták, hogyan kell azt. Ahogy az ajándékot 
megkapták, mind a három elszaladt, mint a kiskutya, ha csontot kap, 
és fél, hogy elveszik tőle.

Anti eloltogatta a karácsonyfa gyertyáit, aztán bevitte a fát a szo
bába. Csak azután adta oda Zsófinak a cipőt. Zsófi kibontotta a pa
pirost. Szép, fényes barna cipő volt, a lyukak rajta rézzel kiverve. 
Zsófi se tudta megköszönni, csak fogta a cipőt, és elkezdett sírni.
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AZ  E G E S Z  V I L Á G  T A N U L N I V A L Ó

Január közepén már észrevenni, hogy valamivel hosszabbodnak a 
napok. Egy-egy kakaslépéssel, szokta mondani a mama. Különben is 
hó van odakint, nagy hó, az is világít,

A mama újra eljár takarítani. Nagy szerencse, hogy kapott másik 
helyet, másképp sehogy se lennének, hiszen Józsi volt a legfőbb ke
reső, és ő most... Nemcsak hogy nem keres, hanem hetekint egyszer, 
amikor tisztát visznek neki, valami kosztot is kell vinni, ő ugvan 
mindig azt mondja, hogy ne hozzanak semmit, de hát ki állja meg 
azt? Amit ott benn enni adnak!

A mama mostan a malmosékhoz jár takarítani, ahonnan azelőtt a 

foltozni való zsákokat hordta. A takarítással jobban jár, mert így 
kosztot kap, még haza is hoz belőle valamit mindennap, az ennivaló 
pedig, különösen a liszt, sokkal többet ér a pénznél.

Amióta a mama takarít, már kétszer is előfordult, hogy Zsófi volt 
bent az ügyészségen, ahol Józsit fogva tartják, ö most ráér, tart még 
a téli szünidő. A csomagot az őröknek lehet csak odaadni, mert előbb 
átkutatják, nincs-e benne levél, üzenet vagy olyasmi, amit nem enge
délyeznek. Beszélni nem mindig lehet a foglyokkal. Néha igen, néha 
nem. Sokáig váratják a hozzátartozókat, míg a csomagot beadhatják, 
utána új várakozás kezdődik. Az utcán állnak olyankor. Jó sokan per
sze. Az ügyészség a Megye utcában van. Az csöndes utca, de mégis
csak járnak arra emberek, és mindig olyan nagyon megnézik a kapu 
előtt várakozókat. Ők is megnézik a járókelőket, és figyelik, ki ho
gyan néz rájuk. Szánakozva? Megvetéssel? Gyűlölettel? Egy-egy pil
lantás is elárulja, ki milyen ember, kihez húz, kivel érez. Akinek 
börtönben van a hozzátartozója, az maga is olyan egy kicsit, mintha 
börtöntöltelék volna.

Zsófinak csak egyszer sikerült beszélnie Józsival, akkor is csak rö
vid ideig, és nem is voltak maguk, ott volt az őr is és még több fo
goly. Nem is nagyon tudtak mit mondani egymásnak. A szavaknál
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többet ért, hogy látta Józsit, abból többet értett. Józsi megsápadt a 
börtönben, soványabb is, de pillantása, nevetése olyan, mint azelőtt.

Még arra is volt szeme, hogy észrevegye az új cipőt húgocskája 
lábán, és megdicsérje, hogy milyen kényes-fényes:

- No, ebben akár férjhez is mehetnél! No, várj csak, én meg majd 
rakott szoknyát veszek neked, csak eresszenek el egyszer a jó embe
rek innen!

Aztán Ibike iránt érdeklődött. Hogy nem haragudott-e aznap, ami
kor ő nem tudott érte visszamenni? Ki kísérte haza? Anti?

Amikor másodszor vitt be neki csomagot, akkor nem beszélhetett 
Józsival, hanem valami más történt. Ahogy ott álldogáltak, várakoz
tak, még a csomagbeadás előtt, feltűnt neki egy leány; kendőjébe ta
kart csomaggal álldogált ott, akár a többi. Azért tűnt fel neki, mert 
az a lány olyan nagyon szép volt, hogy rá kellett nézni nemcsak Zsó
finak, de mindenkinek. Nem volt az se szőke, se barna, hanem mind 
a kettő, olyan színe volt a hajának, mint némelyik rozsdás falevélnek 
ősszel, amikor rásüt a nap. A szeméről sem lehetett biztosan tudni, 
hogy kék-e vagy inkább ibolyás, sőt zöldes. Ahova nézett, ahogyan 
nézett, olyan volt a szeme. Valami nagyon fénylett az a szempár, 
méghozzá aranyos fénnyel, a fénytől nem látszott a színe. De nem
csak a hajától meg a szemétől volt ilyen nagyon szép, hanem az arca 
színétől is, mert az meg olyan volt, mint a meleg porcelán. Rózsaszínű 
és fehér, mintha festették volna, de festeni nem lehet olyan puhán és 
finoman. Magas volt és karcsú, a dereka puha és vékony, de a válla 
erős. No, hát ilyen szép lányt igazán ritkán láthat az ember. Az is
kolában a negyedikes Mudri Kornéliát tartják a legszebb lánynak, de 
az elbújhat mellette. Igaz, ez már idősebb is annál, megvan már talán 
tizenhat vagy tizenhét is. Zsófi alig tudta róla levenni a szemét. És 
még valami kis büszkeséget is érzett, ahogy nézte. Mert hiszen itt állt 
velük, közöttük, és a járókelők, akik máskor mindig úgy végignézték 
őket, most mind csak ezt az egy lányt csodálták. És nem volt a sze
mükben se szánakozás, se káröröm, se megvetés. Csak csodálat, és 
még talán irigység is. Akárkihez jött is ide ez a lány, akihez jött, azt 
nem ke!! sajnálni, hanem inkább irigyelni, még akkor is, ha be van 
csukva. Mindannyiukra dicsőséget hozott ez a lány azzal, hogy ott vi
rult közöttük. Pedig szegény lány volt. Kitaposott cipőt, vastag haris
nyát viselt, sokat mosott flanellruhát és hozzá szűk, rövid, vékony
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kabátot, amit már réges-régen kinőtt. A ka
bát tetejére még berliner kendőt kanyarított, 
abba ölelte bele a csomagját.

Topogott ő is a hidegben, mint a többiek, 
és néha-néha erősen ránézett Zsófira. Talán 
azért, mert észrevette, hogy Zsófi annyira 
gyönyörködik benne? Hiszen akkor a töb
biekre is ugyanúgy visszanézhetett volna, 
de nem. Csak Zsófit figyelte és nézegette. 
Aztán egyszerre csak odajött egészen mellé, 
és megszólította:

- Te, ugye, a Jakabék Zsófija vagy?
Zsófi csak intett, hogy igen.
A szép lány akkor körülnézett, és egészen csöndesen azt mondta:
- Akkor az volna jó, ha egyszerre adnánk be Józsinak a csomagot. 

Mert hátha külön nem veszik be. Az én nevem Ilonka... Téged én 
mindjárt megismertelek.

- Miről? - kérdezte Zsófi.
- Hát mert Józsi mondta, hogy fekete hajad van és két hosszú 

copfod - nevetett Ilonka.
Zsófi is mosolygott. Hogyan is lehet az, hogy ő mindjárt nem ta

lálta ki mindezt? Tudhatta volna, hogy ez a lány nem is jöhetett más
hoz, csakis az ő Józsijukhoz.

Hozzáfogtak, hogy egyet csináljanak a két csomagból. Ez nem is 
volt olyan könnyű. Ilonka csomagja volt nagyobb papirosban, és spár
gával is át volt kötve. Ilonka nekivetette a hátát a falnak, a térdét 
egy kicsit behajlította, arra tette a csomagot. Zsófi fogta, hogy le ne 
essen, azalatt Ilonka kioldozta a spárgát. Aztán óvatosan szétnyitotta 
a papirost. Zsófi látta, hogy mi van a csomagban. Egy kenyér, ügye
sen kettévágva, a két fele közé beillesztve egy darab szalonna, hogv 
össze ne zsírozza a ruhaneműt és a dohányt. Mert meleg ing is volt a 
csomagban meg cigaretta.

Zsófi a maga csomagját rátette ennek a tetejére, aztán óvatosan, 
üggyel-bajjal újra ráhajtották a papirost. Nem érte át egészen, de az 
nem baj, mert Zsófi csomagja is papirosban volt. Az a fő, hogy a spár
ga átérte. Nem kell nagyon összekötni, úgyis kibontják. És most már 
Ilonka fogta a jó nagyra nőtt csomagot.
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- Fogjuk kctten - ajánlotta Zsófi.
De Ilonka csak nevetett, a fejét rázta.
- Majd ha beveszik, akkor te add oda - súgta.
Úgy is lett. Amikor kinyitották a kis kaput, és beengedték őket, ak

kor Zsófi vette át a csomagot. Ilonka ott állt mögötte, együtt lesték, 
hogyan húzza le róla gorombán az őr a spárgát, még a papirost is el
szakította. Bcleturkált jól, aztán odébb taszította egy asztalon. Zsófi
nak elszorult egy kicsit a szíve. Majd még szétesik az a csomag, ho
gyan adják oda Józsinak a szakadt papirosban? De hát nem lehet ten
ni semmit. Meg se tudják, hogy megkapott-e Józsi mindent, vagy 
nem.

Aztán hamarosan elzavarták őket, hogy ne várakozzanak itt, ma 
nincs beszélgetés. Együtt indultak lefelé a lejtős Megye utcán. És ami
kor már egy kicsit eltávolodtak a börtönépülettől, Ilonka azt súgta:

- Tettem bele egy kis levelet is.
- Hova?
- Hát a kenyérbe... Kivágtam egy darabot, aztán kovásszal visz- 

szaragasztottam.
- Ti hol laktok? - kérdezte Zsófi.
- Mi a Zerge utcában - felelte jó szívvel Ilonka. - Édesapám is 

égető. Én meg Janitokat is ismertem - tette hozzá, mert hiszen úgyis 
tudta, Zsófi nemcsak arra kíváncsi, hogy ők hol laknak, hanem még 
sok mindenfélére. Hogy kicsoda ő, mióta ismeri Józsit. így hát elmon
dott hamarjában még néhány fontos dolgot. Ö, Ilonka, amikor még 
egészen kislány volt, ebédet vitt a porcelángyárba az apjának, és ak
kor ismerkedett meg Józsival, mert az ott dolgozott az apja mellett. 
És onnan ismerte Janit is. Józsi, mielőtt elvitték volna katonának, már 
több mint egy fél évig járt hozzájuk. Aztán írt neki a frontról, sok-sok 
tábori lapot, ö, Ilonka, is írt. Habár a szülei mondták neki: ő még 
fiatal ehhez, meg Józsi is. De hát arra nem volt fiatal Józsi, hogy el
vigyék katonának?

- Te hány éves vagy? - érdeklődött ismét Zsófi.
- Tizenhat múltam - felelte Ilonka sóhajtva. Miért sóhajtott? So

kallja vagy keveselli az éveit? Nem, nem emiatt volt a sóhajtás. Ha
nem azért, mert ő egyetlen gyerek, a szülei őt nagyon féltik. Azelőtt 
mindig az volt a kifogás, hogy túlságosan fiatalon kezdett el Józsival 
együtt járni, most meg már azt mondják: itt az ideje, hogy menne



férjhez. Kérője is volna, egy kőművesnek a fia, onnan a Zerge utcá
ból, de ő, akármi lesz, megvárja Józsit.

Aztán újra sóhajtott, és még azt mondta:
- Az a baj, hogy én, tudod, nem tanultam semmi szakmát, a szü

leim engem nem engedtek sehova se. Pedig akkor nekik is könnyebb 
volna, meg nekem is. Mert az édesapám már beteges, nem bírja úgy 
a munkát, nincs már a kemencénél, gyönge a szíve. A csiszolóba tet
ték, de ott mit keres? Alig valamicskét.

- És akkor hogyan tudtál mégis csomagot hozni?
- Hát segítek egy asszonynak, aki batyuzni jár... ő szólt, hogy 

nem járnék-e vele, hát miért ne? Ott lakik az is nem messze tőlünk. 
Sót meg petróleumot viszünk ki cserélni, azért kapunk lisztet, zsírt, 
mézet. Aztán a néni nem bírja már a cipelést. Fukar ám nagyon, re
meg a keze, ha levág egy darab szalonnát a segítésért, de azért mégis 
jobb a semminél. Mindig alkuszik velem, hogy amikor segítek neki, 
úgyis ő ad enni, meg minden. Kifizetne egy darab túróval, ha hagy
nám. De nem hagyom.

No, Zsófi most már majdnem mindent értett. Sokat cipelhette ez a 
szegény, szép Ilonka a petróleumos kannát meg a sózsákot, amíg meg
kereste a szalonnát, a kenyeret, a cigarettát meg a többit, amit Józsi
nak bevitt. Ezért már az első szempillantásban szívébe zárta ezt a 
lányt, aki tulajdonképpen sógornője őneki. Majdnem a sógornője. 
Vagyis majdnem a testvére. De nemcsak ezért szerette meg mindjárt 
Ilonkát, hanem azért is, mert öt évvel idősebb létére úgy beszélt vele, 
mintha egyformák lennének, sőt mintha kettőjük közül Zsófi lenne a 
különb, egyszerűen azért, mert tanul, mert polgáriba jár.

- Józsi mondta, hogy te milyen jó tanuló vagy - és ezt valóságos 
áhítattal ejtette ki. - Hogy szeretsz tanulni, és mindig tiszta kitűnő a 
bizonyítványod.

Érzett a hangján, hogy milyen szívből bámulja ezért Zsófit. Mert ő, 
sajnos, nem szeretett tanulni soha. Nem is gondolt rá, hogy egy lány
nak is érdemes. De Józsi megmagyarázta neki, hogy éppen úgy érde
mes, mint egy fiúnak. Ha ö annak idején tanul, ha elvégezte volna a 
polgárit, vagy legalábbis rendes írása volna, akkor elmehetne most 
üzletbe vagy akár irodába is, nem mondhatnák a szülei, hogy az ő ke
nyerüket eszi, és várhatna akármeddig Józsira.

- így is várhatsz - vigasztalta Zsófi. - Hiszen keresel,
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Mert ő meg azért csodálta Ilonkát, hogy így feltalálta magát; nem 
röstellte még azt sem, hogy egy kofához álljon be csomaghordónak.

De Ilonka megint csak sóhajtott. Ez nagyon is bizonytalan kenyér!
Ha a kofa valamiért megharagszik rá - például azért, mert ma Józsi 
csomagja miatt nem ment ki vele a piacra -, akkor egyszerűen elker
geti. De elkergetheti azért is, mert kap még olcsóbb segítséget is, aki 
beéri azzal, hogy enni ad neki.

- A piacra is ki szoktál vele menni?
- Szerdán és szombaton - felelte Ilonka -, mindig megtalálsz a 

Búza téren. Ott szoktunk árulni a Szegény Jancsi boltja előtt. Tudod, 
hol van? Ha eljössz velem, megmutatom. Úgyis oda akarok menni, 
mert hátha még kinn van az öregasszony, akkor legalább segítek neki 
a kosarakat hazavinni.

De bizony a delet is elharangozták már, a Búza térről már mind el
mentek a kofák, csak a másik oldalon, a tetűpiacon nyüzsgött a nép. 
Ott még folyik a vásár, de az élelemféle mind elfogyott. Persze hogy 
azt elkapkodják! Csak a letaposott hó mutatta, hol tülekedett a sok 
ember, meg a szemét és hulladék, ami itt maradt utánuk. Egy öreg 
koldusasszony szedegette össze a fagyos káposztalevelet, megfekete
dett sárgarépát. Egy papirosról pedig - nézni is rossz volt - lenyalo
gatott valamit. Talán zsír vagy vaj lehetett benne.

- Meg kéne valahol melegedni - mondta Ilonka. Hiszen reggel óta 
kint ácsorognak a hidegben.

- Gyere el mihozzánk, én majd befűtök. Van tüzelőnk.
De Ilonka a fejét rázta. Az nem való, hogy ő oda elmenjen, ő még 

nem gyűrűs menyasszony. Hanem inkább azt ajánlotta, menjenek a 
kisállomásra, az nincs messze ide, ott van mindjárt a régi temetőn túl. 
Talán meleg van a váróteremben, ott leülhetnek, nem szoktak sokan 
lenni.  

Zsófi is ráért, hát elmentek a kisállomásra. Legalább később gyújt 
be otthon, kevesebb fogy. Nem volt éppen meleg a váróteremben, de 
azért jól el lehetett itt üldögélni. Sokan voltak benne. A kisállomá- 
son mentek át a vonatok a bányatelepek felé, a távolabbi bányászfal
vakba, és innen valamivel olcsóbb is a jegy, mint a nagyállomásról. 
És ide jönnek a szénnel megrakott tehervonatok is.

Leültek a sarokban, mentői messzebbre az ablaktól és az ajtótól is. 
Ilonkának volt a zsebében egy kis napraforgómag. Azt eszegették és
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beszélgettek. Nagyon sok beszéinivalójuk volt. És csupa olyan, amit 
az egész világon csakis ők ketten beszélhettek meg egymással. Zsófi 
Ilonkával és Ilonka Zsófival.

Zsófi Ilonka szavaiból azt látta, azt érezte, hogy az ő Józsijuk bi
zony nagyon büszke a családjára. Józsi oltotta be Ilonkába ezt a nagy, 
igaz tiszteletet az ő családjuk iránt. És miért? Miért tiszteli őket olyan 
nagyon Ilonka? Annyira, hogy ei se mer jönni hozzájuk, majd csak 
akkor, ha Józsi elérkezettnek látja az időt, és elhozza. De hiszen ők 
éppen olyan munkáscsalád, vagy még talán szegényebbek is, mint 
Ilonkáék! Igen, okvetlenül szegényebbek, mert kivette Ilonka szavai
ból, hogy őnekik, Kovacsicséknak - így hívják őket saját házuk 
van a Zerge utcában. Kicsi ház, de téglából van építve, kétablakos 
szobájuk van az utcára, konyha, kamra, pince, minden van hozzá, 
nem is nedves. (A Zerge utca magasan van, a város felső részén, egé
szen közel a Hegyalja utcához, azon túl már az erdő kezdődik. ) Jakab 
János mindig csak napszámos volt, egész életében. Olyan munkásem
ber, aki semmihez sem ért és mindenhez: kőművesmunkához, lóhoz, 
rakodáshoz, zsákoláshoz, földhöz. Ilonka édesapja pedig égető, jól 
kereső szakmunkás. Miben állnának, miben állhatnak Jakabék Kova- 
csicsék felett? Ilonka szerint abban, hogy Jakabék mindenekfelett 
tisztelik a tudást és tanulást. Ha nem is taníttathatták a gyerekeiket 
- hiszen négy volt nekik, és nagyon szegények voltak -, azért a család 
minden tagja iparkodott tanulni. Józsinak is milyen szép írása van! 
És ki tudja fejezni azt, amit gondol és érez.

És Jani? Jani meg egyenesen művész volt, mondta Ilonka.
- De Anti, látod, nem szeretett tanulni.
- Hát az az egy... De azért az is okos.
- Ki mondta? Nem is ismered.
- Józsi mondta - felelte áhítattal Ilonka, őneki az olyan, mint a 

szentírás.
Zsófi elgondolkodott.
És mialatt gondolkodott, Ilonka megint valami nagyon különö

set mondott:
- Azt hiszed, nem tudom? Józsit azért csukták be, mert olyan 

okos... És ha a szegény ember olyan okos, mint ő, attól félnek az 
urak. Mert ha minden szegény ember olyan okos lenne, akkor az urak 
nem tudnának a mi eszünkön túljárni.
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Zsófi úgy találta, hogy ebben nagyon sok az igazság. Még akkor 
is, ha Ilonka szerelmes Józsiba, és bizonyára még sokkal okosabb
nak, jobbnak, szebbnek látja, mint amilyen. Ha egy lány úgy sze
let egy fiút, mint ahogy ez a szép Ilonka szereti Józsit, akkor az a 
fiú a lány szemében mindenki másnál többet ér. De hát ez egyálta
lán nem baj, sőt még szép is, jó is. Zsófinak legalábbis nagyon tet
szett. Van-e annál nagyobb boldogság, mint ha valaki a világon 
mindenkinél jobban szeret valakit? Ugye, nincsen? Ennek a Józsi
nak szerencséje van, ez már megtalálta a maga királykisasszonyát. 
Ilonka szemében Józsi is királyfi, de még annál is több. A királyfiak 
királya.

- És mit szólnak a szüleid ahhoz, hogy Józsi le van csukva? — 
kérdezte Zsófi.

- Mit szólnakl Akármit szólnak, én nem törődöm vele.
- Biztosan nem mondják, hogy az okossága miatt csukták le.
- Azt ők is tudják, hogy okos - felelte Ilonka. - De édesapám 

azt mondja, a szegény embernek csak bajt csinál az, ha okos. Ő azt 
mondja, hogy Józsi túl okos. És az baj. Meg hogy elbizakodott. A 
fejébe szállt a dicsőség. És úgyis csak ő húzza a rövidebbet, mert 
még eddig minden szegény ember megjárta, ha az urakkal ujjat hú
zott. Egy fecske nem csinál nyarat, azt mondja.

- És te? Mit mondsz erre? - érdeklődött kíváncsian Zsófi.
- Semmit. Én buta vagyok ehhez.
- Dehogyis vagy te buta! - mondta Zsófi őszintén.
- Majd ha Józsi kijön, akkor tanít engem...
- Mire?
- Midenfélére. Hiszen még rendesen írni és olvasni se tudok. Csak 

két osztályt jártam. És Józsi azt mondja, írás és olvasás nélkül senki 
nem lehet meg. Könyveket kell olvasni. Én még a moziban se ér
tek meg semmit, mert olyan gyorsan elkapják a feliratot, hogy nem 
bírom kibetűzni.

- Én még nem voltam moziban.
- Vasárnap elmegyünk együtt - ajánlotta mindjárt Ilonka. - És 

te olvasod hangosan.
- De nekünk nem szabad moziba menni - mondta Zsófi. - En

gedélyt kell kérni rá, de most nem kérhetek, mert szünet van. És 
nem is nagyon szokták megengedni. Meg nekem pénzem sincs.
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- Ej, hát egyszer eljössz, mi van abban? Nem tudják meg. És 
majd én megveszem a jegyet. Szombaton reggel gyere ki a Búza térre, 
akkor ott leszek biztosan, és majd megbeszéljük.

- És milyen a mozi?
- Olyan, mint a fénykép, de mozognak rajta az emberek. Megy 

a vonat, még a füstje is látszik, a lovak is szaladnak. Nagyon érde
kes, majd meglátod. Józsival voltunk sokszor.

- Ha akarod - mondta Zsófi -, én is taníthatlak, amíg Józsi nem 
jön haza. Írásra meg olvasásra meg történelemre. Földrajzra is.

- Az jó volna - csillogott Ilonka gyönyörű szeme. - Józsi mondta, 
hogy gömbölyű a föld... De ezt én nem tudom elgondolni. Meg 
hogy a csillagok... hogy azok igazában olyan nagyok, hogy... Rá
férne minden ember, aki a földön él, sőt még annál több is.

Zsófinak valami a torkát szorította. Hiszen ő úgyis tanárnő lesz 
... És mennyi mindenre meg tudná tanítani Ilonkát már most is! 
Hogy ragyogna az a szép szeme, ha verseket olvasna és magyarázna 
neki! És ő azt meg tudná tenni.

- Hát tanuljunk - mondta.
- Nem lehet - felelte Ilonka. - Hát hol tanuljunk? Hozzátok én 

nem megyek.
- Hát akkor én elmegyek hozzátok. Elmegyek szívesen.
- Azt sem lehet - rázta megint a fejét Ilonka. - Anyám kine

vetne. őneki az csak bolondság, ő se tud írni meg olvasni, mégis 
megvan, azt mondja. Mégis fölnevelt engem. Meg idő sincs. Hol
nap meg holnapután falura megyek az öregasszonnyal. Aztán heti
piac. Vasárnap meg otthon kell segíteni. Ez a legnagyobb baj, hogy 
nincs hol tanulni.

Zsófi elszontyolodott. Törte a fejét, de hiába. Csakugyan, hát 
hol tanulhatnának? Vasárnap őnáluk se lehet. Még akkor se, ha 
Ilonka mégis eljönne hozzájuk. Mert otthon vannak a többiek is, 
és talán még ők is nevetnének. Hogy ő, Zsófi, tanítja ezt a nagy 
lányt. De hiszen úgyse jön el! És akkor hova menjenek? Se égen, 
se földön nincs olyan helyecske, ahol ők ketten tanulhatnának.

- Tudod mit? - mondta csüggedten, de mégis egy kis reményke
déssel. - Tavasszal, ha zöld lesz minden, és süt a nap, akkor ki
mehetünk néha a régi temetőbe. Ott nagyon szép ám. Leülünk egy 
kriptára, és együtt tanulunk.



- Tavaszra hazajön Józsi - mondta Ilonka nyugodt meggyőződés
sel.

- Azért tanulhatunk.
- Jó - mondta Ilonka, és felkelt. - Most már menjünk, mert ha

zajön apuskám, és elver, hogy hol voltam ilyen sokáig.
- Téged megvernek? - kérdezte Zsófi megdöbbenve.
- Apuskámnak hamar megárt a bor. Ha csak két pohárral meg

iszik, már vége - mondta szomorúan, de valami különös nyugalom
mal. - Az égetők mind isznak - tette hozzá. - De Józsi nem. Ak
kor hát szombaton csak gyere... tudod...

Zsófinak a régi temetőn kell keresztülvágnia, és már otthon van. 
Ilyenkor, amikor havas az idő, majdnem olyan szép a régi temető, 
mint nyáron. Mások is járnak rajta keresztül, az utacskák szépen ki 
vannak taposva. Az ágakon meg a kripták düledező, régi vaskerí
tésein vastagon megül a hó. A sírkövek mind kucsmát viselnek meg 
subát a vállukon. A kápolnánál hógolyóztak, őt is megdobták, 
meg is ijedt, épp a háta közepét találták el, még a lélegzete is el
állt tőle. De azért nem eredt futásnak, ne vegyék észre a fiúk, hogy 
ilyen gyáva. Egy-két hógolyóba nem lehet belehalni. Sokkal rosszabb 
az, hogy csúnya szavakat is kiabálnak. Mindig kiabálnak. Nemcsak 
neki, akárkinek, aki arra megy. Ezek már régi szokások itt az Óte- 
mető utca környékén.

Az ő fiútestvérei sohasem beszélnek durván. Még Anti se beszélt 
úgy soha. Hisz épp azért nem szeretett iskolába járni, mert a töb
biek durvák voltak. Most ezen elgondolkodott. Igaza lehet Ilonká
nak. ök nem olyanok, mint a többi. Az ő apja nem iszik, és nem 
üti meg a gyerekeit soha. A mama, az néha igen, de édesapa nem. 
A fiúkat sem, nemhogy a lányát.

Most elkezdett szaladni, pedig már régen elmaradtak mögötte a 
hógolyóval dobálózó fiúk. Futott, pedig senki se kergette. Eszébe 
jutott, hogy mindent elkészít, tüzet rak, vizet hoz, kitakarít, mire a 
mama hazajön, hadd örüljön. Felmossa a konyhát, a fiókokat is ösz- 
szerakja. A boldogság és büszkeség, hogy őneki ilyen családja van, 
forró buzgalommá változott át a szívében.

Söpört, szellőztetett, mosta a követ. Az ablakot is lemosta volna, 
de azt sajnos most nem lehet, be van fagyva. Az asztalfiókot ki
vitte az udvarra, kirázta belőle a morzsákat, kitörölgette, mindent
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elrendezett, A tüzet még nem gyújtotta meg, csak bekészítette a fát. 
Nem, nem égeti hiába, neki így is jó, majd csak négy órakor gyújt 
be, hogy akkorra legyen meleg, mire a többiek hazajönnek.

Magára terítette a mama rongyos kendőjét, lábát belecsavarta 
édesapa régi, rossz katonakabátjába, úgy ült le az asztalhoz, és elő
vette iskoláskönyveit.

A jövő héten újra iskolába kell menni, és ő nem is tanul mosta
nában. Amióta Ibi nem jár be hozzájuk, azóta elő se vette a köny
veket.

Csak olvas. Már háromszor elolvasta „A jövő század regé- 
nyé”-t, amit Józsi a betegsége alatt hozott neki. Pedig tanulni kell, 
tanulni. Az egész világ nem egyéb, csak egy nagy, nagy tanulnivaló; 
olyan, mint a mesebeli kásahegy, amin át kell rágnia magát. És most 
nagyon meg is jött hozzá az étvágya. Csak aki sokat tanul, az tudja, 
mitől forognak a csillagok, és hogyan kell boldognak lenni.

Másnap reggel csak épp azt várta meg, amíg édesapa és Anti el
indult a munkába, máris felkelt, pedig még csak hat óra volt. Már 
előbb is felkelt volna, csak hát kicsi a konyha, nem férnek el benne, 
ha mind egyszerre sürögnek-forognak. A mama még így is rácsodál
kozott, amikor látta, hogy a harisnyáját húzza.

- Hát téged kidobott az ágy? Minek kelsz fel? Nem égetheti az 
ember egész nap a tüzet hiába.

- Kimegyek Bányatelepre - felelte Zsófi.
- És minek?
- Ibihez, tanulni.
- Hát azért várd meg, míg kivilágosodik.
A mama is elment hamarosan, hiszen őneki ki kell tisztítania a 

kályhákat, és még egy szobát is ki kell takarítania addigra, mire a 
malmosék felkelnek.

Zsófi megmosdott, felöltözött, összekészítette a könyveit. Ibiék- 
nél biztosan meleg lesz. Akármilyen szegények, nekik van elég tüze
lőjük, hiszen bányász az édesapja.

Hét órakor már majdnem világos volt Elindult Hideg volt Most 
kelt föl a nap. Óriás vörös golyója ott állott a vasúti töltés fölött. 
Mert itt jó darabon sík vidéken vezet az út. Zsófi még sohasem járt 
Bányatelepen, de azért tudta, hogy merre kell menni. A fekete szén
por is mutatja az utat a fehér havon. Mert erre szekereken is hord-



ják a szenet a városba, és azokról mindig lehullik, lerázódik vala
mennyi.

Fekete és fehér az egész vidék. Fekete füstöt fúj a fehér égre a 
Kokszoló és a villanytelep kéménye. Fekete vonat szalad végig a töl
tésen. És a sok fehérre, feketére rózsaszínű fényt vet a vörös téli
nap

Hogyan csinálják a villanytelepen a villanyt? Szénből csinálják, 
de hogyan, azt nem tudta. Itt, egy kőhajításnyira a porcelángyár 
mögött, füstöl a Kokszoló. Hatalmas gyár. A nevét már akkor meg
tanulta, amikor még csak három éves volt, hallotta a többi gyerek
től. De hogy miféle gyár az igazában, hogyan és miért csinál a szén
ből kokszot, azt máig sem tudja.

Az út emelkedett. Ahogy felért a dombra, jobb kéz felől, a 
völgyben megpillantotta a hatalmas, piros téglás aknaépületet. Olyan 
nagy, hogy közelinek látszik. Miért építették vajon olyan magasra? 
Hiszen a bánya a föld alatt van. Milyen mélyen lehet a bánya? Még 
ezt se tudja. Pedig Józsi ősz óta itt dolgozott, ő csak igazán meg
mondhatta volna, ha megkérdi tőle.

De jó is volna egyszer lemenni a bányába! Ő nem félne. Látni 
szeretné. Mindent szeretne látni. Meg is kérdi Ibitől, hogy volt-e 
már odalent.

Asszonyok és gyerekek álltak sorba egy üzlet előtt, azoktól kér
dezte meg, hogy hol laknak Ibiék. Egy kislány mindjárt kilépett a 
sorból, mondta, hogy ő majd elvezeti, de közben okosan odaszólt, 
hogy majd engedjék ám vissza a helyére. A kislány Ibi egyik húga 
volt, hasonlít is rá. Elvezette Zsófit egy különös, kopár, szomorú 
kis utcába. Nem volt itt egyetlen fácska sem, még ház is csak kettő, 
jobbról és balról egy-egy, de pontosan egyformák, és olyan hosz- 
szúak, hogy alig győztek végiglépkedni közöttük. Hányan lakhat
nak benne? Nehéz volna megszámolni. Csak az esőcsatorna válasz
totta el egymástól a lakásokat, és a konyhaajtók mindjárt az utcá
ról nyíltak.

- Itt lakunk - mondta Ibi húgocskája, rámutatott egy ajtóra a sok 
közül, és mindjárt vissza is szaladt.

Ibike meglepődött és megörült, amikor meglátta Zsófit. Mindjárt 
bemutatta az édesanyjának is. Ott volt a konyhában még három ki
csi gyerek; csöndben kellett lenniök, mert az édesapjuk nemrégen
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jött haza, éjjeli sihtában dolgozott, most alszik odabent a szobá
ban.

- Mi hír van a bátyádról? - érdeklődött Kék néni. ő is ismerte 
Józsit, hiszen sokszor egészen hazáig kísérte Ibikét

Zsófi elmesélte, hogy járt bent nála, csomagot is vitt neki. Még 
azt is elmesélte, hogy menyasszonya van. Aranyszemű és aranyszívű, 
szép lány.

- Hát Szamossy Klárival mikor beszéltél? - kérdezte egyszerre 
csak Ibike. - Azóta is volt nálatok?

- Hogyisne! - tört ki a tiltakozás Zsófiból olyan hangosan, hogy 
szája elé kapta a kezét, úgy csendesítette le magát, nehogy Ibike 
apja felébredjen. Azt se tudta, hol kezdjen a mesélésbe, hiszen any- 
nyi minden történt azon a karácsony előtti napon. Legelőször is azt 
mondta el, hogy hazahozta ám a pruszlikos babát, haza ő...

- Hála istennek - ragyogott fel Ibike szeme, mintha azóta egy
folytában semmi más nem nyomta volna a szívét, csakis Zsófi ba
bájának sorsa. Zsófi aztán töviről hegyire elmondott mindent, még 
azt is, hogy a méltósága aprósüteményt szaggatott a konyhában. És 
hogy Klári titokban járt ám akkor őnáluk, a mamája nem tudott 
róla. Akkor tudta meg! Ö, Zsófi, árulta be, nem akarattal, dehogy. 
Tehet ő arról, hogy Klári hazudott a mamájának?

- Biztosan jól elverték - tűnődött Ibike. Nem, nem volt káröröm 
a hangjában, de sajnálkozás se sok. - Buta az a Klári - tette hozzá. 
- Nagyon buta!

Zsófi meglepődött ezen.
- Hisz olyan jó tanuló!
- Akkor is buta - erősítette Ibi komolyan. - Nem minden jó ta

nuló okos - magyarázta. - Klári csak magolni tud. De mást semmit. 
Majd meglátod, ha te nem tanulsz vele, nem lesz már tiszta kitűnő.

Ez nagyon hízelgett Zsófinak, de mégis tiltakozott, már szerény
ségből is.

- Dehogyisnem... Olyan szigorú annak a mamája!
- Csak magolni tud az - erősítette Ibike. - De gondolkodni nem! 

Majd meglátod, hogy mire megy nélküled. Azért kellettél te azok
nak... Hogy tanulj a lányukkal. Hát nem vetted észre?

Nem, Zsófi erre igazán sohasem gondolt. De most, hogy Ibike 
mondja, mintha lenne valami a dologban. A méltósága mindig csak



azon volt, hogy csinálják együtt a leckét. No, ha így van, annál jobb. 
Akkor legalább nem tartozik nekik semmivel.

Tanulni bizony nem sokat tanultak ezen a délelőttön. De hát az 
nem nagy baj.

A tanulnivalót ők már pótolták a szünidő előtt Ibikével. És nem
csak az a tanulás, amit a könyvből olvas ki az ember. Nem! A 
könyvekben nincs benne minden, ami az élethez szükséges. Ahhoz, 
hogy egy gyermek felnőjön, és emberré váljék, sok minden egyébre 
is szüksége van. Sok olyan dolgot is meg kell értenie, amit az isko
lában nem adnak fel leckének.

Zsófi egyszerre csak megkérdezte Ibikét, miért építik az aknát 
olyan magasra, amikor pedig a bánya a föld alatt van.

Ibike összenézett a mamájával.
- Hát mert úgy kell - felelte.
- De miért?
Ibike csak vállat vont. Nem tudta.
- Te voltál már a bányában? - érdeklődött tovább Zsófi.
De Ibi ezen csak nevetett egyet.
- Dehogyis... Hogy lettem volna? Nőket nem is engednek le, 

mit gondolsz? Azt tartják, hogy az szerencsétlenséget hoz...
- Babonaság - mondta erre Zsófi.
De Ibike ezen is csak nevetett. Babonaság vagy nem, mindegy. 

Az asszonyoknak és lányoknak nem is jut ilyesmi az eszükbe. Mi
nek menjenek le? Mi dolguk van ott őnekik? Kék néni meg is 
mondta: őneki bányász volt az apja, a férje is bányász, de bizony 
ő még álmában se gondolt arra, hogy leszálljon az aknába. Nincs 
az a kincs, amiért ő oda akár egyszer is lemenne.

- De miért? - csodálkozott Zsófi.
- Nem is mernék - felelte Kék néni. - Sötét van ám odalent!
- Én mernék! - mondta Zsófi.
- Te csak úgy gondolod - vetette ellene Ibike. - A negyedik 

szint, ahol most édesapám feltáráson van, igen mélyen van ám... 
Igen-igen mélyen... Még a kas is elfárad, míg oda leér, meg onnan 
felhozza őket.

- Hány méter mélyen van? - érdeklődött Zsófi.
Ibike ezt nem tudta. Száz méter? Ezer méter? Fogalma sincs róla.
- És mi az a feltárás?



Ibike ezt sem tudta. Feltárás, az feltárás. Úgy mondják.
- Én akkor is le mernék menni, ha ezer méter mélyen van - ma- 

kacskodott Zsófi. - Ha a férfiak le mernek menni, akkor én is.
Ibike csak mosolygott, nem ellenkezett. Minek? Mondhatja Zsófi, 

ha úgy tetszik neki. Úgyse mehet le, nem foghatja a szaván senki.
Zsófi csütörtökön is meg pénteken is kigyalogolt Bányatelepre. 

Délelőtt Ibikével tanult, délután meg otthon. Ismételték a régit, 
meg előre is olvastak a könyvből, verseket és elbeszéléseket.

Csak szombaton nem ment ki, mert akkor megkereste Ilonkát a 
piacon, és egész délelőtt ott maradt vele, hallgatta, mit beszélnek 
az emberek. Abból is tanul az ember. És vasárnap sem, mert akkor 
moziba mentek.

A mamának azt mondta, hogy egy lánnyal megy el, akivel a bör
tön előtt ismerkedett meg, amikor a csomagbeadásra vártak. Hi
szen ez igaz volt! A mama megkérdezte: hát annak a lánynak kije 
van benn? Zsófi erre is igazat felelt: a vőlegénye. Még egy harma
dikat is kérdezett a mama, mert mégiscsak tudni akarta, kivel megy 
moziba a lánya: annak a lánynak a vőlegénye miért van benn?

- Politikai - felelte Zsófi szakszerűen és önérzetesen. - Mint Józsi! 
- tette még hozzá egy kicsit szemtelenül és vakmerően. Hiszen ő 
nem a maga kedvéért titkolózott a mama előtt, hanem csakis Józsi 
és Ilonka kedvéért. Az ő dolguk, hogy a mamát beavassák, nem 
pedig Zsófié.

A mama ezek után el is engedte, csak azt kötötte a lelkére, hogy 
mozi után tüstént siessen haza, ne csavarogjon semerre. Még pénzt 
is adott neki a mozira, mert nem való, hogy az ember a más pénzén 
szórakozzék.

A moziban egy folytatásos filmet játszottak. Az első részt Zsófi 
nem látta, de így is nagyon érdekes volt. Először is, mert Ilonka el
mesélte, mi is történt az első részben. De ha nem mesélte volna, 
akkor is érdekes lett volna. Egy igen szép férfi játszotta a fősze
repet, nagy felleghajtó köpönyegben. Lovagolt erdőn és mezőn ke
resztül, utazott hajón, küzdött a banditákkal, és szerelmes volt egy 
gyönyörű nőbe.

Este otthon alig győzte mesélni, hogy mi mindent látott. Annyi 
kaland volt a filmben, hogy összekeverte. Szerencsére, mint kide
rült, Anti is látta a filmet, és mindig kijavította, ha valamit rosszul
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mesélt. Volt aztán olyan részlet is, amire mindketten másképpen 
emlékeztek, össze is vitatkoztak rajta. A mama csak nevetett, aztán 
elhallgattatta őket. Kijelentette: nagy butaság lehet az a mozi, ő 
bizony ilyesmiért soha nem adna ki pénzt.

De édesapának más volt a véleménye.
- Nem butaság az - mondta. - Inkább nagyon is jó találmány. 

Olyasmit láthat ott az ember, amihez máskülönben sohasem jutna 
hozzá. Mi is elmegyünk, mama, ahogy Józsink hazajön.

- Hogyisne! - tiltakozott a mama. - Más se hiányzik!
- Ránk fér egy kis művelődés - folytatta édesapa. - Holtig tanul 

a jó pap is. Én már, ha hiszitek, ha nem, repülőgépen is ültem...
- Amilyen bolond vagy! — csapta össze a kezét a mama borza- 

dozva. - Repülőgép! Én még nem is láttam olyat!
- Talán el se hiszed, hogy van olyan? - tréfált édesapa, és meg- 

veregette a mama kezét. Aztán elmesélte, hogyan szállt fel ő egy
szer a felhők közé, odakint Galíciában, amikor véletlenül olyan 
helyre került, ahol hadirepülők is állomásoztak. Az ember ne hal
jon meg anélkül, hogy amit lehet, ki ne tapasztalna. Utóvégre a hu
szadik században élünk. A huszadikban!

Büszkén ejtette ki ezt a szót, áhítattal. Anti és Zsófi ragyogva 
néztek rá. Unszolták, hogy meséljen arról: milyen volt a felhők fö
lött. Nem félt-e? De bizony félt egy kicsit, hanem azért ki lehet 
bírni. Megéri az a kis félelem a nagy érzést, a nagy szépséget, amit 
a repülés nyújt az embernek. Billeg és dörög a gép, az ember szé
dül; a föld is mintha ferdére billenne odalent, ami előbb alattunk 
volt, az most oldalt látszik meg elöl, sokszor meg éppen a fejünk 
fölött... Betyár dolog, nagyszerű dolog repülni.

Jó későig beszélgettek. Mert a mama sehogy se értette, hogyan 
szállhat fel valami, ami nehéz vasból van, nem átlátszó és súlytalan, 
a levegőbe, a semmibe? A mama azt sem érti, hogy a levegő is va
lami. Hát azt hogyan értené, hogy ellenállása van?

Zsófi dúdolgatva készítette el a táskáját, mielőtt lefeküdt volna. 
Holnap újra kezdődik az iskola. Bátran megy, bátran mehet, min
dent pótolt, amit elmulasztott, még tanult is hozzá sok mindent a 
hosszú téli szünidőben. És a tanulás olyan dolog, hogy evés köz
ben jön meg hozzá az étvágy. Mennél többet tanul az ember, annál 
több olyat fedez fel, amit még jó volna megismerni.
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Z S Ó F I ,  A  S Á T Á N

Reggel Ibike bejött érte, együtt indultak iskolába.
Hideg volt meg, alig világosodott. Ha kimondták egy szót, az tüs

tént fehér felhőcskévé változott a szájuk előtt. Zsófi eleinte a mo
ziról mesélt meg arról, hogy édesapja már ült repülőgépen. De ahogy 
a Búza teret is elhagyták - mert gyalog mentek -, egyszerre csak 
Ibike azt kérdezte:

- Most megint ott fogsz ülni Szamossy Klári mellett?
Zsófi szíve dobbant egyet. Mostanig nem gondolt erre, eszébe se 

jutott. Hamarjában nem is tudott mit felelni. Vállat vont.
- Hát tulajdonképpen - találgatta óvatosan Ibike - ti nem vagy

tok haragban. Igaz?
- Haragban nem vagyunk - felelte Zsófi kissé vontatottan.
Év elején, amikor Mater Marcella öt Szamossy Klári mellé ül

tette, nagyon büszke volt. Hát hogyne! Az elültetés, az fontos ese
mény minden iskolaév elején. Mater Marcella igen gondosan jelöli 
ki minden kislány helyét. Számít a növés is, hogy a nagyobbak ke
rüljenek hátra, a kisebbek előre, de számít azért más is. így például 
a más vallásúakat Mater Marcella mindig külön csoportba ülteti, 
hogy lehetőleg ne nagyon keveredjenek a többivel. És egészen kü
lön padsorban ülnek a bentlakó lányok is. A bentlakókra különös 
gonddal vigyáznak az apácák. Ha mégis úgy adódik, hogy egy bent
lakó mellé bejáró kislányt kell ültetni, akkor Mater Marcella kivá
laszt egy csendeset, jó magaviseletűt, el ne rontsa a báránykát.

Nem volt tehát véletlenség, hogy év elején Jakab Zsófit Szamossy 
Klári mellé ültette. Ezzel mintegy elismerte, hogy ők ketten jó ba
rátnők, és helyeslését is adta hozzá, annak ellenére, hogy Klári úri
lány, Zsófi pedig az Ótemető utcából jár be.

- Én a helyedben nem ülnék mellé - mondta Ibi. - ő árulta 
be a puskákat, nem?

- Ne félj - felelte Zsófi. - Énmiattam ott ülhet ítéletnapig, ak
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kor se szólok hozzá egyetlen szót se. Most már tudom, hogy 
milyen.

Ezzel már oda is értek az iskolához. A kövér Mater Karolina őr
ködött volna a csendre, ha bírt volna a lányokkal. De nem bírt. 
Ugyan ma neki is jó kedve volt; mintha nem is bánta volna, hogy 
a lányok egy kicsit pajkoskodnak. Szabó Irmus rögtön észrevette 
ezt - majd éppen ő szalasztja el az ilyen jó alkalmat a tréfára!

- Mit hozott a Jézuska Mater Karolinának? - érdeklődött álno- 
kul csillogó szemmel.

- Zsemmit - dörmögte az öreg apáca, - Hát magának?
- Énnekem - felelte nagy komolyan Irmus - finom édes pálinkát 

meg egy hordó borocskát.
A lányok kacagtak, mindenki megértette a célzást. Mater Karolina 

szerette az itókát, ez nem is volt titok. Névnapjára a jobb módú 
lányok mindig enni- és innivalót hoztak neki; úgy megrakták az 
asztalát tortácskákkal és üvegekkel, mint a többi apácáét virágok
kal.

- Nagy akazstófavirág maga, Irmuzs - fenyegette meg a pajkos 
lányt görbe barna ujjával. De nem haragudott, ez abból is látszott, 
hogy a keresztnevén szólította. - Azstán miért nem hozsott nekem 
is belőle? - folytatta a tréfát, és döcögve nevetett. Ibike beállt a 
párja, Láng Boriska mellé, Zsófi meg ott állt külön. Mert ilyenkor 
még nem állnak olyan szigorú sorba a lányok, de azért mindenki 
tudja, hol a helye. De Zsófi hova álljon? Őneki Klári a párja; ott 
áll most is a lépcsőnél, ahol szokott. No, majd ha elindulnak, akkor 
Zsófi is odaáll, addig cselleng. És lopva figyelte Klárit.

Az nem nevetett a tréfálkozáson, csak egy kicsit mosolygott, mé
lázva vagy inkább unatkozva bámult a falra. Senkihez se szólt, ki
hez is szólna, hiszen nincs is barátnője. Zsófi most egyszerre úgy ta
lálta, hogy Klári igazában nagyon unalmas lány.

Jöttek a bentlakók lefelé a lépcsőn, Mater Marcella vezette őket. 
Elindultak a templomba. Ő is beállt a sorba, de nem szólt Klári
hoz, nem is nézett rá. No hiszen misére menet és mise alatt úgysem 
szabad beszélni.

Míg a többiek elhelyezkedtek, ő úgy tett, mintha magában imád
kozna, lesütötte a szemét, de azért mindent hallott, és lesütött szemé
vel is látta maga mellett Klári kabátját és csinos félcipőjét. Ugyan
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mit gondol magában? Semmit? Az 
nem lehet, az ember mindig gondol 
magában valamit, akár akarja, akár 
nem. De hogy Klári mit szokott ma
gában gondolni, azt voltaképpen nem 
is tudta. Hát az meg hogy lehet? Hi
szen már nagyon régi barátnők. Ré
gebbiek már nem is lehetnének, mert 
hiszen tavaly, elsőben ismerték meg 
egymást, mindjárt év elején össze is 
barátkoztak.

Azóta sem gondolt rá, soha, de 
most hirtelen eszébe jutott, hogyan 
is történt, ő, Zsófi, újonnan került 
ide, senkit nem ismert. Mert ő ele
mibe odajárt a Flórián térre, és on- 
nat senki más nem került a polgáriba, 
csakis ő. Még szép idő volt, szeptem
beri meleg, lent játszottak az udva
ron. Érdeklődve figyelte a sok új ar
cot, különösen a nagylányokat, akik 
karonfogva sétálgattak, beszélgettek, 

kihallgatták egymást a tízpercben. És akkor egyszerre csak meglátta 
Klárit, vagyis akkor még azt sem tudta, hogy hívják. Ott sírt az ud
var sarkában, egy görbe ecetfához bújva, hogy ne is lássák, és ő se 
lásson senkit. Zsófi odament hozzá, és megkérdezte, miért sír.

Nem mondta meg, máig se tudja, miért sírt akkor, ő anyáskodva 
vigasztalta, mert Klári kisebb növésű volt nála, és ő olyan kis prü- 
csöknek látta. Nem is volt nehéz megvigasztalni, elég volt, hogy 
beszélt hozzá, megvigasztalódott. Ettől kezdve tízpercben mindig 
együtt sétáltak és beszélgettek, mint a nagylányok. Hát így kez
dődött.

Már megszólalt az orgona, Zsófi meg egyre csak Klárival való 
barátságán gondolkodott Azért nem vehette észre rajta senki, hogy 
másutt jár az esze. Úrfelmutatáskor letérdelt, mondta az imát a 
többiekkel együtt.

Most egyszerre mintha megértette volna, miért sírt akkor Klári
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a görbe ecetfánál. Azért, mert a többiek nem szóltak hozzá, mert 
nem hívták játszani. Pedig ő idejárt elemibe is, majdnem ugyan
ezekkel a lányokkal együtt. Majdnem mindenkit ismert. Az úri
lányok, a belvárosi lányok közel laktak, meg aztán a zárdának ele
mije is sokkal előkelőbb iskola, mint például a Flórián téri, ahova 
ő járt, vagy a bányatelepi, ahova Ibike. És mégis, Zsófi most már 
bizonyosra vette, hogy Klárinak ő volt élete első barátnője. Addig 
hiába járt negyven kislánnyal egy osztályba, nem talált barátnőt ma
gának.

Zsófinak már az elemiben is volt barátnője. Keserű Manci például, 
aki nagyon édes, jószívű kislány volt, egy fogházőrnek a nevelt lánya. 
És Mészáros Rózsika, az meg kotnyeles volt, mint egy kisegér, és öre
gesen beszélt. Egyszer - Zsófinak mosolyognia kellett ezen az emlé
ken - egy bácsi hangosan kacagott rajtuk az utcán, mert ők ketten 
Rózsikával olyan öregesen beszélgettek. Még az is eszébe jutott, az 
a szó is, ami annyira megnevettette az idegen bácsit: „Én spéciel... ”
- mondta Rózsika. És miközben ezt mondta, egyik lábával a gyalog
járón ment, a másikkal a kocsiúton, és ez elég nehéz dolog volt, mert 
a Flórián téren széles a vízfolyás, még nyáron is ott csörgedezik a gya
logjáró mellett a piszkos víz, ami a házakból kifolyik. Rózsika egy 
boltosnak volt a lánya, ott tanulta a szatócsüzletben az ilyen furcsa 
szavakat.

Vagyis hát Zsófinak mindig volt barátnője, még iskoláskora előtt 
is, amikor még ott játszott és futkosott az Ótemetőben.

És ha elsőben nem Klárival barátkozik össze, akkor lett volna 
más, mert hiszen könnyen szerez barátnőt az, aki szereti figyelni a 
többieket, kíváncsi rájuk. Lám, most is, még nem is szakított Klári
val, amikor már felbukkant Kék Ibi. És Ilonka? Józsi Ilonkája? Hi
szen ő is barátnő! És lenne még, ahányat csak akar. Szabó Irmus 
talán nem barátkozna vele? Dehogyisnem.

De Klárinak őelőtte nem volt senkije, és most sincs, mert ő olyan
- unalmas. Klári egyszerűen nem képes arra, hogy valakihez köze
ledjék.

És most, hogy gondolatban így fölébe kerekedett, egyszerre csak 
mégis megsajnálta Klárit. Igaz, eljárt a szája a puskákról, de igazá
ban nem akart rosszat. Nem rossz, csak buta. Nem tudta, hogy ebből 
baj lesz. Ha tudta volna, dehogyis jött volna hozzájuk, a babát sem



hozta volna. Ő meg szinte már gyűlölte. Minden rosszat elhitt róla. 
Milyen gonosz is ő. Ez biztosan azért van, mert olyan régen nem 
volt templomban. Nem bizony. Amikor a mamával Szamossyékhoz 
mentek, úgy tervezték, hogy betérnek valamelyik templomba is, de 
abból nem lett semmi. Majd az édes Szűzanya megbünteti kemény- 
szívűségéért és fennhéjázásáért... A mise végén szívből és ájtatosan 
mondott el néhány üdvözlégyet. És amikor kifelé mentek a templom
ból, egyszerre odasúgta Klárinak:

- Én nem haragszom, te se haragudjál.
Klári megrezzent, de nem válaszolt, nem is nézett rá.
Ahogy visszamentek az osztályba, Mater Marcclla jött be hozzájuk, 

pedig az órarend szerint Csuszpájznak, vagyis Balogh tanár úrnak 
kellett volna bejönnie.

Az osztály felállt és imádkozott.
Ima után Mater Marcella összefonta a kezét. Ezek az összefont 

kezek ilyenkor teljesen eltűnnek a reverenda bő fekete ujjában, ami 
alatt még egy másik, ropogósra keményített fehér ingujj is van, szoros 
kézelővel.

- Kislányaim! Megkértem Balogh tanár urat, hogy adja át nekem 
ezt az órát, amikor először találkozunk szent karácsony és újév ün
nepe után. Mielőtt, az Úr Jézus segítségével, ismét hozzáfognánk 
munkánkhoz, ki kell gyomlálnunk kertünket. Kislányaim! Istentelen- 
ség, káromlás fertőzte meg a mi sorainkat. A sátán férkőzött be kö
zénk. Jakab Zsófia! Álljon fel!

Jakab Zsófia, a sátán, felállt.
- Emlékezzék csak, Jakab Zsófia! - Mater Marcella szavai úgy 

verődtek siketítőn a dobhártyájához, mintha itt az osztályban kon- 
gana a székesegyház nagyharangja. - Maga egy reggelen elkésett a 
miséről. Itt találkoztunk, ebben a teremben. A sátán már akkor be
fészkelte magát a maga szívébe. Nekem a maga védőangyala már ak
kor megsúgta, hogy lelki üdvössége veszedelemben forog. Figyelmez
tettem... Micsoda megátalkodott gonoszság kellett ahhoz, hogy meg
hazudtolja tulajdon védőangyalát! Szeretettel kértem, az Úr Jézus 
nevével, hogy legyen töredelmes, hogy vesse ki szívéből a sátánt. De 
maga arcátlanul tagadott, Jakab Zsófia!

Zsófi meggörnyedten állt, a padot markolta, de különösképpen 
semmi fájdalmat nem érzett. Mintha már az első szótól megdermedt

126



volna a szíve. Hideg ürességet érzett belül, Mater Marcella szavat 
csak a fülét verték, a szívét nem tudták megtalálni. A füle, az na
gyon zúgott, annyira, hogy néha-néha nem is hallotta, mit mond az 
osztályfőnöke. Az ő gondolatai közben villámsebesen száguldoztak. 
Fölmerült előtte Klári anyja, a méltóságos asszony, amint a vanília
illatú fehér konyhában, a fényes kis szaggatókkal a sárga, fényes va
jastésztát tépdesi. Akkor jobban remegett és félt, mint most. Mi le
het ennek az oka? És akkor is jobban szenvedett, jobban szégyellte 
magát, amikor Mater Marcella megszidta, mert sírt a templomban, és 
nem a többiekkel együtt imádkozott.

Minden, amit Mater Marcella mondott, olyan volt, mintha ő már 
azt hallotta volna egyszer. Vagy legalábbis mintha előre tudná, mit 
fog mondani.

-... Nem elégedett meg azzal - hallotta ismét a harangzúgást -, 
hogy bűnös módon dédelgette szívében az utálatos és ocsmány go
noszságot, hanem még azt is megkísérelte, hogy megmételyezze egy 
ártatlan, tiszta szívű osztálytársának lelkét. Arra vetemedett, hogy a 
sátán kárhozatos és förtelmes gonoszságait sugdossa annak a fülé
be...

... Vetemedett... Förtelmes... Ocsmány... Ilyeneket máskor is 
mondott Mater Marcella. Akkor is mondta, amikor egyszer Dombi 
Erika beárulta Borsa Ágnest, hogy egy fiú kísérte haza. És akkor is 
mondta, amikor egyszer a bentlakó Hajdú Ilike összeveszett a bejáró 
Molnár Juliskával azon, hogy kell-e derékig mosakodni reggel, vagy 
nem. A bentlakók ugyanis hétköznap reggel nem mosdanak derékig, 
hanem csak arcukat és kezüket mossák meg, már amikor teljesen fel
öltöztek. Molnár Juliska meg azt mondta rájuk, hogy ezért retkes a 
nyakuk. A bentlakók akkor Mater Marcellához fordultak panasszal, 
és Mater Marcella egy teljes órán át kárhoztatta azokat, akik a sá
tánra hallgatnak, és testüket tisztogatják, ahelyett, hogy a lelkűkkel 
tennék azt. Aki mindennap levetkőzik, az kísértésbe esik, hogy testét 
nézegesse, gyönyörködjék benne, ezzel kockára teszi lelki üdvösségét, 
vagyis förtelmes és ocsmány dologra vetemedik.

De hát hogyan lehetséges az, hogy ő most ilyen régi dolgokra gon
dol, tücsköt-bogarat összehord magában, mialatt Mater Marcella az 
osztály színe előtt sátánnak nevezi öt?

Egyszerre csend támadt körülötte, felriadt. Mater Marcella nézte
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őt - de hogyan? Mintha még ő, Mater Marcella, félne őtőle. No per
sze. Mater Marcella fél a sátántól.

- Feleljen, Jakab Zsófia... Érez-e bűnbánatot?
Zsófi most megértette, hogy Mater Marcella már az imént is kér

dezett tőle valamit, de ő nem hallotta, vagy nem értette. Talán ugyan
ezt kérdezte, most csak ismételte.

- Igen - felelte egészen csöndesen. Nem is volt nehéz felelni. Tud
ta, hogy Mater Marcella mit akar tőle, és ő teljesíti a kívánságát, 
ennyi az egész. Hogy már vége legyen egyszer.

- És miért hazudott nekem? - jött az újabb kérdés.
- Mert féltem.
Erre a kérdésre is könnyű volt felelni. Hanem a következőre már 

nem annyira.
- És az Úr Jézustól nem félt?
Lesütötte a szemét, gondolkodott. Az jutott eszébe, amit már egy

szer mondott Mater Marcellának. Hogy az Úr Jézus szereti a szegé
nyeket. Most mit feleljen? Megmondaná az igazat is, most már úgyis 
mindegy. Megmondaná, ha tudná. De nem tudja. És hol keresse? Be
lül még mindig ugyanazt a zsibbadt ürességet érezte. Mit tudja ő, 
hogy kit szeret az Úr Jézus!

Ha legalább sírva tudna fakadni! De még azt sem. Most már nem
csak a szíve zsibbadt el, hanem egész teste. Mintha megbénult volna 
egészen. Csak állt ott kábultan, ostobán; a gondolatai, azok most is 
fürgén csapongtak, de azoknak semmi hasznát nem vette.

És akkor valami bámulatos és hallatlan dolog történt.
Felpattant a helyéről Szabó Irmus, és azt mondta:
- Mater Marcella, kérem, ez igazságtalanság! Jakab nem tehet ar

ról, hogy a testvérét bezárták!
Irmus az ablak melletti sorban ült, utolsó előtti padban, akárcsak 

Zsófi. De jó messze voltak egymástól, mert Zsófi az ajtó melletti 
sorban ült Amíg Mater Marcella Zsófi fölött ítélkezett, senki nem 
nézett hátra. Még akkor sem néztek Zsófira, amikor válaszolt az osz
tályfőnök kérdéseire. De most az egész osztály megfordult, de meg 
ám! Hej, ez az Irmus! Iszonyat, rémület, káröröm és huncut ragyogás 
- minden volt azokban a szemekben.

Mater Marcella kivette a kezét reverendája ujjából.
- Magát nem kérdezték! - kiáltotta, pedig nem szokott kiabálni.



- De ha igazságtalanság! Hiszen olyan szentes! - tette még hozzá 
Irmus vakmerően, és Zsófira nézett gúnyosan. - A legszentesebb az 
egész osztályban.

- Kislányaim! Hallják a sátánt? - Mater Marcella lelépett a ka
tedráról. - Takarodjanak! Azonnal! Mind a ketten takarodjanak!

Zsófi tüstént, remegve nyúlt a könyveiért, rángatta ki a padból. De 
Irmus nem sietett.

- Nem is járok ilyen iskolába. Elegem volt belőle!
Zsófi végre kiszabadította a könyveit, görnyedten, lehajtott fejjel 

futott ki az osztályból. De ahogy a kilincsre tette a kezét, egyszerre 
csak visszafordult és köszönt:

- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mater Marcella nem köszönt vissza. Hanem visszaköszönt Irmus. 

Éppen kilépett a padjából, összeszíjazott könyveit, mint valami ba
tyut, hányavetin a vállára dobta. Úgy mondta, szemtelenül:

- Mindörökké!
Zsófi kirohant a folyosóra, kereste a kabátját, hamarjában nem ta

lálta, remegve tapogatta végig a fogast. Irmus kilépett az osztályból, 
megállt, ránézett Zsófira, és azt mondta:

- Minek köszöntél? Te bolond. Egy sátán ne köszönjön.
Zsófi végre megtalálta a kabátját Leszakította. Könyveit a folyosó 

kövére dobta, úgy próbált belebújni, de még így is nehezen ment.
- Te vagy a sátán - felelte suttogva. És anélkül, hogy sikerült 

volna rendesen felvennie a kabátját, felkapta könyveit és szaladni 
kezdett. Útközben próbálta a kabátját magára rángatni. De hiába 
szaladt, Irmus már a lépcsőn utolérte, mert Zsófi nem tudott futni a 
lépcsőn, Irmus pedig igen.

- A kapu úgyis zárva van - csúfolódott Irmus.
Ez igaz. Ahogy leértek a földszintre, Zsófi megtorpant. Hogyan is 

jut ki innen? Nem tudta. Még soha nem ment haza tanítási idő alatt 
Mintha minden ereje elhagyta volna, a falhoz dőlt, és végre megin
dultak a könnyei.

- Most mit sírsz? - kérdezte Irmus. Égő pillantása részvéttel ku
tatta Zsófi arcát, de a szavai kegyetlenek voltak. - Úgy kell neked! 
Minek szaladtál az után a... kovászképű lány után. Az árult be, ne 
félj.

- Hallgass! - zokogta Zsófi.
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- Miért hallgassak? - mondta Irmus. - Van itt más is, aki vörös... 
Az én apám is az. De minek azt az orrukra kötni? Te nagy szamár 
vagy...

Zsófi ezt nem bírta tovább. Az előbb, amikor ott állt a padjában, 
és hallgatta Mater Marcella szavait, azt kibírta. Még gondolkodni is 
tudott, sőt csakis gondolkodni tudott, a szívét nem érezte. Most ép
pen megfordítva: Irmus szavai a szívébe szúrtak, és kibírhatatlan fáj
dalmat okoztak. Most gondolkodni nem tudott, csak a fájdalmat 
érezte, amit Irmus okozott neki azzal, hogy őt okolta. Hogy ő maga 
az oka ennek a szörnyű szerencsétlenségnek. Mert elárulta Józsit 
Klárinak.

- Ki kérte, hogy beleszólj? - támadt Irmusra, haragtól fuldokolva.
- Te meg mit hagyod magad keresztre feszíteni? - vágott vissza 

Irmus.
Kinyílt a kapu alatti kis fülke ajtaja, a kék kötényes soror lépett 

ki a kulcsokkal. Bizonyára meghallotta a hangjukat itt a visszhangos 
kapualjban.

- Hát maguk hova mennek, kislányok? - kérdezte nyájasan.
- Mi nem vagyunk kislányok, mi ördögök vagyunk - felelte neki 

ez a megveszekedett Irmus, és most valóban úgy ragyogott a szeme, 
mint egy kisördögé. - Ki vagyunk csapva!

A soror lesütötte a szemét. Egy pillanatig állt ott, mint aki této
vázik, hogy mitévő legyen, kiengedje-e valóban őket.

- Tessék csak megkérdezni Mater Marcellát - bizonygatta kisördög 
Irmus, és egyre veszedelmesebben csillogott a szeme. Ó, hogy ficán
kolt!

Ezek után az öreg soror mégiscsak jobbnak látta, ha kiengedi őket. 
Ahogy a kapun kiléptek, most Irmus volt az, aki bohókásan nagyot 
köszönt:

- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az öreg soror komolyan és szelíden visszaköszönt, és Irmus odafor

dult Zsófihoz. Már az utcán voltak.
- Látod, ennek érdemes volt köszönni, de annak a sárga szemű

nek? És te még csúszol-mászol előtte!
Zsófi nem válaszolt, elindult jobbra, aztán néhány lépés után visz- 

szafordult, és azt mondta:
- Gyűlöllek!
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Irmus még ott állt az iskola kapujában, nézett utána, és erre a szóra 
vállat vont. Őneki balra kell mennie, ott laknak a sétatéren túl.

Zsófi meg ment egyenesen a Domonkos térig. Eddig még csak vitte 
a lába, de ott megállt, éppen a Laura-bolt kirakata előtt, és bebámult 
a díszes párnákra és függönyökre.

Most hogyan menjen haza? Minek? Kilenc óra se volt még, és ő 
már végzett, mindennel. Végzett az iskolával a mai napra, az egész 
évre, az egész életre. Ezt még felfogni is nehéz.

Jó ideig állt ott, mintha a kirakatot nézné, de valójában semmit 
se látott.

Hazamehetne, nincs otthon senki, estig ráérne kigondolni, hogyan 
mondja el azt, ami történt. De mégsem megy haza, soha többé. In
kább meghal. És miért ne halna meg? Ez látszik a legegyszerűbbnek, 
nincs is más, csak a halál. Bárcsak meghalt volna az ősszel a spanyol
ban, akkor most már el is temették volna. De ha akkor nem halt meg, 
majd meghal most. Már tudta is, hogyan. Fölmegy a hegyre, és addig 
megy, amíg meg nem fagy, halálra nem fárad, amíg a csontjai is 
kihűlnek, csak megy és megy, 
amíg leroskad a hóba.

Ez egyszerűnek és megnyug
tatónak látszott. Ahhoz nem 
volna bátorsága, hogy a villa
mos alá dobja magát, vagy 
hogy felmenjen a takarékpénz
tár harmadik emeletére, és on
nan leugorjon. Ehhez soha nem 
volna bátorsága. De így, ahogy 
kigondolta, jó.

Megnyugodott és megköry- 
nyebbült. Elindult szépen fel
felé a Domonkos téren, el
ment a takarékpénztár és a 
gimnázium előtt. Aztán megke
rülte a belvárosi templomot, de 
hátulról. Ha ő sátán, akkor 
nincs semmi keresnivalója a 
templomban. Mater Marcella.
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amikor kicsapta az iskolából, mintha a templomból is kicsapta volna. 
Őrá haragszik az Atya, Fiú, Szentlélek, haragszik a Szűzanya és az 
összes szentek. Most már sohasem fogja megtudni, hogy miért hara- 
gusznak rá. De különösképpen nem is érdekli. Most már mindegy. 
Lehet, hogy ő csakugyan rossz, gonosz, hogy az ördög őt hatalmába 
kerítette. Hát akkor azért hal meg Ha pedig igazságtalanok voltak 
hozzá, akkor azért, öt akkora szégyen érte, hogy azt úgysem lehet 
túlélni, jóvátenni, ebben bizonyos volt. Vagy ő az ördög, vagy... 
a többiek azok. Nem lehet ezt semmiképp sem elviselni.

A belvárosi templom háta mögött kezdődik a keskeny és meredek 
Káplán utca. Olyan szűk, hogy még gyalogjáró sem futja belőle. Fel
jebb kiszélesedik, és beletorkollik a villákkal, kertes házakkal szegett 
Zöldfa utcába. Ennek a felső részén már csak szőlők vannak, a sző
lők után pedig kezdődik az erdő.

Az erdő alatt szánkázókat látott. A diákok most iskolában van
nak, ilyenkor csak felnőttek szánkáznak itt, egészen kicsi gyerekekkel. 
Egy nagyapó két teljesen egyforma, piros kabátos és piros sapkás 
kicsi lányt húzott egy takaros, sárga szánkón. A kislánykák énekeltek. 
Zsófi nézte őket idegenül és szomorúan, mert őneki már mindegy. 
Az élet szép, csak nem őneki. Ha egy porcelán csészét leejtenek, el
törik, vége, akármilyen ép és szép volt még egy pillanattal azelőtt, 
így törött el az ő élete is.

Az erdőbe szerpentin út vezet. Itt is jártak már szánkók, biztosan 
még a szünidőben, a havon meglátszanak a nyomok. A fiatal tölgye
ken és cserfákon még rajta van a tavalyi levél, arra rakódott a hó. 
A szerpentin minden fordulóján áll egy-egy pad; ezeken olyan vasta
gon áll a hó, mint egy kövér dunna.

Sokáig ment a szerpentinen, senkivel nem találkozott. Talán az 
egész hegyen nincs ember. Egy fordulónál váratlanul a város látképe 
bukkant elébe. Megállt. Ez nagyon szép volt. Mindent lehetett látni, 
a székesegyházat, a belvárosi templom zöld kupoláját, körülöttük a 
sok havas háztetőt. Éppen szemközt a nagyállomást is látta, tornyos, 
csinos épület, és egyenes út vezet hozzá. Ez jóformán az egyetlen 
egyenes út a városban. Villamos is jár rajta. Látta is a villamost, milyen 
pici! És mintha állna. Ilyen messziről a mozgást nem lehet kivenni.

Kereste, merre lehet az Ótemető és az ő utcájuk, de nem találta, 
nem tudott eligazodni.



Aztán ment tovább. Erre feljebb már nehéz volt a járás a magas 
hóban. Itt már nem szánkázott senki, csak néhány mélyen besüppedt 
lábnyom mutatta, hogy ember járt itt.

Régen, amikor ő még kislány volt, a háború előtt, vasárnaponként 
néha kirándultak. A mama húst sütött szombaton, uborkát vagy zöld
paprikát meg kenyeret tett egy kosárba, és felkerekedett az egész 
család. A szülők nem mentek nagyon messzire, letelepedtek az erdő
ben az első tisztáson, ahol forrás volt a közelben, és ott maradtak 
egész nap. Pihentek, aludtak, beszélgettek. A fiúk elcsatangoltak, be
kóborolták az egész erdőt, felmásztak a kilátóhoz a legmeredekebb 
utakon, sohasem mentek a szerpentinen, átvágtak a bozóton, ő, Zsófi, 
hiába sírt, hogy velük szeretne menni. A mamáék nem engedték, és 
a fiúk is tiltakoztak ellene, hogy velük jöjjön. De azért mindig meg
vigasztalódott. Ott sétált a mamáék körül, az erdőszélen, virágot sze
dett, gyíkot lesett, néha órákig guggolt a forrásnál, és figyelte, ho
gyan csordogál a mohos kövek közül a tiszta, jéghideg víz. Nincs a 
világon semmi, ami olyan szép és jószagú volna, mint a nyári erdő! 
De ő azt már többé sohasem látja, soha.

Most halott és néma az erdő, és ő, életében először, feljutott a 
nagykilátóhoz, ahova a mama sohasem engedte el a fiúkkal. Egy
szerre csak véget ért az út, ő kijutott a tetőre, itt állt előtte a kőből 
épített, otromba kilátóépület. Megtorpant, mintha beleütközött volna. 
Nem, nem ilyennek gondolta messziről. A városból nézve sokkal ke
csesebb, kisebb. így, közelről, nagyon is vaskos. Magas, és mégsem 
karcsú.

A torony vaskapuján hatalmas lakat függ. Mellette hosszú épület, 
az biztosan vendéglő. Annak is minden ajtaja és ablaka lepántolva.

Egy kinnfelejtett, törött kertiszék állt a kilátó udvarán, vastag 
törzsű, havas fák alatt; ferdén süppedt a hóba, mert csak három lába 
volt. Lesöpörte róla a havat. Akkor látta, hogy lécek is hiányoznak 
az ülőkéjéről. Rátette a könyveit a sarkára, úgy pihent meg rajta. így 
még jobb is volt, mert ha egészen ráül, fel is billent volna, így meg 
csak annyi történt, hogy egy kicsit ferdébbre süllyedt a hóban.

Még nagy út áll előtte, habár teljesen mindegy, hogy merre, hova 
megy. Sokat kell még mennie, amíg éjszaka lesz, és ő teljesen, halá
losan elfárad, és már csak le kell ülnie, hogy elaludjon és megfagy
jon. Most még nem fázik egy cseppet sem. Az új cipő, amit Antitól
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kapott karácsonyra, a lábát is melegen tartja. A hosszú sétától még 
egy cseppet ki is melegedett. És ahogy ott ült a fák alatt - mintha 
csak tréfából tenné egyszerre csak kisütött a téli nap. A havas fák 
egy szempillantás alatt úgy elkezdtek csillogni és mosolyogni, hogy 
az már pajkos zenebonának is beillett.

Nem baj, hadd ragyogjanak a hókristályok, hadd nevetgéljenek a 
behavazott bokrok! Ö akkor se sajnálja itt hagyni az életet. Gyönyörű 
szép a világ, ő azt úgyis tudja. De lesz majd, aki örül neki, és gyö
nyörködik benne nélküle is. Igen, és nem irigyli senkitől. Fájdalmas 
büszkeséggel üldögélt a ferdére süppedt széken, mint egy kis király
nő, aki örökül hagyja az egész világot minden embernek, aki csak 
él. Mások sétálnak majd tavasszal az Ötemetőben, ha a bodza és a 
hárs virágzik, más kislányok járnak iskolába helyette, és tanulják meg 
mindazt a sok szépet és érdekeset, amit ő már soha meg nem tanul
hat. Ennél a gondolatnál könnybe lábadt a szeme. De nem az irigy
ségtől, szó sincs róla! Szívesen szétosztaná, elajándékozná azt is, amit 
eddig tanult. Odaadná például Ibikének, ha lehetne, azt, hogy olyan 
jól érti a tizedes törteket meg az igeragozást. Ibiké mindig csak küsz
ködik vele. És a helyesírással is. Sokszor elvéti, és akkor mentege
tőzik, hogy csak siettében történt, ő soha nem véti el, akárhogyan 
siet, az egész osztályban ő volt a legjobb helyesíró. Már az elemiben 
is. Egyszer, negyedikes korában, a tanító néni ottfogta délutánra. Be
jött egy idegen bácsi, kicsi, hegyes szakálla volt. A tanító néni leül
tette őt a padjába, diktált neki, jó nehéz szavakat és mondatokat. 
Leírta. Aztán a tanító néni elvette a füzetét, mutatta a szakállasnak. 
Bizony hogy nem talált hibát benne! A fejét csóválta, mintha talán 
valami boszorkányságot sejtene, aztán megveregette Zsófi arcát. Juj, 
pedig azért Zsófi de haragudott, ha az arcához nyúltak! No, mind
egy. De miért is jutott az eszébe mindez, ja persze, hogy ráhagyná 
Ibikére, ha lehetne, ezt a híres helyesíró tudományt. Összekötne egy 
kis bugyorba mindent, amije csak van, tudománya, emléke, kincse, 
azt mind hátrahagyná. Ilonkának is hagyna belőle. Mit nem adna 
Ilonka azért, ha úgy tudna írni, mint ő! De hiába, ezt nem lehet. 
Ami kevés kis kincsecskéje van, az mind olyan természetű, hogy sen
kinek nem hagyhatja hátra. Csak bánatot és szomorúságot hagy maga 
után.

Igen, ez az egy, hogy a mama... Nem gyógyult be, soha nem is
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gyógyul be egészen a seb, amit Jani elvesztése ütött a szívén, és ak
kor most ő is... Hogy ápolta, hogyan küzdött érte, hogy meg ne hal
jon a spanyolban! Ha megtudja, hogy ö... Rettenetesen, vadul ösz- 
szcfacsarodott a szíve, a lélegzete is elállt, ha arra gondolt, hogy a 
mamának el kell jönnie az ő temetésére, ott kell állnia a koporsó 
előtt, amikor a pap búcsúztatja, és hallgatnia kell azt a borzasztó 
dübörgést, amikor a lánya koporsóját leeresztik a földbe.

Mintha csak ettől a rettentő látomástól menekülne, felugrott, és 
beszaladt az erdőbe. A könyveket is vitte magával, pedig azokat ott
hagyhatta volna, azokra őneki már akkor sem lesz szüksége, ha vala
miképpen... életben maradna. De hogyan maradjon életben? Nem, 
azt sem lehet. Abban a pillanatban, ha visszafordul, szembetalálja 
magát mindazzal, ami ma reggel történt. Pedig arra gondolni sem 
tud, az úgy üldözni, hogy gondolkodás nélkül fut előle akár a ha
lálba. Nem, azt nem, arra ő nem mehet, vissza nem fordulhat. An
nak a szörnyűségnek még neve sincs, körvonala sincs, ő arról csak 
azt tudja, hogy annál a halál is jobb.

A kilátó mögött lejt a hegyoldal. Ritkább az erdő, de mélyebb a 
hó, meredekebb és keskenyebb, kanyargósabb az út Térdig süppedt 
elesett, felkelt, aztán megint egy nagyot csúszott, fel is sikoltott ré
mületében, elejtette a könyveket, megkapaszkodott egy fatörzsben, 
pihegve és verejtékezve ölelte át, hozzásimult reszketve, és a vi
lágért se merte volna elengedni. Pillanatnyilag biztonságban volt, de 
a könyvek, azok bizony lejjebb repültek, fennakadtak egy tüskés
havas bokorban, jó három méternyire tőle. Hogyan menjen oda értük? 
Borzasztóan meredek a hegyoldal, és az út sehol, eltűnt, mintha el
varázsolták volna. Biztosan feljebb van az út, lecsúszott róla, amikor 
olyan nagyot bucskázott.

Amikor egy kicsit megnyugodott, kihúzta egyik lábát a mély hóból 
- mert már egészen átvizesedett a harisnyája -, utána a másikat is. 
Óvatosan odébb tolta a havat cipőjével, egy kis szigetet taposott ma
gának, aztán újra megpihent, gondolkodott. Az útra talán fel tudna 
mászni, felfelé könnyebb kapaszkodni, fáról fára, bokorról bokorra. 
Igen, de a könyvek! Azokat hagyja ott? Ostobaság, de mégsem volt 
szíve hozzá. Azzal mentegette magát, hogy akkor már inkább leteszi 
őket valahol, száraz helyre, ahol a vihar vagy később az olvadás nem 
tehet kárt bennük. Ha valaki megtalálja, legyen azé, de ne menjen
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tönkre. Legföljebb majd leradírozza a nevét a füzetekről, a könyvek
ről meg csak a kötést kell levenni és összetépni, ne tudják meg, hogy 
az övé volt.

Igen ám, de ahhoz, hogy leradírozza, el kellene mennie értük, és 
ez a háromméteres meredek egyelőre áthághatatlan akadály. Ó, hogy 
haragudott magára ügyetlenségéért és gyávaságáért! Meghalni, ahhoz 
van bátorsága, vagy legalábbis az elhatározáshoz, de hogy elengedje 
ezt a fatörzset, ahhoz már nincsen. Már kicsi korában csúfolták a báty- 
jai, hogy olyan ügyetlen, ha meredek helyen lefelé kell menni. „To
pa” - azt mondták neki, és azért is nem akarták soha magukkal vinni 
nyaktörő útjaikra. Noiszen! Vesződhettek volna vele. Ez már igaz. 
A fiúk, azok úgy leszaladnának itt, mint a mókusok. A hasukat fog
nák, úgy nevetnék, hogy ő itt ezt a fát ölelgeti, és nem meri elen
gedni. De jó, hogy nem látja senki!

Nem minden lány olyan ügyetlen, mint ő. Hogyisne! Például Szabó 
Irmus... Az úgy tornászik, mint egy fiú, úgy szalad a lépcsőn, a tor
naórán lábujjhegyen fut végig a keskeny gerendán. Ő, Szabó Irmus... 
Csak ne jutott volna eszébe.

Csend van, itt a hókristályok se szikráznak. Ide nem süt a nap, 
mert ez az északi oldal. Félelmetes a csend, különös. Nekitámasz
totta fejét a fatörzsnek, úgy hallgatta saját szívének ijedt dobogását. 
A szemét is behunyta. És ha itt maradna? Itt várná be a halált? De 
hát állva... Állva nem lehet meghalni. No és ha leülne? De nagyon 
hideg a hó. És ha hideg? Ügy még gyorsabban megfagy.

Várt még egy kicsit, aztán szép lassan, óvatosan leereszkedett a fa 
tövébe. Közben egy pillanatra sem engedte el a fát, meg is karmolta 
a karját, mert a kabát ujja visszacsúszott. Egy kicsit vérzett, erre szá
jához emelte, és kiszívta, ahogy a mama tanította, hogy minden sé
rülést, karcolást ki kell szívni, akkor nem mérged el. Eszébe jutott, 
hogy ez most fölösleges volt, hiszen úgysem mérgedhet el, ha ő meg
fagy.

Üldögélt egy kicsit, hátát a fának támasztotta, lagalább a karja 
megpihent, hiszen már kezdett görcsösödni, zsibbadni a szorítástól, 
kapaszkodástól. Elgondolta, hogy milyen furcsán festhet most ő, itt 
a fa tövében. Sírni lett volna kedve, de attól sem állt messze, hogy 
kinevesse magát.

Aztán odapillantott a fa mögül megint a könyvekre. így, ülve, nem
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is látszott olyan szörnyűnek a lejtő. És... és ha hason odacsúszna? 
Akkor jobban tudna kapaszkodni, nem szédítené a mélység, és nem 
is süppedne be annyira a hóba.

Gondolkodott. Közben érezte, hogy a kabátja áthidegszik, ahogy 
n havon üldögél. Ez nagyon kellemetlen érzés. Később a hó, ahogyan 
ül rajta, el is olvadhat a test melegétől, és akkor vizes lesz, az még 
kellemetlenebb.

Forgolódott egy kicsit, hogyan is tudna a hóra ráfeküdni. Az nem 
is olyan egyszerű. Fejjel lefelé nem lehet, mert akkor megint lecsúsz
na, vagy ha nem is csúszna le, az nagyon szédítő, mert sokkal alacso
nyabban lenne a feje, mint a lába. Csakis fordítva megy a dolog, ha 
egyáltalán sikerül úgy, hogy felfelé fekszik a hegyoldalra, és akkor visz- 
szakozva, a lábával közelítené meg a bokrot, ahol a könyvek vannak.

Nagyon óvatosan és nagyon izgatottan fogott a nagy vállalkozás
hoz. Ha már egyszer a havon feküdne, fejjel felfelé, akkor nem lenne 
semmi baj, akkor már lecvickél szép lassan. Azzal, hogy ráfekszik a 
hóra, már a fele utat meg is tette, hiszen ő már száznegyven centi 
magas. Már csak másfél métert kell csúsznia óvatosan, az ágakban és 
gyökerekben meg lehet kapaszkodni, de magában a hóban is. Csak 
az a nehéz, a hóra ráfeküdni. Át kéne kerülnie a fatörzs másik olda
lára, arra, amelyik lefelé néz. Igen, de azon az oldalon nem lehet ám 
támaszkodni, akkor megint kapaszkodni, sőt függeszkedni kell, mint
ha csak vízbe ugorna.

Átölelte megint a fatörzset, csúszott egy kicsit úgy ülve, megállt, 
várt, megint csúszott. Homlokát kiverte a veríték. „De borzasztó, 
hogy ilyen ügyetlen vagyok! ” - haragudott meg hirtelen és nagyon 
önmagára, és haragjában jól odébb taszította magát a lábával. Csú
szott is egy nagyot, végre átkerült a fa alsó oldalára, de ahogy a fába 
kapaszkodott, az bizony felhorzsolta a tenyerét

Ott feküdt végre a fa alatt, hason, ahogy tervezte, lábbal lefelé, 
de tenyere nagyon sajgott, különösen a bal. Pihegett egy kicsit, aztán 
óvatosan mégis elengedte a fát, hiszen érezte, hogy nem csúszhat le, 
szépen, biztosan fekszik a havon, éppúgy, mintha ágyban feküdne, 
csak egy kicsit magasabbra polcolták a vánkosokat, ennyi az egész. 
Felemelte a fejét, körülnézett. A kabátja felcsúszott a nagy tornamu
tatványban. Óvatosan lehúzogatta, most már ahhoz is volt bátorsága, 
hogy könyökére támaszkodva egy kicsit felemelkedjék. Amikor ez is



megvolt, megnézte a tenyerét. Égett a horzsolás, de nem vérzett. Be
ledörzsölte egy kicsit a hóba.

Hátranézett, hogy hát hol is vannak a könyvek. Csakugyan nin
csenek messzebb a cipőjétől, mint másfél méternyire. Csak egy kicsit 
oldalozva kel! megközelíteni. És még az a baj, hogy ha hason csú
szik, akkor a kabátja újra csak a nyakában lesz vagy legalábbis a de
rekán. Igaz, itt nem látja senki, de azt mégsem lehet, és a kabát is 
tönkremegy, leszakad róla minden gomb és még a szövet is... Neki 
ugyan nem lesz rá többé szüksége, de miért tegye tönkre? Miért lás
sák meg a kabáton, akik őt megtalálják, hogy milyen szégyenletes és 
nevetséges mutatványokat végzett benne?

Legjobb lesz, ha négykézlábra áll, vagyis feltérdel, és akkor, a 
könyökén és a térdén, mégiscsak könnyebben és gyorsabban meg
közelíti a könyveket, mint hason csúszva.

Éppen azzal volt elfoglalva, hogy tervét végrehajtsa. Felhúzta előbb 
az egyik lábát, rátérdelt, aztán a másikat, tenyerét a hóba fektette. 
Éppen arra gondolt megint: az az egy jó, hogy itt senki nem látja, 
még madár sincs az erdőben, amikor egyszerre csak fentről, egészen 
közelről, rászólt valaki éles gyerekhangon:

- Hát te mit csinálsz ott?
Felemelte a fejét. Vagy négy méternyire tőle egy tíz év körüli fiúcs

ka állt a hegyoldalon, füles sapkában.
- Elestem - felelte ő, nagy kínban.
A gyerek most felkacagott.
- Jó, de miért nem állsz fel?
- Mert csúszik...
A gyerek vígan és könnyedén indult lefelé a mély hóban.
- Nem csúszik - mondta, ahogy megállt, közvetlenül mellette, és 

a kezét nyújtotta.
- Akkor előbb vedd fel a könyveimet, légy szíves - mutatott Zsófi 

a háta mögé, a bokorra. - Elestem, lebukfenceztem, és azok odarö
pültek - tette hozzá mentegetőzve.

A fiú egyet szökött, ott volt a könyveknél, fölvette, a hóna alá 
csapta őket, s már jött is vissza. Zsófi, ahogy ezt látta - csodák cso
dája -, egyszerre csak maga is felállt. Most már ő nyújtotta a kezét 
a fiúnak, de csak az egyiket. Hipp-hopp, elindultak felfelé, Zsófi 
most már nem félt, és mert nem félt, gázolta a havat, és egyszerre



csak fenn voltak a keskeny úton. Egy szánkó állt ott, ágakkal meg
rakva.

- Köszönöm a segítséget - mondta Zsófi, és átvette a könyveket 
a gyerektől. A fiú egy fejjel volt kisebb nála. - Tüzelőt viszel?

- Hát te hova mégy? - kérdezte a fiú.
- Felfelé - válaszolt Zsófi.
- Hát a többiek hol vannak?
- Miféle többiek?
- Hát egyedül vagy?
- Te is egyedül vagy!
- Én? - nevetett a fiú. Két ujját a szájába vette, nagyot füttyen- 

tett. Rögtön jött a válasz, valahonnan az erdőből, az útkanyarulatnál 
meg előbukkant egy fiú, egy csomó ágfával a vállán,
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- Mit fütyörészel? - förmedt Zsófi megmentőjére. - Majd meg
hallja az erdőkerülő.

Ez nagyobb fiú volt, lehetett már tizenkét éves is, magasabb Zsófi
nál.

- Imrének fütyültem - felelte a kicsi. - Ez a lány azt gondolta, 
hogy egyedül jöttem fáért - és megint nevetett egyet.

A nagyobbik rátette az ágakat a szánkóra, rátérdelt, összenyomta, 
úgy kérdezte, miközben Zsófira pillantott gyanakodva:

- Ki ez a lány?
- Itt mászott négykézláb - mesélte a kicsi vidáman.
Zsófi szorongva nézett rájuk. A kicsi fiú barátságos volt, de a na

gyobbik barátságtalan. Mifélék lehetnek? Ha olyan Ótemető utcai
félék, akkor... És most váratlanul felbukkant egy harmadik is, jött 
kifelé az erdőből. Ez kisebb volt a másodiknál, de az elsőnél na
gyobb, zömökebb, erősebb. Nem a vállán hozta a fát, hanem egy vas
tagabb, nagy ágat húzott maga után a havon. Mind a hárman ron
gyosak voltak és torzonborzok.

- Kivel vagy itt? - kezdte vallatni Zsófit a második számú fiú, aki 
a legnagyobb volt közöttük.

- Senkivel... Mi közöd hozzá? - vágta oda ijedten Zsófi.
- Nono - dörmögte a fiú. Nem nézett Zsófira, azzal volt elfog

lalva, hogy a harmadik fiú hozta ágat a szánkó végéhez kötözze. - 
Lányok nem szoktak itt egyedül mászkálni.

- Ha szoktak, ha nem... Mit akarsz tőlem?
- Én semmit... Te mit akarsz?
- Én? Hát én bántottalak?
- Legurítunk ám, ha nagy szád van - avatkozott a vitába a har

madik fiú, a zömök. - Akkor aztán kiabálhatsz a csősznek!
Zsófi most egyszerre mindent megértett. Ezek itt lopják a fát. No 

persze! Tán engedéllyel gyűjtik az ágat? És egyszerűen - félnek tőle. 
Tőle, Zsófitól. Azt gondolják, valami nagyobb társasággal van, az
tán, mit lehet tudni, beárulja őket.

- Bizony isten egyedül vagyok! - kiáltotta. - Nem hiszitek? Kér
dezzétek meg tőle - és a kicsi fiúra mutatott. - Nem bírtam felmász
ni... Hát ha nem lettem volna egyedül, akkor kiabáltam volna, 
nem?

A fiúk egymásra néztek. A kicsi bólintott,
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- Az igaz - hagyta rá, majd újra kacagni kezdett és mesélte: - Azt 
láttátok volna! Négykézláb állt, hogy meg kellett szakadni.

Zsófi nem is haragudott ezért a nevetésért. A hangulat megeny
hült. Hanem azért a nagy fiú még végére akart járni a dolognak.

- Azt azért ne meséld nekem, hogy egyedül jöttél ide sétálni..;
- Még én se jönnék egyedül - mondta a kicsi fiú.
- Szóval, hát hogyan is van? - kérdezte kihívóan a harmadik, a 

zömök, aki a legrongyosabb, a legvadabb volt közöttük.
Zsófi tétovázott. Most mit mondjon nekik? Még utóbb képesek, 

és csakugyan lelökik a hegyoldalról... Mi kell ezeknek? Hiszen 
fiúk, fatolvajok, csibészek. Azt csak nem mondhatja, hogy... hogy 
meg akart halni! Hiszen kinevetnék, és nem is hinnék el, és

- Kicsaptak az iskolából - mondta hirtelen, egyszerűen. - És nem 
mertem hazamenni.

Egy kis csend támadt. A nagy fiú most erősen Zsófira nézett. Kék 
szeme volt, vad, de okos tekintete.

- És miért?
Zsófi azt akarta felelni, hogy ez már nem, igazán nem tartozik rá. 

De mégsem azt felelte, félt tőlük. Még mindig félt egy kicsit.
- A bátyám miatt - felelte csöndesen.
- Hiszi a piszi - szólalt meg a középső.
- Ne szólj bele - torkolta le a nagy fiú, majd Zsófihoz fordult: 

- Nem hazudsz?
- Miért hazudnék? - vont vállat Zsófi. - Elég baj az nekem. 

Hagyjatok már békében.
- De hogy lehet az, hogy a bátyád miatt? - kérdezte makacsul a 

nagy fiú.
- Hát... Lefogták és azért.
- Lopott? - kérdezte a zömök felcsillanva.
Zsófi már sírni tudott volna. Mit faggatják ezek? Hiszen ennek 

soha nem lesz vége.
- Nem lopott! - kiáltotta.
- Ne kiabálj - szólt rá a nagy fiú. - Még idecsődíted a csőszt.
- Ti vagytok az oka... Miért kérdeztek annyit?
- Mondd meg, hogy miért csukták le a bátyádat
- Hát azért, mert vörös, ha tudni akarjátok... Én meg az apácák

hoz jártam. De most már, ha agyonüttök, akkor se felelek többet.



Sírni kezdett, és a biztonság kedvéért leült a hóba az út szélén, 
mert úgy mégsem guríthatják le olyan könnyen. Ügy ült le, hogy há
tat fordított nekik.

Csönd támadt. De indulni nem indultak. És kisvártatva megszólalt 
a nagy fiú. Csakhogy most már nem kérdezett, és nem volt semmi 
fenyegetés a hangjában.

- Jobb lesz, ha hazamegy. Lánynak nem való itt csavarogni.
- Ha én nem jövök, akkor még most is ott másznál négykézláb - 

így a kicsi.
- Járnak ám ide olyan csibészek, hogy... - ezt éppen a zömök 

mondta.
- Ti csak ne törődjetek énvelem - sírta Zsófi, és hátra se nézett.
De mégse mentek.
- Mit okoskodsz? - ez a nagy fiú hangja volt. - Kicsaptak, hát 

kicsaptak. Attól még nem dől össze a világ. Nem tehetsz róla.
- Katona volt a bátyád? Hány éves? - érdeklődött a zömök.
- Húsz éves. Persze hogy katona volt - válaszolt türelmetlenül 

Zsófi.
- És hogy hívják? - ilyet csakis a zömök kérdezhetett. De erre 

a kérdésre nem Zsófi felelt, hanem a nagy fiú, a vezér:
- Ahhoz semmi közöd. Mit gondolsz? Szamár!
Most már igazán elmehettek volna. De hát, szó se róla!
- Az én öregem is vörös - mondta egyszerre csak a nagy fiú. 

- Azt is elkapták volna, de meglépett. Mi bányatelepiek va
gyunk.

Zsófi most hirtelen megfordult, ránézett a vezérre.
- Bányatelepiek? Akkor minek nektek a fa?
- Hát először is - magyarázta a fiú -, azt mi eladjuk. De meg 

most mondtam, hogy az öregem nincs itthon.
- Kékéket ismered? - jött bele Zsófi a kérdezésbe.
- Melyik Kékéket?
- Hát ahol sok gyerek van... Ibi, a legnagyobb, velem jár.
- Öt nem csapták ki?
Zsófi szemét most újra elöntötte a könny. Hátat fordított.
- Őt nem... Az én bátyám a vezetőségben volt...
Megint csend volt egy kis ideig, a fiúk nem mozdultak. Aztán 

egyszerre csak:

142



- Nem a Jakab Józsi a te bátyád? - ezt persze a nagy fiú kérdezte 
egészen csendesen.

Zsófi nem válaszolt, csak hangosabban kezdett zokogni.
Kisvártatva a zömök szólalt meg.
- Meg az a jó, hogy mivelünk találkoztál. Mert annyi csibész jár 

fáért...
- Ti hol laktok? - kérdezte a nagy fiú.
- Az Ótemető utcában.
- Hát akkor csak gyere velünk!
Zsófi megfordult, és rájuk bámult.
- Mozgás! - intett a zömök.
Zsófi fölkelt. Leveregette kabátjáról a havat. Hát mit tegyen? Nem 

mondhatja nekik, hogy ő... meg akar fagyni. Ha azt mondaná, ak
kor meg éppen nem hagynák itt. Hm, furcsa helyzet. De hát másrészt 
- nem is olyan különös. Édesapa mesélte, hogy épp a múlt héten 
láttak egy embert lent a vasúton, a sínek körül ólálkodott. Odamen
tek hozzá, kérdezgették, zavarosan beszélt, mindjárt tudták, hogy a 
vonat elé akart feküdni. Persze hogy nem engedték. Az emberek nem 
engedik egymást meghalni, ez már így van. A vasúti munkások pá
linkát itattak azzal az emberrel, a lelkére beszéltek. Ezek a fiúk is 
most rajtacsípték őt. Mit tehetne?

- Kapaszkodj csak belém - biztatta a kicsi fiú, aki egyszer már 
megmentette.

Elindultak. A zömök húzta elöl a szánkót, a nagy fiú mögötte 
ment, fogta a fát, vigyázott, hogy el ne potyogtassák. Ők, a kicsivel, 
leghátul. Keskeny volt az út, de a kicsi mégis mellette baktatott, 
egyik lábával mindig le kellett egy kicsit lépnie oldalt, mintha biceg
ne. Mégis vigyázott Zsófira, fogta a kezét. Zsófi röstellte, de mit 
tegyen? így mégis sokkal biztonságosabb. És a kicsi még a könyveket 
is elvette tőle, vitte helyette.

- Megvernek otthon? - kérdezte kis vártatva a nagy fiú.
- Miért?
- Hát... mert kicsaptak.
Zsófi gondolkodva nézett a lába elé. Úgyis a lába elé kellett néz

nie, hogy hova lépjen. Mert a szánkó és a fiúk bakancsa kitaposta 
ugyan előttük az utat, de ott síkos volt, ha meg nem a nyomukba 
lépett, belesüppedt a hóba,
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- Nem - felelte.
- Hát akkor miért nem mertél hazamenni?
Zsófi megint gondolkodott Azt gondolta, úgyse tudja megmagya

rázni. Hiszen ez olyan szövevényes, gubancos...
- Nem azért... - csak ennyit felelt.
- Hát? - firtatta a fiú. Mert ez olyan gyerek, mindennek a végére 

akar járni.
És mert rászorították, Zsófi egyszerre csak röviden és világosan 

meg tudta mondani, mi a fő baj... Mi az igazi baj.
- Én szeretek tanulni, és most már nem lehet Vége.
- Hűha! - avatkozott bele a zömök, onnan elölről. - örülj, hogy 

nem kell iskolába menni.
- Ne bőgj! - intette le a főnök, ö jobban értette Zsófit. - Hánya

dikba jártál?
- Másodikba.
- Még csak? Én is másodikba járok — csodálkozott a kicsi.
- De én polgáriba - magyarázta Zsófi. És hozzátette: - A bátyám 

azt mondta, ha kijárom a polgárit, mehetek gimnáziumba. Legyek 
tanárnő, azt mondta.

Ebből mindannyian megérthettek a veszteség nagyságát, az egész 
szörnyű szerencsétlenséget. Meg is értették. A nagy fiú legalábbis 
okvetlenül. Hiszen ez olyan, mintha valaki elveszítene egy kis kul
csot, amivel pedig kinyithatta volna a mesebeli palota kapuját. Mi az 
a kis kulcs? Semmi, egy kis semmiség. És mégis, ha az nincs, ködbe 
borul az egész jövendő.

Most a fiú gondolkodott el. Zsófi látta a feje tartásán.
- Sokan nem tanulhatnak - mondta aztán.
- Te is szeretnél? - kérdezte részvéttel Zsófi. És hirtelen elszé- 

gyellte magát. Lám csak! ö mindig magára gondol, csakis magára, 
pedig...

- Majd ha leérünk, átvágunk az emlékmű felé - szólt a fiú ki
térően. - Onnan majd megmutatom neked az utat. Mi aztán a Rigó
csárdának megyünk tovább - magyarázta a maga embereinek. - A 
manduláson keresztül.

Zsófi kérdésére nem válaszolt.
- És ha a csősz ott van a vadászházban? - kérdezte a zömök.
- Itt is találkozhatsz vele meg akárhol - felelte a vezér nyugod-
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tan. - Szerencse kell hozzá. Hátha éppen a vadászház felé nem jár. 
Azt hiszi, arra úgyse merünk menni.

Egyre lejjebb ereszkedtek a mély völgybe. A havas fák alatt kékes 
volt az árnyék, vakította a szemet, mégis sötét volt az erdőben.

- Itt lesz ám majd sok hóvirág, ha elolvad! - rikkantott a kicsi. 
- Csak úgy fehérlik. Bújnak ki a harasztból.

- Szereted a hóvirágot? - kérdezte gyöngéden Zsófi.
- Szeretem hát - nézett fel rá a kis kölyök, és csak úgy ragyogott 

a szeme a füles sapkából. - Mindennap szedünk egy kosárral, oszt 
eladjuk... De ibolyát erre keveset látni.

- Annyi van a Rigó-csárda körül, hogy kaszálhatod — mondta a 
nagy fiú.

- Gyöngyvirág meg amarra, a Donátus-kápolnánál. És ott orgonát 
is lophatsz, amennyit csak akarsz - dicsekedett megint a kicsi. Hogy 
ő ismeri az üzleti fogásokat, megél abból, amit a hegy ad, egész esz
tendőben. - És azt is tudom, hol lehet szamócát találni. Igaz, fiúk? 
A szőlők felé. az Arany dűlőben. Csak úgy szagosodik tőle minden.

Beértek a völgybe. Itt jó darabon a laposon visz az út, csak még 
mélyebb a hó rajta. Balra fordultak, kanvargott az ösvény. Aztán 
egyszerre csak világosodni kezdett, az út is kiszélesedett, fent kira
gyogott a kék téli ég, a fákon fent napfény szikrázott.

Egy kis tisztásra értek, itt már szabadon sütött a nap. Az érintet
len havon háromágú madárnyomok csillogtak. Egy csapat sudár fe
nyőfa állt a tisztás körül. A déli oldallal szemközt, ahova legjobban 
sütött a nap, egy kőből rakott szép kis pihenő, padján a hó már ala
csonyra olvadt.

Megálltak egy kicsit ők is pihenni.
- Tavasz lesz már - vélte a zömök.
- De azért a fák alatt sokáig megmarad idén a hó - felelte a nagy 

fiú.
- Az ám - jutott erről eszébe a kicsinek, Zsófihoz fordult: - Hi

szed vagy nem, én már láttam havat áprilisban is, amikor kankalint 
meg kakastaréjt szedtünk. Igaz, fiúk? Úgy megmarad a haraszt kö
zött, mint a jégveremben. Üveges már akkor és szürke.

Mögöttük és előttük, az erdőben, fütyültek a rigók. Ide gyűltek, 
a naposabb oldalra. A fenyőtobozokból csipegették a tavalyi magot. 
Néha surrogva leesett egy-egy toboz.
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Aztán elindultak megint, átvágtak a tisztáson. Ezek ismerik az er
dőt, mint a tenyerüket! Jobb kéz felől széles vágás vezetett az em
lékműhöz. Itt újra megálltak.

- Innen már hazatalálsz? - kérdezte a nagy fiú. - Menj egyene
sen, amíg az emlékműhöz érsz, onnan balra van egy út, turistajelzés 
is van a fákon, egy piros vonal. Csak azt figyeld mindig, nem tévedsz 
el. Ha a fákon nem látod a jelet, akkor a köveket figyeld, van, ahol 
a kőre festették... No, isten veled. Engem különben Novák Laci
nak hívnak... Csak kérdezd meg a Kék Ibit, az ismer...

Elmentek. Zsófi meg elindult a vágáson. A nap szemközt sütött, 
melegítette az arcát. Ahogy kiért az emlékműhöz, még jobban sü
tött. A hó itt már majdnem elolvadt, kilátszott alóla a sok szürke kő.

Az emlékmű vöröses kőből rakott zömök, kerek kis torony, tetején 
egy sas csillog a fényben. Tábla is van a torony oldalában, azon szö
veg. De Zsófi nem tudta elolvasni, idegen nyelven van, franciául. 
Az emlékművet mindenki ismeri a városban, lentről is látszik, de azt, 
hogy minek az emlékére állították, alighanem csak igen kevesen tud
ják. Zsófi legalábbis még senkitől sem hallott róla közelebbit. Igaz, 
nem is kutatta, nem is érdeklődött utána. Így van ez sok mindennel. 
Itt élünk, és keveset tudunk, nemcsak a nagyvilágról, de még a ma
gunk városáról is, sőt még azokról az emberekről is, akik körülöt
tünk élnek. Ezek a fiúk... milyen különösek. Az Ótemető utcai 
gyerekek, azok csak verekednek, meg hóval dobálják a járókelőket 
meg csúnya szavakkal, de nem is tudják, mi minden kincset rejt a 
hegy, hogy egész évben mindig lehet ott valamit találni, amivel pénzt 
is kereshetnének. És milyen szép itt fenn, milyen csudálatos. Elmúlik, 
felszáll az ember bánata tőle.

Az emlékmű előtt körben vaskorlát fut, arra ki lehet könyökölni 
és nézni a várost, a napfényben fürdő fehér tetőket. Innen másféle a 
kilátás, mint amilyen a szerpentinről nyílt. A székesegyházat és a bel
városi templom zöld kupoláját innen is látni, de oldalt esnek, jobb 
kéz felé. Balról fekete salakhegy emelkedik. De hiszen ez itt az ő vi
dékük! Megismerte a villanytelep és a Kokszoló kéményeit. Akkor itt 
kell lennie valahol a régi temetőnek is! Itt is van, megismerte a fák 
között a temető kápolnájának vékonyka tornyát. A sírkövek persze 
nem látszanak. Az Ótemető utcai házak sem. De a porcelángyár te
teje igen. Meg a majolikával cifrázott kémények.
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Hogy most ővele mi lesz? Igen, ez nagy kérdés. De hát mások is 
élnek a világon, nemcsak ő. Mi lesz ezekkel a bányatelepi fiúkkal? 
És mi lesz az Ótemető utcaiakkal, a dobálózókkal és kiabálókkal, a 
kis Palkóval és Jutkával, akinek az apja hadifogságban van? Mi lesz 
ezer és ezer gyerekkel, a felnőttekkel, akik e havas háztetők alatt él
nek, dolgoznak, sírnak és reménykednek? Mi lesz - mindenkivel? 
Más gyerek is szeretne tanulni, nemcsak ő, és nem lehet. Mindenki 
szeretne boldog lenni, okos és vidám, egészséges, erős és jó.

Elindult a piros jelzésű úton. Elhatározta, hogy először is Bözsi 
nénihez megy, a nyomdába. Tőle kér tanácsot, neki mondja el elő
ször, hogy mi történt.
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VAN I L Y E N  V I Z S G A  I S

A nyomda, ahol Bözsi néni dolgozik, a belváros egyik szűk utcá
jában, a Bertalan utcában van. A Bertalan utca nemcsak szűk, hanem 
girbegurba is, mint olyan sok más utca Zsófiék városában. Békésen 
kanyarog egy ideig, aztán egyszerre csak meggondolja magát, akko
rát fordul, hogy az utca vége majdnem egészen párhuzamos az utca 
közepével. Mintha kerülgetné a házakat, amelyek között megszületett, 
mint valami patak, amely nagy, szürke kövek között folydogál. Az 
utca eleje egészen közel van a szép, előkelő Domonkos térhez, de a 
vége már a nagy piactér környékébe torkollik, oda, ahol szűk és pisz
kos, zsúfolt, keskeny és kehes házacskákban majdnem olyan szegény 
népek laknak, mint az Ótemető utcában: foltozósuszterok, mosónék, 
pincérek és olyanok is, akiknek nincs is rendes foglalkozásuk.

Zsófi már régen megfigyelte, hogy az utcák és házak sokat elme
sélnek az emberekről, akik bennük élnek. Mennél jobban figyeli va
laki az utcákat és házakat, annál többfélét tud meg az emberekről. 
Ez a Bertalan utca nem is hosszú, negyvenöt a legmagasabb száma, 
mégis mi mindent foglal magában! Vannak benne házak, amelyekről 
nem is gondolná az ember, eszébe sem jut, hogy ezt valaha emberek 
építették. Hát minek építették volna ilyen nyomorékra őket? Még 
azt is nehéz elhinni róluk, hogy valaha újak, fiatalok voltak.

Némelyiknek csúcsos a teteje, és olyan magas a padlása, mintha 
építője csakis a galamboknak akart volna kedvezni, hogy legalább 
azok találjanak kényelmes otthonra benne. Az embereket úgyis be
szorította a szűk és keskeny szobákba. Majdnem minden szoba egy
ablakos, de mélyen benyúlik, mint valami alagút; mintha arra vi
gyáznának: mennél kevesebb napfény jusson be. Sok közöttük az 
emeletes, az emeletre falépcsők vezetnek, mint abban a házban is. 
ahol Zsófi nagymamája lakik. Némelyiknek körbefutó faerkélye van 
az udvar felől. Ez szép is lehetne, ha nem volnának olyan gödrösek, 
piszkosak az udvarok. A szemetet csak ledobják, a mosogatóvizet is
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Ielöttyentik. Az aztán szép csendesen kifolyik az utcára a kapu alatt, 
továbbcsordogál a járda mellett. Pedig a Bertalan utca aszfaltos. Ez 
is valami, simábban folyik rajta a víz, és szép szivárványszínekben 
játszik, ha rásüt a nap. Az utcabeli gyerekek papírhajócskákat úsz
tatnak rajta.

Vannak itt hosszú, néhol már málló, de még mindig erős, régi kő
kerítések, magasak. Mögöttük nagy kertek, a kertben fák. Kapu nincs 
is rajtuk, másik utcáról van a bejárat, olyan az egész, mint valami 
elvarázsolt vár. Bent, messze a kert mélyén, egy magas ház teteje lát
szik. Tornya is van. Ki lakik benne? Nem tudni. A hatalmas terüle
ten csönd és üresség, a szomszédban pedig, a törpe házakban, em
ber ember hátán, még a konyhákban is mindenütt ágyak, szalmazsá
kok, a sokgyerekes családok még albérlőket is tartanak.

Az a ház, amelynek pincéjében a nyomda van, piros téglából ra
kott, földszintes épület. Egyik szomszédja éppen egy ilyen kőkerítéses 
villa, a másik pedig egy tojássárga színű, málló vakolatú, emeletes 
putri, egész nap lárma, kiabálás, gyereksírás, csörömpölés fut ki be
lőle, mint csorba lábosból a kozmás tej.

Zsófi most ugyanis ott dolgozik a nyomdában, Bözsi néni mellett. 
Állása van, ahogy mondani szokás. Kifutó. Még aznap odakerült, 
amikor kicsapták az iskolából. Különös egy nap volt az. Reggel el
ment hazulról mint polgárista, misét hallgatott, este aztán, mire ha
zakerült, már dolgozó lány lett belőle. Közben volt sátán is, meg is 
akart halni, fent járt a nagykilátón, és megértette, hogy nincs egyedül 
a világon.

Bözsi néninek ott mesélt el mindent a zizegő zörgő szedőgép mel
lett. Mindent? Mindent nem tudna elmesélni, de minek is? Milyen 
egyszerűen mondta meg azoknak a bányatelepi fiúknak is, hogy mi 
történt vele. Bözsi néninek még annál is rövidebben. Hiszen Bözsi 
néni jól ismeri őt, még kevesebb szóból is megérti. Kicsapták, mert 
megtudták, hogy a bátyja vörös. Hogy honnan tudták meg? Az most 
mindegy. Mater Marcclla azt hiszi, hogy ő is vörös, hogy megméte
lyezi a báránykáit.

Bözsi néni csak egy-egy pillanatra hagyta abba a munkát, amíg 
hallgatta. Néha-néha felnézett, olyankor levette a kezét a szedőgép 
billentyűiről, aztán csak folytatta. Oda volt csíptetve elébe egy pa
piros, azon ákombákom írás, szálkás és ugrándozó, száz törléssel és
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javítással, arról olvasta, amit aztán a gépen kiszedett. Zsófi nem 
tudta elolvasni. Ha egy-egy sor elkészült, akkor a gép kattogott, zize
gett, aztán kiadta, ott csúszott le egy kis acélvályúba, forrón 
és fényesen, ólomból. Zsófi már látott ilyet azelőtt is, járt már 
Bözsi néninél a nyomdában, de persze sohasem maradt ott ilyen so
káig.

- Nagy baj - mondta Bözsi néni. - Most mit csináljak? Bemegyek 
én hozzájuk.

- Mater Marcellához?
- Az igazgatóhoz.
- Ne tessék - mondta Zsófi. - Űgyis hiába.
- Hiszen te nem vétettél - mondta Bözsi néni, és felnézett. - Ha 

nem csináltál más semmit!
- Nem csináltam.
- Nem is beszéltél vissza?
- Én nem... Egy másik lány, aki velem járt, az visszabeszélt... 

Beleszólt, pedig semmi köze se volt hozzá. Azt is kicsapták.
Bözsi néni megint felnézett.
- Ki az a lány?
- Szabó Irma nevű. Én nem kértem, hogy védjen. Komisz egy 

lány.
- No, én mégiscsak beszélek azokkal az apácákkal! - így Bözsi 

néni.
Zsófi hallgatott egy kicsit, aztán kimondta:
- Most már___ nem is mennék vissza. Ott minden csak képmuta

tás... Meg alázatosság! Az számít! Más semmi.
Bözsi néni elmosolyodott.
- No - jegyezte meg egy kicsi csúfondárossággal. - Eddig nagyon 

is tetszett neked!
Ez olyasféleképpen hangzott, mint Irmus szava, amikor azt 

mondta reggel: „Hiszen olyan szentes! A legszentesebb az egész osz
tályban! ”

- Bözsi néném járatott oda - felelte Zsófi egy kicsit sértődötten.
- Hát hova járattalak volna? Jövőre talán lesz városi polgári a 

lányoknak is. Mint a fiúknak. De addig mit csinálsz? Magántanuló
nak talán visszavesznek.

- De én nem akarok többet oda menni! Soha! - kiáltotta Zsófi.
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Izgalmában egészen elfelejtette, hogy hol van, itt nem illik kiabálni, 
hiszen dolgoznak, ketten is állnak a szedőszekrényeknél, és betűket 
válogatnak a kis farekeszekből.

Ekkor egyszerre csak megjelent mellettük egy magas, kopasz, kövér 
úriember. Minden lötyögött rajta, a finom kabátja, a nadrágja, akár
milyen kövér volt, mégse tudta kitölteni. Mintha még a feje bőrét 
is bővebbre szabták volna a kelleténél, vastag ráncokba gyúródott 
a homlokán. A sok ránc fürgén szaladgált fel és le, sűrű szemöldö
kétől majdnem egészen kopasz feje búbjáig.

- Mi az, mi az? - kérdezte hadarva és hunyorgatva.
- A húgom - mutatta be Zsófit Bözsi néni.
- Jól van, jól... Helyes kislány! Talán valami baj van, baj van?
Miért ismételte a szavakat? Azért talán, mert túlságosan gyorsan

beszélt, és úgy találta, hogy mondatai ennek következtében nagyon 
is rövidre sikerülnek?

Zsófi mindjárt kitalálta, hogy ez a különös bácsi biztosan Bözsi 
néni főnöke, a nyomda tulajdonosa. És azért érdeklődik olyan na
gyon, mert tudni akarja, ki jár be az ő nyomdájába, ki tartja fel az 
ő munkásait. Barátságos volt, azt meg kell adni, sőt nagyon is ba
rátságos. Amit Zsófi olyan nagyon nem szeret, amitől legszívesebben 
prüszkölne, mint egy mérges cica - még az arcát is megveregette, 
megcsipkedte szivarszagú kezével.

Szegény Bözsi néni! Mit tehetett volna? Ha a főnök kérdez, fe
lelni kell. Meg kellett magyaráznia a doktor úrnak - így szólították 
a főnököt -, hogy miért jött ide ez a kislány. Be kellett vallania, 
hogy csakugyan baj van. A kislányt kicsapták a polgári iskolából, 
mert az apácák megtudták, hogy a bátyja vörös, sőt le is van tartóz
tatva.

A doktor úr nagyot kacagott ezen, mintha csak jó tréfát hallott 
volna. Csak úgy rengett belé. Zsófi csodálkozva nézte. Miért nevet?

- No lám, lám - és az arany óralánc is rezgett a doktor úr mel
lényén. - A galamblelkű apácák! Nem szeretik a vörösöket. Hát azt 
elhiszem, elhiszem. No de ez a szegény kislányka! - és megint meg
veregette Zsófi arcát. - Itt is maradhatna minálunk. Mit szól, mit 
szól? Ilyen ügyes kislány... Biztosan szép írása van... Majd el
megy szépen a postára, elviszi a leveleket... No? Elviszi a nyom
tatványokat a megrendelőnek! Nem kell félni, nem nehéz csomagocs-
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ka, levélpapiros meg névjegy, hehe. Hét végén aztán megkapja a fi
zetést... A fizetésecskét... Az nem lesz valami nagy, hehe... No 
de ilyen kislánykának...

Így került Zsófi a nyomdába.
Mennyi embert ismert meg, mennyi újdonságot fedezett fel néhány 

hét alatt!
A szedőteremben, ahol Bözsi néni gépe is állt, mindjárt ott dolgo

zott Béla bácsi, egy sovány, tiszta, szigorú arcú öreg, és Feri, egy fia
tal, csinos, haragos pillantású fiatalember. Ezek ketten órákon és na
pokon át beszélgettek és vitatkoztak arról, hogy ő, Jakab Zsófi, he
lyesen tette-e, hogy idejött kifutónak a nyomdába.

Béla bácsi azt mondta, hogy nem tette helyesen. Bözsi néninek is 
megmondta: a gyereknek igenis tanulnia kellene tovább. Akárhogyan, 
mindenképpen! Értelmes lány, jó feje van, kár érte. Ha nem tanul, 
sohasem viheti semmire, sohasem kerül ki a nyomorúságból. Tegyük 
fel, hogy egy-két év múlva felveszik nyomdásztanulónak, tegyük fel, 
hogy egyszer szedő lesz belőle, mint Bözsi néniből. És akkor mi tör
ténik? Elhervad, tönkremegy a szedőgép mellett, időnap előtt meg
öregszik, soha nem lesz öröme az életből. Csak ha kiemelkedik a 
munkássorból, csak akkor süt rá az öröm napja. És hogyan emelked
het ki másképp, mint tanulással?

Ferinek azonban más volt a véleménye. Azt mondta: a kislány itt 
néhány hónap alatt többet tanul, mint az iskolában évek alatt. Meg
ismeri az életet, az embereket.

- No és mire jó az, ha az életet megismeri? - vetette közbe mér
gesen az öreg. - Csakis arra, hogy elmenjen a kedve tőle!

- Maga szerint akkor a munkásnak nem érdemes élni? - lövellte 
haragos pillantásait a szedőszekrényen át a fiatal munkás. - Csak az 
uraknak érdemes élni? Lehet, hogy a múltban ez így volt, de más vi
lág következik. Én azt mondom: ami a könyvekben van, azt így is 
megtanulhatja a kislány, ha akarja. Hol van az megírva, hogy a mun
kás gyerekéből, ha okos és értelmes, mindjárt urat kell csinálni? Mi
ért? A munkások között ne legyenek okos és értelmes emberek? Ta
nult emberek, akik ismerik az életet? Erre feleljen! Miért akarja 
maga odaadni az uraknak a munkásgyerekeket, ha egy kicsit jobban 
fog a fejük? Jól adia maga, Béla bácsi! Hát akkor hogyan fog a mun
kásosztály felemelkedni?
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Zsófi egész szívével Feri mellé állt, neki adott igazat. Hiszen az, 
amit Feri mondott, megvigasztalta őt azért, hogy nem tanulhat az is
kolában, hanem, íme, máris az életben tanul.

Béla bácsi és Feri kéziszedők voltak, ők szedték a finomabb mun
kát, a finom meghívókat, a névjegyeket, amelyekhez kevés betű kell, 
és elegánsan kell elrendezni, ők szedték az újságokhoz a címeket is. 
Estefelé, amikor a szerkesztők lejöttek a földszintről, akkor Béla 
bácsi vagy Feri „tördelte” a lapot. Ez azt jelenti, hogy az ólomba ön
tött kész cikkeket és a hozzá való címeket meg a hirdetéseket, egy
szóval mindent, ami az újsághoz kellett, nagy fémtepsibe rakták, pon
tosan elrendezték, erős spárgával körülkötözték, aztán vitték az ön
tőbe, ahol előbb matricát, majd lemezt készítenek róla. Bonyolult és 
nagyon érdekes dolog az újságkészítés.

A szedőterem végében vaslépcső kanyarog a földszintre, ezen jár
nak le a szerkesztők. Zsófi napjában ötvenszer is megmászta ezt a 
lépcsőt, ő hozta le a szerkesztőségből a cikkeket, ő vitte fel a levo
natokat. Ezeket másképpen keféknek is hívták, vagyis kefelevonat
nak. Hosszú, nedves papiroscsíkokat borítanak óvatosan a szedésre, 
kefével ütögetik finoman és hosszadalmasan, és akkor a szöveg - mert 
azt előbb hengerrel befestékezték - szépen átnyomódik a nedves pa
pirosra. Vigyázni kell rá, mert amíg friss, könnyen elmázolódik. A 
szerkesztők elolvassák ezeket a lenyomatokat, kijavítják, ha hiba van 
benne. De még elsorolni is sok, mi mindenre kell ügyelni, hány em
ber munkájára és figyelmére van szükség, amíg az újság elkészül. 
Még hosszú idő kell ahhoz, amíg ő kiismeri magát. Most még egyelőre 
csak az új szavakkal ismerkedik és az új emberekkel.

A szerkesztőségben három szoba van. Az egyikben ül maga a szer
kesztő, egy szelíd, nagyon barátságos, halk szavú, még fiatal ember. 
Bánatosan néz mindenkire, és sokszor mondogatja: „Nagyon nehéz 
időket élünk! ” Zsófi azt is tudja róla, hogy szeretne elkerülni innen, 
pesti újsághoz, mert itt vidéken csak eltemetkezik az ember. Tőle 
magától hallotta ezt nemegyszer, mert sokan járnak hozzá, látogatók, 
idősebbek és fiatalabbak, még nők is, akik elbeszéléseket, verseket 
és cikkeket hoznak, és a szerkesztő elbeszélget velük. Közben nincs 
ideje ahhoz, hogy átnézze a levonatot, amit Zsófi hozott fel. Zsófi ott 
áll és vár, szerényen és kíváncsian, és nagyon örül, hogy hallgathatja 
őket. Nem ért meg mindent, hogyan is érthetne? Ennyi leckét az is-



kolában nem adnak fel. Még a tizedrészét sem. De azért mindennap 
megért valami újat és érdekeset. Például azt is érti, hogy a szomorú 
szemű szerkesztő, sok egyéb bánata mellett, még azért is bánkódik, 
hogy a másik, a külső szerkesztőségi szobában a többiek veszekednek. 
„Marják egymást - mondja a szerkesztő. - Az emberek nem tudnak 
békességben élni. ”

De hát hogyan is tudnának? A külső szoba délutánonként mindig 
tele van emberrel; olyanok is itt tanyáznak, akik nem is tartoznak a 
szerkesztőséghez. Vitatkoznak és veszekednek, hogy mi legyen az új
ságban. Néha csaknem ölre mennek, sértegetik egymást: „Miért nem 
írjátok az igazságot? ” „Kinek az igazságát? ” Itt mindenről beszélnek, 
ami a városban, sőt ami az országban történik, de még a határokon 
túl is. Mit írnak a pesti lapok, mit a külföldiek? Mi lesz az országgal? 
Mi lesz a néppel? Zsófi csak ritkán tartózkodott abban a szobában, 
de nem is kell ott lenni ahhoz, hogy hallja őket az ember. Kiabálnak. 
Zsófi sokszor hallgatta őket a kis előszobából, megilletődve, miköz
ben bélyegeket ragasztott a levelekre. Mintha itt dőlne el, mi lesz a 
világ sora, annyira vitatkoztak.

Pedig még az sem dőlt el, hogy mi legyen az újságban. Azt a dok
tor úr döntötte el, aki a harmadik, a legkisebb szobában tanyázott, 
ö volt itt az igazi úr, a gazda, nem pedig a szomorú szemű szerkesztő. 
Ha kijött a szobájából, és végigment a másik kettőn, akkor mindenki 
elhallgatott. A doktor úr nem beszélt sokat, és mindig barátságosan 
veregette meg az emberek vállát. De azért mindenki őneki engedel
meskedett. Bözsi néni mondta, de Zsófi magától is észrevette: a dok
tor úré volt a nyomda is meg az egész újság is. ö fizetett, tehát ő 
parancsolt

Zsófi a szerkesztő úrnak vitte fel a levonatokat, de a szerkesztő 
úr aztán bevitte azokat a doktor útnak.

Akkor hát csak a doktor urat kell megnézni, hogy milyen ember, 
és akkor már kiderül az is, hogy az újság milyen újság.

Különös ember, nagy ravasz, annyi szent. A papokra és apácákra 
haragszik meg a nagyurakra is. Van még egy újság a városban, az a 
papoké. Nincs ráírva, hogy az övék, de hiszen az ő újságukra sin
csen ráírva, hogy az meg a doktor úré. Amazt a papok fizetik, ezt 
meg a doktor úr! Lent a szedőben a nyomdászok nyíltan beszél
tek erről. Szidták a doktor urat, de mit ártott az annak? Még ak-
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kor se haragudott meg, ha a szemébe mondták. Csak nevetett, ki- 
düllesztette pocakját, hunyorgott, és azt mondta:

- Én is szocialista vagyok, kedves barátaim!
Zsófi egyszer meg is kérdezte Bözsi nénitől, hogy ez hogyan le

hetséges. Hát a doktor úr is vörös? Nem látszik annak.
- Nem is az - felelte Bözsi néni. - De te ezt még nem értheted! 

Majd egyszer megérted.
- Akkor képmutató - mondta Zsófi, mert rosszul esett neki, hogy 

Bözsi nénje nem akar vele erről beszélni.
- Őneki az újság is csak üzlet - magyarázta most mégis Bözsi 

néni. - Megvette a nyomdát és az újságot is. Érted? Mintha pél
dául megvett volna egy cipőüzletet, ahol cipőt árulnak.

- És az újságban mit árulnak?
- Az újságban... igazságot - válaszolt Bözsi néni.
- De hát az igazságot... azt is árulni lehet? Mint a cipőt?
Bözsi néni rátette a kezét a szedőgép billentyűire.
- Eredj szépen a dolgodra.
De Feri is hallott valamit a beszélgetésből ott a szedőszekrény

nél, és váratlanul beleszólt-
- A gyerek mondja meg az igazat... Az igazságot nem lehet 

árulni. Az a baj, hogy árulják.
- Hát már hogyne lehetne! - válaszolt neki tüstént Béla bácsi 

tüskésen. - Látod, hogy lehet! Az még csak a jó üzlet! Aki az igaz
sággal kereskedik, az többet keres, mint az, aki cipőkkel kereskedik.

- Igen, de nem szabadna - villámlott Feri szeme. - Néha azt hi
szem, megfulladok. Egész nap a betűket rakom össze... És miért? 
Azért, hogy megcsaljuk az embereket. Én is segítek hozzá. És maga 
is, és maga is - mutatott Béla bácsira és Bözsi nénire. - Itt van ez 
a temérdek sok betű... Hát miért találták fel a nyomtatást? Talán 
azért, hogy a hazugságot és a maszlagot terjesszük? Hát talán nem 
lehetne ugyanezekkel a betűkkel az igazságot is kiszedni?

- No, csak szedd ki! - biztatta kajánul az öreg. - Majd repülsz, 
hogy a lábad se éri a földet. Majd kivág a doktor úr, ne félj!

- Senkinek se volna szabad vállalni, hogy kiszedje és kinyomtassa 
a hazugságot - mondta bús haraggal Feri. - Ha senki nem vállal
kozna erre a piszkos munkára, akkor a doktor úr megsüthetné a 
hazugságait.
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- Csak ábrándozz!
- Miért? Az emberek, sok ezer, sok millió ember, külön-külön 

mind tudják az igazságot. Az emberek nem olyan buták, hogy el
higgyék a maszlagot. De nem ám! Csak egyszer össze kéne fogni. 
Mindenkinek, aki dolgozik. Akinek tiszta a szíve.

Bözsi néni nem szólt ilyenkor, nem avatkozott bele. Mit gondol 
magában? Az biztos, hogy Bözsi néni is dolgozik, az is biztos, hogy 
tiszta a szíve.

Zsófinak még soha nem volt annyi tanulnivalója, mint mostaná
ban. És ő tanult is, iparkodott nagyon. Figyelt, hallgatott, még kér
dezett is, ha volt kitől. De jó volna, ha mindent megjegyezne, és 
mindent megértene! De hát ez lehetetlen, hogy is férne el ennyi min
den a fejében? Sohasem volt még őneki ennyi tanítója, mint most 
van. Csak az a baj, hogy mindenki másra, mindenki másképpen ta
nítja. Mi az mégis, amiben megegyeznek? És miben különböznek 
egymástól? Nem, ezt nem tudta megfejteni. Itt van például Béla 
bácsi... őt pártolja, amikor azt mondja, hogy mégiscsak tanulnia 
kellene. Hát Feri? Feri is őt pártolja. Mind a ketten jót akarnak. 
Ha az élet iskolájában is vizsga volna, akkor ő biztosan megbukna 
azon. Még azokra a kérdésekre sem tud válaszolni, amit ő maga 
tesz fel magának.

Egyszer, egy márciusi délutánon a szomorú szemű és finom szavú 
szerkesztő behívta őt, és egy borítékot adott a kezébe.

- Legyen szíves, vigye el ezt a levelet erre a címre... Adja oda 
a tanár úrnak, és ha lehet, várja is meg. Egy cikk kefelevonata van 
benne, a tanár úr szíveskedjék mindjárt elolvasni és visszaküldeni. 
Mondja meg, fiam, hogy a holnapi lapban jön.

- Igen - mondta Zsófi, és rápillantott a levélre. „Szabó Kázmér 
gimnáziumi tanár úrnak, Gesztenye tér Ez volt a borítékon.

A magas kőkerítés mögött már duzzadtak a faágak, a tojássárga 
színű ház keskeny ablakai is vígan sütkéreztek a vékony, késő dél
utáni napvilágban. Zsófiék városába mindig egy kicsit korábban ér
kezik a tavasz, mint máshova, mert a hideg északi szelektől meg
védik a hegyek. Zsófinak eszébe jutott, hogy biztosan kibújt már az 
ibolya ott a kilátó alatti völgyben. Vasárnap el is csalja Ilonkát, 
menjenek el együtt, szedjenek egy kis kosárral, még a nyomdába is 
vinne belőle. A városban már egészen elolvadt a hó, de a fák alatt,



a mély völgyben biztosan van még belőle az avar között. Milyen 
szép is lehet! Virágok és hófoltok, együtt.

Keresztülment a Domonkos téten, felballagott a gimnázium mel
lette, egészen a Káplán utcáig. A Gesztenye tér ott van valahol a 
sétatér mögött, pontosan nem tudja, de arra valamerre. A legrövi
debb út a Zárda utca lenne, de arra nem megy, abba az utcába, ha 
nem okvetlenül szükséges, nem teszi be a lábát. Minek bolygassuk 
a fájó sebet? Igaz, annyi minden történt azóta, hogy néha azt gon
dolja: már évek múltak el. Belecsöppent egy más, teljesen új vi
lágba. Mégis a valóságban alig két hónapja annak, hogy ő ide járt, 
és ha arra menne, nagyon, de nagyon megfájdulna a szíve. Inkább 
kerül egyet.

A napsütés máris kicsalt néhány diákot a sétatérre. Padok még 
nincsenek, hát leülnek a földbe ásott gerendákra, amelyekre majd 
később a padokat teszik. Ez a legszebb, legcsendesebb hely az egész 
városban. Csak olyankor nem csendes, amikor a székesegyház ha
rangjai megszólalnak, mert a sétatér egészen odasimul a székesegy
ház lábához. Csupán egy gránitkövekkel kirakott, lejtős, szikrázóan 
tiszta és sima térség választja el tőle. Ha az ember megáll a sétatér 
közepén, akkor közvetlen közelről láthatja a csodaszép és hatalmas, 
négytornyú templomot. Galambok tollászkodnak a tizenkét apostol 
szobrán, a négy torony pedig - kettő-kettő külön - mintha óriások 
esküre emelt ujja volna. Milyen szánalmas törpének érzi magát az 
ember mellettük!

Nyugtalanul dobbant a szíve; azóta nem volt misén, nem gyónt, 
nem áldozott. Hát már egészen pogány lesz? Mintha Mater Mar
cella a jó Istent is elvette volna tőle.

Odaért a sétatér végére, elővette a levelet a zsebéből, újra meg
nézte a címet, és akkor egyszerre rádöbbent: ez a Szabó Kázmér 
gimnáziumi tanár nem lehet más, mint Irmus apja. Hiszen itt lak
nak, a sétatér mögötti téren, csak ő nem tudta, hogy ez a Gesztenye 
tér.

Minden egyezik. A név, a cím, a foglalkozás, minden. Innen, a 
sétatér utolsó gesztenyefájától már látta is a kaput, ahova Irmus be 
szokott fordulni. Színes üveggel van kirakva a felső ablaka. Most 
mitévő legyen? A levelet át kell adni, még meg is kell várnia a vá
laszt. A cikk jön a holnapi lapban.
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Néhány pillanatig úgy bújt meg ott a vastag gesztenyefa mögött, 
mint fent a hegyen, amikor lecsúszott a havas útról, és megkapasz
kodott abban a másik fatörzsben. Így hát hiába kerülte el a Zárda 
utcát, mégiscsak találkoznia kell az emlékekkel, méghozzá a legke
serűbbel. Ez még sokkal rosszabb, mintha eljött volna Szamossyék 
háza és az iskola előtt.

De hát mindegy, meg kell lennie. Mit szólna a szerkesztő, ha 
visszamenne azzal, hogy ő pedig oda nem megy? Világgá sem sza
ladhat valaki minden szíre-szóra. Elég abból egy esztendőben egy
szer.

A kapu nem volt bezárva. Ez is szép ház, úri ház, mint Szamos- 
syéké, de többen is laknak benne. A kapu alatt jobbra is, balra is 
egy-egy szőnyeggel fedett kicsi falépcső vezet a fehér ajtókhoz. Az 
ajtókon réztáblácska, de mindegyiken idegen nevet olvasott.

Az udvarra ugyanolyan színes üveggel kirakott ajtó vezetett, mint 
az utcára. Kilépett. Az udvarban is voltak lakások. Középen kes
keny virágágyás, bekötözött rózsafákkal, körös-körül a falak mentén 
sárga kővel kirakott kis gyalogjáró. Végigkopogott rajta. Leghátul 
végre megtalálta a táblácskát: Szabó Kázmér. Megnyomta a csen
gőt, és várt. Valahonnan, valamelyik csukott ablak mögül zongora
szó hallatszott. Beethoven menüettjét játszotta valaki. Zsófi ismerte 
jól, a haladók is szokták játszani a zeneiskolában. Amikor még ő 
is odajárt.

És ha Irmus jön ajtót nyitni? Biztosan van cselédjük...
Nem találta el. Őszbe csavarodó, de mégis, még így is nagyon 

fekete hajú férfi nyitotta ki az ajtót. Nem volt magas, inkább kissé 
zömök, hajlott hátú, mégis nagyon fiatalos; annyira, hogy nem is 
gondolt arra az első pillanatban, hogy Irmus apja, vagyis Szabó ta
nár lehet. Pedig mégis ő volt.

- Biztosan az újságtól - mosolygott rá. - Már telefonáltak. Jöj
jön be, kedves. Megvárja, míg átnézem? Akkor kérem, tegye le a 
kabátját itt az előszobában.

Megvárta, míg Zsófi csakugyan letette a kabátját, a fogasra akasz
totta, aztán kinyitott előtte egy sötétbarna ajtót.

- Jöjjön, üljön le itt, az előszobában hideg van.
Az udvari szobában, ahova beléptek, már égett egy kis lámpa a 

könyvekkel és füzetekkel megrakott íróasztalon. És a zongoraszó
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most egészen közelről hallatszott Zsófi bizonyosra vette, hogy Ir
mus zongorázik a szomszéd szobában.

A tanár rögtön leült az íróasztalhoz, kinyitotta a levelet, bele
mélyedt. Aztán felnézett, észrevette, hogy Zsófi nem ült le. Újra 
hellyel kínálta. Zsófi leült az ajtó mellett, egy alacsony, kicsi, ke
rek karosszékbe. Egy kissé megnyugodott. Lehet, hogy nem is ta
lálkozik Irmussal, a tanár elolvassa a cikket, visszaadja, ő már megy 
is, Irmus pedig zongorázik tovább.

Körülnézett. Kicsi szoba volt, sok könyvvel. Más bútor nem is 
volt benne, csak könyvespolc, az íróasztal, egy keskeny dívány meg 
a székek. Aztán szemügyre vette a tanárt is. Mitől olyan fiatalos? 
Talán a szeme teszi... Dióbarna és meleg. Irmus hasonlít az apjá
hoz, csakhogy soványabb, hosszabb nyakú, és sokkal mozgékonyabb. 
Irmus nem tetszett Zsófinak, de úgy találta, hogy az apja szép em
ber.

A tanár ceruzát vett a kezébe, és valamit jegyzett a kefelevo
natra. Biztosan javít. Aztán újra jegyzett. Aztán már nem is a ke- 
felevonat szélére írt, hanem egy külön papirosra. Hirtelen felsóhaj
tott, Zsófira nézett, összehajtotta a cikket, és azt mondta:

- Köszönöm a fáradságát, kedves. A levonatot nem szükséges 
visszavinnie. Majd telefonálok a szerkesztőnek.

Zsófi felkelt.
- De azt mondta a szerkesztő úr, hogy a holnapi lapban...
A tanár elmosolyodott egy picit. Zsófi úgy látta, mintha nagyon 

fáradt lenne.
- Igen, értem, magának meghagyták, hogy okvetlenül, de saj

nos... Tudja mit? - és váratlanul felkelt ő is ültéből. - Majd ma
gam megyek. Jöjjön, visszakísérem. Nehogy kikapjon - tette hozzá 
kisfiúsan.

Udvariasan előreengedte Zsófit az előszobába, sőt a kabátját is 
felsegítette. Zsófi elpirult és tiltakozott.

- Ne tessék!
- Azért, mert dolgozó nő - tréfált a tanár magának is kijár 

az udvariasság. Sőt annál inkább Én tisztelem a dolgozó nőket. 
Hány éves, kedves?

- Tizenkettő leszek ebben a hónapban.
- Akkor az én kislányom idősebb, ő már januárban betöltötte.
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Ő maga is felvette a kabátját, és bekopogott a másik szobába, 
ahonnan a zongoraszó hallatszott. A zongora elhallgatott, és Zsófi 
úgy fordult arccal az udvari ajtó felé, hogy ha Irmus lép ki onnan, 
ne lássa őt, ne lássa az arcát.

De nem Irmus jött ki, hanem egy szép, ősz hajú, nagyon karcsú 
néni, Irmus édesanyja.

- Bocsánat a zavarásért - mondta Szabó tanár a feleségének. — 
El kell mennem a nyomdába. Nem maradok sokáig.

- A cikk miatt? - kérdezte a néni, egy kicsit idegenes kiejtéssel. 
Mintha nem volna magyar anyanyelvű.

- Igen - felelte a tanár. Aztán megfogta Zsófi kezét, megfordí
totta az egész lányt, és így mutatta be a feleségének: - Ezt a nagy
lányt küldték el vele... Nem engedem egyedül vissza. Hátha öt 
szidják össze miattam! Épp annyi idős, mint a mi lányunk, két hó
nappal még fiatalabb is.

A néni megsimogatta Zsófi arcát. Zsófi pirult. Az úgy illett volna, 
hogy ő most megmondja a nevét. Milyen kedves emberek! De hát 
nem mondhatta! Lopva bepillantott a zongorás szobába, az ajtó 
nyitva maradt, ahogyan a néni kijött. Egy fiúcska ült a zongora 
mellett, egy hosszú szempillájú, kék inges kisfiú. Harangozott a lá
bával. Lehet, hogy Irmus mamája zongoratanárnő.

- Régóta van a nyomdában? - kérdezte a néni.
- Csak két hónapja - felelte halkan, és nem nézett fel. Mintha 

félne, hogy kitalálják, kicsoda is ő, hogy együtt járt Irmussal, hogy 
... Biztos, hogy tudnak róla. Biztos, hogy Irmus beszélt őróla. Hi
szen - erre sohasem gondolt még, csak most - Irmust igazában 
őmiatta csapták ki! Igaz, Irmus maga kereste a bajt, de mégiscsak az 
ő védelmében szállt szembe Mater Marcellával.

- No, csak menjenek - mondta a néni.
Szó nélkül lépkedtek végig a sárga kockákkal kirakott udvaron. 

Erősen sötétedett, a Gesztenye tér árnyékba borult, csak a székes- 
egyház négy óriási tornyának csúcsán villogott egy kis alkonyati 
fény. Ott mentek el éppen a székesegyház előtt, amikor a tanár meg
szólalt:

- Tanulónak szerződtették a nyomdába?
- Dehogyis... Kifutó vagyok.
- Miért nem szerződtették inkább?
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Zsófi erre nem tudott válaszolni. Mit is mondjon? Hogyan me
sélhetné el egy idegen embernek, hogyan is, miért is került ő a 
nyomdába?

- Mi szeretne lenni? - kérdezte kisvártatva megint a tanár.
Zsófinak nagyon elszorult a szíve. Nemcsak a kérdés miatt, ha

nem azért is, mert a tanár természetesen a Zárda utcának tartott. 
Hiszen az a legrövidebb út innen a Domonkos tér és a Bertalan 
utca felé. Most tehát mégis el kellett mennie volt iskolája előtt.

- Nos, még nem gondolkodott rajta?
- De gondolkodtam - válaszolt végre Zsófi. - Régebben... sze

rettem volna tanárnő lenni.
Megakadt egy pillanatra. De aztán megijedt, hogy a tanár majd 

megint kérdez. Megkérdi, hogy miért gondolta meg magát. Ezért 
gyorsan hozzátette, még mielőtt a tanár megszólalhatott volna:

- Most már, azt hiszem, gépszedő leszek.
A tanár meglepődve nézett rá.
- Szép pálya. Ritkaság, hogy egy lánynak ilyesmi jusson az eszébe. 

Nem is tudom, van-e már egyáltalán női gépszedőnk.
- Van - sietett Zsófi. - Édesapám nővére. Igaz, ő is csak se

gédmunkás volt azelőtt, de a háború alatt, mert kevés volt a férfi, 
megtanulta a gépszedést...

- És miért tett le arról, hogy tanárnő legyen? - tette fel a tanár 
mégis a kérdést, amit Zsófinak egyszer már sikerült elhárítania.

- Mert... mert nem járhatok tovább iskolába.
A tanár sóhajtott. Éppen akkor mentek el Szamossyék háza 

előtt.
- A négy polgárit akkor is jó volna elvégeznie, ha szedő lesz 

- mondta csendesen. - Tizennégy éves koráig minden gyermeknek 
iskolába kéne járnia. Okvetlenül. Látja - fordult hozzá váratlanul, 
nagyon barátságosan és bizalmasan -, éppen erről írtam cikket a 
maguk újságjába.

- Ez szép - mondta Zsófi. - És a szegényeknek is?
- Azoknak is... Elsősorban azoknak.
- Majd elolvasom a cikket - mondta Zsófi zavartan.
A tanár nagyon halkan és nagyon röviden fölnevetett.
- Sajnos, erre nem lesz módja, kislány. Nem jelenik meg.
- Miért?
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- Akármilyen jó barátok 
vagyunk is, erre nem tudok 
választ adni magának.

Most jó darabig nem be
szélgettek. Már ott jártak a 
Domonkos tér sarkán, ami
kor egyszerre csak megszó
lalt Zsófi:

- Ugye, azért, mert a 
doktor úr kihúzott belőle?

A tanár megállt.
- Ejnye kislány... És 

maga azt mondja, még csak 
két hónapja van a nyomdá
ban?

- Biztosan azt húzta ki 
belőle, hogy a szegény gye
rekeknek is kell iskolába 
járni - és Zsófi arca kigyúlt 
e szavaknál. Észrevette,

mennyire tetszik a tanárnak az, hogy ő ilyen okos, és hát most még 
jobban, annál is inkább be akarta bizonyítani, hogy mit tud. Mi 
mindent tud. - Mert a doktor ú r . . .  olyan! Nem engedi megírni az 
igazságot. Nálunk ezt mindenki tudja, nem titok. Van egy kéziszedő, 
Feri nevezetű, az egyszer a szemébe is mondta, de a doktor úr csak 
nevet, mert ő az erősebb. Bözsi néném is tudja, hogy ilyen, de nem 
szól, mert úgyis hiába.

Egy pillanatra elhallgatott, óvatosan a tanárra pillantott. Eszébe 
jutott, hogy ő talán most megint fecseg. Dicsekszik, hivalkodik, mint 
azt Mater Marcella mondaná. A mama pedig azt, hogy kisöreg, 
hogy belebeszél a felnőttek dolgába. A tanár sötét szemében mo
soly fénylett, biztató és figyelmes mosoly.

- No, csak mondja. Nagyon érdekes!
Zsófi nekibátorodott. Most az jutott eszébe, hogy ő - vizsgázik. 

Ez az ember tanár, és most vizsgáztatja őt abból, amit két hónap 
alatt tanult az élet iskolájában.

- Én egyszer, nemrégen - és ő maga is csodálkozott azon, hogy
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ezt mondja, hogy ezt is elmondja - meg akartam halni azért, mert 
nem járhatok tovább iskolába. Szerettem volna én is gazdag lenni, 
mert azt gondoltam, hogy csak a gazdagok jók, a szegények pe
dig... rosszak. Az iskolában mindig azt mondták, hogy legyek alá
zatos. Én akkor azzal mindig bajban voltam, elvétettem, akárhogy 
is akartam, nem sikerült. Azt mondták, hogy nagyravágyó vagyok, 
meg hogy különb akarok lenni, mint más. Ez igaz is volt. De most 
már én csak olyan akarok lenni, mint a többi. Beszéltem egy fiú
val, bányatelepi. Az se tanulhat, pedig okos. Hát akkor én miért 
tanuljak?

Lassan sétáltak a Domonkos téren, a takarékpénztár és a gim
názium előtt, fel és alá. A tanár mintha el is felejtette volna, hogy 
az újsághoz akart menni.

- Most már tehát nem akar különb lenni, mint más?
Zsófi érezte, hogy ez a legnehezebb vizsgakérdés. Nem mert rá 

válaszolni. Nem is tudott.
- No, várjon csak - mosolygott a tanár. Mintha ő is tudta volna, 

hogy ez most vizsga, és ha a tanuló megakad, akkor újabb, segítő 
kérdést kell neki feladni. - Hát maga csakis azért akart tanulni, 
hogy gazdag legyen?

- Feri ott nálunk a nyomdában - kezdett felelni Zsófi, lassan és 
clgondolkodva - azt mondja: ha egy szegény gyereknek jó feje van, 
azt azért nem kell mindjárt odaadni az uraknak. Mert mi marad 
akkor a szegényeknek?

- No? - biztatta a tanár hunyorítva. Éppúgy, mint egy igazi vizs
gán, amikor már a diák jó nyomon van. Most csak folytatni 
kell.

- Van egy barátnőm, Ilonkának hívják, a bátyám menyasszonya - 
szedegette szépen össze a tanultakat Zsófi. - Az meg azt mondja: 
ha a szegény emberek tanulnának, okosak lennének, akkor a gazda
gok nem járnának túl az eszükön.

- Kitűnő! - mondta a tanár jókedvűen.
- De ezt nem is én mondtam, hanem a bátyám menyasszonya.
- De maga megtanulta, igen? No, hát maga mégiscsak tanulni 

fog, kislány! Majd csinálunk valamit. Együtt fog tanulni az én kis
lányommal. Majd összeismerkednek...

Zsófi huncutul elmosolyodott.
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- De hiszen ismerjük egymást!
- Igen?
- Szabó Irmus... Együtt jártunk. És... és őt is kicsapták, ami

kor engem.
A tanár ismét megállt, rácsodálkozott, aztán fölnevetett, azzal a 

nagyon csöndes, nagyon szívből jövő kis nevetésével.
- Ó, maga huncut! Hiszen akkor maga nem más, mint Jakab 

Zsófi! Kitalálhattam volna. A lányom sokat mesélt magáról. De azt 
is mondta, hogy maga semmiképpen nem akar barátkozni vele.

- Mert ő... nagyon vakmerő, és én akkor...
- Maga akkor még azt hitte, hogy a gazdagok a jó emberek. Igaz? 

No, nem baj. Az én lányom is szeleburdi. Meg is mondom neki, 
hogy én most lefőztem őt. Neki nem sikerült magát meghódítania 
barátnőnek, de majd én segítek. Mikor jön el hozzánk?

- Én most dolgozom...
- No persze. Vasárnap, jó? Elmegyünk együtt ibolyát szedni. Ak

kor mindent megbeszélünk. Vagy akarja, hogy inkább én menjek el 
magukhoz? Beszéljek az édesapjával? Nem, először csak maga jöj
jön el hozzánk. Már délelőtt. Korán megebédelünk, aztán máris 
indulunk, örül majd Irmus. Év végére mind a ketten levizsgáznak 
a második gimnáziumból.

- Gimnáziumból?
- Természetesen. A mi iskolánkban, a fiúgimnáziumban lesznek 

magántanulók. Ne féljen tőle! Aki két hónap alatt annyi mindent 
megtanult az élet iskolájában, az megbirkózik a latin nyelvvel is. Év 
végéig még három hónap van hátra.

- És azért járhatok a nyomdába?
- Az bajos... Mikor tanulna? Éjszaka?
Zsófi lehajtott fejjel lépegetett. Gimnázium! Azt tanulhatná, amit 

a fiúk. Ha Mater Marcella ezt tudná... Hiszen ő még jól is járt 
azzal, hogy a polgáriból kicsapták! A gimnáziumban még többet 
tanulnak, az még nehezebb, de ő megbirkózik vele, meg, ha reggel
től estig kéne is tanulnia. Reggeltől estig, igen! Ha lehetne. De ő 
déltől estig a nyomdában van.

- Nos? - kérdezte a tanár. - Min töri a fejét? A szülei nem egyez
nének bele abba, hogy kimaradjon a nyomdából? Hiszen azelőtt sem 
dolgozott! Azelőtt is taníttatták!
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- Bözsi néném taníttatott - felelte Zsófi. - És nem az, hogy a 
szüleim nem engednék...

- Hanem?
- Nem is tudom, hogyan lennénk meg az én keresetem nélkül - 

mondta Zsófi akadozva, öregesen. - Tetszik tudni, hogyan van az... 
Amíg nem volt, nem volt. De most csak édesapám keres valamit 
meg Anti. A bátyámnak is kell minden héten valamit bevinni. Azt 
se lehet, hogy őt elhagyjuk, mert amit odabent kapnak, az csak... 
Levesnek csúfolják, de az csak egy kis víz, legföljebb egypár szem 
gersli úszkál benne.

- Értem - mormogta a tanár.
- És tessék csak elgondolni -- folytatta Zsófi, önmagával vias

kodva a gimnázium, az még ezen kívül hat év volna... Az na
gyon hosszú idő. Hogy mindig csak ők dolgozzanak rám. És ha ta
nárnő akarnék lenni, akkor még egyetemre is kell járnom. Hát azt 
miből? Ha a bátyám velünk lenne... Ha visszamehetne a porce
lángyárba, akkor talán... De őneki is meg kell nősülnie, menyasz- 
szonya is van. Hát minek tanuljak én, tessék mondani? Édesanyám 
takarítani jár. Tetszene látni, milyen sovány és gyönge. Meddig bírja 
még? Amit én keresek, azt édesanyám mindig félreteszi, abból meg
van a lakbér. Legalább arra nincs gondja.

- No, majd gondolkodunk - mondta a tanár. - Maga is, meg én 
is.

Elindultak, most már a Bertalan utcán, a nyomda felé. Besötéte
dett, éppen felgyúltak a lámpák. Szabó tanár kissé görnyedten, le
hajtott fejjel lépkedett, fekete kalapja árnyékot vetett az arcára.

- Egyszóval - mondta - maga nem akar különb lenni, mint a 
többi. És ha... a bátyja kijön a börtönből? És ha... a többi pro- 
letárgyerek is tanulhat? Az a bányatelepi fiú is?

- Mikor? - kérdezte Zsófi csodálkozva.
Odaértek a piros téglás házhoz. Világos volt minden ablak a szer

kesztőségben is, a nyomdában is.
- Még találkozunk - mondta a tanár. - A viszontlátásra!
Ő a szerkesztőségbe ment, Zsófi pedig a vaslépcsőn leszaladt a 

nyomdába. Mindjárt az jutott eszébe: a tanár úrnak is ide kellett 
volna jönnie, mert itt találta volna meg a szomorú pillantású szer
kesztőt, a doktor urat, sőt a kócos, kiugró arccsontú segédszerkcsz-



tőt is. Úgy látszik, már tördelik is a lapot, mert mindannyian ott 
álltak Béla bácsi mellett, és tanácskoztak. De valamiért sokkal iz- 
gatottabbak voltak, mint máskor.

- Annak benne kell lennie - hajtogatta a kis segédszerkesztő. 
Szokatlan volt már az is, hogy ez a fiatalember így, ilyen határozott 
hangon beszéljen a doktor úrral.

- Hát maga hol járt ennyi ideig? - fogadta őt a doktor úr inge
rülten. Ez is szokatlan volt, hogy így rátámadjon. (Ámbár Zsófi 
nem bánja, inkább kiabáljon egy kicsit, mintsem hogy csipkedje és 
veregesse az arcát. )

- Hol a cikk? - kérdezte a szomorú pillantású szerkesztő is.
- A tanár úr nem adta vissza nekem - felelte Zsófi megbántott 

méltósággal és egy kis titkos bosszúval is.
- Hogyhogy? - lármázott mindjárt a doktor úr.
- Azt nekem nem mondta meg.
- Rögtön telefonálok - nézett a szerkesztő a doktor úrra. - Én 

idejében elküldtem...
No lám! Csak nem Szabó Kázmér cikke miatt vannak ilyen iz

galomban? Zsófi büszke volt arra, hogy így megtáncoltatja őket, és 
arra is, hogy ő most az egyszer többet tud náluk. Tud valamit, amit 
ezek a felnőttek nem tudnak: Szabó tanár nem engedi, nem tűri, 
hogy a doktor úr kihagyja, kihúzza az ő cikkéből éppen azt, hogy a 
szegény gyerekeknek is iskolába kell járniok tizennégy éves korukig.

- Nem szükséges - mondta a szerkesztőnek. - A tanár úr itt 
van...

- Itt? Hol?! - kiáltotta a doktor úr, és ugrott egyet, akárcsak egy 
elefánt nagyságú bolha.

De a tanár út már jött is lefelé a döngő vaslépcsőn. Kapasz
kodott, nem ismerte a járást, és a lába elé nézett, mert valószínűleg 
rövidlátó volt egy kicsit. Ahogy a doktor úr meglátta, odaloholt, 
odarohant hozzá, meg se várta, míg leér, már hajlongott, édeskedett:

- Alászolgája, drága tanár uram! Úgy várjuk itt, mint a Messiást 
... Mit szól az eseményekhez? Kolosszális! Haladunk! Az ön cikkét 
az első oldalra tördeljük, mindjárt a vezércikk mellé, három ha
sábon...

Zsófinak a „hasáb” szóról az jutott eszébe, hogyan ring, rezeg és 
rángatódzik az arany óralánc a doktor úr „hasáb”-ján, és szeretett
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volna felkacagni örömében, mert hiszen egyedül ő tudta, hogy mi 
következik.

- A cikket, sajnos, nem adhatom - mondta Szabó tanár, ahogy 
megállt a vaslépcső tövében. Nem nyújtott kezet a doktor úrnak, 
mindjárt a zsebébe nyúlt, elővette a borítékot, amit Zsófi vitt el 
neki, kivette belőle a levonatot. - Kérem, azonnal emeljék ki, és 
dobják szét a szedést. Az eredeti kéziratot pedig kérem vissza...

- De drága tanár úr! - és a doktor úr valósággal hápogott. - Ezt 
nem teheti velünk. Mi úgyszólván a legnagyobb súlyt helyezzük 
arra, hogy... A nagyrabecsülés, amit ön iránt érzünk... - és még 
több ilyesfélét mondott.

A tanár egy kicsit várt, aztán félbeszakította:
- Az a cikk rossz, azt nem engedem közölni.
- Hogy mondhat ilyet? Az a cikk kolosszális, korszakalkotó! - 

kiáltozott a doktor úr, és szinte fél lábon ugrált elragadtatásában, 
homlokráncai pedig vad gyorsasággal futkároztak fel és alá.

- Rossz, mert a lényeg hiányzik belőle - fejezte be szavait a ta
nár. - Önök kihúzták belőle a legfontosabb javaslataimat, például 
az iskolák államosítására vonatkozóan...

Ez új volt Zsófinak is, nem is értette pontosan. Egy pillanatig 
csend volt, a szedőgép is elhallgatott, mindenki, a nyomdászok is ide 
figyeltek. Erre vajon mit felel a doktor úr? Ó, nem kell őt félteni. 
Miután homlokráncai ötször futottak fel és le, megigazította szem
üvegét, belerázta magát bő kabátjába, és váratlanul üvölteni kezdett:

- Ki volt az, ki merte azt tenni? - Körülnézett. - Szerkesztő úr! 
Maga volt az? - támadt a szomorú pillantású fiatalemberre. - Ezért 
felelni fog. Azonnal keressék elő az eredeti kéziratot! Az errredetit! 
- ropogtatta.

Mindenki látta, hogy komédiázik. Mindenki tudta, hogy ő húzta 
ki a cikkből, amit a tanár számon kér. A szerkesztő elsápadt, meg
törölte nyakát a zsebkendőjével, de azért nem szólt. Nem védte ma
gát, nem tiltakozott, odaszólt Bözsi néninek, hogy szíveskedjék az 
eredeti kéziratot megkeresni.

A doktor úr pedig odafordult Szabó tanárhoz, és megint móri- 
kálni kezdett. Hogy ezerszer is bocsánatot kér tőle, de ez többé soha, 
soha nem fog előfordulni. Hogy a legnagyobb szerencséjének tartja, 
ha a tanár úr megtiszteli lapjukat, és kifejti nézeteit az újság hasábjain.



Akkor azonban előlépett Feri, és haragos pillantását körülhordoz- 
ta az egész szedőtermen.

- Elvtársak! - mondta. - Hát meddig tűrjük ezt? Szégyen és gya
lázat! A Károlyi-kormány megbukott. Nemcsak Budapesten, de már 
a falvakban is megalakulnak a forradalmi munkás- és katonataná
csok. Mire várjunk még? Hogy a sült galamb a szánkba repüljön? 
Mindent mások végezzenek el helyettünk?

A doktor úr megfordult a saját tengelye körül.
- De drága elvtársam - hajolt Ferihez -, mi szükség van erre? 

Én szocialista vagyok...
- A doktor úr nyisson ügyvédi irodát - mondta Feri süvöltő, go

romba udvariassággal. - Vagy vásároljon cipőüzletet, áruljon cipőt, 
kereskedjék pántlikával, sóval, amivel akar, de hagyjon békét az 
igazságnak... Szabó elvtárs! - fordult a tanárhoz, és haragos sze
me most bizalommal telt meg. - Mi ismerjük magát... Tudjuk, 
hogy velünk tart, tudjuk, hogy tiszta ember... Vegye maga át ennek 
a lapnak a szerkesztését. Magában megbíznak a munkások.

De még mielőtt Szabó tanár válaszolhatott volna, megszólalt éde
sen a doktor úr:

- Kitűnő gondolat! Nagyszerű... Én lennék a legboldogabb! 
Tanár úr! Fogadja el ezt a megtisztelő ajánlatot. Hiszen hallotta. 
A munkások csak magában bíznak! Én, a magam részéről, úgy vé
lekedem, hogy csakugyan maga a legalkalmasabb ember...

Még Zsófinak is ökölbe szorult a keze, ahogy ezt hallotta. Hát 
hogy mer ez az ember beleszólni? Micsoda ravasz köpönyegforgató! 
De hisz megmondta Bözsi néni!

Ám ebben a pillanatban megcsikordult a vaslépcső. Mindenki oda
nézett. Először csak a lábakat lehetett látni. És micsoda lábakat! 
Elöl jött egy foltozott katonabakancs, utána egy városi félcipő, har
madiknak pedig egy nehéz bányászcsizma. Most dongott még csak a 
vaslépcső! Három férfi lépett a nyomdába. Aki elöl jött, azt Zsófi 
ismerte. Az a fiatal, katonaköpenyes férfi volt, aki már kétszer is 
járt náluk, másodszor a Józsi letartóztatását követő reggelen. Ő az, 
aki Zsófit elvtársnőnek szólította.

- Jó estét! - köszönt és körülnézett. - A direktórium nevében... 
Lefoglaljuk a nyomdát. Jó estét, Szabó elvtárs... Éppen jó, hogy 
itt találjuk.,. Máris hozzáfoghat... Csinálják az újságot. Holnap
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reggelre benne legyen, hogy kikiáltották a Magyar Tanácsköztársa
ságot.

Bözsi néni titokban megszorította Zsófi karját. A kócos és hor
padt arcú segédszerkesztő odaszaladt a katonaköpenyeshez, meg
ölelte. Mindenki éljenzett. Zsófinak csak az fájt ebben a gyönyörű 
pillanatban, hogy a doktor úr is éljenzett

Feri megfogta a fémtepsit, amelybe a másnapi újság már kiszedett 
cikkeit rakták, és az egészet, úgy, ahogy volt, bevágta a ládába, 
amelybe a dobott szedést gyűjtötték.

- Ki vele! - kiáltotta. - Ki a hazugsággal! Holnap kezdődik az 
új élet!

- Gyerünk az utcára! - kiáltotta Szabó Kázmér, az új szerkesztő, 
és meglengette nagy kalapját. - Előbb csináljunk, emberek, egy kis 
történelmet. Hogy legyen mit megírni. Az ügyészséghez! Szabadít
suk ki a bebörtönzött kommunistákat!

Zsófi már sokszor olvasott és sok mindent hallott március tizen
ötödikéről, arról, hogyan szavalta el Petőfi a „Talpra magyar”-t, 
hogyan gyűlt össze a pesti nép a Múzeum-kertben, hogyan mentek 
át Budára, hogy kiszabadítsák Táncsics Mihályt.

Most már, ezentúl, még sokkal jobban fogja érteni, hogyan is tör
ténhetett akkor. Milyen is az, amikor kitör a szent forradalom, ho-
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gyan száguld az élet tüze az erekben, hogyan emeli föl a szíveket 
magasra, egészen a csillagos égig.

Mindannyian kimentek az utcára. Csak a doktor úr maradt ott
hon, házőrzőnek, Zsófi legnagyobb örömére. Hogy legalább már ide 
nem jött velük.

Ahogy ott gyülekeztek a ház előtt, hozzájuk csatlakoztak néhá- 
nyan, ismeretlenek.

- Éljen a forradalom! - mondták, és beálltak közéjük. Mert hi
szen aki odajött, az már úgyis velük érzett. Aki nem érzett velük, 
az elosont a fal mellett, és gyűlölettel vagy félelemmel nézett rájuk. 
De azért az is tudta, hogy mi történik.

- Az újságot majd éjszaka megcsináljuk. Van még idő! Miénk 
az egész jövendő! - ezt Béla bácsi mondta, az a Béla bácsi, aki olyan 
nehezen akart hinni abban, hogy a munkások is győzhetnek egyszer.

Amerre mentek, végig a Bertalan utcán, mindig többen és többen 
lettek. Hát még a Domonkos téren.

- Hova mentek, elvtársak? - kiáltották nekik.
- Megyünk, és kiszabadítjuk azokat, akik az igazságért szenved

tek!
- Megyünk veletek!
A boltokat már mindenütt becsukták. Sötéten álltak körös-körül 

a nagy házak, sötéten és súlyosan állt a tér legmagasabb pontján a 
belvárosi templom. Kupolája, mint óriási pecsét, amit elmúlt év
századok ütöttek a városra, az egész világra. De akármilyen nagy 
volt, akármilyen súlyos, nem tudott elébük állni, ők mégis mentek, 
mentek. Bármilyen magas is egy templomtorony, azért nem nagyobb, 
sohasem nagyobb az embernél. Mert hiszen ki építette? Emberek! 
Kőművesek. Kik kalapálták a kupolára a zöld rézlemezeket? Embe
rek, tetőfedők, bádogosok. Nem, a kövek többé nem uralkodhatnak 
az embereken, most már az emberek uralkodnak rajtuk. Nem lehet 
az, hogy akik a házakat és templomokat építették, a vasutakat, a 
hidakat, a mozdonyokat, azok mindörökre csak rabok maradjanak, 
hogy ők szolgálják azt, amit két kezük munkájával teremtettek.

Zsófi egyszerre csak azt látta, hogy egy vörös zászló jár előttük. 
Józsi barátja, a katonaköpönyeges viszi. Honnan repült ide? Vala
melyik házból hozhatták ki, valaki gyorsan megvarrta, rúdra sze
gezte, és most lobog és repked a tavaszi szélben.



Mire odaértek az ügyészség elé, a csöndes Megye utcába, már ta
lán háromszázan is voltak. Kik ezek, honnan jöttek, mi a nevük? 
Honnan ismerik egymást? Ilyen a forradalom. Sok-sok kis házban, 
csendes szobában és néma szívben parázslik, amíg aztán egyszerre 
csak fellobban minden utcában és minden szívben, csak jeladásra 
vár. Sok-sok olyan ház van, mint Zsófiéké, sok-sok olyan kis konyha, 
mint az övék, ahol a fáskosáron üldögélve, öregek és fiatalok hosz- 
szú-hosszú éveken át az életen gondolkodtak. Répát ettek, mint ők, 
csemegének sült tököt ás kukoricalepényt, hallgattak, tűrtek, szen
vedtek és vágyakoztak.

Az ügyészség épülete sötét. A kapu előtt lámpa ég, és az őr ijed
ten álldogál cifrára festett bódéja előtt

- Menjen, barátom, szóljon a parancsnoknak - mondta neki Szabó 
tanár. - Nyissák ki a kaput! A kommunistákért jöttünk.

- A parancsnok úr nincs i t t . . .
- De valaki csak van?
Az őr bajuszos, szikár ember, már nem fiatal. Ráncos arcában 

süppedten világol két apró szeme.



- Aztán... nem lesz ebből baj? - csak annyit kérdez.
A tömeg ütemesen szavalja, mintha vers volna:
- Nyissák ki1 Nyissák ki!
Aztán valaki tréfásan rázendít hátul:
- Nyisd ki, babám, az ajtót!
Az őr bezörget a kapun. Pedig minek zörgetni? Az egész utca 

zeng a kiáltástól. Ha azt nem hallják, akkor a zörgetést se hallják.
Zsófi ott áll elöl, a katonaköpenyes és Szabó tanár között.
- Maga menjen egy kicsit hátrább, kislány - mondja neki a ta

nár. - Hátha mégis kilőnek...
Zsófinak nagyot dobban a szíve. És ha igazán kilőnek? Ő akkor 

sem... Akkor sem mehet hátrább. Szívesen meg is halna azért a 

boldogságért, hogy most itt lehet... Hogy itt állhat! Hogy elhoz
ták őt is, amikor kiszabadítják Józsit

- Várjanak csak! - kiáltja egyszerre csak egy nagyra nőtt, kócos 
legény. - Majd én bemászok...

Hárman is ugranak, a térdüket, a kezüket, a hátukat tartják. A 
legény felhág, már fent ül a falon, és vígan kiáltja:

- Üres az udvar! A patkányok elmenekültek!
A bajszos őr csak bámul báván, aztán nagyot, cifrát káromkodik. 

Sokan nevetnek, és mondják neki:
- No, magát itt felejtették, papa!
- Magára bízták a házat!
- Zörgethetett volna ítéletnapig!
A legény leugrik odabent a falról, szaladó lábak dobogása hallik. 

Aztán más hangok is. Kiáltozás: „Kik vagytok? ” „Az őrség meg
szökött, kitörtünk... ” „Akkor jó! van, pajtások... ” Aztán Zsófi 
egyszerre csak megismeri Józsi, az ő Józsijuk hangját: „Vigyázzatok, 
elvtársak... Csak a politikaiakat... Nehogy a tolvajok is kisza
baduljanak... ”

Kinyitják a kaput, a tömeg betódul. Kiáltozás, éljenzés. Józsi nem 
veszi észre Zsófit. Hát hogyan is? Még jóformán ki se szabadítot
ták, máris arra van gondja, hogy azért rend legyen. Ez már a mi 
rendünk. A bányászcsizmás, aki a katonaköpönyegessel jött a nyom
dába, puskát kanyarít a vállára. Attól a bajszos kis öregtől vette el, 
aki a kapu előtt, a cifra bódéban állt. Előkerült néhány ijedt fog
házőr is, elbújtak a pincében, mert a tisztjeik megszöktek.
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- Átveszem a fogház parancsnokságát! - kiáltja a bányászcsiz
más.

- Adjatok nekem is fegyvert! - mondja az a nagyra nőtt legény, 
aki átmászott a falon. - Itt maradok őrségben.

- Gyerünk a Domonkos térre! A Városháza elé!
Elindulnak. Elöl mennek a kiszabadított kommunisták, tíznél is

többen vannak, körülöttük a vezető emberek: Szabó tanár, a katona
köpenyes meg az a civil ruhás is, aki szintén ott volt a nyomdában. 
Zsófi most Bözsi néni mellett áll, hozzásimul, messziről nézi a báty
ját.

- Hát menj oda hozzá - mondja neki csendesen Bözsi néni.
De Zsófi nem megy, talán nem is tudna odaférni, meg aztán... 

Minek is? A tömeg gyorsan halad lefelé a Megye utcán, valami is
meretlen dalt énekelnek. Zsófi még sohasem hallotta:

Fel, vörösök, proletárok, 

csillagosok, katonák, 
nagy munka vár ma reátok, 
állnak még a paloták!

Bözsi néninek és Zsófinak szaladnia kell, hogy utolérje őket. De 
aztán egyszerre csak mi történik? Azok, akik elöl mennek, hirtelen 
megállnak, megáll, összetorlódik mögöttük a többi is, és Józsi na
gyot kiált:

- Zsófi húgom! Bözsi néném! Hol vannak?
Biztosan Szabó tanár mondta meg neki, hogy nénje és húga itt 

van.
- Itt vagyunk, itt - feleli Bözsi néni.
Utat engednek nekik, előremennek. Józsi felkapja, fölemeli Zsó

fit.
- Hát te is itt vagy?
Aztán megöleli Bözsi nénit is. És mennek tovább. Mire odaérnek 

a Domonkos térre, a Városháza elé, Zsófi már egy kicsit tudja a 
dalt. Velük énekli. De most másképp mondják a szöveget:

Nagy munka vár ma reátok 

dőlnek már a paloták!
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Mintha azóta, hogy elindultak a Megye utcából, már sok minden 
történt volna. És ki tudja? Azért forradalom a forradalom, hogy 
minden pillanatban történjék valami. Lám, amikor fölfelé mentek, 
még olyan üres volt a Domonkos tér, mint akármelyik másik estén, 
még talán kihaltabb is egy kicsit. A félősek hazamentek, elbújtak. 
Most pedig száz és száz fáklya lobog a Városháza előtt. A Városháza 
erkélyén is lobog kettő. Férfiak és nők állnak odafönt az erkélyen, 
egy széles vállú férfi beszél a néphez. Szőke, ritkás haja megcsillan 
a fáklyafényben, szemüvege is úgy csillan, mintha az örömtől köny- 
nyezne.

- Lisznai elvtárs - mondja Józsi tisztelettel és megilletődve.
Ahogyan ők megérkeznek, és beállnak a tömeg közé, elkezdik kér

dezgetni őket a fáklyások:
- Ti honnan jöttetek? Melyik üzemből?
És amikor megmondják, hogy a bebörtönzött kommunistákat hoz

ták, hogy itt vannak velük, akkor a hatalmas tömegen pillanatok 
alatt csöndes mormogással fut végig a hír. Meghullámzik, megremeg 
a tömeg, a remegés odaér a Városháza erkélyéig, a szőke férfi is 
meghallja, megérti és elkiáltja:

- Éljenek a börtönből kiszabadított elvtársak! Éljenek a bátrak, 
a harcosok!

Zsófinak sírnia kell, nem tehet róla. Mégiscsak kár lett volna, ha 
az imént ott a börtön előtt egy puskagolyó eltalálja. Ha lőttek 
volna! Akkor sohasem jutott volna ide. Sohasem látta volna ezek
nek a fáklyáknak a lobogását. Ö már akkor is ámult, amikor Jó- 
zsiékért mentek, és majdnem háromszázan voltak... Akkor is cso
dálkozott, és örült, hogy mennyien tartanak velük. Hát akkor most 
hogyan ámuljon, hogyan örüljön? Hiszen ezer és ezer ember van 
itt a téren!

Egyszerre csak egy buzogányfejű kamasz furakodott át a töme
gen, odafutott, és átölelte Józsit.

- Bátyám! Édes bátyám!
Anti volt, hát persze. Hiszen a bőrgyáriak is eljöttek, itt vannak, 

ő meg velük. Itt van minden üzem: a gépgyár, a kesztyűgyár, a sör
gyár, itt vannak a vasutasok, a postások, itt van mindenki. Hát édes
apa? Neki is itt kell lennie valahol. Biztosan eljött a vasúti munká
sokkal. Jön is már, hát hogyne jönne, ott furakodik a sok ember
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között, rezeg a bajusza, könnyes a szeme, hiszen ő is tudja, hallotta, 
hogy itt a fia, hogy kiszabadították a kommunistákat. Csak hát ő 
nem olyan fürge, mint Anti... Meg se találta egykönnyen az ő cso
portjukat az óriási téren.

Itt van most az egész család, csak a mama hiányzik. Szegényke! 
Az most otthon ül, és aggódva várja őket. Semmit sem tud arról, 
ami történt, ami történik.

- Hát a porcelángyár? - kérdi Józsi. - Az nem jött el?
Senki nem tudja, eljöttek-e a porcelángyáriak. Ó, azok! Józsi ko

moran néz maga elé. Az a legsötétebb, legmaradibb üzem az egész 
városban. Meglátszik rajta, hogy kiszórták, elüldözték a kommunis
tákat. Lám, Józsinak még ebben a nagy örömben is eszébe jut, hogy 
a porcelángyár nincs itt. Akárcsak az előbb, a börtön udvarán, ami
kor az volt az első szava: vigyázzunk a rendre. Mindig csak a hol
napra, a tennivalóra gondol.

Csak akkor derült fel egy kicsit az arca, amikor a mama meg
érkezett.

Igen. Lisznai elvtárs éppen befejezte a beszédét, a tér zengett és 
zúgott az éljenzéstől, amikor kendőjébe burkolózva, mindenkit fél- 
retaszigálva és körülnézegetve, felbukkant a mama, és azt mondta:

- No, hála istennek! Tudtam, hogy itt vagytok... Még ez a tak- 
nyos i s . . .  - ezt Zsófira értette. De aztán meglátta a nagy fiát, Jó
zsit, és akkor már nem pörölt, nem lármázott, hanem elkezdett sírni, 
és sokáig zokogott a fia karjában.

A téren ezer és ezer ember énekelt:

Föl, föl, ti rabjai a földnek...
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F E H É R  F Ü L E M Ü L E

Hajnalodott. Az első villamos csikorogva fordult be a Búza tér
ről a Porcelán utcába, aztán egy kicsit nekiiramodott. - Leszálló 
nincs? - kérdezte mosolyogva a kalauzlány a Fű utcánál, és lecsen
gette a kocsit. Ugyanis Jakab Zsófi ült rajta egyedül, ö volt az 
egyetlen utas. És a kalauzlány már tudta, mert megkérdezte tőle: 
csak a porcelángyárnál száll le, a végállomáson.

A kalauzlány az ajtóban állt, és újságot olvasott. Zsófi adta neki. 
Egészen friss újság volt. még meleg. Meleg? Forró! Az újság nevét 
ma pirossal nyomták, és az első cikk címét is: „ÉLJEN A MAGYAR 
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG! ”

Zsófi hunyorgott, mint az álmos cica. A Porcelán utca még egé
szen üres ilyenkor. Egy kocsmaudvar előtt öreg bácsi söpörte a be
járót. A falusi kocsik szénát és szalmát hullatnak el, ahogy nagyot 
döccenve behajtanak az udvarra. Azt söpörte, és úgy nézett a vil
lamos után, mint a bakterok szoktak nézni a vonat után. Zsófi még 
csak kétszer ült életében vonaton, amikor a mama szüleihez utaz
tak Somogy megyébe.

Egész éjszaka bent volt a nyomdában mindenki, ő is. Szaladgált 
a vaslépcsőn, hordta a kéziratokat Bözsi néninek, vitte a nedves le
vonatokat, még Ferinek és Béla bácsinak is segített. Van egy külön 
kis faládika, abban tartják a keretnek való vékony kis rézlemezké
ket. Abból kereste ő ki az egyformákat: van hullámos keret, de 
olyan is, amire vékony virágocskákat és parányi cseresznyéket vés
tek. A fontos cikkeket, a „színes anyagot”, ilyennel szokták kere
tezni. Most sok kellett belőle. Még soha nem volt ennyi fontos cikk 
és színes anyag az újságban, mint ma. Igaza volt Szabó tanárnak, 
az új szerkesztőnek. Volt mit megírni! Volt mit bekeretezni a cse
resznyés kerettel és a hullámossal is. Az egész újságot be kellett 
volna keretezni aranyos és piros keretbe. Éjfélig kattogtak odafent 
az írógépek, írták az eseményeket, a történelmet, amit maguk is
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csináltak, maguk is éltek. Józsiék kiszabadítását, a fáklyás tüntetést 
a Városháza előtt. Éjfélkor egy fényképész is megjelent, egy fekete
bajszos, hajlongó ember, egy kicsit hibásan beszél magyarul, bosnyák. 
Itt lakik a városban, a Domonkos utcában van üzlete. Kiderült, 
hogy lefényképezte a fáklyás tüntetést, most képet hozott róla. Benne 
is van a kép az újságban. Nem nagyon lehet kivenni, mit ábrázol, 
csak a fényes pontokat látni, ahogy a fáklyák égtek. Nem baj. Az, 
aki látta az igazit, a többit hozzáképzeli. Aki pedig nem látta, saj
nálhatja.

Mennyit tanakodtak a tördelésnél, hogy mit tegyenek az újságba, 
mit hagyjanak ki belőle ! Sehogy se fért el a sok anyag. Mert annak 
is benne kellett lenni, hogy mi történt Budapesten, mi történt a 
nagyvilágban. A szomorú szemű szerkesztő - mert azért ő is ott ma
radt - ollóval vagdosta ki a legfontosabb eseményeket a pesti új
ságokból. A telefon is csengetett egész éjjel, Budapestről is telefo
náltak meg a megye többi, kisebb városából: ez és ez történt, má
sutt is volt népgyűlés, felvonulás, írják meg. Végül is úgy határoztak, 
hogy ma négy oldal helyett hat oldal lesz az újság, és kihagyták az 
összes hirdetést. Azokat majd legközelebb közük. És Zsófi legna
gyobb sajnálatára kimaradt Szabó tanár cikke is az iskolákról, a sze
gény gyerekek tanulásáról, tizennégy éves korig. Azt is majd hol
nap vagy holnapután hozzák. Akkor sem lesz késő. Pedig gyönyörű 
cikk, Zsófi el is olvasta az éjjel. Most már azt is tudja, hogy mit 
jelent: „államosítás”. Azt, hogy az iskolák ne legyenek többé a pa
poké és apácáké, hanem az államé. Az iskola arra való, hogy isme
reteket, műveltséget adjon a gyermekeknek, hogy megtanítsa őket 
helyesen gondolkodni, megismerni a tudományokat, ehhez pedig sem
mi köze a vallásnak. Igen, igen! Zsófi ehhez maga is tudott volna 
egyet-mást hozzáfűzni. Például azt, hogy ne az alázatosság meg az 
engedelmesség számítson, hanem az, hogy ki tanul, ki tud többet.

A porcelángyár kapuja nyitva volt, néhány munkás ücsörgött az 
udvaron, a kapu körül.

Zsófi átvágott a Meszes közön, sietett haza. Most lefekszik, al
szik egyet, délután pedig visszamegy a nyomdába.

De nem úgy történt. Amikor belépett a konyhába, lábujjhegyen, 
a mama rögtön kiszólt a szobából:

- Melyiktek az?

12 A mi lányunk
1 7 7



Mert a mama most a szobában alszik, csak Zsófi maradt egyedül 
a konyhában.

- Én vagyok - mondta suttogva Zsófi, és benyitotta a szobaajtót.
- Mit suttogsz? Ki alszik? - kérdezte a mama.
Kiderült, hogy se Józsi, se Anti nem jöttek még haza. Édesapa 

pedig öltözött már, cigaretta füstölt a szájában. Zsófi bement, letett 
egy újságot a mama dunyhájára. Büszkén, mintha ő csinálta volna.

- Csavargók - dünnyögte a mama. - Most már se enni, se aludni 
nem kell?

Édesapa rögtön az újságért nyúlt, kinyitotta, forgatta.
- Ne zsörtölődj örökké - mondta a mamának. - Azt hiszed, ma

gától megy a forradalom? Sok munka van azzal. Az csak úgy látszik, 
mintha magától menne.

Jó, jó, a mama azt elismerte, hogy Józsinak ott kellett maradnia 
a Városházán, a direktóriumnál, Józsi vezető ember, bevonják a ta
nácskozásba. De ennek a taknyosnak - ez persze Zsófi - minek 
kellett még késő este a nyomdába visszamenni? Senki nem paran
csolta, sőt maga Szabó tanár mondta neki, hogy menjen szépen haza 
a szüleivel. A mama ott volt, a tulajdon fülével hallotta. De persze, 
az ilyen hátulgombolós azt hiszi, hogy nélküle nem is tudják az új
ságot megcsinálni. Való az egy tizenkét éves lánynak, hogy egész 
éjszaka fennmaradjon? És hol lehet Anti? Az meg a bőrgyáriak
kal ment valahova. Hogy neki őrséget kell állnia. No persze, ilyen
kor mindent kitalálnak, mert nem akarnak kimaradni semmiből.

Nyílt a konyhaajtó, Zsófi kiszaladt. Józsi jött meg.
- Jó reggelt - mondta. - Van valami harapnivaló?
Szaladt a mama is, szakadás közben kötötte magára a szoknyá

ját. Zsófi vízért futott volna, de Józsi mindjárt elvette tőle a kan
nát. Akkor nekifogott tüzet rakni. Kávé nincs, csak egy kis tea ke
nyérrel.

- Az is jó lesz - mondta Józsi, ahogy visszajött a teli kannával.
- Aztán most majd jobban lehet kapni egy kis ennivalót? - kér

dezte a mama.
- Arra még ne számítson, édesanyám - felelte Józsi nyugodtan, 

és elkezdte a bakancsát tisztítani. Még mindig abban a katonaruhá
ban volt, amiben hazajött a háborúból, csak a paroli hiányzott róla. 
De még most is rendes és tiszta. Ez a Józsi olyan, hogy nagyon tud
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vigyázni minden holmijára. Igaz, olyan szép szál fiú, hogy akármit 
venne fel, minden szépen állna rajta.

- Hát akkor miért csináltátok a forradalmat?
- A jövőért - felelte Józsi, ugyanolyan nyugodtan és mosolygó

san.
- De most eszel és lefekszel? - alkudott már előre a mama.
- Majd arra is sor kerül - felelte rejtélyesen Józsi.
Zsófi a fáskosáron ült, és mulatva figyelte őket. Egészen kiment 

az álom az ő szeméből is.
A mama felcsattant:
- Ez azt jelenti, hogy már megint el akarsz menni?
- Méghozzá Bányatelepre - válaszolt Józsi. Lehúzta az ingét, és 

nekiállt mosdani jó hideg vízben.
- Engem is vigyél el! - szólalt meg Zsófi. - Úgyse vagyok álmos.
- Majd álmos leszel, ha lefekszel - felelte Józsi.
Hogy a mama mit mondott, no, azt jobb el nem ismételni.
Józsi megtörűlközött, megfésülködőtt. Borotválkozni is kéne, de 

arra már nincs idő. Egyszerre csak körülnézett, felnyúlt a szekrény te
tejére, levette onnan azt a régi, száraz kenyeret, amit még október
ben tett fel oda, aznap reggel, amikor a frontról hazajött. Megnézte, 
megforgatta, lefújta róla a port. A mama ezt mindjárt sértésnek 
vette.

- Pedig a múlt héten is letörölgettem. De hát minek is őrizgetni, 
hiszen a lelke is kiszáradt! Az már csak a disznóknak való, azoknak 
is csak úgy, ha előbb jól beáztatom. Már régen kidobtam volna, ha 
nem mondod annyira, hogy tegyem el emlékbe...

- Jól van, édesanyám...
- Beraktam volna a szekrénybe, de ott megpenészedett volna... 

Most már igazán kidobhatnád. Van neked elég emléked a háború
ból, ha csak az kell. Ki látott olyat, egy száraz kenyeret őriz
getni?

- Hol a kisbalta? - kérdezte Józsi. Zsófi ugrott, és máris adta 
neki.

- Hát az minek?
Józsi nem felelt. A kenyérkét az asztal sarkára tette, oda, ahol 

a legszilárdabb, mert a lába van alatta. Aztán felemelte a baltát, 
és ügyesen, nem nagyon erősen rávágott vele a kenyérkére.
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- Megbolondultál? - kérdezte a mama. - Add ide, majd beáz
tatom.

- Hagyja csak, édesanyám...
Üjra rácsapott, most a másik oldalról, a kenyérke széttört. Józsi 

óvatosan szedte le róla a csontkemény darabokat, aztán egyszerre 
csak, mint a varázsló, valami fényes feketét vett ki belőle. Egy da
rabot, még egy darabot, aztán mégegyet. Zsófi nem tudta, mi az. De 
édesapa, aki ott állt a szobaajtóban, tüstént megismerte.

- No, nézd csak! - nevetett. - Ezt jól kitaláltad. Ördögpozdorja! 
Töltény is van hozzá?

- Hát - mondta Józsi, miközben a darabokat ügyesen összeillesz
tette, és törölgette meg fújogatta itt akkor se találták volna meg, 
ha házkutatás van. Egy darab száraz kenyér a szekrény tetején... 
Igaz-e, édesanyám? Ki gondol arra, hogy abban is lehet valami?

A mamának még a szája is nyitva maradt csodálkozásában.
Egy pisztoly volt a kenyérben.
- No - beszélgetett Józsi a pisztolyával eleget kuksoltál. Olyan 

vagy, mint a jó kakas, tudod, hogy mikor kell kukorékolni. Hajnal 
van.

Kért egy kis olajat a mamától. Aztán leült, megolajozta a pisz
tolyát.

- No - mondta a mama látom már, hogy körös-körül mindig 
csak becsaptok engem. De énnekem már mennem kell.

- Jól van, édesanyám... A jövő héten már maga se jár taka
rítani.

- Miért ne járnék?
- Majd meglátjuk - felelte Józsi.
A mama elment, aztán édesapa is elment. Józsi zsebre vágta a 

pisztolyt.
- Hát engem mégse viszel el? - kérdezte Zsófi, éppen úgy, mintha 

Józsi ezt már egyszer megígérte volna neki.
- Majd kapnál te a mamától, meg én is - nevetett Józsi. - De 

meg úgyis mit csinálsz ott? Nekem dolgom van. Oda nem vihetlek 
magammal. Beszélnem kell az emberekkel.

- Nem leszek én a nyakadon - kunyorált Zsófi. - Ott laknak Kék 
Ibiék... Tudod, az a lány, aki mindig veled ment haza. Majd én 
azoknál leszek addig.



Józsi nem válaszolt, Zsófi meg ütötte a vasat.
- Egyszer van forradalom! Még nem is beszéltél velem... Min

dig csak szaladsz... Amíg kiérünk, beszélhetnénk. Még azt se tu
dod, hogy kicsaptak az iskolából. Amíg odabent voltál, nem akar
tam megmondani.

- No - mondta Józsi.
- De Szabó tanár azt mondta, hogy fölvesznek magántanulónak 

a gimnáziumba. Év végére vizsgáznék, az ő lányával együtt. Azt is 
kicsapták. Mindent elmesélek!

- Hát akkor gyere - egyezett bele Józsi, és huncutul, nagy szere
tettel hozzátette: - Te boszorkány! De ha elalszol az úton, én nem 
viszlek!

- Jó! félj, még hogy elalszom! - kacagott Zsófi. - Velem beszélsz 
így? Hiszen én szabadítottalak ki a börtönből! Te kutyaházi! É s . . .  
tudd meg, hogy Ilonkát is ismerem, de nem árultam el senkinek! 
Nem temiattad, hanem őmiatta, mert olyan édes lány az!

- Mondom, hogy boszorkány vagy - nevetett Józsi, és hirtelené- 
ben leöntötte a húgát egy fél bögre hideg vízzel.

- Ez jó volt - prüszkölt Zsófi. - Ma még úgyse mosakodtam.
- Hát akkor mosdjál, majd megvárlak.
Józsi kiment az udvarra, cigarettázott, beszélgetett a szomszédok

kal meg a gyerekekkel. Mert azok persze mindjárt körülállták, kér
dezgették, sápítoztak. Hogy került haza? Bántották-e odabent?

Zsófi mosdott, és közben kuncogott, mert Józsi aztan jól kifi
zette őket.

- Két szúnyog hozott rúdon - felelte arra, hogyan került haza. 
No, azok megtermett szúnyogok lehettek, ha öt elbírták! Arra meg, 
hogy bántották-e, azt válaszolta: - Úgy kiszolgáltak ott engemet, 
mint egy grófot. Még a pecsenyét is ők ették meg helyettem.

Aztán az egyik szomszédasszony azt kérdezte tőle: igaz-e, hogy 
most már ezentúl minden közös lesz? ö azt hallotta, hogy még az 
ágyiruhát meg a konyhaedényeket is be kell vinni egy helyre, onnan 
aztán a vörösök szétosztják megint, de nem a sajátját adják vissza. 
És hogy ő, mármint a szomszédasszony, ezt az egyet sehogy se sze
retné. Mert hogy őneki rendes ágyiruhája van, meglehet, azt majd 
egy jöttmentnek adják, őneki meg majd rongyokat.

No, erre mit válaszolsz, szegény Józsi?

181



No, nem kell félteni!
- Az ágviruhát, azt nem kell bevinni - felelte nagy komolyan. - 

Se a konyhaedényeket. Hanem én mást hallottam. Kicserélik az asz- 
szonyok nyelvét...

- Ne mondja!
- De bizony! Az olyan asszonyokét, akik nagyon szeretnek plety- 

kázni, kicserélik azokéval, akik kevés beszédűek. Merthogy pihen
tetni kell egy kicsit azokat a nyelveket, amik nagyon elfáradtak, és 
elkoptak már a sok locsogásban! Azért hát az ágyneműjét, azt nyu
godtan kiteheti a napra, szomszédasszony. Hanem a nyelvére ezentúl 
jobban vigyázzon egy kicsit. Nehogy kicseréljék!

- Nagy huncut maga!
A nagy huncut meg a kis huncut szépen elindult együtt Bánya

telepre.
Még csak most kezdett sütni a nap. A régi temető bokrai fázósan 

nyújtogatták rügyes ágacskáikat, hogy a napocska hamarabb elérje 
őket.

Kimentek a Meszes közön, aztán Józsi egyszerre csak megállt a 
Porcelán-liget sarkán. Mert mit látott? Asszonyokat és gyerekeket, 
akik jöttek kifelé a porcelángyárból; kosarakban meg batyunak 
kötött abroszokban cipeltek valamit.

- Hé! - kiáltott egy hatalmasat, és átfutott az úton, elébük állt. 
- Maguk itt mit csinálnak? Mit visznek?

- Mi köze magának ahhoz? - válaszolt egy alacsony, piros kendős 
asszony. - A magáé ez a gyár?

- Az enyém - felelte Józsi. - Vissza mindenki!
Néhányan futni kezdtek, mások meg összetömörültek, és fenyege

tően kezdtek kiabálni.
- Álljon félre, ha jót akar... Menjen a dolgára... Lássuk el a 

baját!... Szemtelen!... Forradalom van, maga nem tudja?
Józsi a zsebébe nyúlt, előkapta a revolverét, és belclőtt a leve

gőbe.
Az asszonyok sikongatni kezdtek, sokan ledobták a kosarakat, a 

batyukat, csörömpölve tört össze és gurult szét a sok bögre, tányér, 
aranyos szélű csésze. De még színjátszó, aranyoszöld váza is volt 
ott; az egyik, egy kerekre formált, épen maradt, ott ragyogott a 
hajnali napon, a gyárkapu előtt, a porban.
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A lövés zajára sokan elfutottak, de néhányan a korai járókelők 
közül odajöttek Józsihoz.

- Rabolnak, fosztogatnak, mi? - kérdezte egy szemüveges, vé
kony, szőke fiatalember. - Ilyenkor mindig akad, aki a zavarosban 
halászik.

Józsi nem válaszolt. Azokkal az asszonyokkal, akik még nem dob
ták el a batyujukat, lerakatta szépen a gyárkapu mellé. Az egyik 
asszonyt ismerte.

- Mag3 mit keres ezek között, Maris néni? - kérdezte tőle szi
gorúan.

- Hát ha ezek a senkiháziak hordják! - felelte vállvonogatva az 
öregasszony. A szeme ide-oda járt zavarában és szégyenében, kioldot
ta és megint megkötötte a kendőjét az álla alatt. - Azt mondják, a 
kisasszony meg az egész pereputty megszökött az éjszaka. Itt ma
radt minden gazdátlanul, ebek harmincadjára. Ezek nem is mun
kások - magyarázta mentegetőzve. - Csak jöttek a dögszagra. Ha
mar neszét veszik az ilyennek...

Egy sánta öregember bicegett ki a gyárudvarról. Az is ismerte 
Józsit.

- No! Hát te vagy az? - csak ennyit mondott. Fölvett egy ba
tyut meg egy kosarat, elindult vele befelé.

- Hagyja a holmit! - kiabálta Józsi. - Menjen, és telefonáljon a 
rendőrségre! Majd addig én itt vigyázok.

- De nem szól a telefon - fordult vissza az öreg. - Azt alighanem 
még a kisasszonyok elrontották. Elvágták a vezetéket vagy mi!

Józsi káromkodott egy rövidet. Aztán megint csak körülnézett. 
Egy kerékpáros fiú karikázott befelé Gyárváros felől. Józsi rákiál
tott. A fiú leszállt.

- Tudod, hol a rendőrség?
A fiú kíváncsian nézett körül, aztán Józsit vette szemügyre.
- Hát itt mi történik?
- Gyere vissza, akkor majd megmagyarázom. Eredj a rendőr

ségre. Vagy tudod mit? Úgyis olyan kíváncsi vagy, hát csak maradj 
itt. Zsófi... tudsz kerékpározni?

De Zsófi sajnos nem tudott.
- Én tudok - ajánlkozott a vékony, szőke fiatalember, aki elő

ször jött oda hozzájuk, és ott állt most a kis csődületben.
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De Józsi nem felelt neki. Zsófi értette, hogy miért. Ismeretlen 
embert nem küldhet. Ki tudja, teljesíti-e a megbízatást? Ki tudja, 
a mi emberünk-e? A fiú kerékpárját sem bízhatja akárkire.

Ekkor egyszerre csak, mintha a földből nőtt volna ki, felbukkant 
Ilonka. Zsófi rögtön megértette, kitalálta, hogyan került ide: Jó
zsit kereste. Már tudta, hogy kiszabadult, ha máshonnan nem, az 
újságból. És hol keresse másutt, mint a régi munkahelyén, a por
celángyárban? Jó helyen kereste, az már biztos. Pedig Józsi Bánya
telepre indult. No de a forradalom útjai kiszámíthatatlanok.

No, ezek szegények nem a legjobbkor találkoztak mégsem, az 
már biztos. Körös-körül az összecsődült sok nép... Most hogyan 
öleljék, csókolják meg egymást? Ennyi ember előtt? Zsófi csak leste 
őket, hogy mi lesz.

- Ilonkám! - kiáltotta Józsi. Csupa ujjongás volt a hangja. Ilonka, 
mintha szárnya volna, úgy röpült feléje, de ahogy odaért egy lé
pésre tőle, mégiscsak megállt, és csak a kezét nyújtotta.

- Tudtam, hogy itt vagy...
Egy pillanatig tartották egymás kezét, aztán Józsi gyorsan el

kezdte, de úgy, mintha csak tegnap találkoztak volna:
- Te, ugye, tudsz kerékpározni, Ilonkám? Ugorj föl gyorsan, és 

vágtass a rendőrségre. Keresd ott Csete elvtársat. Nem felejted el? 
Csete! Mondd, hogy én küldtelek. Hogy minek, azt úgyis látod, 
őrséget azonnal a porcelángyárhoz.

Fogta a kerékpár karját, a másik oldalon Ilonka tartotta. Aztán 
még hozzátette:

- Megvárlak, kijössz velem.
- Sietek - mondta Ilonka. Gyorsan, ügyesen felpattant a gépre, és 

elkarikázott. Egészen ráhajolt a kormányra, taposta a pedált teljes 
erejéből. Zsófi irigykedve nézett utána. Józsi meg büszkén.

Két munkás bukkant fel Gyárváros felől. Odajöttek.
- Hát veletek mi van? Elaludtatok? Ellopják a gyárat! - fogadta 

őket Józsi.
- Tegnap mindenkit elbocsátott a kisasszony - magyarázta az 

egyik, egy hunyorgós, sápadt, nagyon vékony és magas ember. - 
Azt mondta, leállítják az egész üzemet. Mi csak úgy bejöttünk...

- Szégyen és gyalázat - mondta Józsi, de azért cigarettával kí
nálta a két munkást. - Minden más üzemben őrség van és rend,
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folyamatosan megy a termelés. A bőrgyárban, a sörgyárban, a kesz
tyűgyárban, hogy a gépgyárról ne is beszéljek. Csak nálunk nincs 
ember, aki kiállna a gátra, aki megszervezne valamit. Bezzeg a kis
asszony megszervezte! - folytatta gúnyosan. - Elbocsátott bennete
ket, ti meg szépen vettétek a kalapotokat, és mentetek isten hírével. 
Azon se csodálkoznék, ha ebben a rablásban is benne volna a keze.

- Mit? - mondta a sovány munkás. - Ne beszélj a világba! Hi
szen úgy reszket minden kis findzsáért... Meghalna, ha látná, hogy 
kirabolják a raktárt.

- Igen? - nevetett Józsi. - No, hát én meg azt mondom, nincs 
ez véletlenül. Honnan szagolta volna ki ez a népség ilyen gyorsan, 
hogy szabad a vásár? A kisasszony maga gondoskodott róla, hogy 
megtudják... A bizalmas embereivel adatta h í r ü l . . .  A templomos 
vénasszonyaival.

- Aztán mi végből tette volna? - tudakolta a másik munkás, egy 
lassú mozgású, lassú beszédű, köpcös kis ember.

- Hát először is: most már nem az övét lopják, hanem a mién
ket - magyarázta Józsi. - Aztán meg... ilyennel lehet a legkönnyeb
ben, a leggyorsabban bemocskolni a forradalmat. Hogy hát a kom
munizmus nem más, mint szabad rablás. A vörösök rablók... Cső
cselék.

És elmesélte a két munkásnak, mit mondott neki az imént a 
szomszédasszony az ágyiruháról meg a konyhaedényekről. A két 
munkás nevetett.

- Asszonybeszéd, sületlenség - mondta a hosszabbik.
- Csakhogy elmaradt a nép, tanulatlan - adta a szót komótosan, 

lassan a kisebbik. - Elhisz az akármit. Ez a baj... E z . . ,
Elgondolkozva nézett maga elé, aztán így folytatta:
- Te most visszajössz ide? - kérdezte kis vártatva,
- Még nem tudom - felelte Józsi. - Majd ahova a párt küld, 

oda megyek.
- Te most nagy ember leszel - jegyezte meg a hosszú.
- Csak aztán rá ne fizess - vette át a szót megint a lassú be

szédű. - Mert megmondom én neked úgy, ahogy van... A magam
fajta fél belevágni... Hiszen tudnánk mi, hogyan kellene, mint kel
lene. De ha visszajön a kisasszony? Ha visszajönnek az urak? Ak
kor mi lesz? He?
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- Mi többen vagyunk - felelte Józsi nyugodtan. - Ha mi nem 
engedjük, ha mi összefogunk, akkor az urak nem jöhetnek vissza. 
De ha csak a szátokat tátjátok...

- Te nem félsz? - kérdezte a hosszú.
- Nem.
- Pedig én azt mondom, hiába vagyunk mi többen. Náluk van az 

ész meg a ravaszság. Túljárnak azok a mi eszünkön. A nép meg 
buta, azt se tudja, ki akarja a j a v á t . . .  Van egypár bátor, de a többi 
meghunyászkodik, ha úgy f o r d u l . . .  Vigyázz a szavamra, te Józsi! 
Kár volna érted, derék gyerek vagy. De majd meglátod. Ha alul 
maradtok, akkor azok marnak beléd, akikért verekedtél. Te csak 
vigyázz a szavamra. Az ilyenfélék, mint akik itt raboltak... Meg
harapnak, mint a kutyák.

Józsi eldobta a cigarettáját, aztán a szemébe nézett a hosszú mun
kásnak.

- Hát ide hallgass, testvér... Engem elvittek a háborúba, hogy 
harcoljak a királyért meg a hazáért... Az urak hazájáért, igaz? 
Elvitték az öcsémet is. az ott maradt. Én is ott maradhattam volna. 
Hányan haltak meg közülünk... őmiattuk? Hát ha még úgy hozná 
is a sors, hogy meg kel] h a l n i . . .  Százszor halok meg a munkásokért, 
az igazságért, mint egyszer az urakért. Mert tudom, ha meghalok, 
más lép a helyembe.

Egy kis csend támadt. A lassú beszédű munkás egyre csak a fol
tozott bakancsát nézegette. Ha nehezen forgott is a nyelve, a szíve 
hamarabb mozdult meg, mint a másiké. Egyszerre csak azt 
mondta:

- Az volna jó, ha te visszajönnél ide, aztán... Mondanád, ho
gyan is csináljuk.

- Akár én jövök, akár más, majd lesz, aki vezet - felelte Józsi.
- Mert hát téged... ösmerünk. Meg te is ösmersz minket.
A rendőrség gyorsan kijött, autóval. Karszalagos civilek is vol

tak a rendőrök között. Mert sietős dolog ám a forradalom, nem volt 
idejük a kommunistáknak, hogy egyenruhát húzzanak. Az a Csete 
elvtárs, aki vezette őket, együtt volt Józsival a börtönben. Tegnap 
este szabadult ő is, Zsófi megismerte. Civilben volt, revolvertás
kával. Az se alhatott az éjjel, az se borotválkozott. Talán még a 
családját se látta, ha volt neki.



őrséget hagytak a kapuban, aztán behordatták a rablott holmit 
az asszonyokkal. Maris néni, Józsi régi ismerőse vezényelte a be- 
hordást. Ilonka, nem sokkal a rendőrök után, megérkezett a kerék
párral, a kerékpárt visszaadták a gazdájának, aztán nekiállt ő is, 
Zsófival együtt, hogy segítsen a behordásban. Visszaraktak mindent 
a raktár polcaira, el is rendezték. Ilonka aztán seprűt kerített, ki is 
takarította a raktárt, még a gyárkapu előtt is összesöpörte a törött 
cserepeket. Ne is lássa senki, hogy mi történt itt ma reggel.

Józsi ezalatt bent a gyárirodában beszélgetett az emberekkel. Az 
egyik c i v i l  ruhás rendőr nekiállt, hogy megjavítsa a telefonvezetéket. 
Az udvaron munkások gyülekeztek, egyre szállingóztak befelé a 
kapun. Valahogy mindjárt hite futott, hogy mégis megindul a gyár, 
a vörösök megindítják.

Ilonka jól kiismerte magát, járt ide eleget, amikor ebédet hordott 
az apjának. Körül is vezette Zsófit az üres, csöndes műhelyeken. 
Megnézték a korongozók termét, itt formálják ki az edényeket. A 
festőműhelybe is bementek. Itt dolgozott valaha Jani. Ilonka még 
azt is tudta, melyik asztalnál. Festékfoltok vannak az asztalon. Ta
lán még van közöttük olyan, amelyik Jani ecsetjétől származik.

Aztán a kemencékhez mentek. Mind hideg volt. Nagyon szomorú 
az ilyen gyár, szomorúak a műhelyek, amikor nem dolgoznak ben
nük.

- Akarjátok megnézni a múzeumot is? - kérdezte tőlük Meggyesi 
bácsi, az a bicegő kis öregember, aki reggel elsőnek futott ki Józsi 
revolverlövésére.

Hogy múzeum is van, azt még Ilonka se tudta. Meggyesi bácsi 
előhozott egy kulcsot, és kinyitott egy lepántolt vasajtót, ami a rak
tárból nyílt. Beléptek egy hosszúkás terembe. Félhomály volt itt, 
mint valami templomban, az ablakokon nehéz, finom sárga függö
nyök. Meggyesi bácsi félrehúzta a függönyöket. A lányok csak ámul
tak. Kétoldalt a falak mentén, keskeny asztalokon és állványokon, 
szem nem látta gyönyörűségek, ritkaságok: ember nagyságú vázák, 
kicsi szobrok, kínai mintájú és virágos tálak, csészék, amelyek majd- 
hogy elrepültek a rájuk festett aranyos szárnyú madaraktól. Volt ott 
ágaskodó szarvas, zöldarany eozinból, és parányi szökőkút, kacagó 
tündérekkel. Templomba való, csipkézett porcelánból készített füg
gőlámpa, szenteltvíztartó, nyilazó vadász és furulyázó pásztor. Volt



ott akkora virágtartó, hogy Ilonka és Zsófi együtt belefértek volna, 
volt baba nagyságú oroszlán és párduc, sima porcelán izmaikon tom
pán csillogott a fény. Meseország! A lányok lábujjhegyen jártak a 
csodák között, mintha attól félnének, hogy e drágaságok a padló 
reccsenésétől is összetörnek.

A bejátattal szemközti falon porcelánra festett arckép függött, a 
gyár alapítójának, a világhírű fazekasmesternek arcképe. Szakállas 
öregember volt, szép szemű.

- Még szerencse, hogy ide nem törtek be a tolvajok - suttogta 
megilletődve Zsófi.

- Betörtek volna azok, ne félj, ha nem jön a bátyád - felelte a 
kis öregember.

- Meggyesi b á c s i . . .  maga ismerte még az öreget? - kérdezte 
Ilonka, és fejével a gyáralapító arcképe felé intett.

- Hát hogyan ismertem volna? Meghalt az már akkor, mikor én 
születtem. A kisasszony, a mostani tulajdonos, már csak unokája 
neki. Ezek a mostaniak... A nyomába se léphetnek neki - foly
tatta, és ő is felnézett az arcképre. - Ezeknek már csak a pénz a 
fontos. Ő, az öreg, még a két kezét meg a szívét adta a munkához. 
Mesterember volt és művész. De a mostaniak? Már csak abból él
nek és gazdagodnak, amit ő megteremtett. A te bátyád - fordult 
Zsófihoz az művész volt! Igazi művész. Látod ezt a madarat? Ez 
az ő keze munkája!

És odavezette a lányokat a múzeum sarkába. Egy kis mesebeli 
madár ült ott a porcelán ágon, és behunyt szemmel énekelt. Nem
csak nézni lehetett azt, hallgatni is. Lám csak, mit tesz a művészet! 
Énekelni tanítja a porcelánt is. Pedig csak fehér volt a madár, tiszta 
fehér, nem volt azon semmiféle szín.

- Mindig a szobrászokhoz szeretett volna kerülni - mesélte to
vább az öreg. - Ahhoz még jobban értett, mint a színekhez, ö volt 
az igazi unokája az öregnek... Nem a kisasszony.

Ilonka és Zsófi összesimulva, sokáig álltak a kis fehér fülemüle 
előtt.

Jani nincs többé, réges-régen nincs, de a fehér fülemüle még min
dig énekel.

Meggyesi bácsi bezárta a múzeumot, ők pedig hallgatva mentek 
ki az udvarra. Leültek a festőműhely ablakai alatt egy padra, ép-
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pen odasütött a nap. A gyárudvaron is rügyeznek a fák, a falakra 
futó repkény sötét levelein kivilágosodnak az erek. Az öreg, sötét 
levelek alatt új, halvány levélkék bújnak.

- Tegnap a kesztyűgyárban voltam - kezdte mesélni Ilonka. - Azt 
mondták, talán a héten felvesznek. Most egy utcánkbeli ember ott a 
bizalmi.

Zsófi ránézett.
- Elég volt már a batyuzásból - folytatta Ilonka. - Pedig az öreg

asszony most fűt-fát ígér, hogy maradjak vele. Azt mondja, most lesz 
még csak aratás. Megad mindent, amit akarok, csak segítsek neki, 
merthogy az igazi üzlet még csak most kezdődik.

- Miért? - kérdezte Zsófi.
Ilonka szégyenkezve nézett maga elé. Finom, bársonyos bőre ki

pirult a haragtól.
- Azt mondja... most lesznek még csak éhesek az emberek. Mert

hogy a parasztok nem adnak a vörösöknek se lisztet, se zsírt, sem
mit. Mindent eldugnak, azt mondja. Most csak az eszik majd, akinek 
aranya van... Mert a pénz rossz lesz, semmit se ér. Messze még az 
aratás, addig a vörösök éhen fordulnak fel, ő pedig megszedi ma
gát... Nem megyek én többet vele.

Zsófi most már értette. Ezért nem akar batyuzni Ilonka! Ha éhen 
hal, akkor se jár többet azzal a vénasszonnyal, aki így beszél. Aki ab
ból akar meggazdagodni, hogy a nép éhezik.

- Hát szóljál Józsinak - mondta. - Ha ő beszél a kesztyűgyáriak
kal, akkor biztosan felvesznek.

- Eszedbe ne jusson - ijedt meg Ilonka. - Te nem tudod, Józsi 
milyen. Mindenkiért, de énértem sohase szólna... Meg aztán van 
neki gondja meg dolga épp elég.

Józsi már jött volna, ott állt az iroda ajtajában, de még mindig 
szóval tartották, az udvarra is kijöttek utána, aztán, amikor mégis 
elindult, hogy neki most már okvetlenül mennie kell, a kapuig ki
kísérték. A lányok csak kint az utcán csatlakoztak hozzá.

- De most aztán meghúzzuk - nevetett Józsi, ahogy nekivágtak az 
útnak. - Hadd látom, tudtok-e katonásan lépni...

Úgy nekieredt azzal a hosszú lábával, hogy a lányok csak liheg
tek, loholtak mellette. Míg ő egyet lépett, Zsófi kettőt. Józsi mintha 
csak sétált volna, neki meg szaladnia kellett, hogy le ne maradjon.
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De ez csak tréfa volt. Alig tettek meg kétszáz métert, Józsi lelassí
tott, és azt mondta:

- No, fújjátok ki magatokat, lányok... Vigye el a tatár, most már 
úgyis elkéstünk. Tíz perc ide vagy oda, nem számít.

Rágyújtott, és szép tempósan, de azért szaporán ballagtak a szén
poros bányatelepi úton. Zsófinak eszébe jutott, hogy ő tulajdonkép
pen el akarta mondani Józsinak, hogyan csapták ki. Azt is meg akarta 
beszélni vele, mi legyen a tanulással. Mit mondjon Szabó tanárnak, 
ha vasárnap elmegy hozzájuk. Vasárnap? De hiszen Szabó tanár most 
az ő f ő n ö k e . . .  Délután is találkozik vele, ő szerkeszti az újságot. 
Ezért-e vagy másért, de nem hozta elő a tanulást. Hanem egyszerre 
csak azt mondta:

- Ti most, ugye... megesküsztök?
Józsi megállt, ránézett, aztán felkacagott. Ilonka meg piros lett, 

m i n t  a láng.
- No, nézd csak, a tücsök... Még utóbb összead bennünket! - 

nevetett Józsi.
- Mire várnátok? - mondta csak a magáét Zsófi, nagy bátran. 

- Megvan a forradalom, most már nem kell várnotok semmire.
- Hát ezt jól kifundáltad...
- Én leszek a koszorúslány...
- Anti meg a vőfély, igaz? - ingerkedett Józsi.
Ilonka egy szót se szólt, nem is nézett rájuk, elfordult, de még a 

fülén is látszott, hogy milyen piros lehet az arca.
- Én bemegyek a szobába aludni, elférek ott is, ti meg a konyhá

ban laktok - tervezte Zsófi. - Hát mi van abban? Ilonka megy a 
kesztyűgyárba, te meg visszamégy égetőnek, aztán megleszünk. Jó 
emberek kis helyen is elférnek.

Józsi hirtelen elkomolyodott. Eldobta a cigarettáját, aztán karon- 
fogta m i n d  a kettőjüket, elindultak. De most szépen, lassan, sétálva.

- Hiszen jó is lenne minden - mondta csendesen —, de lássátok, 
én most is katona vagyok.

Zsófi felpillantott a bátyja arcába. Katona? Miért katona? Azért, 
mert még mindig a katonaruhát hordja? Ilonka nem nézett fel, le
hajtott fejjel lépegetett odaát, Józsi másik oldalán. Józsi pedig, mint
ha csak Zsófi gondolatára felelne, így folytatta:

- Nem a ruhám miatt, az nem számít. Fegyverrel járok. Harcban
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vagyok. Most nem az őrmester pa
rancsol nekem, hanem a párt. Győz
tünk, azt mondjátok. Ez igaz, de a 
nagyja még csak most jön. Most olyan 
idők jönnek, hogy engem mindennap 
csatába küldenek. És én megyek is 
szíves örömest. Ha reggel, ha éjszaka, 
akármikor. Ha elmegyek, soha nem 
tudom, mikor érek vissza. Ha meg
házasodnék, keserves élete lenne az 
én feleségemnek. Akárhogy is szeret
nék, nem tudnék jó lenni hozzá. Nem 
tudnék törődni vele.

Zsófinak elszorult a szíve. Most ő 
is lehajtotta a fejét, akárcsak Ilonka.

A szénporos utat nézte. Hiszen értette 
ő Józsit, nagyon is! És mégis fájt neki, 
hogy ez a két szép fiatal ember ne 
lehessen egymásé.

- Még azt se tudom - folytatta Jó
zsi miből tartanám el, ha fele
ségem volna. Én azt most nem tu
dom, nem is kérdezem, ki fizet a munkámért, fizet-e valaki, jár-e 
azért fizetség. Az én munkám nem olyan mostan, hogy hétfőn beme
gyek a gyárba, aztán pénteken ideadják a borítékot. Nem is lehet, 
meg nem is akarom, hogy énnekem arra legyen gondom. Ezért az
tán... hogyan házasodhatnék én? Ha a tűzbe kell mennem, tűzbe 
megyek. Ha vízbe, akkor vízbe. Ha azt mondják, hordjam el innen 
ezt a hegyet, nekiállok. Még ha nem mondják, akkor is nekiállok. 
Hát milyen élete lenne egy asszonynak énmellettem?

Egy kicsi csönd támadt, aztán egyszerre csak fölemelte a fejét 
Ilonka. Lángban égett az arca, úgy mondta, de mégiscsak kimondta:

- Nem félek én se tűztől, se víztől. Téged se féltelek. Ha elmégy, 
sohase kérdem, mikor jössz vissza. Eddig se kérdeztem. Ha pedig 
én nem féltelek, te se féltsél engem. Se tűztől, se víztől, se attól, 
hogy én melletted, akárhogy is, de nem lennék boldog.

Látott már Zsófi esküvőt életében, még a székesegyházban is. Ami-
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kor tavaly Donkó úrék férjhez adták a lányukat, ő is ott volt a ma
mával. Zengett-zúgott az orgona, aranylott az oltár, még a mennye
zetről is glóriás szentek néztek az i f j ú  párra. Mirtuszkoszorú volt a 
menyasszony homlokán, hosszú fátyola, mint a felhő, úgy lebegett 
körülötte.

De az sem volt olyan szép, közel sem volt olyan szép, mint ez az 
esküvő itt a szénporos bányatelepi úton, a selymes tavaszi ég alatt. 
Mert esküvő ez, gyönyörű esküvő. A m i t  Ilonka mondott, szívhez szó- 
lóbb a legszebb imádságnál. Pedig itt nincs orgona, se szentek. Csak 
egy víg rigó fütyörész a domboldal cscnevész bokrai között, meg va
lahol a kőbányában kopácsolnak. Jobb kéz felől, a völgyben, a kor
mos-piros aknaépület ormán vörös zászló lobog a tavaszi szélben, és 
Józsi megfogja Ilonka kezét. A szemébe ncz, aztán Zsófihoz fordul:

- No, húgám... koszorúslány akartál lenni, aztán, látod-e, te 
lettél a pap. Mégiscsak összeadtál bennünket! Ha idejében végzek 
- nézett Ilonkára -, még ma elmegyek, megkérlek apádtól. Ha idead, 
jó, ha nem, akkor viszlek.

- Ugye, mégiscsak jó, hogy elhoztál magaddal? - kacagott könnyes 
szemmel Zsófi.

- De a mieinkkel te beszélsz - bökött rá Józsi azzal a nagy ujjá- 
val. - Nálunk otthon te mondod m e g . . .  Vállald el azt is, ördög
adta, ha már annyira szeretsz beleavatkozni az öregek dolgába.
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S Z Ü L E T É S N A P I  A J Á N D É K

Józsiék délelőtt tartották a polgári esküvőt, a Városházán. Csütör
töki nap volt, és arról is nevezetes, hogy Zsófi épp aznap töltötte be 
a tizenkettedik évét.

Volt őneki egy slingelt fehér vászonruhája, már nagyon régi, még 
első áldozásra kapta. Igen ám, de a mama minden esztendőben meg
toldotta még egy fodorral, mert volt még a hozzá való fodrokból, ott 
őrizte a szekrényben, a lepedők mögött. így aztán, akárhogyan nőtt 
évről évre, a ruha is vele nőtt. Pünkösdre a mama mindig kimosta, 
kivasalta, és ha Zsófi azt a ruhát felvette, mindig úgy érezte, ő a leg
szebb az egész Ótemető utcában.

Józsiék esküvőjére is mindenáron azt akarta felvenni.
- Ne bolondozz már, hiszen még hideg van, meg is fagynál benne 

- mondta neki a mama. De hiába, Zsófi egyre csak nyűgösködött; 
hogy ő majd kabátot vesz rá, úgy megy az esküvőre, de mégis abban 
akar menni.

- Mintha bizony te lennél a menyasszony - csúfolta a mama. De 
azért mégis elővette a szekrényből, nézegette, forgatta. - Az orrodra 
se megy f ö l ,  úgy megnyúltál a télen. Ezt már nem lehet megtol
dani.

Zsófi mégiscsak felpróbálta. A mama kacagott. Zsófi maga is érez
te, hogy siralmasan festhet benne. A dereka majdnem hogy a hóna 
alá került, a fodrokból meg kivillogott a térdkalácsa. Még ha a fod
rok alatt meg is lehetne valahogy toldani, mit csináljanak a dereká
val?

így aztán, mit volt mit tenni, a régi kék szoknyájában jött az eskü
vőre, azt is le kellett engedni, meg is látszott a régi felhajtás helye. 
De hát ki nézett ott őrá? Mindenki a menyasszonyt nézte, mert olyan 
szép volt, hogy festeni nem lehet szebbet. Hosszú szürke szoknyában 
esküdött meg fekete bársonyblúzban. Csak a szoknya volt új, a bár
sonyblúzt anyjától kapta, az öregebb volt, mint ő maga. Még az édes-

Ij A mi lányunk
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anyja esküdött benne az édesapjával. Hanem azért mindenki azt 
mondta: ilyen szép menyasszonyt már régen nem láttak.

Józsi, hát ő civilbe öltözött erre a napra, de az igazat megvallva, 
a katonaruha jobban á l l t  rajta. Mert a c i v i l  ruhája jó lenne még, szép 
sötétkék, csakhogy még katona kora előtt vette, azóta kinőtte. Rövid 
a nadrág szára, a kabát ujja, kiszélesedett belőle a válla, a mellkasán 
is szétáll, hogy be sem gombolhatja. Amikor alá kellett írni a házas
ságlevelet, úgy felcsúszott a kabát a karján, hogy fehér ingének kö
nyöke is kilátszott belőle.

No de sebaj! Mégis tündérlányt kapott feleségül.
Tanúk voltak: Szabó Kázmér gimnáziumi tanár, lapszerkesztő meg 

Bözsi néni. Még a nagymama is eljött az esküvőre, és itt voltak persze 
Ilonka szülei is. Félvállas, keszeg ember az édesapja, de az édesanyja 
még most is szép asszony. Fényes, nagy, sötét szeme van és f i n o m  
arca. Csak meglátszik rajta a sok szenvedés, mert, hiszen Zsófi tudta, 
részeges az ura, hozzá is goromba szokott lenni. Az a kis keszeg em
ber!

Mondták is, már esküvő előtt is mondták, és most újra, amikor ki
jöttek a Városházáról, és megálltak egy kicsit tanakodni a Domonkos 
téren: jöhetnének inkább hozzájuk a fiatalok, nekik mégiscsak saját 
házuk van a Zerge utcában, több a h e l y  náluk. Van nyári konyha is 
az udvaron, a téli konyhát meg egészen szépen berendeznék nekik 
szobának.

Dehogyis mennének azok! Nemcsak Józsi, még Ilonka se menne. 
Máris jobban húz a Jakab családhoz, mintha a férje édesanyja neki 
is igazi édesanyja lenne. Nem lehetnek ők olyan szűken az Ótemető 
utcában, hogy mégis százszor jobb ne lenne náluk. Azzal, hogy a fia
talok megesküdtek, Józsi nem vált az ő fiukká, de Ilonka igenis a 
Jakabék lánya lett. A mama is úgy szereti már, rögtön megszerette, 
akárcsak Zsófi. Érzik ezt Kovacsicsék, Ilonka szülei? Alighanem ér
zik. Hát akkor miért hívják mégis őket?

Ilonka, még az esküvő előtt, maga mondta Zsófinak:
- Most azt gondolják, Józsi nagy e m b e r . .. Ott ül, azt mond

ják, a húsos fazék mellett, most a vörösök az urak. Hát ezért kapasz
kodnak úgy utána. Hogy talán hasznuk lesz belőle. Édesapám arra 
számít, hogy megteszi őt valaminek Józsi a gyárban. Merthogy annak 
csak egy szavába kerülne.
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Nem csoda, hogy Ilonka nem húz hozzájuk, hiszen annyira kiüt a 
családból. Szülei nem értik, el sem hinnék, hogy Józsi nem olyan... 
Hogy annak semmi se kell a maga hasznára. Hiszen jobban járna, ha 
égetőnek menne megint, az égetők keresnek a gyárban a legjobban. 
De ő nem mehet, nem állhat a kemence mellé. Őneki most más, na
gyobb kemencére kell vigyáznia. Abban a kemencében nem tányérok 
és csészék, nem vázák és szobrok vannak, hanem maga az új világ, 
az új élet ég és érik benne. Ahhoz is tűz kell, akár a porcelánégetés
hez.

Esküvő után el is búcsúzott egymástól a két család. Józsiék, az új 
pár, csak átöltözni megy haza, aztán elutazik. Józsinak falura kell 
mennie néhány napra, csak ide, nem messzire a járásba, mert ott a 
parasztok nem tudják még, milyen az új törvény, aztán kértek valakit, 
aki segítene nekik. Józsit küldték. Hát ő mindjárt viszi magával ifjú 
feleségét is. Most az egyszer nem is gyalog mennek, hanem kocsival, 
fiákerrel. Tavasz is van; szép útjuk lesz az eperfákkal szegett orszá- 
úton.

Zsófi meg Bözsi nénivel és Szabó tanárral együtt a nyomdába ment 
vissza. A mama még lelkére kötötte, vigyázzon ám az ünneplő ruhá
jára, nehogy összekenje ott valamivel.

- Majd adok rá egy köpönyeget - nyugtatta meg a mamát Bözsi 
néni.

Hanem ez egyszer a köpönyegre nem volt szükség. Alighogy beér
tek, Szabó szerkesztő a szobájába hívatta Zsófit - egy szobában dol
gozott a szomorú szemű, régi szerkesztővel, egymással szemközt állott 
az íróasztaluk -, és egy levelet adott neki, hogy azt vigye el a rajta 
levő címre.

„Doktor Vadady Ágoston gimnáziumi igazgató úrnak, Domonkos 
tér. ” Ez állt a borítékon.

Zsófi felnézett és mosolygott. Az jutott eszébe: most Szabó tanár 
küldi őt ugyanolyan levéllel, mint néhány nappal ezelőtt - hiszen en
nek még csak néhány napja, ki hinné? - a másik szerkesztő küldte 
őt Szabó tanárhoz. De csodálkozott is egy kicsit. Hiszen Szabó tanár 
most is tanít a gimnáziumban, mindennap ott van délelőtt, csak dél
után és este dolgozik a szerkesztőségben, majdnem mindig késő éj
szakáig. Minek a levél, ha ő maga is ott van mindennap?

Meg is kérdezte:
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- Kefelevonat van benne?
- Majd ott megkapja a választ - felelte az új szerkesztő. Mi ta

gadás, Zsófit bántotta is ez a rövid válasz. Nincs hozzászokva ahhoz, 
hogy Szabó tanár ilyen kurtán kifizesse. Még a cikkéről, az iskolák 
államosításáról is beszélt vele. (Különben az a cikk már megjelent, 
éppen a mai lapban. ) Elvitte őt, amikor Józsit mentek kiszabadí
tani. No, igen, az elmúlt napok elkényeztették Zsófit. Semmi fontos 
esemény nem történt nélküle. Sőt! Hát Józsiék házassága? Azt ki hoz
ta össze?

Egy kicsit duzzogva indult útnak. Ha nem szerette volna olyan na
gyon ezt a Szabó tanárt, haragudott volna rá. Csak hát nagyon sze
rette. Minden egészen más, amióta ő van ott a szerkesztőségben. A 
doktor úr már nem is jár be. A szobája még megvan, oda be se lép 
senki. De Zsófi Feritől tudja, hogy a doktor úr most - másfelé tájé
kozódik. Feri így mondta. Látja már, hogy itt nem dirigálhat, hát 
újabb üzletet keres magának.

Még delet sem harangoztak. Fényesen sütött a nap. Józsiék most 
már talán el is indultak. A fiáker odamegy értük az Ótemető utcába, 
hallotta reggel, amikor erről beszéltek. No, majd néznek nagyot a 
szomszédok! Nézhetnek is!

Itt, a Domonkos téren is állnak fiákerek. A lovak előtt abrakos 
tarisznya, a kocsisok a napon szundikálnak. Egyszer talán ő is ül még 
fiákeren. Igaz, ezek nincsenek kibélelve világoskék bársonnyal, mint 
ahogy ő azt ábrándjaiban elgondolta, csak rongyos barna bélésük van, 
de azért szívesen kocsikázna. Ma úgyis a születése napja van. Persze, 
mindenki elfeledkezett róla. Pedig ha más nem, a mama mindig szo
kott adni neki valamit, édesapa pedig legalább a fülét meghúzta. Már 
tudniillik régen, háború előtt, amikor még itthon volt. És egyszer, 
épp tavaly, a fronton is eszébe jutott neki a lánya születésnapja. A 
rózsaszínű tábori lapon azt írta: „Kívánok neked, kislányom, erőt, 
egészséget, jókedvet tizenegyedik születésnapodra. Csókol szerető 
apád. ”

Nem csoda, hogy az idén elfelejtették, az esküvő körüli izgalmak
ban. Igazán nem is haragudhat érte. Józsinak új inget kellett vásá
rolni, ha már új ruhája nincsen. Át kellett rendezni otthon mindent, 
az egyik szekrényt kirakták, kivitték a konyhába, a fiataloknak, mert 
azok ott fognak lakni, úgy, ahogyan ő azt már előre kitervelte. Zsófi
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mától kezdve a szobában alszik, épp az ablak alatt, azon a kicsi 
dikón, amin a mama aludt, amikor őt ápolta. Az ablak most már 
mindig nyitva van, nincsen az a dohos szag a szobában, bejön a jó 
levegő, már hamarosan virágzik a bodza és az orgona a régi temető
ben.

Nem, ő nem haragszik, hogy elfelejtették a születésnapját, szó 
sincs erről. Csak azért - nem örül neki. És éppen a tizenkettediket! 
Egy teljes tucat éve él a világon. Tizenkettedig születése napja csak 
egyszer, egyetlenegyszer van az embernek egész életében.

A mama az oka, ő tartja annyira számon, már kicsi kora óta, hogy 
mikor született a lánya. A család többi tagjának nem is szokták meg
ünnepelni a születése napját, csakis neki mint legkisebbnek. Ideje 
már, hogy ő is felnőtt legyen, hogy tudomásul vegye: neki se jár 
ünneplés.

És mi volna, ha ma este ő vinne a mamának egy csokor ibolyács- 
kát, abból az alkalomból, hogy épp tizenkét évvel ezelőtt a világra 
hozta őt? Hiszen úgyis a mama érdeme, nem az övé, hogy ő a világon 
van, és most itt sétafikái a Domonkos téren, éppen déli korzó idején. 
A város legcsinosabb kisasszonyai ilyenkor járkálnak, és sütkéreznek 
itt, csakhogy azok a másik oldalon, a szálloda előtt, míg ő a gimná
zium oldalán baktat felfelé, és tücsköt-bogarat összehord magában. 
Nem, ibolyát nem visz. Árulnak ugyan a sarkon - olyanféle rongyos 
kis gyerek árulja, mint az a kicsi volt, aki őt felhúzta a havas hegy
oldalról -, még pénze is volna annyi, legföljebb gyalog megy haza 
este, hanem a mama még azt gondolná, hogy ő figyelmeztetőnek viszi 
az ibolyát. Hogy szemére vesse, amiért most az egyszer elfeledkezett 
az ő születésnapjáról.

A gimnázium kapuja előtt vaskorlát van a gyalogjáró szélén. Van 
ilyen minden iskolában, ahova fiúk járnak, mert azok olyan vadak, 
rohannak, tanítás után kinyargalnak az utcára. Zsófi ismeri őket, 
még a Flórián téri elemi iskolából. Oda fiúk és lányok együtt jár
tak, ha külön osztályokba is. De látta őket eleget a folyosón meg 
az udvaron. Egyik évben pedig, harmadikban, együtt is voltak egy 
ideig a fiúkkal, mert azoknak a tanítóját elvitték katonának. No, 
hát jó alakok azok! A legtöbbjük még óra alatt sem tudott veszteg 
maradni, folyton a lányokra vigyorogtak, tízpercben ordítoztak, és 
összefirkáltak a falat 
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A kapu nyitva van, úgy látszik, itt nem zárják be tanítás alatt, 
mint a zárdában. A kapu fölött tábla: „Állami Berzsenyi Dániel 
Fiúgimnázium. ” Érdekes, ezt sohasem vette észre; hát ez állami is
kola? Biztosan azelőtt is az volt, hiszen a tábla már jó régi, nem 
most tették oda. Csak azt ragasztották le, hogy: M. Kir. vagyis hogy 
magyar királyi. Akkor hát nem is kell minden iskolát államosí
tani?

Óvatosan bekémlelt a hűvös és üres kapualjba, majd még óvato
sabban belépett. Jobbról egy kis üveges ajtó nyílik, fölötte tábla: 
„Pedellus. ” A lépcsőfeljárat szemközt van. Ácsorgott egy kicsit, hogy 
fölmenjen-e vagy kopogjon be a jobboldali ajtón, adja át ott a le
velet?

Valaki belépett a kapun, megfordult. Egy lány volt az is, akkora, 
mint ő. Odakint az utcán vakító napsütés, idebent homály. Az első 
pillanatban meg sem ismerte, hiszen az arca árnyékban volt. De ami
kor iátta, hogy az a másik lány is megtorpan, ahogy őt meglátja, 
már kétség se férhetett hozzá, hogy ki az: Szabó Irmus.

Azóta, hogy a zárda kapujában elváltak, azóta, hogy ő azt mondta 
neki: „gyűlöllek”, még nem találkoztak.

- Szervusz. Hát te hogy kerülsz ide? - ezt persze Irmus kérdezte.
- És te?
- Apám küldött...
- Engem is...
- Apád?
- Dehogy is... A tied...
- Ja persze - és Irmus röviden fölnevetett. - Te most ott vagy 

a nyomdában. Felvételire jöttél?
- Én?
- Hát?
- Egy levelet hoztam... A szerkesztőségből.
- Mutasd - mondta Irmus határozottan, és már nyújtotta is a 

kezét.
Zsófi odaadta a levelet, Irmus nézte, forgatta. Aztán ő is kivett 

egy levelet a zsebéből, ugyanolyat, mint Zsófié. A címzése is ugyan
olyan volt. Mutatta.

- Mégiscsak felvételire jöttél te. Nem mondta?
- Felvételire? - ijedt meg Zsófi. - Hogyhogy?



- Úgyhogy! Nem mondta neked apám, hogy ide fogunk járni? 
Te meg én?

- De mondta.
- Hát akkor?
- De úgy volt, hogy még megbeszéljük... Azt mondod, felvé

telire?
- Most mit vagy úgy oda? Nem lehet már sokat teketóriázni, 

mert elveszítjük az évet. Március vége van. Gyere, menjünk fel.
- Te már voltál itt?
- Persze hogy voltam - mondta Irmus, és elindult a lépcsőn fel

felé. Lábujjhegyen ment, hiszen még nem csöngettek ki, tanítás van. 
- Hiszen itt tanít az apám. Farsangi ünnepélyre is mindig el szok
tam jönni.

- De miért nem mondta, hogy felvételire? - suttogta Zsófi si
ránkozva, ahogy Irmus után ballagott a lépcsőn. - Mi az a felvé
teli?

- Hát én tudom? - mondta Irmus.
- Te nem félsz?
- Nem harapják le az orrodat.
Felértek az első emeletre, Irmus jobbra indult.
- Várj egy kicsit - szólt utána Zsófi, és megállt.
- Ej, ne csinálj cirkuszt, gyere!
Már ott is álltak egy ajtó előtt, amelyre rá volt írva: „IGAZ

GATÓ" - Irmus kopogott, de nem válaszolt senki. Aztán megpró
bált benyitni, zárva volt.

- Biztosan órán van. Még nincs tizenkettő - suttogta. - Apám 
azt mondta, tizenkettőre jöjjek.

- Engem meg jól becsapott.
- Kicsoda?
- Hát apád... Most már tudom, miért volt olyan titokzatos.
- Énnekem se mondta, hogy te is itt leszel...
- Akkor téged is becsapott - nevette el magát Zsófi. Ez a fölfe

dezés megvigasztalta. Hát ha a saját lányát is becsapta...
Álltak, füleltek. Óriási nagy iskola ez, sokkal nagyobb, mint az 

övék volt. Csönd van a folyosón, csak egy-egy osztály csukott ajtaja 
mögül hallik ki egy-egy szó, rejtélyes töredék. Egy fiúhang, mintha 
szavalna: „Ill ego qui fuerim... ”
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- Ez latinul van - suttogta Irmus.
- Te már tanultál? - kérdezte féltékenyen Zsófi.
- Egy kicsit... Ne félj, nem sokat.
- Én nem attól félek, amit te tanultál, hanem attól, amit én nem 

tanultam.
- No - mondta Irmus, vidám, csúfondáros ajkbiggyesztéssel 

megeszed te azt, amit ezek a fiúk az első két évben tanultak... 
Bütykök ezek még...

- Mi is annyi idősek vagyunk.
- De fiúban az még bütyök - ragaszkodott álláspontjához Irmus.
No, ez az Irmus is lánypárti, akár a nagymama, gondolta Zsófi.
- Ez azelőtt is állami iskola volt? - kérdezte hirtelen Zsófi.
- Hát persze... Van még egy gimnázium, az a papoké! Nem is 

tudtad?
- Hát a fiúknak kettő van?
- Kettő. Én is mondom, hogy nem igazság. A lányoknak meg 

egy se. A lányok maradjanak buták. így gondolták magukban.
- Kicsodák?
- Hát a régiek... Tudod... A régi urak. A lányoknak csak pol

gári van meg tanítóképző. De apám azt mondta, ő megpróbálja ki
harcolni, hogy jövőre legyen lánygimnázium. Akkor oda fogunk járni, 
csak ezt az évet kell itt járnunk... Hogy ne veszítsük el.

Hát bizony ne - gondolta Zsófi, és hirtelen elgondolkodott, hogy 
micsoda nagy idő. nagy érték is egy esztendő, ő még csak tizenkét 
éve él, és mennyi minden történt vele azóta. Pólyás babából gimna
zista lett - ha igaz. Egy év pedig a tizenkettőnek tizenketted része. 
Erről megint eszébe jutott a születésnapja. Akarva-akaratlan ki is 
mondta:

- Épp ma van a születésnapom...
- Isten éltessen! - mondta Irmus, és tüstént meghúzta a fülét.
Zsófi nevetett, és közben majdnem könnybe lábadt a szeme. Arra

gondolt, hogy egy igazi barátnő - nem is olyan utolsó ajándék az 
embernek a tizenkettedik születésnapjára. Ez a bolondos Irmus... 
Hogy megcibálta a fülét! De hát ez már ilyen... Micsoda hörcsög! 
Ez nem kertel, nem teketóriázik... Nem fél ez senkitől. Most hir
telen, magában, csöndesen kuncogva, nevetni kezdett.

- Mit nevetsz? - kérdezte gyanakodva Irmus.
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- Eszembe jutott, mit mondtál te akkor soror Ágnesnek, ami
kor kicsaptak minket, és ő nem akart kiengedni a kapun...

- Mit mondtam?
- Hogy mi nem kislányok vagyunk, hanem ördögök.
- Akkor nem nevettél! - vágta máris a szemébe Irmus.
- Hát... mert szörnyeteg vagy! - vágott vissza Zsófi. - Én majd 

meghaltam, és te akkor még bolondozol... Még volt kedved bolon
dozni...

Irmus ránézett, villant a szeme.
- Tudtam én, hogy nem halsz bele... Nem voltál te olyan gyönge 

virágszál, mint amilyennek mutattad magad... Nekem hiába for
gattad a szemedet. Volt neked eszed mindig, csak titkoltad.

No! Most sértődjék meg? Nem sok híja volt... Hát való az ilyen 
lány barátnőnek? Hogyan is lehet annak a finom embernek ilyen 
szemtelen és szájas lánya? Mint a csóka, mindig csak azt nézi, hol 
csíphet egyet az emberen a csőrével.

- Te! - szólalt meg hirtelen újra Irmus. Szembeállt vele, úgy 
nézett a szemébe. - Meg ne merj sértődni, mert bizony isten mon
dom, meg is cibállak.

- Én meg téged cibállak meg... - felelte dühösen Zsófi. - Azt 
hiszed, azért, mert két hónappal öregebb vagy, már lóhátról beszél
hetsz az emberrel?

Még az a szerencse, hogy nem kiabálhattak egymással, muszáj 
volt suttogniok; suttogva veszekedni, ki hallott már ilyet?

Szerencsére csengettek. Nem veszekedhettek tovább. Igaz, ki se 
békülhettek. Zsófi csak magában kesergett, ő most már úgy szeretne 
barátkozni ezzel az Irmussal! Hiszen okos meg őszinte, és olyanokat 
tud mondani, hogy az egész osztály nevet rajta. És bátor is. Még 
túlzásba is viszi a bátorságot. Hányszor mondja a mamája őneki, 
hogy nagyszájú! Hát akkor mit szólna, ha olyan lánya lenne, mint 
Irmus? No, szóval, úgy látszik, ők nehezen férnek majd meg egy
mással. A mama erre azt mondaná, hiszen annyi közmondást tud: 
két éles kés nem fér meg egy zsákban.

Sorra kinyíltak az ajtók, kijöttek a tanárok, utánuk meg a fiúk. 
Nyargaltak le az udvarra. De persze azért nem mind nyargalt. Ezek 
itt a folyosón már nagyok, akkorák is vannak közöttük, mint Anti. 
Köztük vannak biztosan azok is, akik reggelenként a sétatérre jár-
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tak, a lányokat lesni - és akik miatt annyi lánynak a könnye hullt 
már, mert Mater Marcella észrevette, vagy rájuk fogta, hogy koket- 
táltak. vagyis kacérkodtak velük.

Most mit szólna Mater Marcella, ha itt látná őket? Ennyi fiú kö
zött! Kétszáz is zsibong a folvosón. Ők ketten most bejöttek az 
oroszlán barlangba! Érdekes, de semmi szörnyűt nem talál benne. 
Pedig a fiúk kíváncsian megbámulják őket, nem tudják, hogy ke
rült ide ez a két lány. A két lány meg egyenesen figyeli őket, hiszen 
nem árt az, ha tudják, milyenek. Mintha kétszáz Anti volna a folyo
són, olyan ez most Zsófinak. Miért ne nézne rájuk? Hiszen iskola
társak lesznek!

Irmus meglökte a könyökével, mert jött az igazgató, Vadady 
Ágoston. Magas, fürge, nagyon kopasz ember. Öreg lehet már na
gyon, de épp a kopaszsága egy kicsit fiatalítja. Ha haja volna, az 
biztosan ősz volna, a bajusza is. De nincs haja, se bajusza, sima és 
fényes a feje. mint a golyó, az arca is simára van borotválva. Hu
nyorgó szeme jókedvű.

- No, itt vannak az új növendékek - így üdvözölte őket. Vagyis 
már tudta, hogy kicsodák. Kinyitotta a szobája ajtaját, udvariasan 
betessékelte a lányokat.

Irmus jónapottal köszönt, Zsófi csak morgott zavartan. Megszokta, 
hogy tanárnak „dicsértessék”-kel köszönjön, a zárdában még a világi 
tanároknak is úgy kellett.

Az igazgató szobájában szép zöld pálmák tollászkodtak az ablak 
előtt. Volt ott egy akkora, hogy az erdőbe is beillene. Csoda, hogyan 
tud megélni abban a dézsában, amiben áll. Átadták a levelet, és 
közben Zsófi azt gondolta: úgy látszik, minden iskolaigazgató szo
bájában vannak növények, Horgos Mátyás főtisztelendő úréban is 
voltak.

- No, eddig rendben is van - mondta az igazgató, és pápasze
mét kopasz homlokára tolta. - A bizonyítványokat... elhozták?

Irmus mindjárt adta is az övét, Zsófi pedig megrémült.
- Nekem nincsen... Az ott maradt...
- Ejnye - mondta az igazgató. - Akkor tüstént menjen el érte, 

fiacskám. Bizonyítvány nélkül nem vehetjük fel. Azt már réges-ré- 
gen el kellett volna hoznia - tette hozzá egy kis barátságos dorgá
lással. Aztán fürkészően nézett Zsófi zavart arcába. - Csak nem fél
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odamenni? Csak nem fél tőlük? - kérdezte mosolyogva. - Pedig azt 
hallottam magáról, kislány, hogy bátor szíve van. No, várjon csak... 
Majd áttelefonálok!

Zsófi felpillantott égő szemmel. Az igazgató felkelt, odament a 
falra szerelt telefonkészülékhez, megcsavarta rajta a csengetőt.

- A háromszáztizennégyest kérem... Igen, kisasszony, a polgári 
leányiskola... Köszönöm. Halló! Itt doktor Vadady Ágoston. Te 
vagy az, főtisztelendő úr? Szervusz, kérlek... Egy volt növendéke
tek, Jakab Zsófia van itt nálam... Igen? Emlékszel rá? Igen, mi 
felvesszük. Tudom, nagyon tehetséges kislány. Hát kérlek, a bizo
nyítványa még mindig ott van nálatok... Igen. Most azonnal. Anél
kül nem tudom beírni. Köszönöm, kérlek...

Visszaakasztotta a kagylót, Zsófira mosolygott.
- Siessen, kislány. Aztán jöjjön ide vissza. Még ma megbeszéljük 

a tantestülettel a maguk felvételét, aztán, ha úgy tetszik, be is jár
hatnak a tanításra. Mint magántanulók. Felelniük nem kell, de mégis 
könnyebb, ha részt vesznek az órákon.

- Én is jöjjek vissza? - kérdezte Irmus.
- Nem szükséges, de ha elkíséri a barátnőjét, szívesen látjuk - 

felelte az igazgató.
Köszöntek és kiléptek. Megint csöndes volt a folyosó, a tízperc

nek vége, megkezdődött az utolsó óra.
- Jössz velem? - kérdezte elszorult torokkal Zsófi.
Irmus felvonta azt a kígyózó, szeszélyes, szép szemöldökét.
- Te nyúlszívű...
- Hát ha nem jössz, akkor maradsz - jutott eszébe Zsófinak, 

hogy hiszen ő úgyis meg van sértve, még előbbről. - Ne gondold, 
hogy egyedül nem merek menni.

- No, jó - mondta Irmus. - De csak azért, mert kíváncsi vagyok 
a vén krampuszra, mit mond.

A Zárda utca innen csak öt perc. Átkocogtak. A kapu persze me
gint zárva. Itt is utolsó óra van, akárcsak odaát a gimnáziumban. 
Zsófi csengetett. Jött a kék kötényes soror Ágnes. Zsófi, váratlanul, 
így köszönt neki:

- Jó napot kívánok. Az igazgató úrhoz jöttünk...
A soror szeme megrebbent, de szó nélkül bebocsátotta őket. Ahogy 

a lépcsőn felmentek, Irmus a könyökével meglökte Zsófit.
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- Látom, fejlődsz!
Vagyis megdicsérte Zsófit, amiért jónapottal köszönt.
Az első emeleti folyosón Csuszpájzzal, vagyis Balogh tanár úrral 

találkoztak. Most már ketten köszöntek neki, szép tisztán és udva
riasan:

- Jó napot, tanár úr!
Az öregúr meghőkölt, megállt, őket is megállította.
- No, nézd csak - pillantott rájuk derülten. - A két pogány! Hát 

magukat mi szél hozta?
- A bizonyítványomért jöttünk.
- Már azt hittem, visszajönnek - mondta Csuszpájz barátságosan.
- Felvettek a gimnáziumba - válaszolt méltósággal Zsófi.
- Hm - dünnyögte a számtantanár. - Nem járnak rosszul ma

gukkal. Van fejük. Én sajnálom. Ritkaság a lányok között, akinek 
a számtanhoz is van feje. Remélem, nem vallok szégyent magukkal. 
De maga az idén sokat mulasztott, Jakab.

- Beteg voltam...
- Hát ha bármi nehézsége lenne a számtanban - és Csuszpájz 

tanát úr Zsófi vállára tette kicsi, öreg kezét -, csak jöjjön el hoz
zám. Tudja, hol lakom? Szent Ágoston utca négy. Akármelyik dél
után. Szívesen látom. Magával szívesen foglalkozom, van feje a 
számtanhoz.

- Köszönöm szépen, tanár úr - mondta Zsófi meghatottan
A tanár továbbsietett, ők meg összenéztek. Még Irmus is megha

tódott egy kicsit.
- Rendes kis öreg ez - mondta halkan. - Kár ide, ezek közé...
Bekopogtak az igazgatói irodába. - Szabad! - kiáltotta az igaz

gató úr odabent, és ők már megint ott álltak egy csomó pálma és 
zöld szobanövény meg egy fénylő lapú íróasztal előtt. Főtisztelendő 
Horgos Mátyás még fel is kelt tiszteletükre - pedig jónapottal kö
szöntek! -, és tüstént helyet mutatott.

- Üljenek le, kislányok... Vadady igazgató úr már jelezte ma
gukat.

Kis köpcös ember Horgos igazgató. Sokgombos reverendáját lila 
cingulus fogja át vaskos derekán, arca, tekintete mosolygós, barát
ságos. Mindig olyan volt. Zsófinak eszébe jutott, mit mondott egy
szer Irmus az igazgatóról. (Mert ki az, akit az ő éles nyelve ki nem
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kezdett? ) Azt mondta, hogy az igazgató úr a piszkos munkát mindig 
az apácákra hagyja, ő meg játssza a jó embert. Könnyű neki!

Nem ültek le.
- Már szóltam Mater Marcellának - mondta a pap, és ő sem ült 

le, kijött az íróasztala mögül, egy kicsit sétált, aztán megállt az ab
lak előtt, egy lusta, fényes pálma mellett. - Rögtön hozza a bizo
nyítványt. Maguk mind a ketten kitűnő tanulók, ugye?

- Nekem kettesem volt németből - válaszolta Irmus, majd hozzá
tette: - Mater Marcellánál.

- Tulajdonképpen... vissza is jöhetnének hozzánk - mosolygott 
rájuk a pap.

Ök hallgattak. Össze se néztek, mégis ugyanazt gondolták. Vala
hogy... meg se lepődtek azon, amit az igazgató mondott. Hja, na
gyot fordult a világ néhány nap óta! Hogyan is mondta Ilonka édes
apja? Most a vörösök az urak. Hát ezért beszélt így az igazgató úr 
is. Most már visszavenné őket. Hiszen azóta minden iskolát államo
sítottak, a polgárit is! Ez nem ugyanaz, mint amit Csuszpájz mon
dott, a drága öreg Csuszpájz. Az szívből mondta, hogy segítene Zsó
finak. De az igazgató úr érdekből kedveskedik.

- Tulajdonképpen... mi is történt Mater Marcella és maguk 
között? - kérdezte. Zsófi megmozdult.

- Nem jövünk vissza, igazgató úr.
- Egy kicsit gondolkodott, aztán hoz
zátette: - A gimnáziumban már fel
vettek. De ha nem vettek volna fel, 
én akkor se jönnék vissza.

A pap rápillantott, de a mosoly 
most sem tűnt el az arcáról. Mintha 
az utolsó mondatot nem is hallotta 
volna.

- Március vége van... Kemény 
dió lesz pótolni az anyagot, és latin
ból is vizsgázniok kell.

- Majd tanulunk - mondta Zsófi.
- V a g y . . .  a tanár urak nem lesz

nek olyan nagyon szigorúak a vizs
gán? - nevetett rájuk a pap.



Zsófi elvörösödött erre, megértette. Az igazgató úr azt akarja 
mondani, hogy odaát majd kivételeznek ővelük, mert ők... vörö
sök.

- Csak legyenek szigorúak. Mennél szigorúbbak! Mivelünk nem 
kell kivételezni.

- No - mondta békítően a pap hiszen csak tréfáltam. Tudom, 
hegy maguknál a tanulással sohase volt baj...

- Csak az alázatossággal - jegyezte meg Irmus. Csoda volt, hogy 
már eddig is megállta szó nélkül. De hát nem volt szükség a segít
ségre, Zsófi maga is megállta a sarat.

Kopogtak, és belépett Mater Marcella. Reverendája suhogott, mint 
mindig. Egyetlen más apácának sem suhog úgy a reverendája, mint 
az övé. Mintha még fehérebb lenne az arca, mint azelőtt, a szája 
pedig még cserepesebb, valami belső láztól. Zöld szeme túlvilágibb 
fénnyel világolt, mint valaha, ö maga köszönt „dicsértessék”-kel, 
ahogy belépett, nem is nézett a lányokra, kissé meghajtotta magát a 
pap felé, és az asztalra tette Zsófi bizonyítványát. De hogyan tette 
oda! Nem, nem dobta le gorombán, inkább csak csúsztatta, de vé
kony ujjai oly gyors remegéssel váltak meg tőle, hogy szinte meg
könnyebbültek utána. Ö, hogyan tudott a kezével beszélni!

- Köszönöm, Mater Marcella - mondta az igazgató.
- Távozhatom? - lehelte Mater Marcelia, és két kezét tüstént a 

reverenda ujjába rejtette. Halk hangja mintha fulladozna. Hiszen 
egy levegőt kell szívnia ezzel a két ördögfiókával, és az őneki még 
percekre is nehezére esik.

- No, Mater Marcella! - szólt rá szelíd nyomatékkai az igazgató. 
- Krisztus is megbocsátott a tévelygőknek.

- De a kufárokat korbáccsal verte ki a szentélyből - válaszolta az 
apáca, anélkül, hogy a lányokra pillantott volna. Aztán fejet hajtott, 
és kisuhogott a szobából, oly halkan, mint egy fekete-fehér madár.

Irmus megint meglökte könyökével Zsófit.
Egy kis csend támadt. Az igazgató felvette asztaláról Zsófi bizo

nyítványát, és belelapozott.
- Kitűnő - mormolta. - Tiszta kitűnő! A félév nincs osztályozva. 

Hát én most mit írjak ebbe?
A lányok nem szóltak, nem is tudták, mit mondjanak, a kérdést 

sem értették.
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- Mondja majd meg Vadady igazgató úrnak, hogy betegsége miatt 
nem kapott félévben osztályzatot - magyarázta Zsófinak, és átnyúj
totta a bizonyítványt

- Attól még kaphattam volna - felelte Zsófi. - Én mindent pó
toltam.

- Hát minden jót kívánok maguknak - nyújtotta a kezét az igaz
gató. - Eredményes tanulást, jó egészséget! - mintha Zsófi meg
jegyzését nem is hallotta volna. És kezet fogott mindkettőjükkel, 
pedig az igazán nem szokás.

Amikor újra az utcára értek, Irmus azt mondta:
- Az egész csak komédia volt. A diri csak adja a jó embert. Úgyis 

tudta, hogy az apácák nem vennének vissza bennünket, és az ő szava 
úgyse számit, csak az apácáké, ő könnyen lehet jó! Neki a szavát 
nem kell beváltania!

- Mater Marcella legalább nem alakoskodott - felelte Zsófi. - 
Nem forgatja a köpönyeget. Most is olyan, mint volt.

- Vértanú - tette hozzá Irmus. Gúnyos volt a hangja.
- Most mit gúnyolódsz?
- Mater Marcella azt szeretné, ha őt mi megölnénk... Az tet

szene neki...
Zsófi nyugtalanul nézett rá.
- De nem öljük meg, ne félj. ők bezzeg, ha megint ők kerülné

nek felül...
Zsófi még nyugtalanabb pillantás vetett rá.
- Te azt hiszed, hogy még... ők győzhetnek?
Irmus nem nézett Zsófira. Különös fénnyel égett a szeme.
- Én azt nem hiszem, de azt tudom, hogy megölnének...
Elhallgattak, némán ballagtak vissza a fiúgimnáziumhoz. A Vá

rosháza erkélyén most is ott lobogott a vörös zászló. Vele szemközt 
a belvárosi templom zöld kupolája ragyogott a déli fényben. Zsófi 
arra gondolt: olyanok, mint két ellenséges hadsereg. A kupola sok
kal nagyobb, mint a zászló. Milyen... félelmetes ez! Milyen igaz, 
az, amit Irmus mondott! A zászló ott lobog a tér fölött de azért a 
kupola is ragyog. Ám ha egyszer megint a kupola lenne a győztes, 
akkor... akkor a zászló többé már nem maradhatna ott, letépnék, 
összetépnék, eltaposnák. A zászló nem fél a kupolától, de a kupola 
fél a zászlótól, pedig a kupola nagy, a zászló kicsi. De hát akkor
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melyik az erősebb? A nagy kupola vagy a kicsi zászló? Az az erő
sebb. amelyik nem fél a másiktól. A zászló!

- Délután tanulunk - szólalt meg Irmus.
- Nekem dolgoznom kell - felelte Zsófi. - Én visszamegyek a 

nyomdába.
- Hát akkor hogyan vizsgázol, ha nem tanulsz?
- Majd délelőtt tanulok. Csak délután járok be a nyomdába, és 

ott maradok estig. Lapzártáig - tette hozzá szakszerűen.
- Nem jó - mondta Irmus. - Délelőtt bejárunk a tanításra. Az 

igazgató is úgy mondta, nem hallottad? Délelőtt iskolába megyünk, 
délután tanulunk. így sokkal könnyebb.

- Könnyebb, vagy nem könnyebb, énnekem dolgoznom kell - 
mondta Zsófi határozottan. - A mama nem jár takarítani. Nem en
gedjük. Hát akkor hogyan éljünk meg? A jövő héttől Ilonka, a só
gornőm. talán bejár a kesztyűgyárba. De akkor is! Eggyel többen 
vagyunk.

Irmus összevonta a szemöldökét, nem felelt.
Különben is megint ott voltak a gimnázium kapujában, fel kellett 

menniük. Most már röviden végeztek. Az igazgató beírta Zsófit is, 
aztán átkiildte őket a tanári szobába, Bors tanár úrhoz. Bors tanár 
úr kezeli a segélyzőt, majd tőle megkapják a könyveket. Bors tanár 
úr fiatal ember, vékony és magas. Egy szekrényből könyveket vett 
ki, átadta, és érdeklődéssel nézett rájuk.

- Aztán nem félnek, majd annyi fiú között?
- Nem - felelte Irmus.
- Miért félnénk? - tette hozzá Zsófi bátran. - Nekem van két 

fiútestvérem, azoktól se félek.
A tanár mosolygott.
- Tessék csak tegezni minket is, mint a fiúkat - mondta Irmus. 

- Ne legyünk kivételesek azért, mert lányok vagyunk.
- Akkor reggel már jöttök? - kérdezte a tanár.
- Jövünk - ígérte Irmus.
Éppen vége volt a tanításnak, a folyosók, a lépcsőház tele a 

nyüzsgő fiúhaddal, ők megálltak egy ablakmélyedésben, hogy meg
várják, míg azok levonulnak. Zsófi kinyitotta a latinkönyvet, azt 
nézegette. „Latin nyelvkönyv a gimnázium I—II. osztálya számára. ” 
Vagyis a két osztálynak csak egy könyve van, az se nagyon vastag.



Ez megnyugtató. A felét tavaly tanulták, a másik felét pedig az 
idén.

- Miért mondtad, hogy jövünk reggel? - kérdezte Irmustól. - 
l lát nem érted, hogy én nem jöhetek?

- Nekem már megvan a tervem - Irmus csak ennyit felelt.
Még egy kicsit vártak. A folyosók és lépcsők bámulatos gyorsaság

gal kiürültek, elcsendesedtek, ők is elindulhattak. Mentek lefelé a 
téren, a Bertalan utca irányában.

- Hát te? Nem mégy haza? - kérdezte Zsófi; mert hiszen Irmus- 
nak fölfelé kellett volna mennie.

- Elkísérlek. Bemegyek apámhoz.
A szerkesztőségben éppen értekezletet tartottak, a középső nagy 

szobában, ahol Szabó tanár és a régi, szomorú szemű szerkesztő 
dolgozik. Várniok kellett. Bementek abba a kis szobába, ahol azelőtt 
a doktor úr tartózkodott, de most már régen üres. Irmus kinyitotta 
az ablakot, mert poros és avitt volt a levegő idebent. Aztán végig
húzta az ujját a doktor úr elhagyott íróasztalán. Az is poros volt. 
Irmus fintorogva mutatta az ujját, hogy fekete lett a bögye.. Itt már 
nem is takarítanak rendesen.

Zsófi rögtön leszaladt a nyomdába, hogy portörlőt kérjen Csikós 
nénitől, a takarítónőtől. Mert igaz, hogy a seprés és törölgetés Csi
kós néni feladata, de Zsófi is segíteni szokott neki, így hát méltán 
vette magára a célzást, hogy piszok van a szerkesztőségben. Gon
dosan letörölte nemcsak az íróasztalt, hanem a kis iratszekrényt, a 
szék lábát, de még az ablakdeszkát, az ablaktáblákat is. Irmus csak 
nézte komolyan és huncutul. Felült a már letörölt íróasztalra, a lá
bát lógázta.

- Úgy, úgy - szólalt meg kis vártatva. - Nagyon helyes! Ez most 
úgyis a mi szobánk lesz.

Zsófi rácsodálkozott.
- Itt fogunk tanulni minden délután. Én már eldöntöttem - fe

lelte Irmus bohókásan, és összefonta két karját a mellén, büszkén, 
mint egy kis hadvezér. Aztán leugrott az asztalról, húzkodta, rán
gatta az asztal fiókjait. A legfelső kettőt nem tudta kihúzni, az kulcs
ra volt zárva, de a többit igen. A nyitott fiókokból régi újságokat, 
eldobott levonatokat és kézzel írt papírlapokat dobált ki.

- Mit csinálsz?
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- Rendet - felelte Irmus, és kivette a portörlőt Zsófi kezéből. 
A nyitott fiókokat sorra kiborította, kitörölgette. Üj bélést is tett 
mindegyikbe, a kidobált újságlapokból. Aztán berakta saját köny
veiket.

- És ha mégis visszajön ide a doktor úr? - kérdezte Zsófi.
- Az kéne még! - felelte Irmus szemrebbenés nélkül. - Majd 

szerzek én kulcsot a többi fiókhoz is. Ez lesz a mi tanulószobánk. 
Az iskolából egyenesen ide jövünk mindennap. Ebédet hozunk ma
gunkkal. Ha megakadunk, ha valamit nem értünk a könyvben, ak
kor itt van apám, ő kisegít. És ha valahova el kell menni, akkor be
szólnak ide értünk. Egyszer te mégy el, egyszer meg én.

- Azt nem - felelte Zsófi. - Én kapok fizetést, a munkát is én 
végzem.

- Csak ne irigykedj.
- Te a főszerkesztő lánya vagy. Nem lehetsz kifutó.
- Mit okoskodsz? Úgy lesz minden, ahogyan én mondom. Fogadj 

szót! Sétálni meg leveleket vinni én is szeretek. Érdekes emberek
kel ismerkedik meg az ember. Kiküldenek az üzemekbe meg a direk
tóriumhoz. Csak neked szabad?

Zsófi nevetett. Micsoda ravaszság szorult ebbe az Irmusba! Ügy 
tesz, mintha még ő kérne szívességet azzal, hogy Zsófi fele munká
ját magára vállalja. Még azt sem mondhatja neki: „köszönöm a jó
ságodat”. Hiszen kinevetné! ő nem jóságból, á, dehogy, a világért 
sem, ő csupa kíváncsiságból akar dolgozni, csakis azért, hogy meg
ismerkedhessen érdekes emberekkel.

Nyílt az ajtó, és Szabó tanár lépett be. Irmus mindjárt azzal fo
gadta, hogy az íróasztal felső fiókjának a kulcsát kérte tőle. Mert 
hogy ők, lányok, ezt a szobát el akarják foglalni egészen.

Szabó tanár egy csomó kulcsot vett ki a zsebéből, és csakugyan 
kinyitotta a zárt fiókokat. Zsófi csak nézte. Hát a főszerkesztő is 
velük tart?

Velük bizony! Kiszedtek mindent azokból a fiókokból is. Szabó 
tanár azt tanácsolta, hogy csomagolják össze a doktor úr holmiját, 
és tegyék az iratszekrénybe. Mindjárt az iratszekrényt is kinyitotta. 
No, abban elférne még kétannyi papiros is. Ha majd a doktor úr
nak kell, eljön érte. Itt megtalálja.

Miközben rendezkedtek, Irmus apjának is elmondta, hogy ő mit
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szeretne. Bejár mindennap a szerkesztőségbe, megosztják a munkát 
Zsófival.

- Én is így gondoltam - Szabó tanár csak ennyit felelt.
- De ez nem igazság - mondta Zsófi elpirulva. - Ha én kapom 

a fizetést, akkor nekem kell dolgoznom érte.
- Az igazság - felelte Szabó tanár - nem olyan egyszerű dolog. 

Mi most nemcsak a fizetésért dolgozunk. Itt van a te bátyád - for
dult Zsófihoz. Most első ízben tegezte. - Ö talán fizetésért dolgo
zik? Nem! Ha a fizetés volna a fontos, akkor visszament volna ége
tőnek. No, ha Irmus segíteni akar neked, akkor nem utasíthatod 
vissza. A bátyád azzal, hogy nem a maga hasznát nézi, még sokkal 
többet segít nekünk, valamennyiünknek.

Leült, rágyújtott, rámosolygott a lányokra.
- Nem jól mondtam az előbb - folytatta elgondolkodva. - Az 

igazság mégicsak egyszerű dolog, ti is világosan értitek és érzitek. 
Hogy te tanulj, Zsófi, az nemcsak neked fontos és szükséges, hanem 
valamennyiünknek. Irmusnak is. Ha ő segít neked, akkor saját ma
gának is segít. Te sem azért tanulsz most már, hogy gazdag legyél, 
igaz? Hanem miértünk éppen úgy, mint magadért. Miért akarod 
megfosztani Irmust attól, hogy ő is dolgozzék? Hiszen ő csak örül 
annak! És a tanulás is jobban megy akkor, ha az ember dolgozik. 
Munka közben is tanul az ember, te tudod ezt legjobban, Zsófi. 
Gondolkodtál már azon, hogy mi ér többet: az élet iskolája vagy 
az igazi, rendes iskola? No, hát minekünk most már olyan iskoláink 
lesznek, ahol ez a kettő együtt van. Úgy is kell annak lennie. Egy
szerre ismerkedtek az élettel is, a tudományokkal is. Egyszerre vizs
gáztok is belőle. A könyvek is akkor jók, ha az élet igazságára ta
nítanak, és könnyebben érti meg a könyvet, aki megismeri az életet. 
Ne tiltakozz hát, ha Irmus is be akar iratkozni az élet iskolájába. 
Hasznára lesz. Majd meglátjátok! Éppen ezért most ünnepélyesen 
felavatlak benneteket mint munkaiskolásokat. Ti vagytok az elsők 
a mi városunkban.

És kezet fogott mindkettőjükkel.
- Mi az a munkaiskola? - kérdezte Zsófi.
- Más városban már volt olyan? - érdeklődött féltékenyen Ir

mus is. Mert ő persze azt szeretné, ha ők mint munkaiskolások elsők 
lennének, nemcsak a városban, de talán az egész világon.
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Szabó tanár felült az íróasztal tetejére, úgy magyarázta:
- A hivatásuknak élő lelkes tanítók már réges-régen úgy gondol

ták - kezdte hogy a szegények gyermekeinek is tanulniok kell. 
Igazságtalanságnak tartották, hogy a szegény gyerekek még az írás- 
olvasást, a számolást sem tanulhatják meg, mert mire iskolás sorba 
kerülnek, már munkára fogják őket. Ezen segíteni akartak. Volt 
egy ember, Pestalozzinak hívták, tanító volt, Svájcban született, 1746- 
ban, tehát több mint százötven évvel ezelőtt. Összeszedte a szegény
parasztok gyermekeit, és egyszerre tanította őket a munkára: a szö
vésre, a fonásra, a földművelésre és a tudományokra is. Ültek a 
műhelyben, kapáltak a kertben, és közben a tanító magyarázott ne
kik. Fel-felnéztek a szövésről, járt a kezük, és közben megismerked
tek a betűkkel, a számokkal és még azzal is, hogyan kell jónak lenni. 
És ezek a gyerekek semmivel se tanultak kevesebbet, mint azok, 
akik csak az iskolapadban ültek. Sőt! Ügyesebbek, elevenebbek vol
tak, még vidámabbak is, mint más gyermekek. Szívesen tanultak. 
Pestalozzi tanítónak sohase kellett nádpálcát használnia, nem is volt 
neki...

- Neked sincs - hunyorított az apjára Irmus.
- Az kéne csak - nevetett Szabó tanár. - Mit ér az olyan tudo

mány, amit bottal vernek a gyerek fejébe? Ti tanulni akartok, igaz? 
Szerettek tanulni.

- Dolgozni is szeretünk - tette hozzá Irmus.
- Hát akkor rendben is van! - fejezte be magyarázatát Szabó 

tanár. - Aki szereti a munkáját, kétszer olyan jól dolgozik, mint az, 
aki csak kényszerből teszi. Aki szeret tanulni, ötször annyit tanul, 
rövidebb idő alatt, mint aki csak ímmel-ámmal jár az iskolába.

Leszállt az íróasztalról, sétálgatott a kicsi szobában.
- Lesz nálunk nemsokára sok-sok munkaiskolás - folytatta. - 

Ezer és ezer munkás akarja majd megismerni a tudományokat, ami
hez gyerekkorában nem jutott hozzá. Hát mit gondoltok, hogyan lesz 
az? Talán otthagyják a műhelyt meg az eke szarvát, és beülnek az 
iskolapadba? Nem, semmi esetre sem! Tovább dolgoznak, és úgy 
tanulnak. Esténként, lámpafénynél, a könyv fölé hajolva meg csen
desen beszélgetve. Ti csak előőrsök vagytok...

- Te is munkaiskolás vagy - szólalt meg vidáman Irmus. - Dél
előtt tanítasz, délután meg újságot csinálsz...
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- Úgy van - felelte Szabó tanár. - És könnyebben tanítok azóta. 
Délelőtt, amikor a fiúknak magyarázok, beszélek nekik arról, ami 
az újságban van... Az életről. Arról, hogy az ember, ha bízik ma
gában, milyen fényessé és boldoggá teheti az életet. A régi világ 
szomorú volt és beteg. De mi megújítjuk a világot, ledörzsöljük 
róla a rozsdát, hadd ragyogjon. Nem kell nyomorúságnak lenni... 
Nem kell háborúnak lenni. Élhetünk, és élni fogunk békésen és bol
dogan. Délután pedig - folytatta, és megállt az ablak előtt -, dél
után, amikor újságot csinálok, a diákjaimra gondolok. Olyan újsá
got kell írni, amelyben tiszta minden szó, akár a búzaszemek. Igen, 
igen... Lássátok, milyen egyszerű a mi igazságunk! A régiek azt 
mondták: az ember élete keserves, szenvednie kell mindenkinek, 
aki megszületett, ezen nem lehet segíteni. Mi pedig tudjuk, hogy az 
ember erős és hatalmas... Okos és jó... Ha levesszük magunkról, 
ha levesszük egymásról a szorító pántokat... Ha letépjük a láncot, 
amit emberek raktak az emberekre, akkor... majd meglátjátok, mi
lyen szép és boldog és szabad lesz az élet. Mint egy gyönyörű kert, 
olyan lesz az egész földgolyó.

És ezzel kiment a szobából.
Ők pedig leültek latint tanulni. Pedig még nem is ebédeltek.
Aztán Zsófinak eszébe jutott, hogy a mama adott ővele ennivalót, 

olajban pirított fekete kenyeret vöröshagymával.
Azt ketten megették.
Lent az alagsorban zizegve zörgött a szedőgép. A szomszéd szo-



bában az öreg írógép kattogott. Szabó tanár biztosan most ír cikket 
arról, hogy az ember, ha leveszik róla a láncot, a béklyót, hatal
massá lesz, erőssé és jóvá, mint a mesebeli óriás. Csengett a telefon. 
Hírek jönnek Budapestről. Biztosan jó hírek. Most adják hírül a 
szegényeknek és szomorúaknak, hogy a szegénység és szomorúság 
nem tart örökké, a földgolyó, ha úgy akarjuk, olyanná lehet, mint 
egy gyönyörű kert.

A szedőgép zörgött, az írógép kattogott, a telefon csengett, s 
furcsa módon mégis könnyen ment a tanulás. Irmus elmagyarázta 
Zsófinak, amit ő már megtanult az apjától: a latin nyelvet a rómaiak 
beszélték. Kicsi állam volt, de hatalmas. Kétezer évvel ezelőtt meg
hódították az egész világot. No, nem az egészet, hiszen még azt 
sem tudták akkor, hogy mekkora a világ. Még azt sem, hogy a Föld 
gömbölyű, és forog a Nap körül. A birodalom aztán széthullott. 
Nyelvük fennmaradt. De csak a nyelv, a nép már nincsen. Ezért ne
vezzük a latin nyelvet holt nyelvnek

De hát akkor miért tanulunk latinul?
- Hát hogy a gimnázium nehezebb legyen - felelte először Irmus, 

huncut fintorral. De aztán megemberelte magát, és komolyan is 
válaszolt. Az élő népek nyelve fejlődik, változik. Lám, a magyar 
nyelv is egészen más volt még az Árpád-házi királyok idejében. Ha 
valaki most úgy beszélne közülünk, alig értenők. Amit akkor le
írtak, azt már csak a tudósok tudják megfejteni. De épp ezért a 
krónikákat is latinul írták, mert a latin nyelv nem változik. Ugyan
ilyen volt ezer, sőt kétezer évvel ezelőtt. Latin nevet adnak a nö
vényeknek és állatoknak, ez a közös, tudományos nevük. Latin nevet 
kapnak a betegségek és az orvosságok. Ezt minden országban meg
értik.

- No, jó - nyugodott bele Zsófi. - Akkor tanuljunk.
Később Zsófi elment a postára, Irmust pedig a vasútra küldték, 

hogy hozza el a pesti újságot, amint a vonat megérkezik. Még lap
zárta előtt át kell azt nézni, hátha van benne olyasmi, amit a helyi 
újságnak is közölnie kell.

A postán sokan voltak, sorba kellett állni. Zsófi ott is mondo
gatta magában: „Homo, hominis... ”

Homo annyit jelent, mint ember.



S Z Í V G Y U L L A D  A  S

Bors tanár úr volt az osztályfőnökük, az a magas, vékony, kissé 
hajlott hátú fiatalember, aki a segélyzőből kiadta nekik a könyve
ket. Az első reggelen ő kísérte be a két lányt az osztályba.

Lárma volt, por és ricsaj. Sokkal nagyobb és félelmetesebb lárma, 
mint amilyen a lányoknál szokott lenni. Ahogy az ajtót kinyitották, 
valami repült a levegőben. Egy sapka. Többen verekedtek. A fiúk 
ilyenek. Zsófi sok mindennek örült már életében, de annak még 
soha, hogy nem született fiúnak. Most azonban annak örült. Mind
járt az volt az érzése: de jó, hogy én lány vagyok! Ahogy megálltak 
az ajtó közelében, Bors tanár úr tapsolt és kiáltott, hogy csendet 
teremtsen. Ehhez kell legalább tíz pillanat. Mert a fiúk úgy neki- 
hevülnek a verekedésnek, kiabálásnak, úgy ugrálnak, futnak, mintha 
nem is ők maguk mozgatnák lábukat és kezüket, hanem az magá
tól mozogna, ők nem is tehetnek róla. Ezért aztán csak fokról fokra 
képesek elcsöndesedni. Lefékeznek, rábámulnak a tanárra, néme
lyik még meg is inog a nagy fékezéstől. Úgy kaszál egy utolsót fel
emelt kezével a levegőben, mint aki madarat kap el. Mintha pányvát 
vetnének saját magukra, mintha foglyul ejtenék önmagukat, úgy áll
nak le, úgy somfordáinak a helyükre. Zsófi félt tőlük, de sajnálta is 
őket. Mert mire megnőnek, talán erősebbek lesznek, mint a lányok, 
sőt biztosan. Okosabbak is talán. Hanem most még - nem bírnak 
magukkal, és olyan tehetetleneknek látszanak.

No, végre ott álltak mind a padjukban. Némelyiknek maszatos 
volt a képe, biztosan a földön hempergett az előbb.

- Ez a két kislány - kezdte Bors tanár úr - veletek fog járni, 
fiúk. Most még csak magántanulók, nem felelnek, csak hallgatják 
az órákat, év végén vizsgát tesznek. Fogadjátok őket szívesen és 
udvariasan mint nővéreiteket. Igyekezzetek, hogy ne maradjatok szé
gyenben előttük. Mind a ketten jó tanulók.

Bors tanár ezek után körülnézett, hogy hova ültesse őket. Volt
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egy üres pad leghátul, de az nem jó, ha oda ülnek, mert a hátsó 
padokban a legnagyobb növésű fiúk ülnek, onnan nem látnának. 
Megparancsolta hát a fiúknak, hozzák előre azt a padot, mindjárt 
a tanári asztal elé.

Tízen is ugrottak, hogy teljesítsék a parancsot. Udvariasság volt 
ez a nagy igyekezet? Az is, de nemcsak! Zsófi látta, hogy kaján csú- 
fondárosság is van abban, bohóckodás. Majdnem össze is vereked
tek, mert egyszerre fogták volna azt a padot, taszigálták egymást.

- Sós, Hámori! - nevezett meg közülük kettőt Bors tanár úr, hogy 
ők hozzák előre a padot. Sós és Hámori - egy zömök nagy fejű meg 
egy fürge vékonyabb - fogták a padot, a többiek nehézkesen, mo
rogva húzódtak vissza. Volt köztük egy, a leghatalmasabb, egy hosz- 
szú nadrágos, szőke, lapos pillantáséi, akinek aranyérem himbáló
zott a nyakán, az különösen nehezen akarta a padot elengedni. Bors 
tanár úr arra külön is rászólt: - Szilvási, menj a helyedre!

Előrecipelték a padot, az első pad elé. De alig ültek le a lányok, 
Bors tanár úr rögtön látta, hogy így sem lesz jó. Mert a fiúk első 
padjában kicsi termetűek ültek, Zsófi és Irmus egészen eltakarták 
volna őket, ha ott maradnak. Így hát Bors tanár úr most maga fogta 
meg a padot - a másik oldalon pedig a lányok -, és oldalra állí
tották az ablak felől. Igen, így lesz a legjobb. A lányok is látnak 
mindenkit, őket is látják, nem fogják el a kilátást, külön is vannak, 
a fiúk hátulról nem húzhatják meg a hajukat, mert mögöttük csak 
a fal van és az ablak. Az persze nem előny, hogy ennyire elkülö
nülnek a többitől, hiszen valósággal páholyban ülnek. No de ha 
nincs más megoldás! Úgysem azon múlik, hogy hol ülnek. Nem köny- 
nyen fogják megszokni egymást, az már az első pillanatban meg
látszott.

Nagyon is szem előtt voltak így, az a baj. Az első napokban a 
fiúk mindig őket figyelték, a tanároknak óra alatt többször is kellett 
figyelmeztetni őket. Petz tanár úr, aki a természetrajzot tanítja, ki 
is csúfolta a fiúkat, a bámészkodásért. Egyiknek-másiknak fricskát 
nyomott az orrára:

- No, mi az, kiskomám, nem láttál még lányokat?
Mert Petz tanár úr vidám ember, mozgékony, középtermetű és 

középkorú. Bajusza van, de azért olyan fiatalosan és otthonosan mo
zog az osztályban, mintha ő maga is fiú volna, csak valamivel idő-
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sebb. Még verekedős is egy kicsit. Nemcsak fricskát szokott oszto
gatni. Ha valamelyik gyerek fecseg, vagy éppen nem tud valamit, 
gyors kézzel egy rövidet sóz a tarkójára.

Bors tanár úr, az osztályfőnök, sohasem nyúl egyik gyerekhez sem. 
Komolyan veszi a gyerekeket, úgy beszél velük majdnem, mint fel
nőttekkel. Ha valami baj van, közbeszólnak, vagy ha valaki nem 
készült, akkor elsápad, elpirul, mintha ő szégyellné magát a diák 
helyett. Számtant és mértant tanít, csodaszépen magyaráz. Történe
teket mesél el a régi görögökről és arabokról, akik már évezredek
kel ezelőtt olyan mesterien értettek a számtanhoz, a mértanhoz és 
a csillagászathoz. Az egyiptomiakról is szokott mesélni, fel is raj
zolt egy piramist a táblára, és mutatta, magyarázta, hogy a piramis 
nem egyéb, mint kőbe vésett matematika és geometria. Már magá
ban az. hogy ilyen szavakra tanította őket, hogy számtan és mértan 
helyett matematikát és geometriát mondott! Zsófi tüstént a szívébe 
zárta ezért Mert igaz, hogy néha túl magas volt az, amit magyará
zott, nem lehetett mindent megérteni. De amit megért az ember, az 
valóságos kincs. Minden órája érdekes volt és új. Ha a gyerek oda
figyelt, úgy érezte, hogy egyetlen óra alatt megnőtt attól, amit hal
lott, és hogy nincs szebb és dicsőségesebb dolog a világon, mint a 
számolás és mérés tudománya.

Bors tanár úr, ha észrevette, hogy a gyerekek nem figyelnek rá, 
hanem a külön padban ülő lányokat nézegetik, vagy éppen nevet
gélnek, akkor csak megállt, várt, sóhajtott egy elfojtottat, míg a fiúk 
újra visszatértek hozzá.

Szecsei tanár úr, aki a magyart és a történelmet tanította, sok 
mindenben hasonlított Bors tanár úrhoz. Valamivel idősebb volt az 
osztályfőnöknél, zömökebb, és korához képest erősen őszült, ö is 
jobban szeretett tanítani, mint feleltetni, akárcsak Bors tanár úr. Az 
órákat inkább arra használta, hogy hősökről, írókról, költemények
ről mesélt, gazdagon és lelkesen; röviden feleltetett, és ha valaki 
nem tudott valamit, akkor elvörösödött, és fojtott haraggal jegyezte 
meg;

- Elvárom, fiúk... elvárom, hogy hazája irodalma és történelme, 
hogy édes anyanyelve iránt mindenki érdeklődjék.

Ha pedig valamelyik fiú arra vetemedett, hogy zavarja az órát, 
akkor kizavarta az osztályból.
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- Távozzék, kérem, távozzék... Tűnjön el...
Mert ilyenkor magázta tanítványait. Csakis ilyenkor. Szenvedett 

és felháborodott, valahányszor valakit ki kellett küldenie, pedig ez 
elég gyakran előfordult. Mindegy! Szecsei tanár úr ezt nem szokta 
meg soha.

Zsófinak az a véleménye, hogy aranyba kéne foglalni az olyan ta
nárt. aki ennyire szívből tanít, mint Bors és Szecsei. Még egy király
nak sem lehet annyi kincse, amivel meghálálhatná jóságukat és oda
adásukat. Nos, a gyerekek egy része hasonlóképpen érez, mint Zsófi.

De vannak ám másfélék is! Nem is kevesen. Olyanok, akik csak 
a vállukat vonogatják, és adják a fölényest, ha Szecsei tanár kiküldi 
őket. Például Szilvási is ilyen, az a magas fiú, akinek aranyérem van 
a nyakán. Amikor hintáló járással kisétál az osztályból, az érem 
is hintál a nyakán, mintha vigyorogna. A gyerekek egy része csak 
úgy tekinti az iskolát, mint ahova muszáj járni, mert a felnőttek 
úgy akarják. Az olyan tanárokat, mint Bors és Szecsei, csakis azért 
„kedvelik”, mert ritkán feleltetnek, és még azt is úgy, mintha nem 
szívesen tennék. Nem vágják kupán őket, ha valamit nem tudnak. 
Ha valaki dadog a felelésnél, még segíteni is igyekeznek neki, job
ban szurkolnak, mint maga a diák. Ök ezt nem értik, sehogy sem 
értik. Az ilyenfajta gyerek valamiféle felügyelőnek vagy éppen rend
őrnek gondolja a tanárt, akinek tulajdonképpen örülnie kéne, ha 
valakit rajtacsíp. „Ahá, ahá! Nem tanultál, szamár vagy! ” Pedig 
ilyen tanár nincs is. Igaz, például Petz tanár úr néha ilyennek lát
szik. Amikor tarkón csapja a gyereket, vagy kicsúfolja egy kicsit tu
datlanságáért. De igazában ő sem ilyen. Minden tanár annak örül 
igazán, ha figyelnek rá, ha látja, hogy a gyerekek úgy szedegetik 
össze minden szavát, mint galambok a búzát.

Zsófinak csak az fáj, hogy akárhogyan iparkodik, nem tud min
den szemet összeszedni. Nem ért meg, nem is jegyezhet meg min
dent, amit az iskolában hall. Hiszen nem jár együtt év eleje óta az 
osztállyal, és a tanárok sok mindeme hivatkoznak, amit előbb ta
nítottak, és ő annál nem volt itt. Ha őneki négy füle volna és sok
kal tágabb feje, akkor egy hét alatt annyit tanulhatna, mint más egy 
hónap alatt. Egy iskolaév akkor kettőt-hármat is megérne. Az volna 
jól

Irmus és ő olyanok ebben az osztályban, mint a vendégek. De tán
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épp ezért az ő jelenlétükből még inkább kitűnik, miért is érdemes 
iskolába járni. Sem Irmust, sem őt nem feleltetik, nem kéri tőlük 
számon senki, hogy mit tanultak. Ha nem figyelnének, észre se venné 
senki. És ők figyelnek a legjobban.

Egyszer németórán Bükkösdi tanár úr azt kérdezte az osztálytól: 
hogyan mondják németül a hazát?

Egy Bohus nevezetű fiú ielentkezett. A legjobb tanuló az osztály
ban. Rövid nyakú gyerek, okos szeme van, rózsás arca.

- Heimat - mondta.
- És még hogyan mondják? - kérdezte tovább Bükkösdi tanár. - 

Tanultunk még egy szót. Egy versben.
Senki nem jelentkezett, nem jutott eszükbe. És akkor Irmus egy

szerre csak felnyújtotta a kezét. Elfeledkezett arról, hogy ők csak 
vendégek.

Bükkösdi tanár ránézett, elmosolyodott, és intett, hogy mondja 
meg. Irmus pedig felállt és mondta:

- Vaterland.
- Helyes - bólintott a tanár. - Meg tudnád mondani azt is, hogy 

milyen két szóból származik ez a kifejezés?
- Vater, az apa, Land, az ország - felelte Irmus újból, és elpi

rult egy kicsit, mert talán már meg is bánta, hogy jelentkezett, hogy 
elfeledkezett vendég mivoltukról. Hiszen a fiúk úgy rájuk bámul
tak! De most már mindegy! - Magyarul - folytatta - furcsa volna 
így mondani. Azt, hogy apaország... Inkább anyaországot mondunk. 
De az nem azt jelenti. Szülőföldet jelent - tette még hozzá, és fülig 
vörösen leült.

De ettől kezdve többször is, más tanár is felszólította őket. Pe
dig a nevük nem is volt beírva az osztálykönyvbe, nem kaphattak 
osztályzatot. Még a tanári noteszokban sem szerepeltek, az osztály 
névsorában sem. Mindegy, már nem voltak annyira vendégek, és ez 
jó volt.

Ha a fiúk dolgozatot írtak, ők is írták.
írtak például dolgozatot a tavaszról is, éppen úgy, mint néhány 

hónappal ezelőtt a polgáriban az őszről.
Az ilyen dolgozat igazán nem nehéz, mert már sok mindent ol

vastak a tavaszról. A költők mind írtak verset róla. A tavaszról 
úgyszólván mindenkinek ugyanazok a dolgok jutnak az eszébe: a
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fák és bokrok kirügyeznek, kivirágoznak, kinyílik a hóvirág és ibolya. 
A fecskék és gólyák visszatérnek, kitatarozzák fészküket, és hozzá
fognak, hogy kiköltsék fiókáikat. No, szóval nem kell sok fejtörés 
ahhoz, hogy az ember mindezt leírja. Biztosra vehetjük, hogy az 
osztály negyven tanulójából legalább harmincnyolc ezt fogja írni. 
Némelyiknek talán eszébe jut, hogy ilyenkor labdázni lehet a sza
badban, meg hogy a kiscsirkék is kikelnek. Ennyi lesz az egész kü
lönbség.

De Zsófinak az jutott eszébe, hogy ő másfélét ír. Miért ne? Az ő 
dolgozatát Szecsei tanár úr úgysem szedi be, úgysem osztályozza. Az 
is eszébe jutott, hogy ősszel Anti kinevette őt a sárguló levelekért, és 
azt kérdezte tőle: miért nem ír a gyerekekről, akik mezítláb tocsog
nak az udvaron a hideg esőben?

Az osztály szuszogott, körmölt, a tollszárat rágta. A jó tanulók 
fejüket lehajtva vésték a betűket, volt aki az ablakon bámult kifelé. 
Néhányan forgolódtak, mint például Szilvási Paja is, az a hosszú 
fiú, akinek aranyérem van a nyakában. 3iztosan még hozzá sem 
fogott, majd az utolsó tíz percben odaken valamit, úgy szokta. Irmus 
virágokat és szíveket rajzolt egv piszkozatos irka utolsó oldalára, 
még gondolkodik, hogy mit is írjon. De Zsófi máris elkezdte.

Mi az Ótemető utcában lakunk. Ha megjön a tavasz, házunk 
előtt kirügyeznek a temető fái, a szél hordja a fűzfák virágát. 
A tavasz mindig egyforma, ha csak a fákat és a madarakat néz
zük, csak annyi a különbség, hogy egyszer egy kicsit előbb jön. 
máskor meg később. De ha az embereket nézzük, akkor az egyik 

tavasz már nem hasonlít olyan nagyon a másikhoz. Idén már a 

tizenkettedik tavaszt értem meg. Ez egészen másféle tavasz-
Az emberek szeretik a tavaszt, és szeretnék, ha sokáig tartana, 

vagy ha mindig tavasz lenne, azt sem bánnák. Tavasszal mindenki 
boldogabb, mert nem kell már annyi tüzelő, a gyerekek se fáznak, 
ha nincs cipőjük.

De az lehetetlen, hogy mindig tavasz legyen. Hogyan érne be 

a gabona1 A szőlő? A nyár még szebb, mint a tavasz, és az ősz is 
gyönyörű. A tél sem rossz, amikor esik a hó, pihen a föld, és van 
tüzelő, cipő és ennivaló. Az emberek nem gondolják komolyan, 
amikor azt mondják, hogy legyen mindig tavasz. Nem akarnak
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ők mást, csak boldogok akarnak lenni. Minden ember boldog 

akar lenni.
Ebben az évben, 1919-ben azért olyan szép a tavasz, mert most 

az emberek nemcsak magukra gondolnak, hanem egymásra is. Le
gyen minden embernek kenyere, járhasson minden gyerek iskolába, 
azt akarják. És hogy ne legyen soha többet háború. Az emberek 
most sokkal jobbak és igazságosabbak, mint azelőtt.

Nagyon sajnálom azokat, akik nem érhették meg ezt a tavaszt, 
mint például az én egyik bátyám, aki elesett a háborúban

Ez a tavasz is el fog múlni, mint a többi. Ez nem baj. Csak 
az ne múljon el soha, hogy az emberek egymásnak mindig jót 

akarnak.

Óra végén Szecsei tanár úr összeszedte a füzeteket. Az övét és 
Irmusét is elkérte. Irmus szabódott, nem is akarta odaadni, hogy ő 
nem is fejezte be egészen. Zsófi nem szólt semmit, csak elpirult Ha 
tudta volna, hogy a tanár úr elkéri, akkor meg tudta volna írni ta
lán szebbre és hosszabbra is.

Tízpercben lementek az udvarra. Már egészen otthonosan mo
zogtak a sok fiú között, és a fiúk se bámultak úgy rájuk, mint borjú 
az új kapura. Van egy kis külön helyük az udvar sarkában, a pe
dellusék lakásának udvarra nyíló ajtaja mellett. Itt csöndesebb, a 
fiúk elkerülik ezt a sarkot, mert a pedellusné nagyon félti a leán- 
dereit, nehogy összetörjék.

- Te mit írtál? - érdeklődött Zsófi.
Irmus csak vállat vont, és összeráncolta a homlokát.
- Nem szeretem az ilyen ömlengéseket...
- Ömlengéseket?
- Hát hogy a tavasz a legszebb évszak meg minden - magyarázta 

Irmus. - Nem is azt írtam. Mert nem is a legszebb. Az ősz sokkal 
szebb.

- Azért nem kell olyan mérgesnek lenni - nevetett Zsófi.
- De én mérges vagyok, mert... a tavasz nagyon buta évszak. 

Tudod? Nagyon buta... Az ember megbutul tőle. Szerelmes va
gyok, ha éppen tudni akarod - fejezte be váratlanul és nagyon ha
ragosan Irmus, és megrázta a fejét, mint egy kis csikó, akire időnap 
előtt pányvát tesznek, és prüszköl miatta.
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Zsófi nagyon meglepődött, de iparkodott, hogy ne mutassa. Óriási 
nagy kíváncsiság fogta el, hogy kibe lehet szerelmes Irmus, de ilyet 
nem kérdez meg az ember. Majd Irmus megmondja, ha akarja. 
Eszébe jutott egy versike, amit a lányok emlékkönyvbe szoktak írni, 
azzal válaszolt Irmusnak:

- A szerelem sötét verem, kiizzadsz, míg kikecmeregsz...
- Inkább kaptam volna torokgyulladást - jegyezte meg sötéten 

Irmus.
Zsófi erre hirtelenjében nem tudott mit válaszolni. A szerelem - 

ezt eleget hallja az ember a felnőttektől - bonyolult és rejtélyes do
log. Rátörhet akárkire, akár akarja, akár nem. Ha pedig valaki még 
csak tizenkét éves és három hónapos, mint Irmus, akkor különösen 
rossz lehet neki. Nem csoda, ha inkább kívánna egy torokgyulla
dást. Arról tudja az ember, hogy egy hét alatt elmúlik. De a szere
lem, az nem olyan egyszerű, különösen ilyenkor év végén, vizsgák 
előtt. Még két hónapjuk sincs egészen a vizsgákig. Ki tudja, elmú
lik-e addigra? Az ilyen „szívgyulladás” csakugyan rosszabb, mint a 
torokgyulladás!

- És tudod, hogy kibe vagyok szerelmes? - tört ki Irmus újra. - 
Abba a hülye Szilvási Pajába! Abba a bukott szamárba...

- Honnan tudod, hogy bukott?
- Hiszen már tizennégy éves, és velünk jár!
- Lehet, hogy hat elemit végzett...
De Irmus csak legyintett, hogy kár itt szépíteni a dolgokat. Min

denki tudja, mekkora nagy szamár ez a Szilvási Paja, hallják ele
get felelni, csak majomkodik, és affektál a tábla előtt, ha kihívják. 
A múltkor is egy mondatot kellett volna elemeznie, de csak állt ku
kán, és zavarában a szájába vette a nyakán függő aranyérmét, azt 
rágta, mint egy óvodás.

- Langaléta piperkőc - háborgott Irmus. - A sétatérre szokott 
járni, a lányokat lesni, arra van esze. Meg hogy a haját szépen ol
dalt elválassza... És még beképzelt is, azt hiszi, hogy minden lány 
bukik utána...

Hát úgy látszik, ez igaz is - gondolta magában Zsófi, és elmo
solyodott. Ami azt illeti, ez a Szilvási Paja csak büszke lehet arra, 
hogy olyan okos és nagyszerű lány, mint Szabó Irmus, szerelmes 
belé. Utóvégre miért nem szeretett bele Irmus Bohus Laciba, a leg-
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jobb tanulóba? Ugyan, még gondolatnak is mulatságos! Bohus Laci 
okos és művelt, de mégiscsak egy tökmag, talán még a tizenkettedi
ket sem töltötte be, és kis növésű. Vagyis ha az ember jól meggon
dolja, akkor nem is lehet másként. Ha már semmiképp nem lehet 
elkerülni az ilyesmit, akkor az csak természetes, hogy Irmus Pajába 
lett szerelmes, nem pedig Bohus Laciba.

Hogy egy kicsit megvigasztalja Irmust, meg is mondta neki:
- Szép fiú, azt meg kell hagyni. Ne törődj az egésszel... Úgyse 

tudja, hogy szerelmes vagy belé!
- Még csak az hiányzik - kapta föl a fejét Irmus. - Hogy meg

tudja!
- A mi Józsink is biztosan azért szeretett bele Ilonkába, mert 

olyan nagyon szép - folytatta Zsófi a vigasztalást. - Még az a sze
rencse, hogy nemcsak szép, hanem nagyon jó is. De azt előre nem 
tudhatja senki.

Irmus, a vakmerő és szemtelen Irmus, most odafordult barátnő
jéhez.

Csak egy villanás volt az egész, de Zsófi látta, hogy könnyes 
a szeme. Ügy megkínozza szegénykét ez a bolondság. Aztán váratla
nul odahajolt Zsófihoz, és megcsókolta az arcát. Megcsókolta! Pe
dig közöttük ez igazán nem volt szokás. Hetek óta együtt vannak 
reggeltől estig, délelőtt az iskolában, délután a nyomdában és a szer
kesztőségben, de még sohasem csókolták meg egymást, ők nem olyan
fajta barátnők. Mégis, most ennyire jólesett Irmusnak Zsófi vigasz
talása.

Csengetéskor összekarolva mentek fel az osztályba. Petz tanár úr 
órája következett. Zsófi megfigyelte, hogy Irmus egész órán vagy 
a tanárra nézett, vagy maga elé, a padra. Egyszer sem pillantott a 
fiúkra, pláne arra hátra, az utolsó pad felé, ahol a hosszú Paja ül
dögélt. De ami Paját illeti, az sokszor odapillantott az ő külön pad
jukra. Ahá! Sejtene valamit? Ugyan, honnan? Csak azért nézeget a 
lányokra, mert ez a szokása, hiszen a sétatérre is eljár, hogy a lá
nyokat lesse, majd éppen itt az osztályban nem néz rájuk. Úgysem 
érdekli az, ami az órán történik!

Zsófi azon tűnődött, hogy miért szép, mitől szép ez a Paja. Ma
gas és karcsú alakja van, ez igaz, de a mozgása bizony elég lomha, 
és az orra nagy. A szeme pedig vizenyős kék, mint Szamossy Klárié.
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A haja szőke, és kis szőke árnyék van az orra és szája között is, már 
ütközik a bajusza. Zsófi most az egyszer jól megfigyelte, hiszen ő 
csak azt akarta kinyomozni, hogy mivel hódította meg szegény Ir
mus szívét... De ő maga is kapott egy kis szívdobogást, ahogy 
odanézegetett. Tulajdonképpen fölösleges volt annyiszor odanéznie, 
és az a furcsa, hogy ahányszor csak odanézett, Paja is mindig vissza
nézett rá.

Az utolsó két óra rajz volt. Fent, a harmadik emeleti rajzterem
ben másképpen ül az osztály, mint rendesen; ilyenkor ők, lányok is 
ott ülnek a többi között. És rajzórán mindig sok a mozgás, a jövés
menés, különösen ha festenek, vizet kell hozni a tálacskákba, felkel
nek. hogy kimossák az ecsetet. Ezen az órán az volt a feladat, hogy 
tervezzenek valami szép színes díszítést cgy-egy betű körül. Lóránt 
tanár úr meg is magyarázta: az ilyen virágokkal és kacskaringókkal 
díszített betűket a régi, kézzel írott könyvekben kezdőbetűnek hasz
nálták, más szóval iniciálénak. Most is alkalmazzák, még a nyomta
tásban is, a drágább és szebb könyvekben.

Mindenki maga választhatta ki, hogy melyik betűt díszíti. A leg
többen saját nevük valamelyik kezdőbetűjét választották. Csak Ir
mus nem. Szegényke a nagy P betűt választotta. Persze, ezzel kez
dődik annak a nagy orrú Szilvásinak a keresztneve: Paja, vagyis 
igazában Pál. Zsófi választhatta volna a nagy J vagy nagy Z betű
ket, de inkább az S betűt választotta, Irmus helyett, hiszen az ő 
neve kezdődik S-sel- Szabó. Ezt barátságból tette, no meg azért is, 
mert Lóránt tanár úr megmondta: a gömbölyű vonalakból épített 
betűket szebben és könnyebben díszítheti az ember. Kékkel és arany
nyal meg bíborpirossal akarta díszíteni, mint valaha régen Jani a 
csészéket és tányérokat. Ceruzával előbb halványan előrajzolta. Vi
rágokat és kacskaringókat könnyen rajzolt, azok őneki mindig si
kerültek. Szeretett volna egy madarat is odavarázsolni, csak nem 
tudta, hogyan helyezze el, hogy azért a betű formája megmaradjon, 
olvasható legyen.

Ezen gondolkodott éppen az első óra vége felé, amikor egyszerre 
csak valaki felemelte a padjáról az ecsetjét. Felnézett. Uramfia, hát 
a Paja állt ott titokzatosan mosolyogva, és azt mondta:

- Kimosom... Majd hozom vissza...
Zsófi elvörösödött. Hát ez mi? Nem mert Irmusra nézni. Ez már



biztosan annak a következménye, hogy ő Petz tanár úr óráján annyi
szor odanézett erre a széltolóra.

- Most biztosan észrevette - suttogta Irmus.
Zsófi odapillantott Irmus rajzfüzetére. Irmus keze félig eltakarta 

a vörössel és ezüsttel díszített P betűt. De most már takarhatta! Hi
szen Paja már elment az ecsettel. Irmus sápadt volt, és azt suttogta:

- Azért jött i d e . . .  Hogy lássa, milyen betűt festek... Az ecset, 
az csak kifogás...

Nem, nem is gondolt arra, hogy Paja talán Zsófival akart volna 
kikezdeni. Ilyenek a szerelmesek! Csakis arra gondolt, hogy az ő 
betűjét akarta kilesni. Hiszen lehet. Ki tudhatja? Ez még mindig 
jobb... Még rágondolni is rossz, ha Paja, miközben Irmus szerelmes 
belé, Zsófira vetett volna szemet.

Kisvártatva Paja visszajött az ecsettel, letette a padra. és most 
csakugyan Irmusra nézett. A rajzfüzetre nem nézhetett, mert azt 
Irmus két kézzel eltakarta, még fölé is hajolt. A csacsi! Hiszen ha 
Paja az imént nem látta volna a P betűt, ebből a takargatásból most 
akkor is mindent kitalált volna!

- Szép lesz? - kérdezte Paja gúnyosan, azon a fura kamaszhang
ján, ami felelés közben is annyiszor kibicsaklik, és hol vékonyan, hol 
vastagon szól. Aztán visszament a helyére.

Furcsa dolgok történnek, az már bizonyos. És még furcsábbak 
következtek.

Iskola után Zsófi a nagymamához indult, a Teréz utcába. Most 
már két hete, április eleje óta, mindennap a nagymamánál ebédel, 
sőt sokszor ott is alszik, mert ha későig van munka a nyomdában, 
akkor már nem is érdemes hazamenni. Ezen a héten meg nem is volt 
otthon, azt sem tudja, hogy vannak, mit csinálnak. No hiszen van
nak odahaza nélküle is elegen. Ezt a két hónapot a vizsgáig akár
hogyan is, de ki kell bírni. Majd aztán nyáron és ősszel... De mi
nek ezen gondolkodni? Most olyan időket élünk, hogy napról napra, 
hétről hétre sok minden történik.

Gyorsan megebédel, de még akkor sem megy egyenesen a nyom
dába, hanem előbb Irmusékhoz. Abban maradtak Irmussal, hogy 
ma ő csak háromra megy dolgozni, Irmus pedig kettőre. Helyette
síti. Azért, hogy Zsófi zongoraórát vehessen, és gyakoroljon is egy 
kicsit. Nem, ahhoz nem volna ideje, hogy a zeneiskolába járjon.
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Onnan kimaradt már nagyon régen, ősszel, amikor megbetegedett. 
Irmus édesanyja tanítja azóta.

Ahogy a Teréz utcába befordult, valami füttyögést hallott a háta 
mögött. Megfordult. Hát uramfia, Szilvási Paját látta megint két 
másik fiúval, vagy húsz lépéssel mögötte. Csellengtek, lógtak, ösz- 
szevissza jöttek, még nyihogtak is. Paja a kocsiúton, a kis Cséri 
Karcsi a gyalogjárón, a harmadik pedig - ezt Zsófi nem ismerte, ma
gas gyerek volt, sárga kockás kabátban - hol lelépett a gyalogjáróról, 
hol meg fellépett rá, dülöngélt, mint a részeg ember. Pedig dehogyis 
részeg, csak bolondos. Mit keresnek erre? Még sohasem látta őket 
a Teréz utcában. Csak nem őutána jöttek? Nem, miért is? De hogy 
neki füttyögtek, az már biztos.

Meggyorsította lépteit, besurrant nagymamáék kapuján. Ma még 
a szokottnál is szótlanabbul ette meg a salátafőzeléket, amit ebédre
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kapott. Pedig jó volt a főzelék, savanykás, nagymama kétszer is el
mondta, hogy tejfölt is tett bele.

Szegény nagymama! Igyekszik felhasználni azt a néhány percet is, 
amíg nincs egyedül, egyfolytában meséli, mi történt a házban. A 
szomszédék macskájának kölykei lettek, három, de kettőt közülük 
elvittek a patkányok. Hallott már valaki ilyet? Azért tartják és ne
velik a macskát, hogy pusztítsa a patkányokat. És akkor ilyesmi tör
ténik! A patkányok eszik meg a kiscicát. Szörnyű! Nagymama mind
járt okot is talál rá. Mert manapság - azt mondja - a macskák sem 
olyanok, mint régen voltak. Nem vigyáznak kölykeikre, lusták. És 
hogy a macskák ilyenek, annak pedig az az oka, hogy manapság 
macskát sem tudnak nevelni. Elkényeztetik, ölbe veszik, etetik őket, 
nem csoda, ha elpuhulnak. Hajaj! Bezzeg az ő idejében! Még a macs
kák is másfélék voltak. Nem is szólva a patkányokról. Magas kort 
ért meg, de sohasem hallott macskaevő patkányokról.

Zsófi már szedte is össze a cókmókját, hogy indul. A nagymama, 
szokása szerint, most kérdezte meg tőle, hogy mi újság a nagyvilág
ban. Semmi, igazán semmi... Azt csak nem mesélhette el a nagy
mamának, hogy Irmus szerelmes lett a nagy orrú Szilvásl Pajába, és 
hogy Paja az előbb itt csellengett a Teréz utcában. A többi érde
kességet pedig a nagymama az újságban is megtalálja.

Ahogy kilépett a kapun, óvatosan körülnézett. Paját nem látta, 
se a sárga kabátost, hanem a kis Cséri Karcsi most is ott ólálko
dott, a vízfolyás mellett guggolt, hársfaleveleket úsztatott rajta. Le
het, hogy utas is volt a hársfalevél tutajon, hangya vagy suszter
bogár.

Amikor őt meglátta, elvigyorodott és felegyenesedett. Kis növésű, 
nagy fülű fiú ez a Cséri Karcsi, egérhez hasonlít. Mindig ott lábat- 
lankodik Paja körül, lesi annak minden szavát, mozdulatát. Olyan, 
mintha a szolgája lenne annak a nagy fiúnak. Nem szép dolog ez. 
Hát barátság az ilyen? Eh, ezek még barátkozni sem tudnak!

Ahogy elindult, érezte, hogy Karcsi követi. Hátranézett. Olyankor 
Karcsi mindig megállt, nézelődött, köveket dobált a vízfolyásba, 
vagy megkergetett egy kutyát. De Zsófi azért most már bizonyosra 
vette, hogy Pajáék valamiféle őrszemnek hagyták hátra Karcsit, 
lesse őt, amíg amazok bizonyára elmentek ebédelni. Egyre titokza
tosabb a dolog!
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A Teréz utcából a Gesztenye térre legrövidebb út a Zárda utca. 
Zsófi most már mindig erre járt. Elmúlt az az. idő, amikor ő mesz- 
szire elkerülte a Zárda utcát. Amióta a gimnáziumba felvették, nincs 
őneki köze a zárdához, mintha soha nem is lett volna.

Csöndes és kihalt a Zárda utca a kora délutáni szeles napsütésben. 
Már egy hét óta nincs tanítás a polgáriban. Az apácák begubóztak, 
behúzódtak a hűvös, vastag falak mögé. Állami iskolában nem akar
nak tanítani, a világi tanár pedig kevés. Hallgatnak a Zárda utcai 
úri házak is. Majdnem minden ablakon lehúzott redőnyök. Szamos- 
syék házának hat ablakán is fehéren világítanak a vászonroletták. 
Mintha száz év múlt volna el azóta, hogy ő, mint egy kis koldus, 
félve csöngetett ezen a barna, nehéz kapun. De mintha most is hal
laná Margit néni fáradt lábának csoszogását a kapualja kövén, ahogy 
jött ki a csengetésre. Régen volt mindez, nagyon régen, egy másik 
világban, ami, reméljük, örökre elsüllyedt.

Szamossyék házával szemközt ott az a kapumélyedés, ahol a mama 
várta őt, karácsony előtti napon, amikor eljött, hogy Józsi ügyében 
a közbenjárásukat kérje. Igen, az karácsony előtti napon volt, és 
csak nemrégiben múlt el húsvét. Ki hinné, hogy karácsony és hús
vét között százévnyi idő is eltelhet?

Mire a Gesztenye térre tért, egészen el is feledkezett Karcsiról és 
Pajáékról. Irmusnak is elfelejtette mondani, hogy látta Paját és cim
boráit a Teréz utcában. Pedig Irmus még otthon volt, ő nyitott aj
tót, de sokkal érdekesebb dolgot újságolt, mint Pajáék felbukka
nása a Teréz utcában.

- Psszt - tette az ujját a szájára Irmus. - Csöndben légy! Sza- 
mossyné van itt nálunk, Klári mamája...

Mutatta, hogy ott van apa szobájában, abban a kis udvariban, 
ahol Zsófi hajdanában, régen-régen, átadta azt a bizonyos levelet 
Szabó tanárnak.

Néhány pillanatig ott maradtak az előszobában, füleltek. Néhány 
szó kihallatszott. Zsófi megismerte a méltósága hangját. Sírós volt.

- De hát mit vétett az én uram? Nem vétett semmit...
Nem, itt nem maradhattak, nem ácsoroghattak, hallgatózni nem 

illik. És igazában fölösleges is. Ügyis tudták mind a ketten, hogy 
miért jött a méltósága. Irmus már előbb tudta, Zsófi pedig ebből 
a néhány szóból is megértette: könyörögni. Most ő jött el pártfogásért
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a vörös Szabó tanárhoz, az újság szerkesztőjéhez, ugyanúgy, mint 
azon a karácsony előtti napon Zsófi őhozzájuk, hogy szabadítsák ki 
a bátyját. Azaz dehogyis úgy!

Bementek lábujjhegyen a másik szobába. Itt volt Irma néni is, 
Irmus édesanyja. Ide nem hallatszott át, hogy mit beszélnek a kis 
szobában, de legalább ők is beszélhettek, nem kellett attól tarta- 
niok, hogy Szamossyné meghallja.

- Lecsukták a bíró urat? - érdeklődött Zsófi.
- Dehogyis csukták - felelte Irmus. - Pedig nem ártana neki! 

Csak azért sír, mert felfüggesztették... Ez azt jelenti, hogy most 
nem bíráskodhat. Szép is volna! Eleget bíráskodott akkor, amikor 
a kommunistákat kellett elítélni. Meg tavaly májusban is, amikor a 
katonák fellázadtak... Emlékszel? Akkor ő csukatta le azokat a 
civileket, akik a katonákat segítették. Csak októberben szabadul
tak, amikor kitört az őszirózsás forradalom. Igaz, anyu?

Irma néni ott állt az ablak előtt, és egy darabka puha, sárga ru
hával a kardlevelű szanszeveriákat törölgette.

- Jól van - mondta csöndesen. - Ez nem a te dolgod. Ti csak 
azt nézzétek, ami szép az életben... Ami kedves, csak azt vegyé
tek észre. Nektek nem kell senkit sem gyűlölnötök.

- Igen? - mondta Irmus. Fojtott volt a hangja, és indulatos mégis, 
hiszen hangosan nem beszélhetett. - De minket szabad gyűlölniük? 
Kérdezd csak meg Zsófit, mit mondott neki a méltósága, amikor a 
bátyja miatt elment hozzá. Ha én apának lennék, szóba sem állnék 
vele... Bevinném Zsófit... Nézzen a szemébe, ha mer...

Irma néni elmosolyodott és ettől nagyon megfiatalodott az arca.
- Ne féltsd te apádat... - aztán Zsófihoz fordult: - Mindjárt 

kezdjük a zongoraleckét, csak megvárjuk, míg ezek elmennek.
Ahogyan Szabó tanár jóval fiatalabbnak látszik koránál, Irma 

néni, holott fiatal még. idősebbnek tűnik fel első pillantásra. Mert 
már majdnem egészen fehér a haja. Irma néni félig német, félig 
pedig lengyel származású, egy icipicit a beszédén is észrevenni, hogy 
csak iskolás korában tanult meg magyarul. Édesapja, Irmus nagyapja, 
a börtönben halt meg több mint húsz évvel ezelőtt Lengyelországban, 
mert már ő is harcolt az igazságért. Vagyis Irma néni régi forradal
már családból származik. Gyermekkorában megismerte az árvasá
got és a száműzetést, azért is őszült meg olyan fiatalon. Özvegy
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édesanyjával került ide Magyarországra. Édesanyja nem tudott ma
gyarul. Abból éltek, hogy németül tanította a gyerekeket, Irma néni 
pedig, amikor már egy kicsit nagyobb lett, zongoraórákat adott. De 
akármilyen szegény volt is, a szegény gyerekeket akkor is ingyen ta
nította, mint most Zsófit. Éjszaka édesanyjával együtt terítőket és 
függönyöket horgolt.

Zsófinak, ahogy Irma nénit nézte, váratlanul az jutott eszébe: 
csakugyan különös és borzasztó dolog, hogy Irma néni és Szabó ta
nár leánya beleszeressen egy olyan savószínű fickóba, egy olyan éret
lenbe, mint amilyen az a Szilvási Paja. Most már még inkább ér
tette Irmus elkeseredését.

Az is eszébe jutott, hogy Cseri Karcsi talán idáig követte őt. El 
is mondta volna Irmusnak a dolgot, de már nem volt rá alkalom. 
Odakint ajtó nyílott, Szabó tanár kikísérte nevezetes vendégét, és 
bejött hozzájuk.

- Mehetünk, kislányom - mondta irmusnak. Zsófinak meg azt: - 
Zongorázzatok csak nyugodtan, ráérsz négy órára bejönni. Ahogy 
látom, a tanulással is szépen haladtok.

- Honnan tudod? - kérdezte Irmus.
- Kémeim jelentették - mosolygott Szabó tanár. - Még azt is 

tudom, hogy Szecsei kollégám ma beszedte a ti dolgozatotokat is. 
Az a vélemény, hogy becsületesen dolgoztok. Szerencsétek - tette 
hozzá -, hogy én nem tanítok az alsó osztályokban. Én bizony sok
kal szigorúbban fognálak benneteket.

A főszerkesztő és a kifutóhelyettes ezzel elment. Irma néni pedig 
leültette Zsófit a zongorához. Míg skálázott, Zsófi arra gondolt: 
ugyan mit szólna ez a finom, szép Irma néni, ha tudná, hogy a kis
lánya hogyan járt azzal a Pajával? Hogy szívgyulladást kapott? Még 
végig sem gondolta egészen, amikor egyszerre csak Irma néni meg
szólalt azon az ezüstös kis hangján. (Mert a hangja is ezüstös volt 
egy kicsit, talán az idegenes kiejtés miatt, akár a haja. )

- Irmus nagyon boldogtalan, mert szerelmes abba a fiúba. Vi
gasztald meg. hiszen a barátnője vagy!

Zsófi nemrégen kezdte tanulni a b-s dúrokat, és a hozzájuk tartozó 
b-s moll skálákat. Most éppen a d-mollnak akart nekifogni, de erre 
a szóra ugyancsak lekapta a kezét a billentyűkről.

- Hát tetszik tudni róla?
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- Bevallotta - mosolygott Irma néni. - Mintha csak valami hűn 
volna. Én hiába mondtam neki, hogy ez a természet törvénye. Az 
én kislányom nagyon büszke. Túlságosan is büszke.

- Az nagyon szemtelen és buta fiú. És az orra is nagy - magya
rázta Zsófi, hogy Irma néni megértse, miért van annyira elkeseredve 
Irmus.

- Hát aztán! Nem számít az! Az igazit még egy kicsit korai volna 
megtalálni. Tudod, ezt úgy mondják: tavasszal nem nyílhat ki a 
kertben a rózsa. Igaz? Hogy az ember igazán szerelmes legyen, ah
hoz legalább tizenöt évesnek kell lenni.

- Irma néni mennyi Volt akkor? - kérdezte Zsófi.
- Tizenhat. De előbb is voltam szerelmes. Méghozzá titokban, 

és tudod kibe? Egy lengyel emberbe, akinek antikváriuma volt. Oda 
jártam könyveket vásárolni. Pedig az már nem is volt fiatal. Te még 
nem voltál szerelmes?

Zsófi babonásan kopogtatta meg a zongora alját.
- Én még nem, hála istennek.
- És ha azt mondanád Irmusnak, hogy te is szerelmes vagy? - 

kérdezte Irma néni. - Csak úgy, barátságból! Akkor nem búsulna 
annyira. Nem szégyellné miatta magát. Tudod, ő nagyon szeret ám 
téged...

Zsófi elpirult. Sok minden miatt. Először is azért, merthogy őt 
Irmus nagyon szereti, és azt maga az édesanyja mondta. Aztán meg 
... olyan különös és csiklandós ez az egész beszélgetés!

- Úgyis észrevenné, hogy nem igaz - felelte zavartan. - Hiszen 
olyan okos! És mit mondjak, hogy kibe vagyok szerelmes?

- No hiszen nem muszáj - mondta Irma néni. - Csak úgy eszembe 
jutott. Elmúlik az magától is!

Ezután már nem beszéltek többet róla. De óra végén, amikor 
Zsófi összerakta a kottákat, Irma néni azt mondta:

- Egyik vasárnapon elmegyünk majd kirándulni. Hívjatok meg 
néhány fiút is az osztályból. A férjem úgyis régen ígéri, hogy elvisz 
bennünket. Még akkor ígérte, amikor az ibolya nyílott. Azóta las
san már a gyöngyvirág is elnyílik... Nincs időnk, az a baj... De 
nektek, kislányoknak, hozzá kell szoknotok a társasághoz. Annak 
az a rendje. Ha másképp nem, akkor egyik vasárnapon én viszlek 
el benneteket.



Zsófi szaladt, sietett a nyomdába. Irmus azóta biztosan megtudta 
az apjától, hogy mit beszélt Szamossynéval. Hiszen együtt mentek 
be, és Szabó tanár nem olyan, hogy bármit is eltitkoljon előttük. 
Először is ezt akarta tőle megkérdezni.

Csakhogy ebből nem lett semmi. Ahogy odaért a nyomdához, mit 
látott? A délutáni napfényben fürdő Bertalan utcában ott tanyázott 
a három jómadár, Paja és két barátja. Hát ez már igazán kísérteties! 
Ez már nem lehet véletlenség. Ezek őket lesik, csak nem lehet tudni, 
hogy Irmust vagy őt. Talán mind a kettőjüket. Minden kitelik tőlük.

Paja nagyot köszönt, ahogy őt meglátta, a másik kettő csak vi
gyorgott, mint a fakutya.

Zsófi egyenesen a kis szobájukba rontott be. Irmus ott ült az asz
talnál, könyökére dőlve. Tanult? Dehogyis. Firkált egy papirosra. 
Szíveket és virágokat. És a papiros aljára odaírta: Szilvási Pálné.

Ez már igazán borzasztó.
- A kedves férjed idekint lebzsel a ház előtt - mondja Zsófi.
- Hol? - ugrott fel Irmus, és az ablakhoz repült.
De ahogy meglátta őket, rögtön lángpirosra gyúlt, és elmenekült 

az ablakból.
- Akkor mégis szeret - suttogta, és a szeme könnybe lábadt.
Zsófi csak nézte. Most mit kezdjen vele?
Megkísérelte, hogy valami másról beszéljen.
- Mit mondott édesapád Szamossynénak? - kérdezte.
De Irmus erre nem is válaszolt, talán nem is hallotta. Az ablak

hoz osont, de már óvatosabban, úgy állt oda oldalról, hogy amazok 
őt ne lássák, leste minden mozdulatukat.

- Ki az a sárga kabátos? Nem tudod? - de a választ meg sem 
várta. Jobb is, hiszen Zsófi sem ismerte azt a fiút. Irmus pedig to
vább beszélt: - Mindig csapatostul járnak... Hát ha beszélni akar 
velem, akkor minek hozza magával ezeket az alakokat? Biztosan ő 
se mer közeledni... Te, ha tudnám biztosan, hogy úgy van, mint 
én... Hogy őt is kileli a hideg, akkor már nem is törődnék vele. El
hiszed? Mit gondolsz? Lehet, hogy ő is szerelmes belém?

Zsófi gondolkodott, hogy mit válaszoljon, de mialatt gondolko
dott, Irmus már el is felejtette, hogy mit kérdezett.

- Mit gondolsz, ha most elmennék valahova, akkor utánam jön
ne? Elmegyek a postára... Megkérdezem, hogy nem kell-e vala-
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mit elvinni. Kérdezd meg te... Különben ne... Úgyse mer hozzám 
odajönni. Tanuljunk inkább. Később úgyis biztosan el kell menni 
a postára meg talán máshova is. De addigra elmennek. Jobb is. 
Csak hadd menjenek. Bár sohase látnám azt a ferde képét!

- Ferde? - kérdezte Zsófi csodálkozva.
- Persze hogy ferde... Nem vetted észre? Ferdén megy az orra. 

Tanuljunk inkább. Mert ha most elmennék, csak azért, hogy utánam 
jöjjön... és mégse jönne utánam, akkor megbolondulnék.

- így is megbolondulsz - felelte Zsófi. De rögtön meg is bánta, 
mert Irmus az asztalra borult, és keservesen sírni kezdett. Zsófi 
úgy sajnálta, hogy fájt tőle a szíve. - Én kimegyek, és elzavarom 
őket. Taknyosok! - mondta dühösen. - Megmondom édesapádnak, 
hogy zavarja cl őket. Úgyis odajárnak, édesapád utóvégre is a ta
nárjuk, ha nem is tanít az alsóban...

- Megbolondultál? - ugrott fel Irmus. - Nem kell törődni ve
lük, és kész Tanuljunk. Különben - jutott eszébe hirtelen Zsófi 
előbbi kérdése - a te drága méltóságád azt akarta, hogy édesapám 
írjon cikket az ő uráról. Hogy milyen jó ember volt. Mennyire sze
rette a szegényeket. Még azt is mondta, hogy teneked pártodat fog
ták, ha tudni akarod.

- És édesapád mit mondott erre?
- Hát azt, hogy ő nem ír cikket, mert ha írna, abban azt is meg

írná, hogy édesapádat meg a bátyádat ők dobatták ki a porcelán
gyárból. Meg még talán azt is ők csinálták, hogy a bátyád börtönbe 
került.

- És erre?
- Megfenyegette édesapámat - mondta Irmus, és csak úgy szik

rázott a szeme. - Hogy majd még fordulhat a kocka, azt mondta. 
És akkor jól jönne édesapámnak, hogy jót tett ővelük.

Zsófi elsápadt.
- No, akkor elfogyott édesapám türelme. Szépen felkelt, és meg

mondta neki, hogy most már nincs ideje. Vagyis kidobta.
- Mi is lenne velünk, ha egyszer ők megint... Ha megint ők pa

rancsolnának? - mondta Zsófi borzadozva.
Két pillanatig csend volt. Mintha Irmus most mégis elfeledke

zett volna egy kicsit Pajárói. De nem! Mindenről, akármiről is csak 
ő jut eszébe.
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- Tudod, mi fáj a legjobban? Én azt hiszem, hogy ez a Paja... 
igazában ellenünk van. Szűzmáriás érmet hord a nyakában.

- Azért még nem biztos, hogy ellenünk van - mondta Zsófi.
- De gazdatiszt az apja egy birtokon, itt nem messze... ö itt 

valami rokonnál van kosztra és kvártélyra.
- Honnan tudod?
- Hát hallottam, amikor tízpercben beszéltek róla. És Bohus is 

mondta...
- Te Bohussal beszéltél róla?
- No, ne félj, Bchus nem vette észre, hogy...
- Te csak úgy gondolod. Már biztosan az egész osztály észre

vette. Azt is, hogy te a rajzórán P betűt rajzoltál.
- De én még inkább azt mondtam Bohusnak, hogy ez a Szilvási 

micsoda undok alak... Hogy ki nem állhatom.
- Ez csak mese! Csak rád kell nézni. Hiába szidod!
- Hát tehetek én arról, hogy utánam jár? - mondta most Irmus, 

és Zsófi erre egészen elnémult.
Most mondja azt, hogy Paja ma a rajzórán az ő ecsetjét mosta 

ki, és hogy iskola után őt követte a Teréz utcába? Hiszen azzal csak 
megkínozza, csak még inkább megbolondítaná. Hiszen Irmus maga 
megmondta: ha tudná biztosan, hogy Paja is bolondul érte, akkor 
ő már nem is törődne vele. És... és ha ő megmondaná Irmusnak, 
hogy Paja ővele is kikezdett, akkor, amilyen bolond most ez a sze
gény Irmus, még meggyűlölné őt. Hiszen ha nem volna olyan vak, 
akkor úgyis látná, mi a helyzet.

Leültek az asztalhoz, hogy tanuljanak, de ebből nem lett semmi. 
Irmus folyton csak Pajáról fecsegett. Mennyi mindent megtudott már 
róla! Biztosan nemcsak Bohustól kérdezősködött, hanem mástól is. 
Hogy Paja tud lovagolni, és vívni is tanul. A szülei nagyon sokat 
költenek rá, mert egyetlen gyerek. Talán nem is volna olyan buta, 
csak elkapatták, az a baj. Ha év végén bukásra állt, akkor zsírt meg 
lisztet meg fél disznót küldtek a tanároknak, csakhogy engedjék át, 
azért maradt olyan tudatlan. Mert az apja valami grófnál szolgál, 
lophat, amennyi csak belefér, aztán a háború alatt az volt az úr, aki
nek ennivalója volt. Még most is arra számítanak biztosan, hogy ha 
jól megkenik a tanárokat, akkor átengedik.

- No, Bors tanár úr nem engedi át, ne félj! - mondta Zsófi fel-
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háborodva. - Úgy elvágják, mint a pinty! Jövőre újra járhatja a má
sodikat. Lejjebb fog járni, mint mi. Igaz, ha nem tanulsz, akkor te 
is megbukol. No, akkor legalább együtt járhatsz a szerelmed
del...

Ha ilyet mondott, mindig megbánta, de már késő, nem szívhatta 
vissza. Irmus most nem fakadt sírva, de elnémult, maga elé bámult, 
látszott az arcán, mennyire megveti saját magát.

Bejött a segédszerkesztő, kéziratokat hozott. Zsófi szaladt vele 
a nyomdába. Az igazat megvallva, örült, hogy egy kicsit megszaba
dult Irmustól. Ez nem szép dolog, de mit ér a barátság, ha nem 
tudunk segíteni?

Bent is maradt egy ideig a szedőben, segített Ferinek a hirde
téseket összeállítani a tördeléshez, aztán odaállt Bözsi néni gépe 
mellé, megvárta az első szedéseket, vitte Ferihez. Míg Feri körül
kötötte madzaggal, ő hozta a festékhengert meg a kefét a lehúzás
hoz. Az igazat megvallva, húzta az időt. Tanulás ma úgysem lesz. 
A holnapi leckét - mert minden napra ugyanúgy készültek, mint a 
rendes tanulók - este a nagymamánál is megírhatja, megtanulhatja, 
ha minden kötél szakad. Még az a szerencse, hogy az első három 
hétben olyan lelkesen és szorgalmasan tanultak. Most van egy kis 
tartalékuk.

Mire újra felment a kis szobába, Irmus ott állt az ablak előtt. Az 
ajtónyitásra sápadtan fordult hátra.

- Elmentek - mondta összetörten, szomorúan.
Zsófi majdnem azt felelte: hál’ istennek. De még idejében le

nyelte.
- Hát nem ácsoroghatnak itt estig - csak ennyit felelt. Irmus 

felült az íróasztalra.
- Van egy nagy orosz költő, az írt egy hosszú verset - kezdte csen

desen. - Édesapám mesélt róla. Abban van egy lány, Tatjana a neve. 
Az szerelmes volt egy fiatalemberbe, és levelet írt neki. Nagyon szép 
levél volt, a felsőben tanulnak is róla. Édesapám tanítja. Puskinnak 
hívják azt a költőt - jutott eszébe Irmusnak. - És abban tulajdon
képpen nincs semmi, ha egy lány bevallja azt, hogy szerelmes va
lakibe... Az nem szégyen.

Zsófi rémülten hallgatta.
- Csak... csak nem akarsz neki levelet írni?



- Legfeljebb kinevet - felelte Irmus, és egy kicsit felvetette a fe
jét. - Attól még nem dől össze a világ.

- Nem is tudod a címét - reménykedett Zsófi.
- De tudom. Király utca harminckettő. Ott lakik. Már láttam is 

a házat.
Zsófi egyre rémültebben nézett rá. Már a házat is látta! Elsétált 

arra. És kitől tudta meg a címet? Azt már nem is merte megkér
dezni. Itt már gyors segítség kell. Valamit ki kell találni, mert még 
utóbb csakugyan megírja azt a levelet, és az a szemtelen kamasz 
majd mutogatja mindenkinek, az éretlen cimboráinak, annak a vi- 
gyori kis Csőrinek... Az még arra is képes, hogy papírhajót készít 
Irmus szerelmes leveléből, és a vízfolyáson úsztatja.

- Ne írjál levelet, majd én beszélek vele - mondta hirtelen.
- Te? - kérdezte Irmus hitetlenül, mégis reménykedve.
- Én.
- Mikcr? Hol? Az iskolában talán?
- Majd azt csak bízd rám - jelentette ki Zsófi nagyon is fölé

nyes hangon. - Majd én megtalálom a módját. Józsiékat is én ad
tam össze. - tette még hozzá, hogy még nagyobb súlyt adjon a sza
vának. Ez persze nevetséges dolog. Józsi és Ilonka szerelme, az igazi 
volt, de ezeké? No, most mindegy, nem számít, csak egy a fontos, 
hogy Irmus egy kicsit megnyugodjon.

Csakugyan megnyugodott egy kicsit. Nem is vette észre, hogy 
Zsófi, amikor Józsihoz és Ilonkához hasonlította őket, akkor nevet
ségeset mondott.

- Én most elmegyek a postára. Ideadták a leveleket. Aztán ha
zamegyek - mondta Irmus. - Ne is haragudjál, de ma nem tudok 
tanulni.

- Csak menj - biztatta Zsófi.
Ki is kísérte az utcára, hogy meggyőződjön róla: Paja nincs a 

közelben. Nem látott semmi gyanúsat. Már esteledett, munkából 
szállingóztak haza az emberek. Irmus elindult lehorgasztott fejjel, 
Zsófi forró részvéttel nézett utána. Csak azután kezdett gondol
kodni azon, hogyan is váltsa be ígéretét.

De beváltsa-e egyáltalán? Hiszen az lehetetlen. Nem is azért 
mondta, nem is gondolta komolyan. Csak időt akart nyerni. Irmus 
előbb-utóbb mégiscsak felébred, kigyógyul az egészből, mint egy to-
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rckgyulladásból. És ha szólna Bors tanár úrnak, hogy csapják ki az 
iskolából Paját? De akkor el kellene mondania mindent az osztály
főnöknek. Nem, az lehetetlen, nem árulhatja el Irmus titkát, hiszen 
az osztályfőnök is csak férfi. Még Szabó tanár sem tud róla, lám 
csak, Irmus édesanyja még a férjének sem mondta el. Ez az ő dol
guk, lányoké, ezt valamiképpen nekik kell megoldaniok.

És ha egyszerűen Antinak szólna, hogy kapja el azt a Paját, és 
jó alaposan verje meg azzal a buzogányöklével? Nem is mondaná 
meg, hogy miért... Azt mondaná neki, hogy csúfolta őt, mert vö
rös, szóval, hogy politikai okból verje meg. Nem, ez se jó. Először 
is, mert Anti esetleg kifirtatná a dolgot, hogyan és mint volt, és ő 
hazugságba keveredne. Másrészt a politikát nem szabad ebbe bele
keverni. Nem Paja miatt, őt nem sajnálná, de a politika komoly do
log, abból még nagyobb bonyodalom is származhatna. Igaz, azt is 
mondhatná Antinak, hogy ez a Paja Ieskelődik utána, és megjegy
zéseket tesz. Lehet, hogy erre dühbe gurulna, és csakugyan megverné, 
de az is lehet, hogy azt mondaná: van neked nyelved, védd meg 
magad, ne légy már olyan gyámoltalan, mint egy cica! Nehéz ám 
kiismerni a fiúkat, még a testvéreket is! És tegyük fel, hogy Anti, 
amilyen méregzsák, megverné... Akkor mi lenne? Irmus semmit se 
értene a dologból, csak azt látná, hogy a drágalátos szerelmét el- 
agyabugyálták, még jobban belegabalyodna, mert sajnálná.

Visszament, körülnézett a nyomdában, felvitt néhány levonatot. 
Úgy látszott, hogy ma korán lesz lap, a pesti újságok is időben meg
jöttek, a vasútra se kell mennie. Újra lement a nyomdába, hogy majd 
segít a tördelésnél. De kisvártatva maga Szabó tanár is lejött, és azt 
mondta:

- Eredj haza, Zsófika, ma kivételesen nélküled is megleszünk. 
Úgysem voltál otthon egész héten, igaz?

Igaz! Csak az az étdekes a dologban, hogy ez a Szabó tanár min
dent megfigyel, mindenre van gondja. Még arra is, hogy Zsófi mi
kor alszik a nagymamánál, mikor megy haza a szüleihez.

Igen, ez jó lesz, ha hazamegy. Kiszellőzik a feje az Ötemető ut
cáig, és beszél Ilonkával. Igen, Ilonkától kér tanácsot, az lesz a leg
jobb. Neki mindent elmondhat nyugodtan. Mégis, már férjes asz- 
szony, és ugyanakkor csak négy évvel idősebb, mint Irmus és ő. Ha
mar megérti, hogy miről van szó, és ha nem is olyan tanult, de arany-
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szíve van. Tiszta arany. Nem is volt olyan sokkal idősebb, mint 
most ők, amikor Józsi udvarolni kezdett neki. Biztos tehát, hogy ért 
a dologhoz. És az is biztos, hogy nem neveti ki őket.

Kisietett a Domonkos térre. Villamoson megy, úgy gyorsabb, hadd 
érjen haza mentői előbb. Jött is éppen a villamos a huszárlaktanya 
felől, felkapaszkodott rá. Volt hely odabent, leült, nagyot sóhajtott. 
A téren már égtek a lámpák.

Aztán, ahogy a villamos elindult, valami különöset érzett. Valaki 
nézte őt. Felkapta a fejét. Odakint a peronon Paja állt, az nézett 
rá az üvegablakon keresztül, áthatóan, kitartóan, szemtelenül és 
mégis gyámoltalanul.
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I L Y E N  V O L N A  A  S Z E R E L E M ?

Később arra gondolt: jobban tette volna, ha a Buza téren száll 
le a villamosról, akkor Paja az egész hosszú Ótemető utcán végig
kísérte volna. Először is, akkor előhozhatta volna Irmus ügyét, aho
gyan megígérte, másodszor pedig, mégiscsak ez volt az. első. a leg
első olyan eset az ő életében, hogy őt egy fiú hazakíséri. így pedig 
mi maradt? A rövid kis Meszes köz, amelyen át kell vágni, hogy a 
Porcelán utcából az ő utcájukba jusson az ember, és már csak né
hány lépés a kapujukig. Ennyi volt az egész. És Paja, ez a bolond 
és buta Paja, nem is mert rögtön hozzácsatlakozni. Csak jött utána, 
amíg átszaladt a széles Porcelán utcán. S már a Meszes köznek is 
a közepén járt, mikor hirtelen mellé suhant, és azt mondta, fojtott 
hangon:

- Jó estét! Megengedi, hogy hazakísérjem?
Vagvis magázta, előkelően.
Zsófi természetesen már tudta, hogy ez következik. Már akkor 

tudta, mikor a villamos elindult a Domonkos térről, és ő megpil
lantotta Paját a peronon. Az egész hosszú villamosutazás alatt sze
meztek. Zsófi ugyan ezt úgy mondja önmagának, hogy Paja folyton 
nézte őt, le se vette róla a szemét, ö, mármint Zsófi, dehogyis né
zett vissza rá! A villamos ablakán nézett ki mereven. Hát akkor 
honnan tudta, hogy nézi? Nos, hát megérzi azt az ember. Az az ezy 
igaz, hogy közben a száját harapdálta, zavarában és izgalmában, de 
meg azért is. hogy pirosabb legyen.

Hogy Paja csakugyan őmiatta villamosozott ki egészen a porce
lángyárig, azt igazában csak akkor hitte el, amikor ott a Meszes köz 
legközepén hozzá csatlakozott és megszólította. Az a néhány fojtott 
szó: „Jó estét! Megengedi, hogy hazakísérjem? ” - úgy hangzott 
őneki, mint valami sorsdöntő kinyilatkoztatás. Nos, Jakab Zsófi, 
most aztán véged... Most szedd össze magad!

Nem válaszolt, behúzta a nyakát, de egy csöppet lelassított. Paja
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következő kérdése mégis így hangzott, eléggé bután, ha azt vesz- 
szük:

- Hová siet?
- Haza...
Csak eddig jutottak a nagy jelentőségű társalgásban, és máris 

majdnem elfogyott az egész nyúlfarknyi Meszes köz. Aztán szünet 
következett, Paja biztosan a folytatáson törte a fejét, és máris be 
kellett fordulni az Ótemető utcába. Paja akkor azt mondta:

- Azért nem kell úgy sietni..
Biztos, hogy ezt mondta, szó szerint, mert Zsófi jól megjegyezte, 

még a hangsúlyt is, később eleget ismételgette magában.
- Még nem is tanultam holnapra - ezt felelte.
- Magát úgyse feleltetik - így Paja.
És ezzel - ez borzasztói - odaértek a kapujuk elé. Szerencsére 

nem volt ott senki. Szerencsére? No, igen. Persze, mint mindennek, 
ennek az éremnek is két oldala van. Nem lett volna jó, ha valaki 
meglátja a szomszédok közül, hogy egy fiú kísérte haza. De azért... 
jó is lett volna.
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- Majd vasárnap tanulok. Délután kijövök ide a temetőbe - 
mondta Zsófi, és lenyomta a kapu rozsdás kilincsét.

- Itt laknak? - kérdezte Paja, és ez volt minden. Zsófi beszaladt, 
és kifulladtan állt meg konyhaajtajuk előtt, mintha a Domonkos 
tértől idáig futott volna. A konyhaajtó nyitva volt, a család vacso
ránál ült, Józsi kivételével, mert ő még nem jött haza. Zsófit nagy 
vidámsággal, hangossággal fogadták.

- Te falufarka - mondta neki a mama, és tüstént fölkelt, hogy 
tányért tegyen neki is az asztalra a krumplileveshez.

Kérdezgették, hogy mi újság a nyomdában, az újságnál, mit csi
nál a nagymama. A mama mindjárt azt is elpanaszolta, hogy lassan
ként ő is a nagymama sorsára jut, ezt a családot nem lehet össze
tartani, jóformán már mind csak vendégnek járnak haza. Józsit is 
alig látják, igen sokat jár vidékre. Ritkaság az olyan este, mint a 
mai, hogy legalább Anti itthon van. Az a szerencse, hogy Ilonka 
mindig hazajön időben a kesztyűgyárból, ő most a mama legked
vesebb vigasztalója, lánya és fia egyszerre. És a mama megsimogatta 
Ilonkát, és megdicsérte még külön azért is, hogy sohasem panasz
kodik amiatt, hogy Józsi olyan keveset van vele. Néhány hetes asz- 
szony létére mindig csak itthon kuksol a vén anyósával. Egy rossz 
szava sincs. És nem vesz magának semmit, minden fillér keresetét 
hazaadja.

Ilonka nem szólt, csak pirult ott a lámpa sárgás fényében, és 
olyan szép volt, mint egy Madonna. Még szebb, mint leány
korában.

Vacsora után ő szedte le az asztalt, ő mosogatott. A mamáék egy 
kicsit kiültek az udvarra, az ajtó elé, szellőzködni, hiszen langyos 
a tavaszi este, virágzanak odaát a bodzafák. Anti elment egy ki
csit szomszédolni, a suszterékhoz, ott mindig sokan vannak és po
litizálnak, Antit az mindennél jobban érdekli. Zsófi segített Ilon
kának, törölgette a tányérokat, felseperte a morzsákat. Kettesben 
voltak a konyhában, most előhozhatta volna Irmus ügyét, úgy, aho
gyan tervezte. No de hol volt az már! Hiszen azóta olyan dolog tör
tént, amit hamarjában át se láthat. Egy biztos, ő tulajdonképpen ta
lálkát adott ennek a Pajának, vasárnap délutánra, a régi temetőben. 
Miért tette ezt? Hogy tehette? Hogyan is jutott az eszébe? Nem, az 
eszének ehhez semmi köze. Ezek szerint hát akkor ő is beleszeretett
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Pajába, vagy mi? Irmus, a legjobb barátnője, odavan ezért a fiúért, 
és ő randevút ad neki. Jakab Zsófi! Mit tettél? És ugyanakkor, iga
zában, tehet ő erről az egészről? De ha ő nem, akkor, ki? Ha Irmus 
ezt megtudja! Mondja meg neki? Isten őrizz! Hallgassa el, tagadja 
le? De hiszen az valóságos árulás. Hogyan beszéljen erről Ilonká
nak, amikor azt se tudja, mit mondjon... Ha szól egy szót, ő maga 
sem tudja megállapítani, mi a hazugság, mi az igaz. Adja az ártatlant, 
mondja azt, hogy ő csakis Irmus miatt adott neki randevút? Hiszen 
megígérte, hogy beszél vele! Ez csúnya, csúnya hazugság volna. De 
az is hazugság, hogy ő kikezdett volna vele, neki még ma reggel 
esze ágában se volt az egész. Egyszerűen föl sem lehet fogni, hogy 
ennyi minden történjék egyetlen óra alatt.

De ha nem szól Ilonkának semmit, az is hazugság. Mert ha az 
ember szeret valakit, és eltitkolja előtte gondolatait, az is hazugság, 
Ő például most azt emlegette Ilonkának:

- Megígértem neked egyszer, hogy majd ha tavasz lesz, akkor 
együtt tanulunk a régi temetőben...

Hát nem szörnyű álnokság, hogy most erről beszél? Mintha a régi 
temetőről, a virágzó bodza illatáról semmi más nem jutna az eszébe.

- Erre most ne legyen gondod. Van neked elég tanulnivalód ma
gadnak is - válaszolta szelíden Ilonka.

Csodálattal és gyöngédséggal nézte, hogy Zsófi, miután a konyhát 
rendbe tették, az asztalhoz ült, hogy a holnapi leckét elkészítse. Meg
igazította, feljebb csavarta a lámpát, csakhogy kis sógornője jobban 
lásson, aztán odaült a fáskosárra, onnan nézte, Zsófi hogyan dol
gozik. Bejött Samu kandúr, Ilonka térdéhez ült, hunyorogva kérte, 
hogy simogassa. Álnok Samu! Milyen jámbor képet vág, pedig mi
csoda vérszomjas vadász valójában. Nos, Zsófi is ugyanilyen álnok. 
Tele van a szíve rettegéssel és bizonytalansággal, furdalja a lelki
ismeret, és ugyanakkor valami édes büszkeség tölti el. Hogy Paja 
így bolondul utána. Képes volt, és egész délután leste, csak azért, 
hogy hazakísérhesse. Igazában már dél óta lesi, akkor is ott ólálkod
hatott valahol a Bertalan utcában, amikor Irmus hazament. De Ir- 
must nem kísérte el, hanem megvárta őt. Hiába no, a szerelem már 
csak ilyen. Szegény Irmus!

Már az sem egyenes dolog, hogy most még van kedve és feje a 
tanuláshoz is. Miközben folyton Pajára gondol meg Irmusra meg min-

242



denre, azért sorra megoldja a számtanpéldákat, gyorsan végigelemzi 
a feladott mondatokat. Még könnyebben és gyorsabban ment a ta
nulás, mint máskor. Hogyan van ez? Irmus, az egészen megbénult 
a szerelemtől, ő pedig szárnyakat kapott. Ez biztosan azért van, 
mert Irmus boldogtalan szerelmes, ő pedig boldog... Holnap az 
iskolában ott lesz Paja, aki őbelé szerelmes... Igen, ez az igazság! 
Nem ő szerelmes Pajába, hanem Paja őbelé. Ez pedig nagy különb
ség. Paja őt csak annyiban érdekli, hogy mégis az első hódítása. Még 
soha senki nem volt belé szerelmes, Paja az első. Ez mégiscsak va
lami, hiszen még csak egy hónapja múlt tizenkét éves.

Ma csütörtök van, vasárnapig már csak két nap.
Elalvás előtt még azt is eltervezte, hogy vasárnap már korán ki

megy a régi temetőbe, kiviszi magával a latinkönyvet is. Csak szép 
idő legyen, ne essen az eső, csakis ez a fontos. Felveszi a kék pepita 
ruháját, fehér szalagot köt a hajába, leül szépen egy kriptafedélre, 
és ügy tesz, mintha tanulna. Jön Paja, köszön, ücsörög, aztán leül. 
Nem valami híres beszélgető, azt már tapasztalta. No, hát erre lesz 
jó a latinkönyv. Majd ő úgy tesz, mintha őneki a latin nagyon nehéz 
lenne, nem boldogulna vele, kérdezget tőle, panaszkodik, hogy nem 
érti a declinatiót, és hogy mennyi baja van a rendhagyókkal. Ugye
bár, az „er” végűek általában hímneműek. Hát akkor az iter, uber, 
ver, cadaver miért semlegesek? Vagy nőneműek? Majd megkéri, hogy 
kérdezze ki a rendhagyókból, ezzel talán megoldódik a nyelve, és 
mire odaérnek az „as” végűekhez, még talán szerelmet is fog val
lani. Mert a férfiak azt szeretik, ha ők lehetnek az okosok és fölé
nyesek, ezt ő már tapasztalta a saját bátyjánál is. Nem bírják, ha egy 
lány okosabb náluk, de ha szépen kérdez tőlük valamit, ha a segít
ségükért folyamodik, akkor kedvesek és gvöngédek.

És ha Paja szerelmet vall, akkor ő nagyon előkelő lesz és finom.
- Mi még nagyon fiatalok vagyunk, Paja. Jobb, ha elfelejtjük 

egymást, higgye el! Magának is tanulnia kell, nekem is!
Ezt feleli neki.
Az is lehet, hogy nem a kék pepita ruhát veszi fel, mert az már 

egy kicsit szűk, hanem a sötétkék szoknyát, és elkér egy fehér blúzt 
Ilonkától.

Csak az eső ne essen.
Nagyon jól aludt. Lehet, hogy ez szégyen; úgy látszik, vele aludt
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a lelkiismerete is. Jókedvűen ébredt, még énekelgetett is mosdás 
közben:

Édesanyám rózsafája, 
én vagyok a legszebb ága...

Ezt énekelte Józsi is, azon az őszi reggelen, amikor hazajöttek a 
háborúból. De most még szebben hangzik, hiszen tavasz van. És a 
folytatása így szól;

Kihajlottam az utcára, 
a legények bosszújára.

Most már van miért ezt énekelni. Mintha egyenesen őneki köl
tötték volna.

A mama mindig azt mondja, a pénteki nap szerencsétlen. Ha vé
letlenül valami új holmit kap, a mama soha nem engedi, hogy pén
teken vegye fel először. No, ez is csak babona, most kitűnt. Péntek 
van, és neki mégis szerencsét hoz. Mindjárt reggel találkozott Szabó 
tanárral a folyosón.

- Irmusnak egy kicsit fáj a torka. Majd látogasd meg ebéd után. 
Nem komoly, ne ijedj meg, láza nincsen, de jobb, ha egy-két napig 
otthon marad - mondta.

Megkönnyebbült, hogy nem kellett Irmus szemébe néznie.
Egyedül ült a padban öt órán át. Ez furcsa volt, de most mégis 

jobb. Irmus biztos előhozta volna mindjárt, amit tegnap megbeszél
tek, faggatta volna, hogy beszélt-e Pajával, hogy mikor akar be
szélni vele, és őneki nagyon nehezére esett volna, hogy nyíltan ha
zudjon.

Az órák alatt még véletlenül sem nézett soha a fiúkra. Hogyisne! 
ő nem lesz olyan ügyetlen, mint Irmus, hogy elárulja magát. Ha Paja 
ránéz, azt ő úgyis megérzi, anélkül, hogy odapillantana. A tízperc- 
ber. behúzódott a megszokott sarkukba, könyvet vitt magával, ta
nult. Néha-néha felnézett, hiszen tízpercben abban nincs semmi. Paja 
a barátaival beszélgetett, nem messze tőle, és sokszor odanézett őrá. 
Nem futkosott, nem kiabált, mint a többiek. Máskor se szokott fut
kosni. Miért? Azelőtt azt gondolta volna, azért, mert olyan lusta. 
Mint egy fiúmacska. Van benne valami, ami Samura, a kandúrra
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emlékeztet. De most mást gondolt: azt, hogy azért ez a Paja nem 
olyan, mint a többi fiú. Valahogy titokzatosabb és komolyabb. Igaz, 
tossz tanuló. De hát azért nem biztos, hogy olyan buta. Már sok 
nagy emberről kiderült, hogy rossz tanuló volt iskoláskorában. És 
vannak jó tanulók, akik ha az életbe kikerülnek, alamusziak és 
ügyetlenek.

Iskola után egy kicsit lassabban indult el a Teréz utca felé, mert, 
őszintén szólva, arra gondolt, hogy Paja talán megint utána jön. De 
nem jött. No, okosabb is. Minek jöjjön? Még meglátnák a fiúk, és 
az feltűnő volna. Már megbeszélték a vasárnapi rendevút, fölösle
ges, hogy itt a városban kísérgesse.

Aztán, akármilyen nehezére esett is, meglátogatta Irmust. No, nem 
marad ott sokáig, hiszen Irmus tudja, hogy neki sietnie kell a nyom
dába.

Irma néni nyitott ajtót, és akkor Zsófinak nagyon a szívébe nyi
lallt a tulajdon álnoksága. Ha Irma néni tudná, nagyon megvetné 
őt... De hátha mégse? Irma néni tanácsolta neki, tegyen úgy, mintha 
ő is szerelmes volna. Ha jól meggondoljuk, most majdnem ez a hely
zet. Csak annyiból más, hogy nem ő a szerelmes, hanem őbelé sze
relmes valaki, méghozzá éppen az a valaki, akiért szegény Irmus 
epekedik. Ezen még a székesegyház nagyharangja sem tudna segí
teni.

Irmus a díványon feküdt, kendő volt a torkára kötve, a takarón 
egy vastag könyv, rajta aranybetűkkel: „Görög mitológia. ” Mindjárt 
felült, ahogy Zsófit meglátta, és vidáman suttogta:

- Nem is fáj a torkom... Tegnap este fájt egy kicsit, mert sír
tam és bedagadt. Csak nem akartam iskolába menni.

- A mamád tudja?
- Tudja, de nem bánja. Úgyis csak magántanuló vagyok, nem 

igaz? És legalább nem látom azt a ferde képét. Lehet, hogy nem is 
fogok már bejárni. Azért majd levizsgázom. Egyél egy kis szilvát...

Szilvakompót volt az asztalon, egy kis tányérban, Zsófi elvett egy 
szemet belőle.

- Jó, hogy jöttél - mondta Irmus, és szorosabbra kötötte a nya
kán a kendőt, mert már nagyon meglazult, majdnem leesett. - Re
mélem, nem beszéltél vele? Ne is beszélj. A világért se. Ez buta
ság... Valld be, hogy nem is gondoltad komolyan.
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- Hát... nem nagyon.
- Csak azért mondtad, mert én levelet akartam írni. Ne félj, nem 

írok.
- Akkor jó.
- Tudod - mondta elgondolkodva Irmus -, most olvasom ezt a 

könyvet, a görög mitológiát. Abban van, hogy a szerelemnek egy 
pajkos fiú az istenkéje. Latinul Ámornak hívják, görögül pedig 
Erósznak. Ha valakit eltalál a nyilával, az aztán szenvedhet. Mert 
ő nem valami felnőtt, komoly isten, hanem csak egy gyerek. Ez biz
tosan csak jelkép. Érted?

- Értem - mondta Zsófi, és ő is elgondolkozott. Hát csakugyan 
ki másnak, mint egy pajkos gyereknek juthat eszébe olyan tréfa, hogy 
az osztályba negyven fiú jár. és ő meg Irmus mégis ugyanabba a 
fiúba habarodnak bele? Két ilyen jó barátnő!

- Egyszer még saját magát is megsebezte, és ő is szerelmes lett - 
mesélte tovább Irmus. - Úgy kellett neki. Tudod, az egész úgy kez
dődött, hogy egyszer csak ez a... szélhámos Paja mellettem termett, 
mintha a földből nőtt volna ki. Már sötétedett egy kicsit, ott men
tem éppen a Mező utcában, tudod, ahol a kórház is van. A kórház 
kertje mellett baktattam, amikor utolért, és azt kérdezte: „Jó estét, 
hova siet? ” Ennek még két hete sincsen.

Zsófi szivében meghidegedett a vér. De hiszen ez... kísértetiesen 
hasonlít ahhoz, ahogyan tegnap este...

- Ezt nem is mondtad...
- Hát mit gondoltál, én kezdtem ki vele? Csak lépre mentem... 

Megsebzett a kis Ámor nyila...
Szívére szorította a kezét, mintha csak mutatta volna, hol érte a 

nyíl. Fájdalmasan mosolygott.
- Amíg ez el nem múlik - mondta álmodozva -, nem megyek 

iskolába. Vasárnap majd eljössz, és megmutatod a leckét, együtt 
tanulunk.

- Vasárnap nem jöhetek...
- Hát akkor majd én megyek el hozzátok - mondta Irmus felvi

dulva. - Jobb is. Kimegyünk oda a régi temetőbe, ha szép idő lesz, 
és ott tanulunk.

Zsófi csak tátogott. Alig tudta kinyögni:
- Megígértem Ilonkának, hogy elmegyek velük... Az ő szüleihez.



Még az is lehet... hogy kocsival elmegyünk falura. Józsi azt mondta, 
talán elvisznek engem is.

Irmus nézett egyet. Nem eshetett valami nagyon jól neki, hogy 
Zsófi így visszautasította. Az igazat megvallva, nem ezt érdemli ő 
Zsófitól. Most az egyszer ő lenne Zsófira rászorulva, és akkor... 
Még ha akármit tervezett is, meg kéne azt változtatnia, az ő ked
véért. No de nem szólt. Arra, hogy Zsófi hazudik, álmában sem 
gondolt. Hiszen Zsófi még sohasem hazudott őneki.

- Egyél még szilvát - csak ennyit mondott. De Zsófinak biztosan 
torkán akadt volna most az a szilva. Felkelt, gyorsan búcsúzott, 
megígérte, hogy másnap is eljön.

- Holnap szombat van - mondta Irmus. - Vasárnapi számot csi
náltok, sok a munka. Ne is gyere el. Majd hétfőn. De még az is 
lehet, hogy hétfőn mégiscsak elmegyek az iskolába.

Ez a látogatás nagyon felzaklatta Zsófit. Tegnap esti és ma reg
geli jókedve, fölénye egészen eltűnt, elveszett. Mennyivel rendesebb, 
becsületesebb, őszintébb lány ez az Irmus, mint ő! Mégis hazudott 
neki, méghozzá Paja kedvéért, a vasárnapi randevú kedvéért. Mit 
tud ő arról a Pajáról, azon kívül, hogy nagy orra van, hogy arany
érmét hord a nyakán, meg hogy szemtelenül néz? Semmit. Illetve 
hát majdnem csupa rosszat. És mégis elébe helyezi a legjobb barát
nőjének. Csak azért, mert fiú, és mert kikezdett vele.

Este a nagymamánál aludt, és sokáig forgolódott a díványon, 
nagymama és Bözsi néni ágyának lábánál. És ha holnap, szombaton 
mégis elmenne Irmushoz, és megmondaná, hogy nem megy vidékre, 
hanem mégis inkább vele lesz? Bejön vasárnap, és tanulnak, és nem 
megy el a randevúra Pajával. Hadd várja hiába, megérdemli, amiért 
Irmust az orránál fogva vezette.

És... és ha azt mondaná Irmusnak, hogy jöjjön el hozzájuk? Ha 
úgy, ahogy Irmus akarja, kimennének a temetőbe tanulni? Akkor 
jönne Paja, és ott találná vele együtt Irmust is. Irmus azt hihetne, 
hogy véletlenség az egész, vagy hogy Paja őutána jött ki a temetőbe. 
Még boldog is lenne, hogy lám, Paja mégiscsak veszkődik őutána. 
Arra nem is gondolna, hogy Paja Zsófi miatt jött ki. A rajzórán se 
gondolt erre, amikor Paja kimosta az ő ecsetjét. Ilyenek a szerelme
sek. Mindent úgy magyaráznak, ahogyan nekik a legkellemesebb.

Igen, ez volna a legjobb, így boldoggá tenné Irmust. Ő nagylel-
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kűen lemond Pajáról Irmus javára, hadd legyenek boldogok. így 
cselekszik egy igazi barátnő.

De mi lesz akkor, ha Paja, ahogy Irmust meglátja, oda se jön hoz
zájuk, hanem sarkon fordul, és dühösen távozik? Hiszen ő nem Ir- 
mussal akart ott találkozni, hanem Zsófival. És ha Irmus ott van, 
akkor már nem érdekli az egész, még talán Zsófi sem. És akkor 
hiába volt a lemondás, Irmusnak nincs semmi haszna belőle, Zsófi 
pedig fölöslegesen rontotta el élete első randevúját. Sőt még az is 
lehet, hogy Irmus még jobban visszaesik szomorúságába és keserű
ségébe, ha Paja megsérti. Márpedig kitelik ettől a Pajától, amilyen 
szeszélyes kandúr!

Későn aludt el, nagymama reggel alig tudta feliázni. Dagadt szem
mel ment az iskolába, és éppen olyan rosszkedvű volt, mint az utóbbi 
időben Irmus szokott lenni. Talán okosabban tette volna, ha el se 
jön az iskolába. Ahhoz nem is kell okvetlenül beteget jelenteni, ki
sétálhatott volna például Bányatelepre, Kék Ibiékhez. Milyen régen 
nem látta! Ibi biztosan otthon van, hiszen a polgáristák most nem 
járnak iskolába És a hosszú úton meg Ibiéknél kiszellőzött volna a 
fejéből ez a sok összevisszaság.

De most már itt van, nem mehet el. És aztán történt valami, amiért 
mégiscsak jó, hogy eljött az iskolába. A második óra magyar volt, 
és Szecsei tanár úr behozta a dolgozatfüzeteket. Javítás lesz. Ki
osztotta mindenkinek a magáét, de Zsófiét nem adta oda, magánál 
tartotta. És így szólt:

- Fiúk, a dolgozatok közepesen sikerültek. Nagyon rossz egy sincs 
közöttük, de eredeti gondolatokat, igazi őszinte hangot csak egyet
lenegy dolgozatban találtam: Jakab Zsófiéban. Felolvasom, figyelje
tek, érdemes.

És felolvasta Zsófi dolgozatát:
„Mi az Óemető utcában lakunk..

Zsófi lángvörösen és ámulva hallgatta. Alig ismert rá, olyan szé
pen olvasta a tanár úr. „Az emberek nem gondolják komolyan, ami
kor azt mondják, hogy legyen mindig tavasz. Nem akarnak ők mást, 
csak boldogok akarnak lenni. Minden ember boldog akar lenni. ” Ezt 
ő írta volna?

A tanár úr egész végig felolvasta, és még utána is beszélt róla. 
Azt mondta, hogy ennek a dolgozatnak az írója gondolkodó fej.
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Azt írta le, amit ő maga érez és gondol, nem pedig amit másoktól 
hallott és olvasott. Azt is mondta, hogy neki, mármint Jakab Zsófiá
nak, van kifejezőereje, tömör stílusa, de azért elég színes is.

Miután Szecsei tanár úr mindezt előadta, levette a szemüvegét, 
megtörülte, köhintett, aztán még a következőket jegyezte meg:

- Fiúk, sokat gondolkodtam, felolvassam-e az osztályban Jakab 
Zsófia dolgozatát. Utóvégre ő magántanuló. Tartottam attól, hogy 
magatok között majd azt beszélitek: a tanár kivételez vele, mert 
lány. Nos hát végül éppen azért olvastam fel ezt a dolgozatot, mert 
igenis egy lány írta. Halljátok a tulajdon fületekkel, mit tud egy 
lány, ha tanulhat. Becsüljétek meg a lányokat sokkal jobban, mint 
ahogyan régen megbecsülték. Tanuljátok meg, hogy éppen annyit 
érnek, mint ti. Ez nagyon fontos dolog. Az emberiség jövője csak 
akkor lehet igazán szép és boldog, ha a nők egyenjogúak lesznek a 
férfiakkal, a lányok a fiúkkal. A felvilágosult mai embernek így kell 
gondolkodnia. Én csak örülök annak, hogy ezt a két derék, okos, 
jól dolgozó kislányt tanítványaim közé számíthatom, ti is becsüljé
tek meg őket.

Hát ez történt szombaton. Magyaróra utáni tizpercben Bohus, Ma
jor és még mások is a legjobb tanulók közül, odamentek Zsófihoz 
az udvaron, és gratuláltak neki. Igaz, Bohus egy kicsit féltékenyke- 
dett is, de legalább nem titkolta. Megmondta nyíltan: nem találta 
Zsófi dolgozatát olyan csuda jónak, szerinte az övé is volt olyan 
jó, csak hát Zsófiéban volt politika is, azért dicsérte annyira Szecsei 
tanár úr.

- No, csak ne mondd - védte Zsófit Major, egy másik jó tanuló, 
gyapjas hajú, nyurga fiú. - Szecsei tanár úr nem is vörös.

- Ha nem is vörös, de szereti a vörösöket - felelte Bohus.
- Miért? Te talán nem szereted őket?
Bohus csak vállat vont.
- Énnekem mindegy. Aki rendes ember, azt szeretem - jelentette 

ki méltósággal.
Egész tízpercben ottmaradtak Zsófival az udvar sarkában, és be

szélgettek. Ez volt az első eset, hogy Zsófi fiú osztálytársaival töl
tötte a tízpercet. Kár, hogy Irmus épp ma nincs itt velük. Úgy lát
szik, megtört a jég. Lehet, hogy év végére már egészen befogadja 
őket az osztály.



Igaz, a nagy fénynek azért van árnyéka is. Egy Salac Zoltán nevű 
fiú, barátaival együtt, távolabbról figyelte a Zsófi körül kialakult 
kis csoportot. Látszott az arcukon, hogy nem tetszik nekik a dolog. 
Salac cserkész, egy patikusnak a fia. A cserkészcsapatnak pedig Ke
resztes tisztelendő úr, a hitoktató a parancsnoka. Nem nehéz kita
lálni, hogy Salacéknak nem nagyon tetszik Zsófi dolgozata és Zsófi 
maga sem. Ez természetes is. Ha nem volnának még sokan, akik
nek a vörösök nem tetszenek, akkor könnyű lett volna a győzelem, 
és könnyű lenne felépíteni az új világot. Márpedig azt senki nem 
mondja, hogy az könnyen megy.

Nem, abban nincs semmi különös, hogy az osztály egyik része fel
zúdul, és összeröffen Zsófi ellen. Hiszen a papok már ezer éve ta
nítják a népet arra, amire ők akarják, a vörösök meg alig egy hó
napja. Hát hol az arány? Zsófi maga is még mindig ájtatos manó 
lenne a zárdában, ha nincs Józsi bátyja, aki hazahozta a forradal
mat. Talán ő maga is szidná és kárhoztatná a vörösöket.

De az olyanok, mint például Szilvási Paja, azok nem tartoznak 
sem ide, sem oda. Azokat nem érdekli semmi, csak... Mi is? Miről 
is beszélhetnek örökké, amikor az utcán csavarognak, a lányokat 
kísérgetik, és most is, az udvaron? Nincs más gondjuk, csak a lá
nyok meg az, hogyan ússzák meg a felelést, mit játszanak a moziban 
meg más efféle.

És neki, Jakab Zsófiának, akit Szecsei tanár úr ma nyilvánosan 
és oly szépen megdicsért, holnap délután mégis randevúja van ezzel 
a Pajával a régi temetőben.

Hát nem szégyen, nem gyalázat?
Mit szólnának ehhez azok, akik őt becsülik? Mit szólna ehhez 

Szecsei tanár úr, Bors tanár úr, mit szólna a főnöke, Szabó tanár, a 
főszerkesztő, akinek annyit köszönhet? Mit szólna Józsi? Ha valaki 
megmondaná nekik, talán el sem hinnék. Á, nem, ez lehetetlen, ez 
csak rágalom. Még hogy Zsófi és Paja? Hiszen még beszélgetni se 
nagyon tudnak egymással! Miről is lehet ezzel a Pajával beszél
getni?

És ő mégis, mégis, mégis elmegy arra a randevúra. Mindegy, most 
már elmegy. Úgyis gyalázatba és hazugságba keveredett miatta. Nem 
használ itt semmi érv, semmi okoskodás. Hiszen Irmusnál sem hasz
nált...
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Szombaton jó későig maradt a nyomdában, hiszen vasárnap több 
oldalas az újság, a munka is több vele. A nagymamánál aludt megint, 
csak vasárnap reggel ment haza. Ilonka mosott az udvaron, az egész 
heti ruhát vasárnap reggel szokta kimosni. Mindenkiét, az egész csa
ládét. Zsófi tüstént nekiállt, hogy segítsen. Szeles idő volt, de szé
pen sütött a nap. Délelőtt tizenegy órára az egész udvart teleaggat
ták a frissen mosott fehér és tarka ruhával, hogy majdnem elszállt 
tőle. Tizenkettőkor futó eső jött, össze kellett kapkodniok. de mind
járt ebéd után újra kisütött a nap, megint teregethettek.

Ebédre Józsi is hazajött. Kivitték a konyhaasztalt az ajtó elé, ott 
ettek, jobban elfér a család. A mama örült, hogy végre egyszer mind
annyian együtt vannak. Ez is ritkaság Jakabéknál.

Józsi azt mondta, ebéd után alszik egyet, de csak rövidet, aztán 
elviszi a családot ide a szomszédba, a Porcelán-ligetbe. Zsófit is 
hívta persze, még azt is megígérte neki, hogy meghintáztatja a hajó
hintán. Zsófinak megint csak hazudnia kellett egyet. Megígérte Ir- 
musnak - hazudta hogy elmegy hozzá, hiszen beteg. Tanulnak 
délután. Nagyon sok a tanulnivaló.

Csak éppen segített elmosogatni, már öltözött is - mégis a kék 
szoknyát vette fel -, fogta a latinkönyvet meg a látszat kedvéért két 
másikat is, és elindult. Fél három sem volt még. Bemehetett volna a 
temetőbe mindjárt a házuk előtt, ott is vezet egy keskeny kis ösvény 
a kiszáradt árkon át, de óvatosságból - mert hátha a mama meglátja 
az ablakból - majdnem egészen végigment az Ótemető utcán, a vá
ros felé, és csak az utca vége felé, majdnem a kisállomásnál vágott 
át. Elsétált a kápolna előtt, a temető közepén futó, kissé szélesebb 
fűúton. Itt virágzanak a bokrok.

A temető elég nagy, de azért mégsem akkora, hogy ketten, ha 
akarják, meg ne találják egymást benne. Egyelőre azért itt marad a 
fűúton, Paja itt talál rá a legkönnyebben. Később esetleg beljebb is 
mehetnek, ahol nem látják őket annyian. Ennél a gondolatnál el
pirult.

Leült egy kripta kőlapjára. A déli eső szépen megmosdatta, a nap 
azóta fel is szárította. Gyönyörű idő van, szebbet nem is kívánhat 
az ember. Dolgozatot is lehetne írni róla. A levegő friss és jószagú, 
rigók és cinkék fütyülnek. „Csi-csi-csi-csi-csürr”. Kicsitér, kicsitér! " 
„Huncut a bíró! " A fűzfák finom bolyha szálldos a napfényben.



Embert most még alig látni. Csak egy féllábú, horpadt arcú, korán 
megöregedett katonával találkozott, az is leült azóta valahol, és 
maga mellé fektette kifényesedett mankóit.

Veréb is van itt elég, lármáznak, fürdenek a porban. Egyik kö
zülük, egy karcsúbb nyakú, fiatalka, talált valami ennivalót. Ám 
alighogy felkapta, huss, odarepült egy öregebb és borzasabb, kikapta 
a csőréből, és nehézkesen, ügyetlenül, de mégis gyorsan elrepült vele. 
A fiatalabb veréb csodálkozva hajtotta félre a fejét, körül is forgatta, 
mint aki nem érti, hogyan is követhettek el vele ilyen igazságtalan
ságot. Ó, te kis buta!

Kinyitotta a latinkönyvet, a térdére tette, de csak azt figyelte, 
ami körülötte történik. A szomszédos hársfán egy szép, nagy madár
házaspár szorgoskodott a fiatal lomb között. Hogy mit művelnek, 
azt nem látta. Nem tudta, milyen madarak lehetnek. Amikor a nap
fényen repültek keresztül, egészen olyan volt a színük, mint az ol
vadt arany. De amikor leszálltak a fűbe, akkor már inkább rozsdá
sak voltak. Biztosan rigófélék.

Egy sárga csőrű feketerigó egészen közel jött az ő ülőhelyéhez. 
Mert Zsófi nem mozdult, a madár sem félt tőle. Rá-ránézett olykor, 
de sokáig nem repült el, sétált azon a vékony, száraz lábán, és néha, 
mintha elgondolkodna, ez is félrehajtotta a fejét.

Aztán mókust is látott felfelé szaladni, majdnem felkiáltott örö
mében. De mégis jó, hogy nem kiáltott, mert így a mókus újra lej
jebb jött. Könnyű volt szemmel követni, mert mozog körülötte a 
levél, hintázik alatta az ág.

Aztán egyszerre csak egy nagy, hamuszínű macska jelent meg a fa 
alatt, észrevette a mókust, azt leste berzenkedve. De hiszen ez Samu, 
az ő Samujuk. Nézd csak a kis vadállatot! Még sohasem látta vadá
szat közben. Felugrott, felkapaszkodott a fára, a mókus után.

- Samu! - kiáltott rá haragosan.
Samu odapillantott a hangra, de mintha meg sem ismerte volna 

kis gazdasszonyát. Mintha ez nem is ugyanaz a Samu volna, amelyik 
a tűzhely mellett dorombol és hunyorog.

Zsófi felkelt a kriptáról, hogy elkergesse a kis gyilkost, hogy meg
mentse a mókust, de aztán megállt, és elnevette magát. Nem, a mó
kusnak nincsen szüksége az ő védelmére. Százszor gyorsabb és für
gébb Samunál. Már el is tűnt valahol a fiatal lomb között. Samu



pedig, az árnyékban villogó, sunyi szemmel, leugrott a fatörzsről, 
és behúzótt farokkal eloldalgott. Rá sem nézett többé Zsófira. Mintha 
azt mondta volna görbe, izmos hátával: „Itt, kérem, mi nem ismer
jük egymást! ”

Eltelt az első fél óra. A városban mindenütt harangoznak, még 
itt, a temető kis kápolnájában is; három óra lehet, most csengetnek 
litániára. Két diák bukkant fel az úton, lassan jöttek, könyvekkel.

- Az Árpád-házi királyokat át sem olvastam. Ha olyan tételt hú
zok, meg se tudok mukkanni.

Gimnazisták voltak, Zsófi látásból ismerte őket az iskola folyosó
járól. Nyolcadikosok, érettségire készülnek, már nem sok idejük van, 
mert az érettségi vizsgák előbb kezdődnek. Néhány nap már csak, 
és itt a május.

Ismerősnek találhatták Zsófit ők is, mert jól megnézték, de nem 
köszöntek, továbbmentek, eltűntek valahol a csöndesebb, bokrosabb 
részeken.

Aztán, egymásba kapaszkodva, négy kis paraszt szolgáló jött egy 
sorban. Négy virágos bokor: kettő rózsaszínű, egy fehér, egy vilá
goskék. Barátnők, egy faluból valók, biztosan együtt jöttek fel a 
városba szolgálni.

Aztán jött egy nagyon öreg úriember, sárgult, horpadt szalmaka
lapban. Kis kecskeszakálla is sárgás volt, nadrágja fekete és szürke 
csíkos.

Mindenki jól megnézte Zsófit. Ez nem csoda. Kislányok nem szok
tak itt egyedül üldögélni könyvvel a kezükben. Kislányok nem szok
tak itt tanulni, csak nagydiákok, akik már valami fontosabb vizsgára 
készülnek, ő sem ülne itt egyedül, ha nem volna randevúja Pajá- 
val.

Talán mégis inkább beljebb húzódna, valamelyik mellékösvényre, 
ahol nem látják annyian? De nem, most már kell jönnie Pajának, 
és hátha akkor nem találná meg? Az volna még csak borzasztó, ha 
nem találkoznak, mikor ő már annyit szenvedett, annyit vétkezett 
ezért a randevúért.

Jön most már, hiszen fél négy is elmúlt, hát mikor akar jönni? 
Estig várjon rá? Most van délután...

Olyan rossz, hogy ő itt ül, mindenkit megbámul, őt is megbámul
ják. Inkább belenézett egy kicsit a könyvbe, olvasgatta félhangosan:
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Aequor, marmor és a cor 

semlegesek mindenkor, 
feminini genens 

csak. az arbor, arboris.

„Arbor”. az fát jelent. No, ezt most jókor tanulja, van elég arbor 
körülötte. De mit jelent az „aequor”? Nem jutott eszébe. Most meg
kérdezhetné Pajától, ha itt volna. Elég régen járja már a gimnázium 
két első osztályát - azt mondják, az elsőt ismételte -, hát tudhatja. 
Akármilyen hanyag tanuló, három év alatt csak ragadt rá annyi! 
Zsófi még csak negyedik hete tanul latint, ebben az egyben, reméli, 
Paja mégiscsak többet tud nála. Mert másban nem ám! Noiszen! 
Mikor tudna ő olyan dolgozatot írni, mint amilyet ő írt? Nem is 
akar, az a baj, nem érdekli. Mivel is van tele a feje? Hiszen az em
ber fejében annyi hely van, annyi belefér. Mire tartogatja ez a Paja 
a fejét?

Akármire, csak jönne már, ha egyszer idáig jutott vele. Fél négy, 
négy óra. Ha távolról akármilyen csöndes lépés hallik, Zsófi szív
dobogva emeli fel a fejét. És nem ő, sohasem ő! Egyszer már majd
nem azt hitte. Két diák bukkant fel a kápolna előtt, az egyik olyan
forma magas, és a járása is hintáló egy kicsit. De amikor közelebb 
értek, kiderült, hogy már idősebb, legalább tizenhat-tizenhét éves, sok
kal élénkebb pillantású és izmosabb járású fiú. Persze, ez is jól meg
nézte Zsófit, egy kicsit gunyorosan, ez már a fiúk szokása, ha egye
dül üldögélő lányt látnak. A jó isten tudja csak, mit gondolnak 
róla. No és, hát nincs egy kicsikét igazuk? Hát mit gondoljanak egy 
olyan lányról, aki egész délután les-vár egy fiút, akiről nincs is jó 
véleménye? Elmehetett volna a bátvjáékkal a Porcelán-ligetbe. Mi
lyen édes mulatság lett volna az! Együtt kéne lennie barátnőjével, 
egy kicsit tanulnának, egy kicsit beszélgetnének. Hiszen az egész vi
lág csupa tanulnivaló!! És mennyit kéne beszélni is, mindenről, szép
ről és jóról, fonákról és furcsáról! Mennyi mindent kell őnekik meg
érteniük, hogy felnőjenek! De nem, ő itt ül, és Szilvási Paját várja, 
aki nem is jön. Már fél öt is lehet, és nincs itt. Lehet, hogy... hogy 
nem is jön el? Hogy lóvá teszi?

Több mint két órája ül ezen a kriptafedélen. Már zsibbad a lába, 
a nap is nemsokára elbújik a hársfa mögött, hűvös is lesz hamarosan.
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Lehet, hogy Paja nem jön?
Miért ne? Hiszen Irmust is bolondította. Irmust is elkísérte egy

szer a vasútra, és akkor többet nem törődött vele, még tán ki is 
nevette. Irmus után ő, Zsófi következett, most meg talán valaki más, 
mit lehet azt tudni? Ha ide nem jött, akkor elment valahova más
hova, de jó helyre nem, az biztos. Annak mindig csak a lányokon 
meg a butaságon jár az esze. Ha ezt a randevút elszalasztotta, ak
kor ez azt jelenti, hogy talált magának másikat.

Mennyi mindent gondolt ő végig az elmúlt két napban! Hogy nem 
szép dolog, utolsó dolog, amit tenni szándékozik. De arra, hogy 
Paja nem jön el, arra az egyre, éppen arra, egyszer sem gondolt. De 
hát mi oka volt rá, hogy bízzék Pajában? Talán olyan sok jót tud 
róla? Miért bánna ővele másképpen, mint Irmussal? Talán ő szebb, 
jobb vagy különb, mint Irmus?

És... és most már az is eszébe jutott: igazában ő adott randevút 
Pajának, nem pedig Paja őneki, ö, Zsófi, mondta a vasárnap dél
utánt, és Paja nem is felelt rá semmit. Még csak meg sem ígérte. 
Csak annyit mondott: „Maguk itt laknak? ” És más semmit. Hát 
miért vette olyan biztosra, hogy mégis eljön? Azért, mert akkor 
hazakísérte? Noiszen! Ahány lányt ez már kísértethetett! És ő még 
kinevette, megmosolyogta Irmust, hogy az mindent úgy magyarázott, 
ahogyan neki tetszett... Akármit csinált Paja, Irmus csakis arra kö
vetkeztetett, hogy szerelmes őbelé. No, hát kár volt Irmuson mo
solyogni, nagyon kár. Ő éppen olyan vak csirke, mint Irmus, sőt még 
annyit se lát, addig se lát. Irmus nem ismerte Paját, amikor az egész 
ügy elkezdődött, de ő, ha másból nem, Irmus példájából okulhatott 
volna.

Úgy kell neki. Megérdemli a leckét
Negyed hat, fél hat. Már nem süt a nap a kriptafedélre. A hor

padt arcú, féllábú hadirokkant előbukkant a mellékútról, és haza
felé vánszorog. Zsófi még mindig nem mozdul. Még mindig vár. 
Mire?

Még azon se csodálkozna, ha kiderülne, hogy Paja elküldte ide ma 
délután valamelyik cimboráját, azt a szolgalelkű kis Cséri Karcsit, 
hogy lesse ki, eljött-e a randevúra Jakab Zsófi, a híres Jakab Zsófi, 
és meddig ült ott hiába. Hahaha, jót nevet rajta, és hétfőn majd 
elmeséli az iskolában a magaszőrűeknek: jól bolonddá tette azt a
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kiválóságot, azt a főokost, a vörös Jakab Zsófit! Akivel a tanárok 
olyan nagyra vannak.

Hat óra, fél hét. Még mindig ott ült. Elmentek a diákok, el a 
négy virágos bokor; neki ahhoz sem volt ereje, hogy felkeljen. Men
jen haza? Hiszen talán még nincsenek is otthon. Kint vannak a li
getben, talán sört is isznak. Odamenjen hozzájuk? De akármilyen 
későn megy is haza, megint hazudnia kell, mert majd kérdezik, ár
tatlanul és gyanútlanul. Hiszen az ő családjukban nem szokás a tit
kolódzás. Majd érdeklődnek Irmus hogyléte felől.

Hét óra volt, mire mégis felkelt és elindult, de nem haza, hanem 
a kisállomás, a Búza tér felé. Azon kapta magát, hogy még mindig 
nézelődik, még mindig figyeli a szemközt jövőket, nincs-e közöttük 
Paja. Nem érkezik-e meg az utolsó pillanatban? Ezért nagyon hara
gudott önmagára. De hiába, mégiscsak nézelődött. Pedig ha most 
jönne... Most már hiába. Hiába? Megpróbálta elképzelni, hogy 
egyszerre csak előbukkan, mellé lép. Akkor mit mondana neki? És 
szégyenkezve vallotta be önmagának, hogy talán még most sem ker
getné el. Hát idáig süllyed az ember, ha szerelmes?

Ilyen a szerelem?
Végigballagott a Búza téren, fel a Király utcába. És ha most el

menne Irmushoz, és mindent elmondana neki?
Elég késő van, negyed nyolcat mutat a Városháza órája, az igaz. 

De azért Szabóékhoz ő akármikor elmehet. És otthon sem aggódnak, 
ha későn megy haza, megszokták. Azt gondolják majd, hogy a nagy
mamánál alszik. Mostanában úgyis olyan kétlaki életet él, megbíz
nak őbenne, nem féltik.

Igen, csakis Irmushoz mehet, valamiképpen könnyítenie kell a szí
vén. Végigment a Király utcán, aztán a Domonkos téren. Sokan jár
tak az utcán. Aztán a sétatér felé vette útját. Itt is sokan levegőztek, 
minden padon ültek, öregek is, fiatalok is. A gesztenyefák virág
zanak. A kioszkban zene szól. sört mérnek.

Nem a sétatéren ment végig, hanem a sétatér alatt, egy sötét so
ron, ahova alig vetődik el a lámpák fénye. Itt, az árnyékban is sétál
tak és álldogáltak néhányan, persze csak fiatalok. Éppen átvágott 
volna a Gesztenye tér felé, amikor egyszerre csak egy párocska jött 
vele szemközt. Magas, karcsú fiú és egy kicsit dundi lány; még a 
sötétben is látszott, hogy félig gyerekek, akárcsak ő.



Először Paját ismerte meg, aztán Szamossy Klárit.
Itt, a homályban csak olyat ismer fel az ember, akinek nagyon 

sokszor látta már a mozgását. Semmi kétség, ők azok! Már csak azért 
is biztos benne, mert szintén felismertek Zsófit, Klári meg is 
hőkölt egy kicsit. Litániáról jöhetett, alighanem a székesegyházból. 
Imádságoskönyv és rózsafüzér lehetett a kezében, mert úgy tartotta, 
ahogyan ilyesmit szokás.

Ez... ez olyan különös volt, de annyira különös, hogy már nem 
is csodálkozott rajta. Mintha csak álmodná, mintha már látta volna 
együtt őket. Elsuhantak mellette némán, és ő egy kicsit utánuk né
zett, kedve lett volna nevetni, szívszakadva ugyan, de mégis. Hogyan 
kerültek ezek együvé? No, hát könnyen. Paja most Klárit nézte ki 
magának, hiszen eleget járt azelőtt ide a sétatérre, a lányokat lesni. 
Klárika elment a litániára, és Paja ücsörgött a templom előtt. Az is 
lehet, hogy Paja is elment a litániára, már csak unalomból is. Az is 
lehet, hogy Paja megfogadta: mindennap másik lánnyal kezd ki. 
Miért ne? Van elég lány a városban, és úgy látszik, mind bolond. 
Paja mindennap másik lányt kísérget, és a lányok azt hiszik, hogy 
szerelmes beléjük! Ez a játéka.

Elképzelte, hogy hazáig kíséri Klárit, még egy kicsit talán meg is 
állnak a kapuban, mielőtt Klári becsengetne. Paja talán tőle is meg
kérdi: „Maguk itt laknak? ” És Klári is azt gondolja erről, hogy 
valami szerelmi vallomás.

Ilyen volna a szerelem?
Közben oda is ért Irmusékhoz, végigkopogott az udvaron, és be

csengetett. Jó sokáig nem jött ki senki, aztán mégis. Maga Irmus. 
Elámult, és nagyon megörült, hogy Zsófit meglátta.

- Nohát. Úgyis egyedül vagyok itthon. A szüleim színházba mentek.
Hálóingben volt és pongyolában, az ágyból kelt fel. A nyakán még 

mindig ott a kendő, pedig már tegnapelőtt sem fájt a torka. Csak 
játszotta a beteget. Kinek? Hát senkinek, talán saját magának. Be
kötötte a torkát, pedig az a nyilazó kis istenke a szívét sebezte meg. 
No, hát a szívét nem kötheti be az ember.

Bementek a szobába. Irmus annyira örült, hogy még mindig nem 
kérdezte meg, hogyan került ide Zsófi ilyen szokatlan időben. Azt 
kérdezte, hogy éhes-e, és mindjárt elébe is tett egy kis tányért. Va
jas kenyér volt azon meg piros retek.
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- Tudod, honnan jövök? A régi temetőből - kezdte Zsófi, mind
járt a végén. - Pajával volt randevúm, de nem jött el. Hazudtam 
neked. Már csütörtök óta... Én is szerelmes vagyok belé.

Irmus az ágy szélére ült, onnan nézett nagy szemmel barátnőjére. 
Zsófi meg csak beszélt. Nem is volt nehéz elmondani. Inkább na
gyon is könnyű. Fájt, de nem annyira, mint amennyire jól is esett. 
És hát minek kellett volna sokat beszélnie? Történni igazában na
gyon kevés történt; annak egy részét Irmus is tudja. Amit nem tud, 
az csak annyi, hogy csütörtökön meglesték őt a Teréz utcában, az
tán este Paja hazakísérte a villamoson és a rövid úton, a Porcelán 
utcától a Meszes közön át. Az egész beszélgetésüket szóról szóra 
elmondta, az sem tartott tovább két percnél, még a gondolkodással 
együtt sem. Aztán befejezte azzal, amit az imént látott: Paja ma este 
Klárit kísérte haza.

Végezetül, amikor már mindent elmesélt, föltette Irmusnak is a 
kérdést, ami már kétszer is eszébe jutott ma este: hogy hát igazán 
ilyen volna a szerelem?

Elhallgatott, és várakozón nézett Irmusra. Mit szól?
Irmus pedig összecsapta a kezét, és nevetni kezdett.
- Szóval hát te is beleestél!
Vidámsága hirtelen átragadt Zsófira is. Pajkosan így válaszolt:
- Most már bekötheted az én torkomat is!
Irmusnak ez annyira tetszett, hogy tüstént felugrott, előkapott 

egy törülközőt, és racsavarta Zsófi nyakára. Masnira kötötte, jó vas
tagra. És közben folyton kacagtak, csak kacagtak. Hát hogyne! Elég 
volt, ha csak egymásra pillantottak, máris kitört belőlük a kacagás. 
A két rokkant! Ugyanabban a betegségben szenvednek. Szívgyul
ladásban.

- Tudod - mesélte Zsófi pukkadozva -, a mamád úgyis azt ta- 
csolta nekem, hogy legyek én is szerelmes... Vagy tegyek úgy, 
mintha az lennék. Kibe? - gondoltam én. Hát most itt van! Meg
van, hogy kibe! Paja úrba!

Paja úr? Ez jó! Nagyon jó! Ezen megint nevetni kellett egy na
gyot.

- Tudod, milyen ez a Paja? - mesélte Irmus egy kicsit később, 
amikor a nagy nevetéstől egy kis lélegzethez jutottak. - Olyan, mint 
a többi gyerek, amikor kiáll a napra, és tükrözést játszik... Fog egy
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tükröt, aztán a fényt belevetíti 
az emberek szemébe, hogy va
kuljanak. Nagyítóval még a ru
háját is ki lehet égetni valaki
nek. Igaz?

Igaz! Ez így van! Mit tehet 
arról a nap, hogy a gyerekek 
játszanak vele? No, ugye! A 
szerelem sem tehet arról, hogy 
ez a Paja éppen vele akar ját
szani. Fogja a kis tükrét, sze
relmet tükröz a lányok szemé
be, megvakítja vele őket, az
tán elszalad. Buta játék, de hát 
a fiúknak több ilyen buta játé
kuk is van. Ha hozzájutnak egy 
töltényhez, azt is megpróbálják 
szétszedni, még az újságban is benne volt nemegyszer, hogy a gye
rekek az apjuk töltényeivel megsebesítik magukat és egymást. Veszé
lyes, meg is ölhetnek vele valakit.

Most már megvan a válasz arra is, amit Zsófi az imént kérde
zett: hogy ilyen-e a szerelem csakugyan? Nem, nem ilyen! Azért, 
mert a gyerekek tükröznek vele, nem kell, nem is lehet eltakarni az 
égen a napot. A nap világít, élteti az egész világot, nélküle minden 
elpusztulna, sötétségbe borulna. A szerelem is ilyen hatalmas. És ha 
a nappal lehet játszani, miért ne lehetne a szerelemmel?

- Lehet bizony, csak éppen nem való.
- Aludj nálunk - ajánlotta Irmus. - És reggel együtt megyünk.
Zsófi egy kicsit gondolkodott. Otthon a mama majd azt gondolja,

hogy a nagymamánál aludt, a nagymama meg azt, hogy odahaza. így 
aztán alhat Irmuséknál is.

Lefeküdtek együtt Irmus díványára, és még sokáig beszélgettek. 
Majd néznek nagyot a Szabó szülők, ha a színházból hazajönnek, és 
itt találják őket együtt! De hogy mekkorát néztek, azt ők már nem 
tudták meg. Békésen szuszogtak egymás mellett, mire a szülők ha
zajöttek. Mindkettőjük torka be volt kötve. De hogy ez mit je
lent, azt nem tudta senki, csak ők.
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M A J Á L I S

Május elsejének reggelén Irmus és Zsófi már hajnali fél hatkor 
ott járt a szőlőhegyek között. Siettek a Donátus-kápolna felé.

Zsófinak tegnap este jutott az eszébe, amit egyszer a télen attól 
a sapkás kisfiútól, a bányatelepi Novák Laci kis barátjától hallott: 
hogy gyöngyvirágot a Donátus-kápolna mellett találhat az ember, 
és ott orgonát is szedhet, amennyit csak akar. Így aztán ma megint 
ott aludt Szabóéknál. hogy egészen korán elindulhassanak a májusi 
világokért. Már ő mostanában csak így él, három otthona is van, 
egy az Ótemető utcában, egy a Teréz utcában, egy pedig a Geszte
nye téren. Mint a csiga, hátán hordja a házát.

Irmus még nem is tud semmit arról a havas téli napról, hogy ő 
akkor meg akart halni. Még Novák Laciról sem mesélt neki. Pedig 
hiszen az volt az a nap, amikor őket kettőjüket kicsapták a polgá
riból. De hát győz az ember mindent elmesélni? No, most eljött 
ennek is az ideje. Noha az út meredek, és nehéz beszélni kapasz
kodás közben, nagyjából elmesélte, hogyan is volt. Annál is inkább, 
mert most már könnyű mesélni arról. Csupa virág és illat kö
rös-körül minden hegyoldal. De akkor? Csupa holt fehérség volt a 
világ, a behavazott fák csúcsán könyörtelenül csillant meg a téli nap
sugár.

Még azt is elmesélte, hogyan bukfencezett ő le a hegyoldalon, 
a kilátó alatt. Azt is, hogy milyen ügyetlen volt, nem mert a tal
pára állni, és az a kisfiú húzta fel, akinek máig sem tudja a nevét.

- Tudod - emlékezett szuszogva -, még te is eszembe jutottál. 
Hogy mennyivel jobb tornász vagy, mint én... Te biztosan nem 
szorultál volna azoknak a fiúknak a segítségére.

- No - felelte erre Irmus nagylelkűen -, te meg jobban fogal
mazol.

A Donátus-kápolna egészen kicsi. Fából épült tornyocskája van, 
benne harangocska, alig nagyobb egy kolompnál. Körülötte jószagú
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vadvirágok nyíltak, de gyöngyvirágot, azt egyelőre nem láttak se
hol.

- Az az árnyékosabb helyet szereti - vélte Irmus, és körülnézett. 
Orgonát, azt láttak mindenfelé, végig az út mentén, csupa orgona
sövény az egész környék, azt nem lesz gond szedni, bicskát is hoz
tak magukkal. Hanem most előbb a gyöngyvirágot akarták felku
tatni. Irmus karján kis kosár, abba teszik majd a gyöngyvirágot, 
hogy friss maradjon. De hol keressék? Irmus még bele is szimatolt 
a levegőbe, hogy talán megérzi az illatukat. De hiába! Volt ott any- 
nyiféle illat, ki tudja abból kiszűrni éppen a gyöngyvirágét? A sok 
mézes vadvirág mintha egyenesen húgocskájára, a gyöngyvirágra vi
gyázna. Csak azért is vadul illatozott, hogy eltakarja illatával - 
mint valami mesebeli függönnyel - a gyöngyvirágok lelőhelyét.

- Biztos, hogy a Donátus-kápolnát mondták? - kérdezte Irmus.
- Biztos hát!
- Valakitől meg kéne kérdezni...
De nem volt a közelben senki, egy lélek sem. Ha a darazsak és 

méhek beszélni tudnának, azok talán elárulnák, hol lakik Gyöngy
virág hercegkisasszony.

Egy öregember jött elő a kápolna mögül, kapával a vállán.
- Bácsi - kérdezte Irmus -, hol van itt gyöngyvirág?
A bácsi gyanakodva és barátságtalanul mérte végig őket.
- He?
-- Gyöngyvirág - ismételte Irmus.
De a bácsi nem értette, süket volt. Fejét csóválta és elballagott, 

így hát hozzáfogtak, hogy orgonát szedjenek. Ha nincs gyöngyvirág, 
akkor nincsen. Mit lehet tenni? Az időt nem tölthetik. Nyolc órára 
ott kell lenniök az iskolánál, ott a gyülekező a májusi felvonulásra. 
Még a kapura is feltűznek néhány csokor orgonát, frisset, mert ami
vel tegnap feldíszítették, már biztosan meghervadt egy kicsit.

- Szedünk vadvirágot - ajánlotta Irmus. - Az is szép.
Zsófi azonban nem nyugodott bele ilyen könnyen a kudarcba. 

Szép a vadvirág, az igaz. Jó, szedjünk vadvirágot is, ő nem bánja, 
de hogyan térjünk vissza gyöngyvirág nélkül május gyönyörű ünne
pén? Abbahagyta az orgonaszedést, odafutott a kápolna rácsos aj
tajához, bekukucskált a parányi szentélybe. Jól sejtette! A csipkés 
terítővel borított csöpp oltáron sűrű sor gyöngyvirág illatozott. És
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még a kövezeten is volt belőle, amit erre járó hívek csak úgy be
dobtak, hódolatuk jeléül. Hát ha a kápolnába jutott, akkor kell jut
nia a gyöngyvirágból a május elsejének is! Ha a hívők gyöngyvi
rággal hódolnak, akkor ők is megtisztelik azzal a munkások ünne
pét, hogy gyöngyvirágból fűznek füzért az iskola kapujára. Kell itt 
valahol gyöngyvirágnak lenni, nem is kevésnek!

- Te csak szedd az orgonát, én még egyszer körülnézek - kiáltotta 
Irmusnak, és elindult egy mély úton, ami a szőlők között lefelé ve
zetett, az ellenkező oldalon, mint ahol ők feljöttek.

- Ne menj messzire! - kiáltotta utána Irmus.
Húsz lépést sem tett a magas partok között, amikor egyszerre 

csak füttyögcst hallott. Valamiképpen ismerős füttyögetést. Körül
nézett, senkit nem látott. Ám egyszerre csak félrehajlott egy bokor 
odafent a part tetején, és Novák Laci nevető feje bukkant ki a le
velek közül.

- No, mi az, ide jöttél a gyöngyvirág szagára?
Megörült Zsófi, mintha az édes testvérével találkozott volna.
- Éppen arra. Eltaláltad...
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Laci kilépett a bokorból, és leugrott az útra. Hosszú bot volt 
nála, az telis-tele kötözve szép rendbe szedett gyöngyvirággal.

- Add nekem - mondta Zsófi mohón.
- Hogyisne - felelte barátságos hetykeséggel Laci. - Mássz föl,, 

és szedj magadnak. Van még ott, ahol ez volt.
- De nem tud ám felmászni! - rikkantott valaki odafönt, és 

ugyanabban a bokorban, ahonnan Laci leugrott, kis pajtásának ne
vető arca bukkant fel. - Hát nem emlékszel? A télen is négykézláb 
mászott a hegyoldalon!

Hát ez a tökmag is itt van? De itt ám! És még hányan! Ahogv 
Zsófi felnézett, a kicsin kívül még három fiút látott, ott sorakoztak 
mind a parton, és őt nevették. Imre is közöttük volt, az a vad pil- 
lantású gyerek, aki a télen velük járt fát lopni. De hol volt 
már az a vad tekintet? Hiszen május van, május. Mindegyik 
botot tartott a vállán, némelyik kettőt is. És véges-végig tele gyöngy
virággal.

- Eladni szedtétek? - kérdezte irigykedve Zsófi.
- Azt már nem - felelte büszkén Laci. - Bányatelepen is május el

seje van. No - tette hozzá váratlanul -, itt van, nesze - és a maga 
virággal telikötött botját mégiscsak Zsófinak nyújtotta. - És más
kor korábban keljél fel, ha gyöngyvirágot akarsz szedni. Te topa!

Egyet rugaszkodott, aztán ügyesebben, mint a mókus, egyszerre 
csak megint fent volt a parton, eltűnt a bokrok mögött. Biztosan 
másik vesszőt vág magának, és teleszedi gyöngyvirággal.

Zsófi örült is a gyöngyvirágos vesszőnek, a tündéri ajándéknak, 
nem is. Hiszen Laci topának nevezte. Akárcsak a bátyjai valaha. 
Röstellte, hogy ilyen tehetetlen és ügyetlen. Kinevetik a fiúk. És 
egyszerre csak kiabálni kezdett.

- Irmus! Iirmuus! Gyere hamar!
Vissza is szaladt néhány lépésnyire, a kápolnadomb felé, hogy 

Irmus biztosan meghallja a segélykiáltást, jöjjön hamar, és mentse 
meg a lányok becsületét. Irmus fel tud menni a partra... Biztosan 
fel tud menni!

Futott is Irmus lélckszakadva. Csak nincs valami baj?
Nincs, mi volna... Itt vannak a bányatelepiek... Gyorsan fel 

kell mászni a partra. Szerencsére Irmus hamar átlátta, mi a helyzet. 
Hiszen nem volt nehéz! És most ámulhattak a fiúk! Irmus ledobta



kosárkáját, ledobta a már megszedett orgonacsokrot, egy kicsit hát
rált, aztán nekifutott, elkapott egy mogyoróágat, és huss, már fent 
is volt a parton.

- Dobd fel a kosarat -- szólt le Zsófinak. Ügyesen elkapta, aztán 
eltűnt a szeme elől. A többi fiú is eltűnt. Zsófi egyedül maradt lent 
az úton.

Büszke volt és boldog, hogy Irmus így helyreállította a női nem 
becsületét, de aztán hirtelen unatkozni kezdett idelent, és félénken 
felfelé pislogva, azon tűnődött, hogy mégis hogyan juthatna oda fel. 
Vidám kacagást, kiáltozást hallott odafentről. Biztos, hogy a fiúk is 
segítenek a kosarat teleszedni, miért ne? Hiszen nekik már van elég. 
Csak ő álldogált itt tétlenül és árván, kimaradt a legjobb mulatság
ból. Igaz, ha jól meggondoljuk, az ő érdeme, hogy végül mégsem 
kell gyöngyvirág nélkül visszatérniük. Irmus már belenyugodott 
volna, ő nem nyugodott bele, és ezek a bányatelepiek is az ő bará
tai. Hanem azért hogy ő egyetlen szál gyöngyvirágot se téphessen 
le...

A hangok távolodtak. Úgy látszik, a virágszedők beljebb mentek. 
Most egyedül van, megpróbálhatná a dolgot, ha nem sikerül, nem 
látja senki. A gyöngyvirággal telikötött botot, Laci ajándékát, óva
tosan az út szélére, a pázsitra fektette. Annak ott nem lesz bántó- 
dása, még jót is tesz neki, mert harmatos a pázsit. Aztán nekifo
hászkodott. Hiszen a kutyafáját, ha Irmusnak sikerült, miért ne si
kerülne neki is?

Hátrált egy kicsit, aztán nekifutott. Hiszen nem olyan meredek az 

: a  part! Sikerült is a feléig lendületből feljutnia, egy ágat is elkapott, 
csakúgy, mint Irmus. Hanem aztán vége volt mindennek! Ott állt 
a part közepén, a mogyoróbokor ágába kapaszkodva. Cipője jól bele- 
süppedt a part homokos oldalába, le nem csúszhatott, de fölfelé sem 
tudott kapaszkodni. A patt tetejét nem érte el a kezével; a mogyoró
ág meg jó volt biztonságnak, de ha egész súlyával rácsimpaszkodik, 
akkor kiszakad. Egy negyvennégy kilós lányt nem bír el. Vagyis se 
le, se föl! No, most aztán... Kiáltson segítségért? Azt már nem.

Az a baj, az a nagy baj, hogy nagyobb lendületet kellett volna 
venni a nekifutásnál. Ha leugrana, és újra mepróbálná...

És miért ne? Utóvégre ma május elseje van. Hogy mi köze annak 
ehhez? Nagyon is sok. Május elseje csak egyszer van egy évben. Az
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ember legalább május elsején ne legyen olyan gyáva. Mi lesz, ha 
visszajönnek a többiek, és meglátják őt itt a patt oldalában? Lehet, 
hogy holnap és holnapután, a jövő héten újra gyáva lesz és topa, 
de ma, május elsején nem akar az lenni.

Elengedte a mogyoróágat, leugrott. No, ugye, nem tört el sem
mije! Nekibátorodott, újra nekifutott, most szerencsésen elérte a 
part tetejét. Igaz, hogy evickélve, nem olyan sikkesen és ügyesen, 
mint Irmus, de feljutott.

Ritkás, fiatal cserjés borította a dombtetőt, közötte keskeny, ár
nyas ösvény kanyargott. Az út mellett kétoldalt kis zöld kardok, 
csupa gyöngyviráglevél. Innen már leszedték a virágot. A gyerekek 
amarra beljebb vannak, csak a hangjukat hallotta, utánuk indult. 
Az ösvény balra kanyarog, a lenti mély utat követi.

Aztán megállt, fölfedezett egy még keskenyebb kis ösvényt, azon 
indult el, és szerencséje volt. A bokrok között, egy kidőlt kerítés 
romjai körül csak úgy csengetett, csilingelt a sok gyöngyvirág. Va
laha valami kert lehetett itt, ki tudja, kié^ Talán valami nagy úré, 
talán csak szegény vincelléré. A gyöngyvirágok kövérek, nagyok, 
rugalmas szárúak voltak. Szapora a szedésük. Zsófi felcsípte a kö
ténye két sarkát, abba rakta. Majd néznek nagyot a többiek, ha meg
látják egy kötény gyöngyvirággal!

Hallotta a hangjukat, most közelebbről, alighanem jönnek már 
visszafelé, de még szedett és szedett, nehéz volt azt abbahagyni. Hi
szen úgyis elhervad itt a szárán. Aztán a nevét kiáltották, akkor 
visszakiáltott: - Itt vagyok! Megyek mindjárt!

Laci és Irmus utána jöttek.
- Elég lesz már - mondta Irmus, és mutatta a kosarat. Telis-tele 

volt az. Hiszen valamennyien szedték. - Nem tudjuk miben haza
vinni.

De Zsófi még mindig szedte.
- Majd hazaviszem a kötényemben.
- Hogyan jöttél fel? - érdeklődött Laci.
- Két szúnyog hozott fel rúdon - felelte hetykén Zsófi, ahogy 

egyszer a bátyjától hallotta.
- De hogyan mégy le? - jegyezte meg Irmus. - Még ugrani se 

tudsz, a kötényedben azzal a sok virággal.
Hogy ő a virággal nem tud leugrani? Miért, hát virág nélkül talán
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tud? Még szerencse ez a sok virág a kötényében, legalább ráfog
hatja, hogy amiatt nem ugrik.

- Majd lekísérlek körül - ajánlotta lovagiasan Laci. - Én isme
rem a járást.

Irmus visszament a partra, ők ketten pedig áttörtek a cserjésen. 
Laci ment elöl, félrehajtotta az ágakat, visszakerültek a kápolna 
felé. No, gondolta Zsófi, ha az eszébe jut, akkor fel is jöhetett 
volna erre.

- Te Laci - szólalt meg, ahogyan a cserjésből kiértek voltál 
te már bányában?

- Hát már hogyne lettem volna! - felelte az, és megállt.
- Én is szeretnék egyszer bányába menni.
- És nem félnél?
- Nem én. Levinnél egyszer?
- Az altárón - felelte Laci, egy kicsit elgondolkodva. - Mert a 

kassal nem visznek le idegent, az biztos.
Zsófi nem tudta, mi az az altáró, de nem merte megkérdezni.
- Ma délután - nézett kérőn a fiúra. - Felvonulás után. Kime

gyünk a barátnőmmel.
- Hát én nem bánom - felelte Laci. - Csak aztán ne nyafogjatok. 

Mert az altárón sokat kell ám gyalogolni.
- A föld alatt?
- Hát hol? Persze hogy a föld alatt. Ha éppen azt akarod, le

viszlek én a negyedik szintre is. Az négyszáz méterre van.
- A föld alatt?
- A föld alatt!
Zsófi nem mert tovább kérdezősködni, pedig egyáltalán nem tudta 

elképzelni, hogyan lehet gyalogolni a föld alatt.
- Háromra ott leszünk - mondta. - Tudod, hol laknak Kék Ibiék? 

No, hát ott találkozunk.
- Ibi is jön?
- Azt már nem tudom.
- De épp ma? - tette föl a kérdést Laci. - Amikor majális lesz 

Bányatelepen?
- Máskor én nem mehetek. Meg aztán a föld alatt is lehet ma

jálist tartani. Vigyél le bennünket, Laci!
- No, jó. Csak meg ne bánd - egyezett bele a fiú, és elindult a
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mély úton szaladva. - Nem lesz az olyan majális, mint gondolod!
Csak amikor már elbúcsúztak a fiúktól, és hazafelé indultak sietve, 

akkor avatta be Zsófi nagy tervébe Irmust. Tudta ő azt úgyis, előre 
és biztosan, hogy barátnőjének is tetszik ez a dolog. Hiszen... még 
az is lehetséges, hogy ők lesznek az első nők, akik lekerülnek a bá
nyába. Zsófi Kék Ibiéktől tudja, hogy nőket, de pláne lányokat, nem 
engednek le oda. Igaz, nem is akarnak menni, eszükbe sem jut.

Irmus csakugyan megörült a tervnek. No, ennél érdekesebben és 
izgalmasabban meg sem ünnepelhetnék a május elsejét. Ez valami... 
különleges! Nem mindennapi. Kirándulni már voltak, most követ
kezik a felvonulás, azután pedig leszállunk a föld mélyébe mint fel
fedezők. Csakis azon tanakodtak egy kicsit, hogy megmondják-e 
otthon vagy sem. Azt, hogy Bányatelepre mennek ki, okvetlenül 
megmondják. Ami magát a bányát illeti, azzal ráérnek. Majd úgy 
mesélik el este, mintha ott jutott volna eszükbe.

Háromnegyed óra a Donátus-kápolnától lefelé a Domonkos térig. 
Negyed nyolckor értek az iskolába. Zsálya bácsi, a pedellus kint 
állt a kapuban. Ahogy meglátta a lányokat a sok virággal, rögtön 
behívta őket a konyhájukba, ott kötözték csokorba. Zsálya néni még 
raffiát is adott hozzá. Mire a tanárok és diákok gyülekezni kezdtek, 
nyolc óra tájban, Irmus sorra osztogatta nekik a csokrokat. Azok 
meg örültek neki, szagolgatták. Olyan volt ez a virágosztás, mint 
valami májusi jóreggelt.

- Nocsak! Az iskola üdvöskéi! - mondta maga az igazgató úr, 
Vadady Ágoston, és a lányok gyöngyvirágát egyenesen a gomblyu
kába tűzte.

Az orgonát Zsálya bácsi feltűzködte a kapura, a zászlók köré. Az 
övék volt a legszebb kapu az egész Domonkos téren.

Megérkezett Szabó tanár is. Irmus, ez a gonosz csont, csak ugyan
akkora csokrot adott neki, mint akármelyik másik tanárnak vagy 
diáknak.

- Nincs protekció! - mondta pajkosan.
De Zsófi kifogott rajta, mert ő is adott egy csokrot.
- Ez nem igazság! - méltatlankodott Irmus.
- Csakhogy én ezt nem a tanárnak, hanem a főszerkesztőnek 

adtam. Ha két munkája lehet, miért ne lehetne két csokor gyöngy
virága? - felelte Zsófi.
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Jöttek az osztálytársak is. Bohus a csokrot ügyesen a sapkája 
mellé tűzte, és megkérdezte, hol vettek ennyi rengeteg sok vi
rágot. És amikor a lányok megmondták, hogy kora reggel a Do- 
nátus-kápolnánál voltak érte, Bohus azt mondta, egy kicsit sértő
dötten:

- Miért nem szóltatok? Mi is elmentünk volna, hogy segítsünk. 
Akkor még többet hozhattunk volna.

Ebben van igazság. Irmus és Zsófi összenézett. Aztán Zsófi azt 
mondta:

- Legközelebb szólunk nektek is.
- Mikor? Jövő május elsején? - kesergett Bohus.
- Majd rendezünk egy nagy kirándulást - szólt közbe Bors tanár 

úr, az osztályfőnökük, mert hallotta a kis szóváltást.
Kint a téren felharsant a térzene. Lassan elfogyott a virág is Zsó

fiúk kosarából. A Király utcából, a Bertalan utcából, mindenünnen 
zászlókkal özönlött a nép a térre. A gimnazistáknak sehova se kel
lett volna menniök, hiszen helyben voltak. Hanem azért, hogy ők 
is felvonuljanak, a tanárok sorba állították a népet osztályok szerint 
az iskola előtti széles gyalogjárón. Elöl a legkisebbek, hátul a leg
nagyobbak. Zsófi és Irmus ott álltak rendes helyükön, osztálytár
saik között. Mégsem az elsősök vezették az iskolát. Utoljára a 
tornatanár, Asztalos Gyula bácsi kivezette a kapun fehérbe öltözött 
kis csapatát, az iskola legjobb tornászait, ők álltak az élre. Leges
legutoljára pedig megjelent az iskola fúvószenekara, csupa felsős
ből. A zenészek középen foglaltak helyet, a negyedik és ötödik osz
tály között. Rázendítettek. Most már indulhatott a menet! Indult is. 
Felvonultak a belvárosi templom oldala mellett, bekanyarodtak a 
csöndes és előkelő Kanonok utcába. Harsogott a zene, csattogott a 
sok láb. Noiszen, te szegény Kanonok utca! Itt csupa magas rangú 
pap lakik, kosaras ablakú, vastag falú, zárt kapus, rézcsatornás ház
ban. Persze hogy csukva volt minden ablak! De a járókelők moso
lyogva csodálták őket. Végigvonultak a Zárda utcán is, aztán a 
sétatéren, körüljárták a Gesztenye teret, utána kikanyarodtak a kes
keny, forgalmas Barát utcába. Itt villamos is jár, erre mennek a ko
csik a huszárlaktanya felé. Illetve csak mennének, de most még dö
cögni sem tudnak, a gimnazisták négyes sorokban masíroznak az 
utca közepén.

268



Mennyi diák! Pedig a diákok közül sem jött el mindenki. A má
sodikosok közül például otthon maradt Salac és baráti köre, és nincs 
itt Paja sem. No és kinek hiányzik? Senkinek. Az ő bajuk, ha nem 
jöttek el.

Mire visszatértek a Domonkos térre, az már telis-tele volt ember
rel és zászlóval, zenével és virággal. Száz és száz gyerek bujkált a 
hullámzó embererdőben, a kicsik bújócskát játszottak a sorok kö
zött Aztán egyszerre csak egy recsegő motorú, kétfedelű, morgó 
repülőgép szállt lassan a tér fölé. Alulról jött, a lóversenytér felő!, 
biztosan ott szállt fel. Zsófi akkor látott életében először repülőgépet, 
akárcsak - néhány katonaviselt kivételével - a téren összegyűlt sok 
ezer ember is. Minden arc felfelé fordult, a májusi égre, ahol az a 
recsegő, kettős szárnyú kis csoda keringett. Az ámulat és öröm ha
talmas sóhaja szakadt föl a tömegből. Lám, hát igaz! A huszadik 
század csodája. Repül az ember! Akárki ü1 benne, az a repülős, ha 
idős, ha fiatal, most az egész emberiséget képviseli, ö bizonyítja be. 
hogv igenis megvalósult az emberiség évezredes álma. Meghódítottuk 
a levegőt! Megtanultunk repülni. Nagyon, de nagyon illett ez a re
pülő ehhez a május elsejéhez. Ha repülni is megtanult az ember, ak
kor mit ne tanulna meg? Akkor a többi álmunk is megvalósul egy
szer, hogy minden ember boldog legyen, szabad és vidám.

A kis repülő kört írt le a tér fölött, aztán mintha ezüstpelyhek 
villantak volna körülötte a napfényben. Röpcédulákat szórt. Áhítat
tal és kacarászva leste mindenki, hogy a röpcédulák leérjenek. Li
begtek, inogtak sokáig, végül mégiscsak elérhetővé váltak. Sokan a 
fiatalabbak közül fel-felugrottak értük. A gimnazisták is felugrot
tak. Zsófiék közelében az elsőt egy hosszúra nőtt ötödikes fogta el, 
és hangosan olvasta, ami rajta állt:,, Éljen az első szabad május! "

A felvonulás után Irmus elkéretőzött az édesapjától. Hogy hadd 
menjen el ő most Zsófival, és hadd maradjon vele egész nap. Majá
lis van a Porcelán-ligetben, ez egy. Délután kimennének Bányate
lepre, mert meghívták őket ottani barátaik, és ott is majális lesz, 
ez kettő. Ha este nagyon későn érnének haza, akkor ott is alszik 
Jakabéknál, ne aggódjanak Mert ha besötétedik, tűzijáték is lesz a 
Rekettyén, azt is szeretnék megnézni. A Rekettye tágas fennsík a 
hegyek között, népszerű kirándulóhely, forrás is van ott meg várro
mok, onnan, a romok közül lövik fel a tűzijáték rakétáit. És a Re-
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kcttye is sokka! közelebb van Zsófiékhoz. Már tudniillik a lányok 
szerint.

Szabó tanár mosolygott.
- Hogy a Rekettye hova esik közelebb, azon vitatkozhatnánk - 

jegyezte meg jókedvűen. - De jó, nem bánom, csak menjetek, mu
lassatok.

Mentek is. Hiszen már tizenegy óra van, és mire elég egy ilyen 
nap? Ami eddig történt - a hajnali kirándulás a Donátushoz, a ta
lálkozás a bányatelepi fiúkkal, a felvonulás, a repülőgép és minden 
egyéb más három napra is elég lenne örömnek, de a mai nap nem 
volt olyan. A mai nap a tavaszi napok koronája. Mennél tarkább 
drágakövekkel rakják ki, annál jobb. Ki sokallaná a drágakövet?

A Színház téren mindjárt összefutottak Antival és néhány barát
jával. Oda igyekeztek, ahova ők-, a Porcelán-ligetbe. Lesz ott olyan 
hintázás, céllövészet, labdázás, körhintázás, hogy tízszer is beleszé
dülhet az ember.

Ilyen csodás napon miért mennének haza ebédelni? Inkább haza
futottak, rávették Jakab mamát, jöjjenek ki ők is, van elég hely a 
tó partján, csak egy pokrócot kell leteríteni, ebédelhetnek ott is. Hi
szen nem nehéz azt az ebédet oda kivinni, ott feltálalni! A levest 
majd eltesszük estére, a levesen kívül pedig mi van? Jókora lábas 
galuska, kevés tojással, sok gyönge salátával. ízlik az azért. Ha ke
vés is a tojás a galuskán, azért sincs sápadt színe, mert barna liszt
ből főzte a mama. Két hónapot kell még kihúzni az új termésig.

- Hát a pecsenyét hova sikkasztotta, édesanyám? - ingetkedett 
Józsi, mert hiszen ők is kijöttek Ilonkával.

- Minek az teneked? - csípett vissza a mama. - Hiszen nem dol
gozol, te csak politizálsz! Azt meg rántott levesen is győzöd!

Tréfa volt ez, de azért egy kis fullánk is akadt benne. A mama 
még most is felhánvtorgatta: miért nem ment vissza Józsi a kemencé
hez, akkor jobban élnének.

- No, megálljon - mosolygott Józsi, egy kis tavaszi bánattal fiatal 
arcán. - Majd sütne még maga nekem rétest, ha megint elmegyek 
katonának.

- Katonának? - csodálkozott a mama.
- Hát alighanem úgy fordul - komolyodott el Józsi, és ifjú fele

ségére pillantott.
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Zsófi is Ilonkára, Ilonka hamvas arcára nézett, és eszébe jutott 
az a csöndes és fényes eskü ott a bányatelepi úton.

Úgy igaz minden szó, ahogyan azt akkor Józsi mondta. Május 
elseje van, zene szól, forog a körhinta, repül a szalag a lányok ha
jában, de azért... nem adják ingyen az új világot. Józsi piros arca 
megsoványodott, megkeményedett egy kicsit az elmúlt hetek alatt. 
Jöhet még nagy vihar, alighanem jön is. Hall ő sok mindent odabent 
a szerkesztőségben is. Hiszen a földnek csaknem minden országában 
még most is az urak vannak hatalmon. Csak Oroszországban nem. 
De még Oroszországot is megtámadták. A mi kis országunkat kö
rös-körül ellenség gyűrűje szorítja. Hogyan tetszene az a külföldi 
uraknak, hogy nálunk a nép uralkodik? És nemcsak az országot, még 
ezt a kedves, májusi Porcelán-ligetet is körülfogja az ellenség. Sokan 
gyűlölnek minket, olyanok, mint Szamossyék, a lila öves papok a 
Kanonok utca kosaras ablakú házaiban. Mater Marcella és még so
kan mások. Még a kis Salac, a cserkész is gyűlöl minket. És Józsi 
mondta, hogy kint falun a gazdag parasztok mennyire acsarkodnak 
ránk. Aztán vannak olyanok, mint a doktor úr például, aki csak 
játssza a szocialistát, de igazában az urakhoz húz. Épp a napokban 
hallotta a szerkesztőségben, hogy a doktor úr magas állást tölt be 
a Városházán, és egyebet sem tesz, mint a volt urak érdekében ügyes
kedik.

Van, van ok arra, hogy Józsi piros arca megkeményedjék és meg
fogyatkozzék. Van oka Ilonkának, hogy lehajtsa azt a szép fejét, és 
csendesen, titokban megsimogassa Józsi kezét. Ki tudja, hogy med
dig simogathatja? Még a mamának is van oka arra, hogy féltse a 
nagyfiát. A mamát is meg lehet érteni. Ha Józsi a kemencénél dol
gozna, nem kéne tartania a mamának az urak bosszújától. így meg 
lám csak, Józsi újra katonának készül. Vöröskatonának. Ki tudja, 
mennyi szenvedés, mennyi vér kell még ahhoz hogy... hogy a má
jus, a mi májusunk örökre itt maradjon közöttünk?

Jobb is, hogy már kora délután kimennek Bányatelepre. Elég volt 
délelőtt a játékból, virágból, szórakozásból. Az élet nem csupa mu
latság, de nem ám! Hát akkor legyen a május elseje is olyan, mint 
az élet. Gyerünk a bányába, nézzük meg egyszer azt is, mi van a 
föld alatt.

A mama egy kicsit zsörtölődött, hogy most már megint Bánya



telepre akarnak menni. Miért, hát itt nem elég jó nekik? Nem volt 
elég a majálisból? Nem mondhatták meg, hogy ők most a bányába 
mennek majálisra, hiszen akkor biztosan nem engedte volna el őket. 
így csak zsörtölődött, az pedig nem veszélyes. Apa is, Józsi is párt
jukat fogta. Csak hadd menjenek, hadd ismerkedjenek, barátkoz
zanak a bányatelepiekkel. Józsi még tiszteltette is Kék Ibikét. Mert 
hiszen azt gondolták, hozzájuk mennek.

Két órakor indultak el, mindjárt a tóparti ebéd után. A ligeten 
mentek végig. Most egy kicsit csöndesebb minden, leállt a körhinta, 
a hajóhinták közül is csak egy van munkában. Sokan hazamentek 
ebédelni, vagy pedig a fűben hűsölnek, falatoznak, mint Jakabék. 
A körhintás ember is levest kanalaz egy ócska bögréből.

A céllövölde előtt ismerős alakok ácsorogtak: Szilvási Paja meg 
az a sárga kabátos barátja.

- No, lám csak, hát ők is előkerültek! Ki akarják venni részüket 
a május örömeiből. De céllövöldére, úgy látszik, nincs nekik pén
zük.

Vasárnap este óta, hogy Zsófi mindent elmondott Irmusnak, és 
ott aludt Szabóéknál, nem beszéltek Pajáról. Még az iskolában is 
úgy tettek, mintha észre sem vennék. Ez nem is volt olyan nehéz, 
mert Paja is úgy tett. Ügy látszik, megunta már a két lányt, aki 
mindig ott ül az osztályban, talált újat magának, Szamossy Klárit, 
vagy még újabbat, akitől nem is tudnak. Hiszen azóta már négy nap 
telt el, és ők most már kiismerték valamennyire ezt a fickót. Lehet, 
hogy most éppen Klári búsul utána, ő a soron levő elhagyott meny
asszony. Talán ez a Paja nem is mer ugyanahhoz a lányhoz kétszer 
odamenni? A titokzatos hallgatásával, átható nézésével csak egy
szer ér el hatást, másodszor már beszélni is kéne valamit, olyat, ami
nek értelme is van, és ott már alighanem csődött mond a tudo
mánya. Igen, amióta megbeszélték egymással ezt a Paja-ügyet, mind
ketten sejtik, hogy ez a fiú még tán butább, mint amilyennek eleve 
gondolták. És még félhet is a lányoktól. Vagyis inkább attól fél, 
hogy a lányok kiismerik, hogy kiderül a nagy butasága.

Egyszerre vették észre, és meglökték egymást a könyökükkel, 
aztán összenevettek felszabadultan. Most, hogy ketten voltak, egy
szerre elmúlt Paja varázsa, ami külön-külön annyira megkínozta 
őket.
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Paja is észrevette őket, ő is meglökte könyökével sárga kabátos 
barátját, aztán köszönt is nekik, diáksapkájához emelte a kezét. Ir- 
must erre elfogta a felszabadult pajkosság, és ahogy elmentek a cél
lövölde előtt, odakiáltotta:

- Szervusz, Szilvási!
Gyorsan elhúztak mellettük, de szerencse is, hogy hátat fordít

hattak, mert Zsófi ezt már nem bírta tovább, majdnem kipukkadt a 
nevetéstől, No, hát ez a szervusz, ez megért mindent! Hiszen Paja 
magázta mindegyiküket, előkelően, amint az egy ilyen titokzatos és 
rejtelmes lovaghoz illik. Irmus meg egyszerűen rákiabál, mint akár
melyik osztálytársukra. De hát nincs igaza? Hiszen igazában osztály
társuk, nemde? Eleget hallják a nyögését az osztályban, amikor a 
táblához hívják. És ha tegezik Bohust, ha tegezik még Salacot is, 
akkor miért ne tegeznék ezt a málészájú Paját? Ettől talán észhez 
tér egy kicsit.

Ahogy a ligetből kiértek, vissza is lestek. Pajáék most is ott áll
tak a céllövölde előtt, utánuk bámultak és tanakodtak. No, hát 
most tanakodhatnak. Most az egyszer nem ő lepte meg a lányokat, 
hanem a lányok őt.

Aztán hirtelen el is feledkeztek Pajáról. Irmus azt kérdezte, 
honnan vesznek majd lámpát, hiszen odalent a bányában sötét 
van.

- Légy csak nyugodt, Laci gondoskodik arról - felelte Zsófi. - 
Ha ő egyszer azt mondta, hogy levisz, akkor levisz.

Aztán találgatták, Ibike jön-e velük. Zsófi azt jósolta, hogy nem, 
semmi esetre. Több okból sem. Ibikét ez nem érdekli, őneki nem 
újság a bánya. Miért ne volna újság - vetette ellene Irmus -, hi
szen még ő sem látta! Nem, de itt az a szokás, hogy a nők nem 
mennek le a bányába, és Ibike már ebben nőtt fel, ezt sulykolták a 
fejébe. A szülei nem engednék, és őneki nem olyan könnyű eljönni 
hazulról, hiszen megláthatja valaki, megmondja a szüleinek, az
tán lesz kapsz. Ha más nem, a sok kis testvére közül valamelyik 
a nyomukba szegődik, és befújja otthon, hogy Ibike a bányába 
ment.

No, jó, majd meglátjuk. Irmus azért még nem tett le arról, hogy 
rábeszéli Ibikét, nézze meg egyszer ő is, hol és hogyan fejtik a sze
net. Ne legyünk mi, lányok és nők, mindenben olyan másfélék, mint



a férfiak. Irmusnak az a véleménye, hogy egy lány lehetőleg ismer
jen meg, tanuljon meg mindent, amit egy fiú megtanul, ne marad
jon el mögöttük.

Irmus aztán előhozta Láng Boriskát, az ő régebbi legjobb barát
nőjét. Már hetek óta nem látta, mert Boriska meg falusi lány, egy 
férjes nővérénél lakik itt a városban, de most biztosan hazament, 
hogy a zárdában nincs tanítás. Egy határmenti faluban lakik, közel 
a Drávához. Oda is elmehetnének egyszer vonattal, egyrészt, hogy 
Boriskát meglátogassák, másrészt, hogy ott is körülnézzenek. Falun 
is sok érdekesség van, nemcsak a bányában.

- Te mi akarsz lenni? - kérdezte Zsófi.
- Világutazó. Vagy újságíró - felelte Irmus elgondolkodva. - 

Bejárnám az egész világot, hogy megtudjam, hogyan élnek az em
berek. Nincs annál érdekesebb.

- És megírhatod az újságban — hagyta jóvá Zsófi.
- Neked nincs kedved? - érdeklődött Irmus.
- Én tanárnő leszek - szögezte le szilárdan Zsófi.
- Nyáron azért utazhatsz - beszélte rá Irmus. - Édesapám is járt 

külföldön, amíg nem volt háború.
- Lehet - hagyta rá Zsófi. - De azért még itt is sok minden van, 

amit nem láttunk.
Már elmaradt mellettük a Kokszoló sok fekete kéménye, a vil

lanytelepen is túljutottak. A vasúti töltésen, éppen, amikor elhalad
tak volna alatta, egy mozdony futott végig nagy sípolással, vörös 
zászlócskák és egy nagy vörös csillag volt a mellén. Megálltak, néz
tek utána, és akkor, ahogy újra elindultak volna, észrevették, hogy 
Paja és a sárga kabátos baktat utánuk a szén poros, néptelen úton. 
Irmus nézett véletlenül hátra, ő vette észre őket.

- Oda nézz! - figyelmeztette Zsófit. - Ezek megbolondultak.
- Menjenek a csudába! - tört ki mérgesen Zsófi. - Mit akarnak?
- Ha ők azt tudnák! - jegyezte meg Irmus, szintén dühösen. De 

azért nyugodtabban fogta fel a dolgot, mint Zsófi. — Mit törődsz 
velük? Menjünk, majd lemaradnak.

Elindultak hát újra, önkéntelenül is sokkal gyorsabban lépegetve, 
mint eddig. Pedig éppen a kaptató következett, és melegen sütött 
a nap. Ha felérnek a dombra, jobb kéz felől meglátják az akna pi
ros téglás épületét.
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- Jönnek még? - kérdezte Zsófi kisvártatva, és megtörülte a hom
lokát, mert érezte, hogy megizzadt egy kicsit.

- Mit tudom én - felelte Irmus, mert nem volt kedve hátranézni.
- Mit rohansz annyira? Nem kell törődni velük, már mondtam.

- Igen, de mit lógnak utánunk? - fakadt ki Zsófi. - Nem aka
rom, hogy Laciék meg a telepiek meglássák őket. Még majd azt gon
dolják, hogy mi hívtuk ezt a két fajankót.

- Majd megunják, aztán visszamennek - vigasztalta Zsófit és ön
magát Irmus. Aztán hozzátette epésen: - Azt hiszik, a sétatéren van
nak?

Igen, azt hiszik. Fordult az út, Zsófi egy kicsit hátrapislogott, 
látta, hogy még mindig jönnek, sőt most már közelebb vannak hoz
zájuk. És vigyorognak. Felháborító! Ezeknek a bányatelepi út is 
sétatér... Ez a felháborító benne. Zsófinak még az is eszébe jutott, 
hogyan várta ő vasárnap ezt a piszok alakot egész délután a temető
ben. Akkor nem jött! De most bezzeg itt van, amikor semmi szük
ség nincs rá, amikor senki nem hívta, ragad rájuk, mint a kullancs. 
Hát mit gondol magában?

- Te - mondta kis vártatva -, ezek talán azt hiszik, hogy velük 
akarunk szórakozni, és hogy azért jöttünk erre, hogy őket csalogas
suk.

- Hát amilyen hülyék! - mondta gorombán Irmus.
- Ha a kedvem után mennék, fölkapnék egy követ, és megdob

nám őket. Ha volna itt egy kutya, akkor rájuk uszítanám - hábor
gott Zsófi. Zihálva szedte a levegőt, de nemcsak a kaptatótól. Ha
nem azért is, mert lépésről lépésre borzasztóbbnak és elviselhetetle
nebbnek érezte azt, hogy azok utánuk jönnek.

Mert szégyellte Paját, szégyellte, hogy vasárnap egész délután hiá
ba várt rá a temetőben. Ez, ez most olyan, mintha a tulajdon szé
gyene baktatna utána vigyorogva. Irmus nem szólt, de ő is érez
hetett valami hasonlót. Amikor felértek a dombra, hirtelen megállt.

- Tudod mit? Várjuk meg őket, és kérdezzük meg, hogy mit 
akarnak - mondta vészjóslóan. - Én olyat mondok nekik, hogy attól 
koldulnak.

- És... ha ők is gorombák lesznek? - kérdezte szorongva Zsófi.
- Inkább szaladjunk.

De Irmus már megmakacsolta magát. Nem szaladunk! Miért sza-

2 7 5



ladnánk? Az út szélére lépett, lenézett a völgybe. Itt, a tetőn fa
korlát szegélyezi az utat, Irmus arra tette a kezét, és megjátszotta, 
mintha nem is a fiúkat akarná megvárni, hanem csak a tájban gyö
nyörködne. Zsófi is odament mellé, dobogó szívvel várták, hogy 
mi lesz.

Most, hogy megálltak, és csend lett, hallani lehetett a fiúk lépé
seit. Aztán azok is megálltak. Aha! Meglepte őket, hogy a két lány 
ott áll a korlát mellett. Most tanakodnak, hogy mitévők legyenek. 
Hiszen oly gyávák, mint a nyulak! Igazában csak messziről szeretik 
kísérgetni a lányokat, mert akkor nem kel! velük beszélni, és elhi
tetik magukkal, hogy ők szívrablók.

No, mi lesz már?
Ilyenkor egy pillanat is hosszú. Hát még öt-hat vagy éppen tíz 

pillanat egymás után, csendben, feszült várakozásban. Irmus volt az, 
a forró fejű, aki nem bírta már tovább. Egészen rákönyökölt a kor
látra, és a lejtőnek hátat fordítva, egyszerre csak hangosan és gú
nyosan énekelni kezdett:

... „Asziszi, hogy minden kislány... ütét szereti, íütet szereti, űtet 
szereti, pedig hát... szereti a rácvárosi csuda, aki megeszi.. ”

Zsófiban elhűlt a vér. Nem, ezt nem kellett volna. Talán már az 
is hiba volt, hogy a ligetben Irmus úgy rájuk kiabált, hogy szervusz,
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Szilvási. Ha nem gúnyolódik velük, akkor falán utánuk sem jöttek 
volna. És most még ez a nóta! Irmus túlzásba viszi a vakmerőséget!

És közben Irmus a könyökével még löködte őt is, hogy énekeljen 
vele. De az ő torkán egy hang se fért volna ki.

Irmus már éppen elölről kezdte a nótát, onnan, hogy „Megy a 

kocsi, porzik az út utána” - amikor a fiúk egyszerre csak megmoz
dultak, és gyors léptekkel elhúztak előttük, vagyis megelőzték őket. 
Nem néztek rájuk, csak vígan vigyorogtak és fütyörésztek. Méghozzá 
azt a nótát, hogy: „Két szép lánya van a pécsi kapitánynak... Az 
iskolában tanulták ezt a nótát. Vagyis hát ezek a szemtelenek a nó
tára nótával feleltek, ahhoz azért volt eszük. És Zsófi mindjárt 
érezte, hogy ezek bizony most alaposan kifogtak rajtuk.

Ki hát! Megelőzték őket, és mentek, mentek... Ha ők is menni 
akarnak, akkor kénytelenek utánuk baktatni. Hiszen telik az idő, és 
oda kell érniök Bányatelepre három órára. Most aztán, ha elin
dulnak, nem a fiúk mennek őutánuk, hanem ők mennek a fiúk után.

Ezt jól kifőzték.
Forduljanak vissza? Az lehetetlen! Laciék várják őket. Ma lemen

nek a bányába, ha cigánygyerekek potyognak is az égből.
- Gyerünk - mondta elszántan Irmus, és veszedelmesen csillogott 

a szeme. - Ne törődj velük!
- Te mondod ezt? - panaszolta halkan Zsófi. - Te kezdted az 

egészet.
- Én?
Zsófi majdnem azt felelte: hát nem te lettél szerelmes belé elő

ször? Ha nem kezded, akkor talán én sem esem bele. Hanem ezt 
azért mégsem mondta, csak ballagott lehajtott fejjel. A szénporos 
utat nézte, már föl sem mert pillantani. Eddig legalább nem látták 
őket, ha nem néztek hátra. De most ott billegnek előttük. A két 
gyászvitéz! No, ha a fiúk gyászvitézek, akkor ők meg gyászleányok. 
Valljuk csak be, hogy alaposan túljártak az eszükön.

És Irmus, ez a bolondos, egészen nekivadulva, még utánuk kiabált:
- Menjetek haza! Szemtelenek! Nem szégyellitck magatokat?
Azok röhögtek.
Irmus erre lehajolt, felkapott egy követ, és utánuk dobta. Még 

tán el is találta volna őket, ha szét nem rebbennek. Ezen aztán még 
inkább röhögtek. Irmussal már egyáltalán nem lehetett bírni.
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- Álljatok meg! - kiabált utánuk, és azok valóban megálltak. - 
Mit akartok? - kérdezte tőlük Irmus, ahogy utolérték őket, és meg
álltak, a fiúktól kétlépésnyire. - Nem érdekeltek bennünket!

A fiúk egymásra néztek, még mindig vonaglott az arcuk az el
fojtott nevetéstől. Zsófi elszörnyedve látta, hogy egyre jobban tet
szik nekik a mulatság. Paja szólalt meg, azon a furcsa, változó, hang
ján:

- Bemutatom barátomat...
A sárga kabátos bohóckodó udvariassággal meghajtotta magát.
- Nevem Sziporka...
- Nagyon örvendek - nézett rá Irmus, és szikrázott a szeme. - 

Igazán örvendek, hogy megismerkedhetem ilyen kiváló úriemberek
kel.

Elindultak. A két fiú kétoldalt csellengett mellettük. Zsófi csak 
annak az egynek örült, hogy Paja Irmus oldalára került, őmellette 
meg ez a Sziporka csetlett-botlott. Biztosan nem ez az igazi neve, 
csak szellemeskedett.

- Hova lesz a séta? - érdeklődött Paja, és most mulatságosan 
elvékonyodott a hangja.

- Randevúnk van - felelte Irmus hidegvérrel. - Igazán kedves 
az uraktól, hogy elkísérnek. így legalább nem unatkozunk!

- Ilyen okos lányok - mondta Paja gúnyosan és valamivel vas
tagabb hangon - csak nem unatkoznak?

- Hát azért az nem olyan nagy baj, ha esze is van az embernek! - 
vágott vissza Irmus.

Sziporka eddig hallgatott, most váratlanul megszólalt:
- Ilyen szép kislányoknak nem kell okosnak lenni - és vihogott.
- Majd a maga kedvéért eldobom az eszemet! - válaszolt Irmus. 

Mert, úgy látszik, ezt az idegen fiút mégsem akarta tegezni, hiszen 
Pajánál is idősebb.

- Nono - méltatlankodott Sziporka.
Zsófi meg se nyikkant, csak leste, hogy mi lesz még ebből. Az út 

itt lejtett, siettek, majdnem szaladtak Megint eltelt néhány hosszú 
pillanat, és nem szólt senki. Ez a legjobb. Még egy kicsit mulatságos 
is, ahogy egymás mellett loholnak négyen, laza sorban, az útnak 
majdnem egész szélességében. Zsófi rohant legjobban, ő mindig egy 
orrhosszal előbb járt, utána Irmus, aztán Paja, leghátrább Sziporka.
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Nem valami katonás menet, az biztos. Csak már ott lennénk! Igen 
ám, de mit szólnak majd Laciék, ha ezzel a díszkísérettel érkeznek 
meg? Mit gondolnak róluk? Ez mégiscsak rettenetes. Most aztán 
lássa Irmus, hogyan keverednek ki ebből a kalamajkából. Mert 
Zsófi minden felelősséget Irmusra hárított. Irmus kezdte, igenis hogy 
ő kezdte, akárhogyan nézzük is. Az egész Paja-ügyet meg ezt a mos
tani buta kalandot is.

Megint csak Paja volt az, aki nagy sokára mondott valamit. Sze
gény, mennyi ideig törte a fejét, amíg ezt kisütötte!

- Látták délelőtt a repülőt?
Irmus végigmérte oldalvást.
- Mit magázol? Osztálytársak vagyunk!
- Höhö - nevetett Sziporka, ezúttal Paja rovására.
Újabb szünet. Zsófi arra gondolt: ha így rohannak, tíz perc múlva 

Bányatelepen lesznek. Most már csak ezt a tíz percet kell kibírni 
valahogy. És aztán egyszerre csak megszólalt, ő maga, Zsófi. Pedig 
nem is akarta.

- Mi most lemegyünk a bányába. Az altárón át - tette hozzá tu
dományosan, pedig hiszen fogalma sincsen, mi az az altáró. Mindegy, 
nagyon vérfagyasztóan hangzik. Talán ettől megijednek és elszelel- 
nek.

Csakugyan, alighanem nagyon meghökkentek. Sziporka úr szólalt 
meg, de csak vagy egy tucat pillanat múlva.

- Hát az mi a manó? Az altáró?
No, ugye hogy ő is ezen akadt fenn!
- Majd meglátja - válaszolt fölényesen Zsófi.
- Hűha! - adott hangot Paja is. - És minek mennek a bányába?
Ügy látszik, sehogyan se jár rá a szája a tegezésre.
- Majálisra - válaszolt Zsófi helyett Irmus. Rögtön megértette 

és helyeselte is Zsófi tervét. Ha ettől inukba nem száll a bátorságuk, 
akkor semmitől. Illetve hát nem a bátorságuk, hanem a vakmerősé
gük és szemtelenségük. Mert az nem igazi bátorság, ami ezeknek van.

Paja bizonytalanul pislogott a lányok feje fölött barátjára. De 
Sziporka csak vihogott, a vállát vonogatta. Hiába nevezte magát 
Sziporkának, most nem tudott sziporkázni.

- Nem is igaz. Maguk becsapnak minket. A bányában nincs ma
jális.



- Sötét van - tette hozzá Paja reménykedve. Igen, a legjobb, ha 
nem hiszik el az egészet.

- Csak nem félsz a sötétben? - vágott egyet Irmus.
- Én? Höhö!
- A bányába nem is engednek le idegeneket.
- A kassal nem - válaszolta halálkomolyan Zsófi. - De mond

tam. hogy az altárón megyünk. Egy jó barátom vezet bennünket.
- Hát persze. Az altárón - ismételte Irmus a szót, amit egyikük 

sem értett. Ügy suhogtatta, mint valami pallost. Hogy reszkessenek 
ezek az ostobák.

- És hány éves az illető? - kérdezte most Paja, egyenesen Zsófi
tól.

- Kicsoda?
- Hát... az illető, aki vezet.
Kerülgeti a tegezést is, a magázást is, mint kandúr a forró kását.
- Tizenkettő... De lehet, hogy már tizenhárom - válaszolt Zsófi.
- Höhö - vihogott most megint Sziporka, megkönnyebbülten. - 

Akkor abból nem lesz semmi. Hiszen az még csak kölyök!
- Majd meglátjuk - felelte Zsófi, már egészen felvidulva, és neki

bátorodva. Érezte, hogy most már ők vannak fölényben. Szorul a 
hurok a két szívrabló körül. Alighanem lesz még ma alkalom arra, 
hogy jól kinevessék őket.

- Hát - okoskodott Irmus is, magabiztosan és ravaszul - az min
dig attól függ... Nemcsak a kor számít. Vannak, akiknek negy
venéves korukra sem nő be a fejük lágya. Ismerek például olyan 
tizennégy évest, hogy a hatéves eszemet nem cseréltem volna el 
vele... Nagyon szégyellném, ha első elemista koromban csak annyi 
eszem lett volna, mint amennyi most neki van.

No, Paja! Hát erre mit válaszolsz? Zsófi látta, hogy most már 
dühös, összeharapta a száját. Lehet, hogy most valami gorombaságot 
vág Irmus fejéhez? Közel áll hozzá, az biztos. Es hogy ezt megelőzze, 
megint megszólalt:

- Maguk csak menjenek a Mandulásba... Ott majális van. Igazi 
majális. Sok csinos bányászkislány meg minden...

- A bánya nem való finom úriembereknek - tette hozzá Irmus.
- Maga is úrilány - adta vissza a szót bágyadtan Paja.
- Én? Már hogy volnék? Nem vagyok az.



- De igenis. Tanár a papája. Meg főszerkesztő.
- De vörös - válaszolt kihívóan Irmus. - A vörösök pedig nem 

úriemberek. Ezt mindenki tudja.
- Dehogyisnem. Éppen hogy ők most az urak - szólalt meg újra 

Sziporka.
- Hát azért jobb, ha nem sétálgatnak velünk - kapta fel a fejét 

Zsófi. - Ha valaki meglátja, még azt gondolja, hogy maguk is vö
rösök.

Hát erre mit felelnek? Semmit! Elnémultak, most következik a 
nagy fejtörés. Közben már elérték Bányatelepet, az első rozoga há
zakat a telep szélén, ide hallatszott a körhinta zenéje a Mandulás
ból. Zsófi már nem tudta, mit kívánjon: azt-e, hogy a két dicső lo
vag hirtelen mégiscsak lelépjen mellőlük, hogy megszabaduljanak 
tőlük, vagy azt inkább, hogy csak jöjjenek velük, hadd mutassák meg 
őket Laciéknak, mint két csodabogarat.

Egy rozoga léckapun egyszerre csak Laci lépett ki elébük, mögötte 
pedig még három másik fiú. Ugyanazok, akikkel reggel a Donátus- 
nál találkoztak. Laci nagyon meghökkent, amikor a két idegen fic
kót meglátta, a szeme is összeszűkült egy pillanat alatt. De azért 
nem gondolt semmi rosszra.

- A bátyád? - kérdezte Zsófitól, és fejével Fajára mutatott. A 
sárga kockás Sziporkát egyelőre nem is méltatta figyelemre.

- Dehogyis - mondta Zsófi zavartan. - Csak velünk jár.
Egy pillanatig gondolkozott, hogyan adja Laci tudtára, hogy eh

hez a két alakhoz őnekik semmi közük. De Irmus megelőzte, és 
máris bemutatta őket.

- Nagyon finom úriemberek. Nem tudtuk lerázni őket a nya
kunkról.

- Megverjük őket? - érdeklődött sötéten és előzékenyen Laci.
- Mert szívesen... - tette hozzá Imre, és alulról fölfelé méregette 

a két idegent.
- Ne fáradjatok - csitította őket Irmus. - Csak jöjjenek velünk 

a bányába, aztán majd odalent felejtjük őket.
- Leengedjük a légaknába - ajánlotta megint Imre.
- No, gyerünk, ne töltsük az időt - intett Laci. Vetett még egy 

pillantást a két kővé meredt lovagra, aztán elindult. A többiek utána. 
Imre egy jól megtömött zsákot emelt a vállára. Libasorban indultak,



a lányokat középre vették. Leghátulra egy Jancsi nevű fiú maradt, 
az volt köztük a legizmosabb.

Két kis ház között átvágtak egy ösvényen, a kertek alatt, aztán 
bekanyarodtak egy fiatal cserjésbe a hegyoldalon.

- No, jönnek utánunk? - érdeklődött Laci onnan elölről.
- Van eszükben! - jelentette Jancsi a sor legvégéről.
- No, ezektől megszabadultunk - nevetett Irmus. - Mi van abban 

a zsákban? - kérdezte Imrétől.
- Hát a ruhák, a csizmák meg a lámpa - felelte Imre, egy kicsit 

csodálkozva, hogy valaki ezt magától nem tudja.
- Ibiért nem megyünk? - kérdezte Zsófi.
- Én szóltam neki - szólt hátra Laci a sor elejéről. - Azt mondta, 

ha tud jönni, akkor ott lesz a Horgasnál. De ne menjünk érte, mert 
hátha akkor a telepen neszt fognak, hogy a bányába megyünk. A zsák 
miatt. Meg hogy nem vagyunk ünneplőben - tette hozzá.

Csakugyan nem voltak abban. Reggel, amikor a Donátusnál ta
lálkoztak, a fiúk mind a rendes vasárnapi ruhájukat viselték, de 
most ócska nadrág, szakadt ing és mezítlábra húzott, foltozott téli 
bakancs volt rajtuk.

- És... az nem baj, hogy mi ünneplőben vagyunk? - kérdezte 
Zsófi.

- Ej, hát azért hoztuk a ruhákat meg a csizmákat - felelte Laci 
kissé türelmetlenül. - Ti majd átöltöztök.

Egyre rejtélyesebb! És amellett Laci, akármilyen rendes gyerek, 
de azt nem kedveli, ha kérdezgetnek tőle. Bárcsak mégis jönne el 
Ibike, mert attól inkább meg merik kérdezni, hogy ez mi, az mi. 
Még mindig nem tudják például, hogy mi az az altáró. És hogy most 
miért mennek itt a cserjésben, meddig mennek, dombra fel, völgy
be le. No persze, persze, a fiúk nem akarnak a telepen mutatkozni 
az ócska ruhájukban, hiszen majális van, május elseje van. De mi
kor érnek már oda ahhoz az altáróhoz?

Kis vártatva megint megszólalt Laci:
- Nem az altárón megyünk le, mert az öreg Dombi van ott szol

gálatban, az nem engedne le.
No, tessék! Lehet, hogy meg se tudják, mi az az altáró? És ha 

nem ott mennek le, akkor hol?
- A Rókakőnél megyünk le? - kérdezte hátul Jancsi.
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- Ott.
Már megint egy új szó: Rókakő.
Kibújtak a cserjésből, a keskeny ösvény szélesebb vágásra futott 

rá. Ez lehet a Horgas, mert itt találkoztak Ibivel. Ott állt az ös
vénnyel szemközt, vasárnapiasan öltözve; egy kosár volt a karján. 
Hát mégis rászánta magát, hogy velük jön!

- Elhoztam édesapám csizmáját és ruháját - emelte meg a ko
sarat. - De a lámpát nem mertem elhozni, mert azt észrevette volna, 
hogy nincs ott a helyén.

- No, akkor itt át is öltözhettek - rendelkezett Laci.
- Ráérünk a Rókakőnél - vetette ellene Ibi. - Elég lesz menni 

odalent azokban a nagy csizmákban. A mi ruhánkat meg betesszük 
ebbe a kosárba - fordult a lányokhoz. - Hoztam kendőt magam
mal, majd abba belekötjük, nehogy piszkos legyen. Aztán visszük 
magunkkal, mert hátha olyan lesz szolgálatban az aknánál, hogy a 
kassal is fel tudunk majd jönni.

Zsófi és Irmus össze-összenéztek. Hiszen magyarul beszélnek ezek 
a telepi gyerekek, és ők mégis alig értenek valamit belőle. No de 
mit tegyünk? Az a fő, hogy mégis lejutnak a bányába. Csípje meg 
a kánya az altárót meg a Rókakövet...

Még vagy egy negyedórát mentek jó ütemben a vágáson, míg 
végre megtudták, mi van a Rókakőnél. Egy nagy. kövekkel kirakott, 
de fűvel és bozóttal már erősen benőtt kapuféle a hegyoldalban. 
Földbe süppedt, keskeny, kopott sínpár fut ki belőle, de nem vezet 
sehova, eltűnik a szemközti cserjésben.

Ide, a cserjésbe mentek be ők hárman, lányok, hogy átöltözzenek. 
Ibike szedte ki a fiúk zsákjából a fekete-szürke bányászinget, a fakó, 
zöldesfekete vászonnadrágot, a kapcát meg a csizmát. Még alsónad
rág is volt a zsákban, jó hosszú.

- Vegyétek csak fel nyugodtan, ez nem piszkos ám, ki van mosva, 
csak ilyen a színe. És mindent vessetek le, az ingeteket is, mert oda
lent fekete lenne. És a kapcát jól csavarjátok a lábatokra, különben 
nem bírtok menni a csizmában. Várjatok, majd én megcsinálom.

Jókat kuncogtak öltözés közben. Nemcsak a csizma volt nagy 
a lábukra, az ing is a térdükig ért, a nadrágot meg fel kellett húz- 
niok egészen a hónuk alá, és ott kötötték meg a madzagját. Ahogy 
egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Három marcona ma-
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dárijesztő. És a teteje csak most következett. Ibike két bányászsi
sakot halászott ki a zsák aljából, és a fejükbe nyomta.

- A hajatokat dugjátok jól alá, legalább nem esik a fületekre, 
az kitömi...

ő maga nem hozott sisakot - az is szem előtt van otthon, nem 
merte elemelni -, csak kendővel kötötte be a fejét.

Kacagásukról vették észre a fiúk, hogy alighanem készen vannak.
- No, csak bújjatok elő! - kiabáltak nekik. - Hadd lássunk ben

neteket!
Ibike a levetett ruhákat gondosan belehajtogatta egy kékkel sze

gett vastag asztalkendőbe, a kosárba tette, a zsákot meg, amiben a 
fiúk a holmit hozták, annak a tetejére, hogy még az asztalkendő 
se legyen nagyon piszkos.

Laci meggyújtotta a bányászlámpát. Idekint a fák között áttűző 
délutáni napon alig látszott a fénye. Meg akkor is halványan fény
lett, mint a délutáni hold, amikor beléptek a hegy kapuján, hanem
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aztán, ahogy a tágas, boltíves folyosón beljebb-beljebb hatoltak, lé
pésről lépésre fénvesedett.

A kis iparvasút sínei között lépkedtek.
- Nézzetek a lábatok elé - vezényelt Laci. Mert kövek, rozsdás 

vasdarabok hevertek ott az útban, különösen az elején. No de ha 
mindig csak a lábuk elé néznek, akkor semmit sem látnak a bányá
ból! Nem azért jöttek ide, hogy a lábuk elé nézzenek! Viszont az is 
igaz, hogy más egyéb látnivaló egyelőre nem volt, csak a téglafal 
kétoldalt meg a mennyezet, az is téglából.

Irmus megkérdezte Ibikétől, hogy akkor ők most már az altárót 
nem is fogják látni.

- De hiszen az is csak ilyen - felelte Ibi. - Ahol most megyünk, 
az is táró, csak már régen nem használják. Azelőtt itt jöttek ki a 
csillék, és itt vitte be a kisvasút a bányászokat, akik errefelé dol
goztak. És csak azért megyünk itt, mert erre nem tár senki, ezt nem 
is őrzik. Így is oda jutunk, csak egy kis kerülővel.

- És mi húzza a kisvasutat?
- Hát mozdony... Bányamozdony.
- Az attól függ, hogy hol - vette át a szót Laci. Mert mégiscsak 

jobb, ha ő magyaráz, mint Ibike. És úgy látszik, végre Laci is meg
értette, hogy ha már elhozta ide a lányokat, akkor meg is kell ma
gyaráznia egyet-mást, hiszen ezek semmit, de semmit nem tudnak 
a bányáról. - Vannak helyek, ahol lovak húzzák a csilléket, és van 
olyan is, ahol sodronnyal vontatják, motorral.

Beljebb simább lett az út, és nem is lejtett olyan nagyon. Szemük 
is megszokta a sötétet, a bányalámpa imbolygó fényét. Sokáig men
tek, és Laci magyarázott. A bánya a föld alatt sokkal nagyobb, mint 
a bányatelep a föld fölött. Sokkal-sokkal nagyobb, és több utcája 
is van. Ez már nagyon régi bánya. Ezt a folyosót, ahol most járnak, 
már talán hatvan éve építették, azért kell olyan sokat gyalogolni, 
mert messze van ide a mostani munkahely, ahol most fejtik a sze
net. A föld alatti város, vagyis a bánya, mindig terjeszkedik, ván
dorol, amerre az új szénréteget találják. Itt, ezen a helyen is volt 
szén valaha, de már elfogyott. Aztán másfelé ásták a járatokat. Hi
szen ahhoz, hogy a szenet felszínre hozzák, pályát kell építeni a csil
léknek is. Ez csak világos? Hogyan lehet, hogy valaki ezt nem 
tudja?
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Mentek, mentek, nagyon sokáig. Nehéz volt a csizma, nehéz volt 
a sisak is, megizzadt a homlokuk alatta. Minek is kellett felvenniük? 
Hiszen csak sétálnak egy alagútban! Igen? No, várjatok csak!

Jobbra és balra keresztfolyosók nyíltak. Laci egyszer jobbra for
dult azokban, máskor meg balra. Aztán meredek ereszkéken csúsztak 
alá, lejjebb és lejjebb. Ereszkéknek hívják ezeket a rövidebb és me
redek föld alatti utakat, biztosan azért, mert ezeken kell lejjebb 
ereszkedni. A folyosó, ahol elindultak, még csak az első szinten van, 
mintegy a bánya első, vagyis legfelső emeletén, itt már régen nem 
bányásznak semmit, hanem csak lent, a második, harmadik és ne
gyedik szinten. Egy-egy szint között majdnem száz méter a különb
ség. A legérdekesebb volna talán a negyedik szint, de oda aligha 
jutnak le, akkor estig gyalogolhatnának. Oda a kassal viszik le a 
bányászokat, a bányalifttel, az leér gyorsan, néhány perc alatt.

A második szinten már nem téglával kirakott, hanem gerendák-. 
kal aláácsolt folyosókon is vándoroltak, és Laci bevitte őket olyan 
elágazásba is, ahol a fal szénből volt, csillogó fekete szénből, még az 
ácsolás sem készült el, a bányafa ott hevert a szénfal alatt, ott vá
rakozott a csillék mellett. Laci megmagyarázta, hogyan is dolgozik 
a bányász: csákánnyal vágja a szenet, azt belelapátolják a csillébe, 
a csilléket elgurítják. Aztán ácsol a bányász, alátámasztja a maga 
vágta szénfolyosót, bányafával, hogy rá ne szakadjon.

Aztán mutatott nekik légaknát. Ezt függőlegesen fúrják, ezen 
jön le a levegő a bányába, de nem magától, hanem csöveken, szivaty- 
tyúzni kell. Szivattyúházat is mutatott. Ott állt a gép egy tágas föld 
alatti teremben. Aztán mutatott Laci bányaistállót is. Ez ott volt 
a szivattyúház közelében, éppen, olyan szaga volt, mint akármilyen 
más istállónak, és négy ló mocorgott, horkantott benne. Szegény lo
vak! Ezek sohasem látják a napot. Sohasem viszik fel innen őket, 
de hiába is vinnék, mert a bányalovak mind vakok.

Aztán leültek egy kicsit pihenni.
- Ha most kialudna a lámpa, akkor ki sem találnának innen - 

mondta Irmus.
- Először is, ez a lámpa nem alszik ki - felelte Laci.
- Holnap reggel, amikor lejönnek a bányászok, megtalálnának 

minket - mondta Zsófi.
Sorban ültek a fal mentén, előttük a sínen üres csillék hosszú sora
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állt. Laci az egyik csillére akasztotta rá a lámpát, onnan világított,
- Innen már sötétben is odatalálnék az aknához - mondta megint 

Laci. - Nincs messze. Ott pedig villany ég.
- Nézzük meg! - javasolta Irmus.
- Hogyne! Hogy észrevegyenek bennünket! - tiltakozott Imre.
- Az attól függ, ki van szolgálatban - jegyezte meg Laci. Egy 

kicsit gondolkodott, aztán azt mondta: - Ha nem féltek a sötétben, 
akkor odamegyek és megnézem.

- Csak menj - mondta Zsófi. - Legalább pihenünk.
- Hozhattunk volna gyertyát, azt most addig meggyújtanánk - 

jegyezte meg Irmus.
A fiúk nevettek. Aztán megmagyarázták Irmusnak, hogy bányá

ban nem szabad gyertyát égetni. Még gyufát gyújtani sem. Ez tör
vény! Hiszen sújtólég lehet akárhol, akármikor, és ha nyílt láng 
lobban fel, abból nagy baj lehet. Felrobbanhat. Azért kell a bányász
lámpát kint, a levegőn meggyújtani.

Laci leakasztotta a lámpát a csilléről, és elindult. Jó ideig látták 
még a fényecskét, aztán eltűnt egy fordulóban.

- Nem féltek? - kérdezte valamelyik fiú. Alighanem Pista volt, a 
legkisebb, az, aki Zsófit a télen felhúzta a hegyoldalról.

- Nem - felelte büszkén Zsófi.
- Hát nem valami barátságos - így Irmus.
- Fütyüljek? - kérdezte Jancsi, a nagy fiú.
Ezen nevettek.
- Nehéz élet a bányászélet - vélte Irmus.
- De szép is! - jegyezte meg Jancsi. - Bányásznak nem való 

akárki!
- Kár, hogy azt a két figurát nem hoztuk le - jutott Imre eszébe.

- Hátha kedvet kaptak volna a bányászéletre.
Ibike, aki idáig hallgatott, most megszólalt:
- Nem bánom, hogy lejöttem. Most legalább tudom, hol dolgozik 

édesapám. Hova jár mindennap
- Aztán, ha a sihtáról hazajön, szívesebben húzod le a csizmáját

- mondta erre Jancsi.
Zsófi tágra nyílt szemmel bámult a sötétbe. No, itt nyithatja az 

ember akármilyen tágra a szemét, egy makula fényt se kap. Ilyen 
sötét sötétséget, ilyen fekete feketeséget sehol nem láthat az ember,



csakis itt. Lehet, hogy odafent susognak a fák, hogy még süt a késő 
délutáni nap? Aranyfényben fürdenek a fiatal falevelek? És mihelyt 
egy percig hallgatnak, micsoda csönd van, micsoda süket, feneketlen 
csönd!

Mindenkinek le kéne mennie, legalább egyszer, a bánya mélyére. 
Meg kellene néznie ezt a feketénél feketébb sötétséget, hallgatnia 
kéne ezt a halálos nagy csöndet.

Paja sohasem fog lejönni a bányába. Szamossy Klári sem. Millió 
és millió ember él odafönn, aki sohasem volt még bányában, és nem 
is akar ide jönni, eszébe sem jut. Pedig egyszer lejönni, mi az? 
Végiggyalogolni néhány kilométert a föld alatt, nem is a negyedik 
szinten, csak a másodikon, nem nagy dolog! De aki mindennap ide 
jön, egész életén át, mindennap, és nyolc órán át vágja a szenet, 
ácsolja a gerendát, rakja a csillét!

- Jön már Laci! - mondta kis vártatva Pista. Mindannyian oda
néztek; fényecske jelent meg a sötétségben. De nini, mintha nem 
is egy csillagocska világolna ott, hanem kettő... Bizony, kettő! Az 
egyik elvált a másiktól, gyorsabban közeledett, gazdája erősen him
bálta, mert futott. Laci volt. Még oda sem ért, már kiáltotta:

- Gyertek! Magyari bácsi van szolgálatban... Lehozatja a kast, 
levisz minket a negyedik szintre... Aztán az aknán föl is mehe
tünk!

Ki az a Magyari bácsi? Jó ember, az biztos. Magas, szikár ember, 
mosolygott a szürke bajusza alatt, ahogy őket meglátta. Fölemelte 
a lámpáját, rájuk világított.

- Mi a csuda! Lányokat is hoztatok? Kék Ibi! Hát te hogyan ke
rülsz ide? És ez a másik kettő?

- Ez a lány Jakab Józsinak a húga - mutatta be Laci Zsófit, az
tán Irmusra mutatott. - Az ő apja meg Szabó elvtárs, tudja, aki az 
újságot szerkeszti.

- No - mondta a szürke bajuszú ember - jöhettetek volna mind
járt az aknához. Hát a ruhátok? Azt otthagytátok a Rókakőnél?

- Elhoztuk - felelte Ibi, és megemelte a kosarát.
- Akkor meg is fürösztünk benneteket, ördögfiókák - nevetett 

Magyari bácsi. - No, eredj, Laci, elöl a lámpáddal, én majd hátul 
világítok.

Zsófiék mintha elfelejtették volna a fáradtságot. Mintha a nagy
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csizma se lett volna már olyan nehéz. Irmus még a lámpát is elkérte 
Magyari bácsitól, hadd vihetne most ő egy kicsit. És Magyari bácsi 
odaadta. Úgysem kellett sokáig vinnie. Alig fordultak kettőt a fo
lyosókon, nagy fényesség tárult elébük. Kivilágított föld alatti csar
nok, majdnem olyan, mint egy föld alatti pályaudvar. Még mozdony 
is volt itt, formás és helyes kis mozdony, majdnem olyan, mint az 
igazi, csak sokkal kisebb. Sok megrakott és üres csille.

- Most ott vagyunk a piros aknaépület alatt, ugye? - kérdezte 
Zsófi.

- Ott, csillagocskám - felelte Magyari bácsi. - Aztán hogyan ju
tott eszetekbe, hogy éppen május elsején ide jöjjetek? Itt nem árul
nak cukrot!

- Már a télen is mindig azt mondta, hogy szeretne egyszer a bá
nyába jönni - felelte Zsófi helyett Ibi. - Nem tetszik őt ismerni... 
Olyan különös lány ez!

- Nincs ebben semmi különösség - védte meg Zsófit Magyari 
bácsi. - Az kell a gyereknek, hogy ismerje meg az életet.

A föld alatti csille-pályaudvar egyik oldalán, sűrű fekete drót
függönnyel körülvéve, nyílt fölfelé és lefelé a széles, hatalmas fő
akna. Két részre volt osztva, két kas is közlekedett benne. Magyari 
bácsi megrántott egy drótot, háromszor, röviden, egymás után. Utána 
valami bugást hallottak, már elindult fentről a kas. De azért elég 
sokáig tartott, amíg ideért. Egy alacsony fiatalember állt benne. Ki
nyitotta a drótajtót. Ahogy kilépett, látták, hogy sántít. Biztosan 
azért tették ilyen szolgálatra. Lehet, hogy itt a bányában sérült meg 
a lába.

- No, szálljatok be - mondta Magyari bácsi. - Te pedig, Marci, 
vidd le őket a negyedik szintre.

- Hát nem tetszik velünk jönni? - hízelkedett Irmus.
- Hát menjek? - tűnődött jókedvűen Magyari bácsi.
- Tessék csak jönni! Úgyis annyit kérdeznek, hogy nem győzök 

felelni rá - mondta Laci.
Beszálltak. Befértek volna még kétannyian is. De bármilyen nagy 

volt ez a kas, azért, ahányan csak ráléptek a döngő vaslemezre, ami
ből a feneke készült, mindig meglendült, himbálózott egy kicsit. 
Hiszen csak kötélen függ, ha drótkötélen is, ingó-bingó alkotmány.

Egy kicsit, mi tagadás, félelmes volt az utazás rajta annak,
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aki meg nem próbálta. Különösen lefelé. Gyorsan szállt, suhant a 
sötét mélységbe. Oldala nincs is neki, négy felől csak az akna kor
mos fala határolja.

Zsófi egy kicsit szédült, szívét a torkában érezte.
- Tátsd ki a szád - tanácsolta Magyari bácsi. Zsófi kitátotta, és 

ez valóban használt.
Fény villant, lámpák, egy pillanatra ugyanolyan föld alatti csar

nokot láttak, mint amilyenről elindultak. Ez volt a harmadik szint. 
De itt nem álltak meg, suhantak tovább. Mintha most még hosszabb 
ideig szálltak volna, mint a második és harmadik szint között. Az
tán végre megérkeztek a sokat emlegetett, a legendás negyedik 
szintre, négyszáz méternyi mélységbe a föld alá.

Itt is égtek a lámpák, itt is sorakoztak a csillék. Zsófi megille- 
tődve lépett ki. Váratlanul a repülőgépre gondolt, a morgó kicsi 
gépmadárra, amit ma látott először. Most hogyan jutott az eszébe? 
Akárhogyan is, de valami olyat érzett, hogy ő ma nagy utat tett meg. 
Mintha nem is a föld felszínéről, a májusi erdőből érkezett volna ide, 
hanem valahonnan még magasabbról; arról a repülőről. Milyen ma
gasan szállhat egy olyan repülőgép? Jó volna megkérdezni valakitől. 
De hátha a többiek sem tudják, és hátha kinevetnék a kérdéséért. 
Megkérdeznék, hogyan jutott ez most az eszébe, és ő nem tudna rá 
válaszolni. Lehet, hogy az is éppen négyszáz méternyi magasságban 
szállt? Mindegy, az nem is számít igazában. Az számít, amit ő most 
érzett: azon a gépen is ember ült, meg ezt a bányát is emberek épí
tették, emberek fúrták, ásták, szerelték föl ezt a földalatti várost, 
mindenestül. Emberek vezették be ide a villanyt, rakták le a síne
ket. Éppen azért, ha délelőtt az a repülőgép olyan nagyon illett a 
május elsejéhez, ez a föld alatti kirándulás is éppen úgy illett. Hi
szen ma az emberi munka ünnepe van.

Itt, a negyedik szinten, Magyari bácsi elvitte őket egy most meg
kezdett, csillogó fekete szénfolyosóba, és megmagyarázta: ez az elő- 
vájás. A legtapasztaltabb, legöregebb bányászokra bízzák és olyan 
fiatalokra, akik az ő nyomdokukban járnak. Mi az az elővájás? Ma
gyari bácsi azt mondta:

- Képzeljétek el, hogy a föld egy nagy kenyér, és valahol a belse
jében találnak egy vastag réteg finom szilvalekvárt. Ez a szilvalek
vár a szén. No, mármost: kétoldalt, a lekvár két szélén, kivájnak
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egy-egy folyosót, ez az elővájás. Ez a két folyosó párhuzamosan ha
lad. Amikor már egy darabig eljutottak, akkor keresztben is vágnak 
egy folyosót, vagyis a két bányászcsapat a szénfalban elindul egy
más felé. A mérnökök kiszámítják, merre menjenek, de maguk is, 
az öreg bányászok is kiismerik magukat. Vájják a szenet - már ek
kor is termelnek. Lassan közelednek egymáshoz. Egyszerre csak meg
hallják a szénfalon át egymás csákányainak zuhogását. Végül talál
koznak, leomlik köztük a szénfal. No, akkor kiszélesítik, jól alá
ácsolják ezt a keresztfolyosót, és megkezdődik a frontfejtés. Mert 
most már van egy széles, nagyon széles front előttük, csupa-csupa 
szilvalekvárból, vagyis szénből. A hosszú, nagy, feltárt szénfal mel
lett már igen sok bányász sorakozhat fel, és termeli a szenet, a csil
lék alig győzik elhordani. No persze, ezt könnyű így elmondani, de 
megcsinálni, az már nehezebb. Le kell rakni közben a síneket is, 
hegy a csillék megközelíthessék a fejtést. Kevés a levegő: oda kell 
vezetni a csöveket, sokszor új légaknát kell fúrni.

Magyari bácsi elvitte őket a frontfejtéshez is. Benne jártak a szén
falban. Szénből van itt minden, a mennyezet, a padló, a falak. Ha 
már nagy darabot kivájtak, akkor lerobbantják, rárobbantják a föl
det, nehogy leszakadjon a mennyezet. A szénfal nincs mindig víz
szintesen a földben, akkor bizony nehéz munkahely alakul ki, a 
frontfejtés meredek. Magyari bácsi elmesélte: bizony, amikor az em
berek odafönt fáznak, amikor nincs szén - mint a télen is megtör
tént akkor a bányászok nehéz körülmények között is dolgoznak, 
vájják a szenet. Sokszor még arra sincs idő, hogy megvárják, míg 
hozzájuk ér a légvezeték. Olyankor fullasztóan meleg van a bányá
ban, a bányászok nehezen lélegzenek, patakzik róluk a víz, de azért 
vájják, vájják a szénfalat. Víz tör fel, még az is előfordul, hogy ki
gyullad valahol a szénfal. Oltani kell vagy menekülni. És menteni a 
bányát.

- Majd ha gépek lesznek a bányában is - mondta Magyari bácsi 
akkor könnyebb lesz a mi életünk.
- És mikor lesznek gépek? - kérdezte Irmus.
- Reméljük, nemsokára. Mire ti megnőttök, addigra biztosan! Ezt 

a gyereket - bökött Laci felé - taníttatni kéne, mérnöknek. Meg még 
néhányat, a legügyesebbek közül. Ezek majd szerkesztenek mine
künk gépeket.
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- Kaparószalag kéne ide - jegyezte meg Laci szakértelemmel. - 
Arra csak ráhullik a szén, és viszi felfelé. Gép hajtja.

Jól beesteledett, mire a kassal feljutottak a föld felszínére. Lám
pák égtek az aknaépület nagy csarnokában is, odakint pedig föl
sorakoztak az égen a csillagok. Magyari bácsi beküldte a lányokat 
egy kis tiszta fürdőszobába. Mert az is volt itt. Meleg víz zuhogott 
a csapból a fehér kádba. Rájuk fért a fürdés. Bizony, fekete lett a 
fürdőkád a szénportól, ami lejött róluk.

- Minden bányász megfürdik, ha feljön a sihtáról? - kérdezte 
Irmus, ahogy megtörülköztek.

- Hoogyisne - felelte Ibike.
- Az én bátyám is kormosan jött mindig haza, amikot itt dolgo

zott - mondta Zsófi.
- Csak az uraknak van itt fürdő - magyarázta tovább Ibike. - 

De édesapám mondta, hogy jövőre építenek nagy fürdőt is, zuha
nyozót, ahol minden bányász megtisztálkodhat. Akkor a ruhákat 
nem is hozzák haza, hanem itt hagyják. Ha a miénk marad a bánya 
- tette hozzá.

- Miért ne maradna a miénk? - felelte Irmus.
Ibike erre nem válaszolt. Kivette a kosárból a tisztán maradt ru

hákat, egyenként odaadta barátnőinek. Öltöztek és hallgattak. Zsó
finak eszébe jutott, amit Józsi mondott ma délben a Porcelán-liget
ben. Hogy alighanem megint elmegy katonának.

Ibikének most már haza kellett sietnie. Lehet, hogy úgyis kikap, 
mert sokáig elmaradt, és észrevehettek közben azt is, hogy elvitte az 
apja ruháját, csizmáját. Mindegy, most már mindegy. Megérte.

Laciék azonban nem siettek annyira. Elkísérték Zsófiékat jó mesz- 
szire, fel a dombtetőig, ahonnan még látni a piros aknaépületet. Ki
világítva még nem is látták soha. És most már ránézni is más; hi
szen tudják, mi van alatta, eszükbe jut róla a suhanva szálló kas, a 
négy, egymás alatti, villanyfényes föld alatti csarnok, a csillék, a 
mozdony, a bányalovak és a csillogó szénfalak.

A dombtetőn megálltak, hogy elbúcsúzzanak, és megköszönjék 
Laciéknak a szíves vendéglátást. Jöjjenek be egyszer ők is, nézzék 
meg a nyomdát, ahol az újságot csinálják. Tán nem olyan érdekes, 
mint a bánya, de azért van mit nézni azon is. És egyszer, majd 
vizsga után elmehetnek együtt a porcelángyárba is. És a bőrgyárba.



Anti majd elintézi, hogy beengedjék őket. Sokat tanul az ember 
ilyen helyen.

Sorra kezet fogtak éppen, amikor egyszerre csak aranypiros, óriási 
szikravirág nőtt fel a sötét dombhát mögül, fel, fel a halvány csil
lagú égre.

Tűzijáték a Rekettyén!
Egészen el is feledkeztek róla.
Ha nem lenne olyan késő, ha nem fáradtak volna el olyan na

gyon a bányajárásban, akkor most meg oda is elmennének, a Re
kettyére. De innen talán még szebben és jobban látni.

Kék kígyók, zöld gombák, hófehér, lehulló szikraliliomok... Amíg 
csak tartott a tűzijáték, ott álltak, és örömükben kiáltoztak a domb
tetőn.

Így fejeződött be ez a nap.
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H O S S Z Ú  H A J ,  H O S S Z Ú  É S Z

Zsófi új ruhát kapott a vizsgára, fehéret. Egy régi lenvászon le
pedőből varrta a mama. A blúzra kékkel szegett matrózgallért sza
bott. Ilonka is segített a varrásban, de még a harmadik szomszéd- 
asszony is. Zsófinak még soha nem volt ilyen gyönyörű ruhája. És 
édesapa pántos fekete bársonycipőt csináltatott hozzá a szomszéd 
suszterrel, a mama régi blúzából.

- No, aztán nehogy megbukjál benne - mondta a mama a vizsga 
júniusi reggelén, ahogy ráadta lányára az új ruhát, és körültipegte, 
körülsimogatta. - Ha a régi foltozott ruhádban mindig tiszta ki
tűnőt hoztál, most se kerülj a szemem elé rosszabbal! És vizsga után 
nekem rögtön hazagyere. Megértetted? Ne ám, hogy megint estig 
elcsavarogj!

Zsófi a könyveit szijazta össze. Óvatosan húzta a szíjat, mert va
lamennyi könyvét és füzetét hófehér papirosba kötötte a vizsga tisz
teletére. A nyomdából hozta hozzá a papirost. Vizsga után mindjárt 
vissza is adja a könyveket Bors tanár úrnak, vagyis a segélyzőnek.

- Hát estig nem maradok, de mindjárt nem jöhetek - mondta 
a mamának. - Mert megígértük Irmussal, hogy vizsga után beme
gyünk a szerkesztőségbe. Majd azután jövök haza.

- Mindig az a szerkesztőség! - dohogott a mama. - Hiszen sza
badságot kaptál, nem? Egész héten bent se voltál. Most egyszerre 
olyan sürgős? Mindenki fontosabb, mint a szüleid?

- De édesanyám! Hogy mondhat ilyet! A főnököm azt mondta, 
vizsga után beszélni akar velem...

No, jó. A mama nem szólt többet. Kikísérte a kapuig, nézett a 
lánya után, ahogy az a Meszes köz felé tartott. Mielőtt befordult 
volna, Zsófi visszanézett és integetett. Drága kis mama! Úgy meg
szokta már a szenvedést, a szomorúságot, hogy igazában örülni se 
mer semminek. Ha örül is valaminek, csak félve örül. Hogy elmú
lik, elvész, elveszik tőlük. Most is, hát nem a szemét törülgeti ott
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a kapuban? Talán egész délelőtt pityeregni fog, miközben a vacso
rához való borsót fejti.

Amikor a Meszes közből kiért a Porcelán utcába, Zsófi lehajolt, 
és kezével legyezte le új cipőjéről a könnyű port, mert az máris rá
rakódott egy kicsit. Aztán átment a villamosmegállóhoz. Mint min
dig, várnia kellett. Nem baj, még korán van. Negyed nyolc múlt, 
amikor elindult hazulról, és a vizsga nyolckor kezdődik.

Sokáig tart-e a vizsga? Nem tudta. Még soha nem volt ilyen vizs
gája, mint most lesz. Hogy csak ők ketten vizsgáznak Irmussal, más 
senki. Más, rendes év végi vizsgákon vagy fele! az ember, vagy sem. 
És a vizsga - ezt tudja mindenki - nem is számít már be az osztály
zatba. Az nagy ritkaság, hogy beszámítsák, ha ugyan egyáltalán! 
Most azonban ők igazi vizsgát tesznek, ott lesz egy sereg tanár, min
den tantárgyból referálni kell, nincs másképp. A magyartól nem fél, 
a többitől sem, csak a számtantól egy kicsit és a latintól. Mert a 
számtant a fiúk alaposabban tanulták, mint ők a polgáriban, és a 
latin, hát az sok volt. Kétévi anyag! Igaz, valóban szabadságot ka
pott a szerkesztőségből, és egy álló hét óta egyebet sem tesznek Ir
mussal, mint reggeltől estig tanulnak. Egyszer Irmuséknál, egyszet 
itt náluk, reggelenként sokszor kint a régi temetőben, mint a nagy
diákok. Mindent átvettek, átismételtek, kétszer is. Mindenre emlék
szik, a szavak, ragozások, az olvasmányok címei, minden-minden 
szép csatarendben áll a fejében, akár a kiszedett és körülkötözött 
ólomhasábok a nyomdában, amikor lehúzásra várnak. Ilyenkor még 
fehér fénnyel csillognak, nincs rajtuk festék. A vizsga olyan lesz, 
mint a lehúzás. A tanárok a vizsgán levonatot készítenek arról, ami 
a diákok fejében van, ellenőrzik, hogy helyes-e, nem hagytak-e ki 
belőle semmit, és ha valami hibát találnak, kijavítják.

Miért mondta Irmus édesapja, hogy a vizsga után beszélni akar 
vele? No, majd megtudja nemsokára. Akármit is tervez, csak jó 
jöhet abból.

Végre itt a villamos! Felszállt, de nem ült le, adna is neki a mama, 
ha rögtön, kora reggel összegyűrné a rakott szoknyát.

Az írásbeli már megvolt tegnapelőtt. Megoldott mindent. Az írás
beli neki könnyebb és talán mindenkinek. Ott egyedül van az em
ber a füzettel, van idő gondolkodni, nem zavarodhat meg olyan 
könnyen, mint a szóbelin.



Az iskola ütés már és csendes, a tanítás befejeződött. A rendes tanu
lók nem is tesznek vizsgát az idén, csak ők ketten, a magántanulók.

Megállt a folyosón a tanári szoba előtt, várt. Irmus még nincs itt. 
Kisvártatva Szecsei tanár úr érkezett, friss léptekkel sietett el előtte, 
és nyájasan biccentett. Aztán Kőhegyi tanár úr jött, akit a fiúk csak 
Kavicsnak becéznek, mert olyan picike, vékony, tiszta kis ember, 
igazán, mint egy tisztára mosott kavics.

Kőhegyi tanár úr tanítja a latint. Azt mondják, azelőtt csak fel
sőben tanított, ez az első év, hogy a kicsikhez került. Az bizonyos, 
hogy még év végén sem nagyon tudta a gyerekek nevét. Ha valakit 
felelni hívott, és felolvasta a nevét a noteszából, mindig végigné
zett az egész osztályon, hogy hát melyik is az. Nagyon kék szeme 
mindig egy kicsit idegenül, távolról tekintett fájuk. Néha egy egész 
percig csak sétálgatott az osztályban, mintha elfeledkezett volna ar
ról, hogy a gyerekek is ott vannak. A két lányt, a két magántanulót, 
év közben már minden tanár feleltette. Szecsei tanár úr a dolgoza
tukat is beszedte, akár a többiekét. Vagyis, mire a vizsgára került 
a sor, a tanárok már mind tudják, hogy Zsófi és Irmus hogyan áll
nak, mit tudnak. Csak Kőhegyi tanár úr nem kérdezett tőlük soha 
semmit. Csak Kőhegyi tanár úr nem ismeri őket.

Most, hogy felbukkant a folyosón, Zsófinak meg is dobbant a 
szíve, joggal fél tehát ő a latintól; igazában Kőhegyi tanártól fél 
egy kicsit, hiszen az nem ismeri őt.

Köszönt neki némán, főhajtással. A kis törékeny öregúr szóra
kozottan pillantott rá, röviden visszabiccentett. Látszik a pillantá
sán, fogalma sincsen, ki ez a lány, hogyan kerül ide, csak homályosan 
rémlik neki valami, hogy már látta valamelyik osztályban a külön 
padban ülni.

Annál csodálatosabb, ami most mégis történt. Kőhegyi tanár úr 
már két lépéssel túl volt azon a vonalon, ahol Zsófi állt, és akkor 
egyszerre csak megfordult, visszafordult, ránézett, és mintha megvi
lágosodott volna szemének távoli kéksége:

- Maga... Jakab Zsófia?
- Igenis, tanár úr.
- Hibátlan a dolgozata - mondta röviden a kisöreg, és még egy

szer jól szemügyre vette Zsófit. A hangjában mintha egy kis csodál
kozás is bujkált volna. Csodálkozás és elismerés. Hogy egy lány, egy



ilyen copfos, őnála jeles dolgozatot írhat! És hogy valóban ezt gon
dolta magában, azt bizonyítja, amit még hozzáfűzött: - Nem puská
zott, kérem?

- Nem puskáztam, tanár úr - rebegte bíborvörösen Zsófi.
- No! Majd meglátom! Maga... mióta jár ide?
- Csak március vége óta.
- És mióta tanul latint?
- Hát... csak azóta, tanár úr kérem.
Erre a szóra Kőhegyi tanár valósággal felhördült.
- Hogyhogy? Csak három hónapja tanul? És vizsgázni akar?
Zsófi erre nem tudott mit válaszolni. Hiszen ez így igaz.
- Vakmerőség - berzenkedett a kis öregember, és most újra végig

méregette Zsófit. Aztán hevesen ráripakodott: - Figyelmeztetem... 
velem nem lehet packázni! Nálam alaposan tudni kell. Három hónap 
alatt nem tanulhatott meg becsületesen kétévi anyagot. Olyan nin
csen. Akármilyen szép hosszú copfja van!

Ezzel biccentett és elment. Keményen kopogott az a könnyű kis 
öreg lába, és indulatos volt még a mozdulata is, ahogyan a tanári 
szobába benyitott. Fel van háborodva. De 
miért?

Irmus éppen abban a percben érkezett, és 
Zsófi mindjárt azzal fogadta:

- Kavics dühös, mert nem talált hibát a 
dolgozatomban. Megkérdezte, hogy mióta 
tanulok, és majd kibújt a bőréből mérgében, 
mert szerinte három hónap alatt...

Irmus csak legyintett fölényesen.
- Ne törődj vele. Kavics bogaras. Tu

dod, ő olyan... Imádja a szaktárgyát, az 
őneki az istene. És hogy merészel egy kö
lyök... Hogy jön egy kölyök az ő istené
hez? Van ilyen tanár. Apám is mondta már.
Jó tanár, sokat lehet tanulni tőle, de a la
tint jobban szereti, mint a gyerekeket.

Zsófi elgondolkodott.
- Nem fogja megadni nekem a jelest.

Addig forgat majd, amíg elvétem.



- Hát aztán? Úgyse osztályoznak...
- Hogyhogy?
- Hát úgy, hogy rendelet van rá. Csak két osztályzat van: meg

felelt, nem felelt meg. A kormány rendelete.
Zsófi most megkönnyebbülhetett volna, de még jobban elgondol

kodott.
- Akkor senki sem lehet kitűnő meg jeles?
- Nem. Szerintem helyes - felelte Irmus. - Mire jó az? Per

sze, te sajnálod - tette hozzá egy kis csúfolódással. - De hát 
vigasztalódj! Nem vitatkozhattak tovább, Zsófit vizsgázni szólí
tották.

Az volt a jó, hogy Zsófi vizsgáztatását Szecsei tanár úr kezdte, 
magyarral és történelemmel. Szecsei tanár úr ismeri és szereti őt, 
sokszor megdicsérte már, büszke rá mint tanítványára. Ez meglát
szott itt a vizsgán is. Meglátszott, hogy maga a tanár úr is örül an
nak, hogy őt vizsgáztathatja; bízik benne, tudja, hogy szép, külön
legesen szép feleletet kap. Kapott is. Zsófi semmi félelmet nem ér
zett, szép gömbölyűre sikerült minden mondata, frissen csengett a 
hangja. Olyan volt ez őneki, mint rigónak a fütyülés. Csak az a kár, 
hogy Kőhegyi tanár úr nem volt bent, amikor ő Szecsei tanár úrnál 
vizsgázott. Csak Bors tanár úr volt ott meg Petz tanár úr. Elégedet
ten bólingattak.

Utána Petz tanár úr vizsgáztatta földrajzból és növénytanból. 
Szecsei tanár úr kiment, és bejött helyette Kőhegyi tanár úr. Most 
jött be!

Baj ez? Igen, egy kicsit baj volt. Jobb lett volna, ha Kőhegyi ta
nár úr a magyar- és történelemfeleletét hallja. Petz tanár úr ugyanis 
túlságosan könnyűket kérdezett, túlságosan gyorsan levizsgáztatta. 
Alig kezdett valamire felelni, már le is állította.

- Köszönöm, látom, tudja...
Nem adott alkalmat Zsófinak arra, hogy ragyogtassa azt, amit 

tud. Kevéssel beérte. Ez biztosan azért volt, mert Petz tanár úr hal
lotta feleletét Szecsei tanár úrnál, és magában azt gondolta: mit 
töltsem az időt vele, hiszen ez kitűnő tanuló, akár az egész könyvet 
kikérdezhetném tőle! így aztán Kőhegyi tanár úr azt gondolhatta: 
no, ennél a kollégámnál könnyen boldogult a lány, majd énnálam 
másként lesz, nagyon másként! Majd én megforgatom ezt a copfost!
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Hiszen az nem baj, dehogy baj, hogy megforgatja. Csak bele ne 
zavarodjék, csak el ne hagyja a bátorsága.

Petz tanár úr kiment és bejött - maga az igazgató úr, Vadady 
Ágoston. Még ez is! Hogy éppen most! Hogy ő is hallani akarja, mit 
tud Jakab Zsófia latinból. Hogyan sikerült neki három hónap alatt 
megtanulnia a kétévi anyagot.

Kőhegyi tanár úr levette a cvikkerét, köhintett, megtörülte, visz- 
szatette, és megint úgy nézett Zsófira, távolról és kéken, mint a ma- 
gasságos mennyboltozat. Aztán gyorsan, mintha szúrt volna egyet 
láthatatlan kardjával, feltette az első kérdést:

- Margo... milyen nemű szó ez?
Egy lélegzet, és Zsófi már mondta is:
- Hímnemű.
- Miért? A „go” végűek milyen neműek?
- Általában nőneműek. De ez kivétel.
Most megkérdezhette volna, hogy milyen más kivételeket tud a 

szabály alól. Hiszen azt versbe szedve tanulták: „Do, go, io vég- 
zetíí nagyobbrészt csak nőnemű, de az ordo és ligo, cardo, margó..

- és így tovább. Ez olyan pihentető kérdés lett volna, erre egy kö
zepes tanuló is tud felelni, elfújja. De hát Kőhegyi tanár úr nem 
adta föl neki ezt a pihentető kérdést. Hogyisne! Azt se mondta első 
feletére, hogy helyes, jól van. Máris újra szúrt:

- Mit jelent az a szó: aequor?
Villámgyors gondolkodás, és Zsófi már mondja is:
- Víztükör... A. equor maris... a tenger tükre... — tette még 

hozzá.
- Milyen nemű?
- Semleges...
- Holott?
- Holott az „or” végűek általában hímneműek.
Zsófi homályos szemmel látta, hogy az igazgató úr hevesen és elis

merően bólogat Kőhegyi tanár úr felé. Az igazgató úr nagyon jól 
tudja, hogy ilyen villámkérdésekre milyen nehéz felelni. Ha tudja 
is a diák az anyagot, így összevissza, innen-onnan kikapva, könnyen 
eltéveszti. És ha csak egyszer eltévesztené, mindennek vége volna, 
még akkor is, ha utána ő maga kijavítaná. Az osztályban, órán, a 
tanárok nem szoktak így feleltetni, inkább csak a napi leckét, a fel-
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adott ismétlést kérdezik. No de ő most párbajt vív Kavics bácsi
val. Mindjárt jön a következő szúrás. És lehet, hogy ha a harmadi
kat nem, de az ötödiket vagy a hatodikat mégiscsak elvéti, és akkor 
baj lesz. Könnyen elvétheti, már csak az izgalom és a fáradtság miatt 
is.

Ámde a harmadik villámkérdés után egyszerre csak megszólalt 
az igazgató úr:

- Bravó! Nagyszerű! Most talán fordítson nekünk valamit...
Zsófi remegve nyitotta ki a fehérbe kötött latin könyvet. Most

fogta el a remegés, amikor már úgyszólván túl volt a veszélyen. 
Érezte, hogy megmenekült, mert a fordítás gyerekjáték a villámkér
désekhez képest. Itt már biztos vizeken evez. Fordításban nem fogja 
meg.

Olvasni kezdte a kijelölt szöveg első mondatát. Nagyon könnyű 
olvasmány volt. „Hominibus multis sensus acres sunt... ” Oly sok
szor hallotta az osztályban, a fiúktól, hogy álmában is le tudná for
dítani: „Sok embernek éles érzékei vannak. ” „Sensus”, annyi mint 
érzék, többes szám, alanyeset, vagyis nominativus. Hozzá tartozik az 
„acres”, annyit tesz, mint éles, természetesen szintén többes szám 
nominativusban. Ebből egy bukásra álló is le tudna felelni. Ezt még 
Szilvási Paja is lefordítaná és elemezné.

Hangjának remegése elcsitult, megnyugodott. Felpillantott. Ráné
zett Kavics bácsi fehér fejére, aztán hirtelen valami ördög szállta 
meg. Ha ő ezt most lefordítja, akkor vége is a vizsgának? Hát ilyen 
olcsón adja ezt Kavics bácsi? Ne tessék ilyen olcsón adni, én még 
bírom szusszal. És most hirtelen ő szólalt meg, vakmerően és csengő 
hangon:

- Tessék mondani tanár ú r . . .  Miért nem az áll itt, hogy: „Ho- 
mines multi sensus acres habent? ” Nem volna úgy jobb? Már úgy 
értem, hogy a „sensus acres” akkor tárgyesetben, vagyis accusativus 
ban van, a „homines multi” pedig többes szám nominativusban. Hi
szen az ilyen mondatot, mint ez, általában a „bírni”, vagyis a „ha
bent” igével szoktuk kifejezni, nem pedig a „lenni” igével, ahogyan 
itt áll: „sunt”.

Elhallgatott, és ravasz, játékos ártatlansággal pillantott Kavics 
bácsira, várta a választ. Mintha... mintha most nem is Kavics bácsi 
vizsgáztatná őt, hanem ő vizsgáztatná az öreg és szigorú latintanárt.



Egy-két pillanatnyi meghökkent csend támadt.
- Ejha! - mondta aztán az igazgató úr, és rámosolygott Kavics 

bácsira. - Ez aztán a tudós tanítvány!
Kavics bácsi pedig fújt egyet, levette, megint feltette a cvikkerét, 

aztán, ültében előrehajolva, görbe és sárga ujjával rámutatott Zsó
fira:

- A latin nyelvnek vannak olyan finom árnyalatai, kisasszonyka 
- mondta haragosan és mégis barátságosan -, amit most még nem 
érthet meg egészen! Majd később, ha Horatiust tanulunk, meg fogja 
érteni, hogy az ilyen módon kifejezett birtokviszony a stílusnak kü
lönleges finomságot kölcsönöz. Van például Horatiusban egy kife
jezés: „sunt lacrimae rerum.. No de ezt még ráér megtanulni. 
Egyébként abban, hogy a mondatot így is meg lehet fogalmazni: 
„homines multi sensus acres habent... ” igaza van. Ordögadta! - 
tette hozzá. - Ha most osztályoznék, meg kéne adnom a jelest!

Kicsi híja, hogy Zsófi azt is meg nem kérdezte még: mit jelent 
pontosan az a „sunt lacrimae rerum”, amit Kőhegyi tanár úr Hora- 
tiusbói idézett. A „lacrimae”-t érti, az könnyeket jelent. De aztán 
mégsem kérdezte meg, nem ez már sok volna. Látta, hogy Bors tanár 
úr, az osztályfőnöke, vidáman néz rá, mosolyog, még egy kicsit 
csippent is a szemével. Mintha gratulálna, hogy sikerült neki Kavics 
tanár urat meghódítania.

A többi vizsga... az már könnyű volt ehhez képest. Tíz óra sem 
volt még, amikor már a folyosón sétált, és Irmust várta. Ha osztá
lyoznának, meglenne a tiszta kitűnője. Ha vizsga után bemennek a 
szerkesztőségbe, akkor megkérdi Szabó tanár úrtól, mit jelent az a 
„sunt lacrimae..  C s a k  el ne felejtse. Addig néhányszor ismétel
gette magában. Az is lehet, hogy az egésznek valami átvitt értelme 
van. Költők gyakran használnak átvitt értelmű kifejezéseket. Ho
ratius pedig költő. És az ilyet nehéz lefordítani. Még ha külön-kíilön 
ismerjük is a szavak értelmét, együtt mást jelentenek.

Tizenegy óra múlt néhány perccel, amikor Irmus is kijött végre 
a vizsgáról. Minden jól ment. A történelemben eltévesztett egy év
számot. A latin? Nem, a latinnal nem volt baj. Kavics bácsi nagyon 
szelíd volt, csak fordíttatott vele, aztán elragoztatott három főnevet, 
egy volt csak rendhagyó közte.

Leadták a könyveket Bors tanár úrnak, megköszönték a jóságát.
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aztán szép nyugodtan lesétáltak a lépcsőn, de amikor az utcára ér
tek, Irmusnak bolondos jókedve támadt. Ugrált és tapsolt.

- Nyertünk egy esztendőt. Elvesztettük és megtaláltuk. Tudod 
mit? Délután menjünk el uszodába. Oda, tihozzátok, a Porcelán
ligetbe.

- De én nem tudok úszni - mondta Zsófi. - És nincs is fürdő
ruhám.

- Majd elhozom a mamámét - mondta Irmus. - És úszni is meg- 
tanítlak. Most hazamegyek, és ebéd után beszaladok érted. Kettőtől 
négyig a lányok vannak.

Mert a fiúk és lányok külön jártak az uszodába.
Zsófi egyedül ment be a szerkesztőségbe, ő számolt be Szabó ta

nárnak mindkettőjük vizsgájáról. Jól sikerült, csak annyit mondott; 
mindketten jeles rendűek lennének, ha volna osztályzás. De még az 
is megtörténhetne, hogy megkapnák a tiszta kitűnőt. Meg akarta kér
dezni mindjárt a „sunt lacrimae rerum”-ot is, de aztán kiment az 
eszéből, mert Szabó tanár azt mondta:

- Néhány nappal ezelőtt találkoztam édesapáddal, beszéltem vele. 
Szeretném, ha leszerződnél nyomdásztanulónak. A nyárra. Megbe
széltem a szakszervezettel is. Ősszel újra iskolába mégy, de a két 
hónapot, amit a nyomdában tanulsz, beszámítják neked. Az is lehet
séges, hogy őszre is kieszelünk valamit, hogy az iskola mellett, heti 
két-három délutánra ide jössz, és folytatod a mesterség tanulását. 
Igaz, így nem kapsz fizetést, de az most már nem hiányzik nektek 
annyira odahaza. Őszre a kisebbik bátyád megkapja a segédlevelet. 
Édesapáddal megbeszéltük: többet ér, ha szakma van a kezedben. 
Szedő leszel, mint Bözsi nénéd. Amellett persze tanulsz tovább. 
Vagyis megmaradsz munkaiskolásnak. Nos, mi a véleményed? Mire 
érettségizel, vagy még annál előbb is, kész szedő is leszel. Ha há
rom hónap alatt kitűnően levizsgáztál a második osztályból, akkor 
a szakma tanulása nem akadályoz téged a további tanulmányaid
ban sem.

Zsófi hallgatott, nagyon meglepődött.
- Akarsz még gondolkodni rajta? - kérdezte Szabó elvtárs.
- Nem - mondta most Zsófi csendesen. - Biztosan így lesz jó, 

ahogy mondani tetszik. Én szeretek a nyomdába járni. Hiányozna 
is nekem.
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- Annak semmi értelme, hogy kifutó légy - mondta most a fő
szerkesztő, és valami okból sóhajtott egyet. — Az csak átmeneti időre 
volt jó. De most, hogy sikeresen befejezted az évet, tovább kell gon
dolkodnunk. Akkor hát ezennel felmondom kifutói állásodat, kifi
zetem neked a felmondási időre járó bért, és holnap megkötjük a 
szerződést.

Előre elkészített borítékot vett ki íróasztala fiókjából, és átnyúj
totta Zsófinak.

- Azazhogy - szólalt meg újra - még jobb lenne, ha most rögtön 
megkötnénk. Elmegyünk együtt a szakszervezetbe is. Jó? Ugyanis - 
tette hozzá, és most kiderült, hogy miért sóhajtott az imént - lehet
séges, hogy én kiválok a szerkesztőségből, elmegyek innen, és sze
retném, ha a te szénád egészen rendben volna.

- El tetszik menni? - riadt meg Zsófi.
- Még nem egészen bizonyos, de valószínű. Visszajön a doktor 

úr - magyarázta röviden a főszerkesztő.
- És megint az övé lesz az újság és a nyomda?
- Nem... nem az övé, de visszajön.
- Akkor már értem - szakadt ki most egy kis sóhaj Zsófiból.
- Mit értesz? - mosolygott a tanár.
- Hogy el tetszik menni. Ha a doktor úr visszajön, megint nem 

lehet megírni az igazságot.
- H á t . . .  mondjuk úgy, hogy nem egészen. Csak félig - mondta 

a tanár, és fel-alá sétált a szobában. Aztán megállt az ablaknál, ki
nézett a Bertalan utcára. - Éppen azt nehéz eldönteni, hogy érde
mes-e itt maradnom azért, hogy a féligazság benne legyen az új
ságban.

- Az is jobb, mint a semmi - mondta rábeszélőn Zsófi.
Szabó elvtárs röviden, kedvesen felnevetett.
- Lehet, hogy igazad van. Majd még gondolkodom a dolgon. No, 

gyere akkor. Mindenesetre megkötjük azt a szerződést. Mennél előbb, 
annál jobb. És akkor, ha te nyomdász is leszel meg diák is, akkor 
két embert érsz.

- Mint a tanár úr - mosolygott Zsófi.
- Legalább hármat kellene érnünk mindannyiunknak. Vagy tízet 

- mondta a tanár. - Olyan kevesen vagyunk, kislányom!
Útközben, míg a szakszervezetbe mentek, Zsófi mégiscsak meg-
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kérdezte, mit jelent az a három szó, amit Kőhegyi tanár úr Hora- 
tiusból idézett, és Szabó tanár megmagyarázta:

- Szó szerint nehéz lefordítani. „Lacrimae” könnyeket jelent, „re- 
rum” pedig a „rés, rei” főnévnek a többes szám genitivusa. Vagyis: 
„A dolgoknak könnyei vannak. Ezt jelenti. Magyarul inkább így 
mondanánk: „Mindennek lelke van. ” Vagy pedig, hogy minden do
log képes az érzésre, a szenvedésre.

Zsófi nézett egyet, nem egészen értette. Szabó tanár észrevette 
ezt.

- Egészen majd csak akkor érted meg, ha közelebbről is megismer
kedsz Horatiusszal - vigasztalta Zsófit.

Csak tél egy volt, mire Zsófi hazaért, a mama mégis zsörtölődve 
fogadta. Hogy hol maradt el annyi ideig? És hol a bizonyítvány? 
Mert ő azt gondolta, hogy azt most mindjárt ideadják. Hát micsoda 
vizsga az, aminek a végén még a bizonyítványt sem adják ki? Med
dig tart az. hogy beírják a jegyeket? Így hát most még emiatt is 
zsörtölődhetett egy kicsit. És még mennyi mindenért!

- Miért nem veted le máris azt a ruhát? Össze akarod piszkítani 
itt a konyhában? - de amikor Zsófi bement a szobába, hogy átöl
tözzék, akkor meg utána kiáltott, hogy miért nem mondja már, ho
gyan sikerült a vizsga. Tudott-e minden kérdésre felelni?

- Hát... talán nem bukom meg - ingerkedett Zsófi, jó hangosan, 
a szobából kifelé. - Nem voltak nagyon szigorúak, talán átereszte
nek.

- Szépen kifizetsz te engem... Érdemes is gyereket nevelni. No, 
megállj, kapsz te ebédre korpaciberét, még azt sem érdemied meg.

- Palacsintát sütött, érzem a szagát - nevetett odabent Zsófi.
- És ha azt sütöttem? Akad annak gazdája más is, aki jobban meg

érdemli.
Zsófi kijött a konyhába a kék pepita ruhájában. Most meg az volt 

a baj. Miért ezt vette fel? Ez még egészen jó ruhácska, kár ezt itt
hon elhordani, miért nem vette fel a piros pettyes delént?

- Irmus eljön értem ebéd után, megyünk uszodába.
- Hogyhogy mentek? Hogy belefúljatok? Talán kérnéd szépen 

előbb, hogy elengedlek-e, tacskó! Ő megy... a nagy kisasszony. 
Hogy soha nem fér a bőrébe!

Zsófi letette az asztalra a kék borítékot, amiben a pénz volt, mellé
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pedig a szerződést, amit épp az imént kötöttek. A mama, kezét a 
kötényébe törölgetve, óvatosan közelített az asztalhoz.

- Beszélj... Mi ez?
Zsófi elmondta, hogy ő holnaptól kezdve nem kifutó, hanem nyom

dászinas. Szedőnek tanul Bözsi néni mellett. Szabó tanát ezt már meg 
is beszélte édesapával. Édesapa nem szólt erről a mamának?

- Minek szólt volna? Én már semmi és senki nem vagyok ebben 
a házban.

De aztán egy kicsit megvigasztalódott, mert a borítékban benne 
volt Zsófi hat heti fizetése. Aztán még inkább megvigasztalódott, 
mert amíg ebédeltek, Zsófi elmesélte, hogyan is volt a vizsgán. Zöld
borsóleves volt és csakugyan palacsinta, gyenge, édes túróval. Vizs
gaebéd. A mama mindent akart tudni, mindent az utolsó szóig, ami 
a vizsgán történt, de háromszor is rászólt Zsófira, hogy ne beszél
jen teli szájjal. Hiszen az nem való! Persze hogy nem. De hát akkor 
mondja meg a mama, mit hagyjon félbe Zsófi: az ebédet vagy a be
szédet? No persze, egyiket sem... Hiszen Zsófi éhes, mint a farkas, 
a mama pedig a beszédre nem tud, nem akar várni. Pedig este 
úgyis mindent újra el kell majd mesélni, amikor együtt lesz a család, 
hiszen ők is hallani akarják Zsófi dicsőségét.

így aztán az lett belőle, hogy fél kettőkor, amikor Irmus beál
lított, még mindig ott ültek kettesben az asztalnál, és Zsófi éppen 
a „lacrimac rerum”-ot magyarázta. No és, hát baj az? Hiszen olyan 
ritkán beszélhetnek egymással ennyit is, anya és leánya. És ki ér
demli meg jobban, hogy élvezze a lánya dicsőségét, mint éppen az 
édesanya?

Zsófi meg gyorsan el akart mosogatni a mama helyett, de a mama 
máris zavarta őket, hogy menjenek isten hírével, ne lábatlankodja- 
nak itt, menjenek az uszodába, élvezzék a napot meg a vizet, azt 
a két tányért talán még ő is el tudja mosogatni.

így aztán olyan korán értek oda, hogy még be sem engedték őket 
az uszodába. Néhány percig a ligetben sétálgattak, és Zsófi elmesélte 
a szerződést meg azt is, hogy Irmus édesapja ott akarja hagyni az 
újságot, mert visszajön a doktor úr. Tud-e erről Irmus?

Nem, Irmus erről nem tudort, de úgy tett, mintha egyáltalán nem 
bánná, nem is nagyon érdekelné a dolog. Csak rántott egyet a szem
öldökén. Később azonban, amikor egymás mellett ültek az uszoda
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haragoszöld vizének fehéres cementpartján, és lábuk ujjával kóstol
gatták a hideg vizet, váratlanul előhozta:

- Jól teszi apám, ha otthagyja őket. Csinálják ők, ha jobban tud
ják - és úgy, ültéből, belevetette magát a mély vízbe, karcsú kis 
alakja egészen elmerült. Csak három méterrel odébb bukkant fel, 
és hosszú csapásokkal, prüszkölve úszott át a másik partra. Ott ki
kapaszkodott egy pillanatra, és visszakiabált Zsófinak:

- Gyere, tanulj meg úszni!
Mintha csak valami egészen egyszerű dolgot kért volna ezzel, olyat 

például, hogy Zsófi keljen fel ültéből, és tegyen három lépést a parton.
Zsófi gyámoltalanul mosolygott rá vissza, és húzott egyet a pöty- 

työs klott fürdőruhán, Irma néni buggyos fürdőruháján, ami majd
nem a térdéig ér. Ha az olyan könnyű volna! Már tudniillik az 
úszás.

Irmus visszaúszott, ott eviekélt Zsófi lába alatt.
- No? - kérdezte. - Nem mersz?
- Leér a lábad? - érdeklődött Zsófi.
- Dehogyis... Itt mély a víz - felelte Irmus. - Ide nézz!
Egyik kezével befogta az orrát, lemerúlt egyenesen, mint egy

gyertyaszál, a másik kezét feltartotta. Eltűnt a feje, eltűnt a karja 
könyökig, aztán még az ujja hegye is eltűnt a zöld vízben. Zsófi 
előrehajolva nézte, hogy hol van. Elnyelte a víz, csak valami kis 
vibrálást látott odalent. Aztán felbukkant, megrázta a fejét, csak úgy 
csapkodott a nedves haja.

- Csupa víz a hajad - aggódott Zsófi.
- Hát aztán? Megszárad! - felelte Irmus. - No, gyere a kisvízbe, 

odaúszom a lépcsőhöz.
A kisvízben sokan voltak, kislányok, mamák, még kisfiúk is, egé

szen kicsik, mert azokat be szabad hozni, ha a mamájukkal jöttek 
vagy a nővérükkel. Zsófi óvatosan ereszkedett lefelé a fehérre me
szelt lépcsőkön. Amikor a víz már a térdéig ért, megállt, és szé
gyenkezve nevetett.

Irmus nyújtotta a kezét, húzta beljebb.
- Feküdj rá a vízre, majd én tartlak - nyújtotta a vízben Zsófi 

elé a karját. - Feküdj csak rá nyugodtan!
Zsófi ráhajolt Irmus karjára, de csak egy kicsit. Dehogyis merte 

elrúgni magát az uszoda fenekétől! Hiszen Irmus nem bírná el!
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Irmus magyarázta, hogy dehogyisnem. A vízben könnyűek a tes
tek. Sokkal könnyebbek. Egy mama is úszni tanította mellettük a 
lányát. Jó nagy, nehéz kislány volt, és a mama csak fél kézzel tar
totta, éppen csak az összemarkolt bugyogójánál fogva. A kislány 
prüszkölt és kapálózott, mint egy béka. Zsófinak ezen nevetnie kel
lett. Csak állt, a fejét rángatta, a feltűzött haját nyomkodta be a 
kendője alá.

- Nem tudok én úszni - hajtogatta.
- Tudsz - felelte Irmus meggyőződéssel. - Mindenki tud, csak 

nem mer. Ha egyszer rá mernél feküdni a vízre, akkor mindjárt 
meglátnád, hogy tudsz. Az az egész, hogy ne félj a víztől.

És hogy ezt be is bizonyítsa, mély lélegzetet vett, és hanyatt dobta 
magát a vízen. Széttárta a két kezét, azzal egyensúlyozott, de csak 
egy kicsit! És csakugyan fent maradt, ott lebegett a víz tetején, még 
a lábaujja is kilátszott. Aztán még tovább kunsztozott, Zsófi és a 
körülöttük lubickolok nagy bámulatára. Két karját összekulcsolta a 
feje alatt, úgy feküdt a vízen, meg se mozdult, mégsem merült el. 
Csak néha gyorsan kiengedte a levegőt a tüdejéből, aztán hamar 
teleszívta megint.
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Aztán megelevenedett, csapott egyet, felállt.
- No? Mersz már? - kérdezte, és újra Zsófi elé fektette karját a 

vízre.
Zsófi izgatottan tétovázott, aztán elszánta magát. Előrehajolt, egy 

kicsit mélyebbre, mint az imént. Az uszoda síkos feneke hirtelen 
kicsúszott a talpa alól, előrebukott, jaj, úgy érezte, vége a világnak, a 
fején átcsapott a víz, kapálózott, nem látott, nem hallott, csak gör
csösen belakapaszkodott Irmusba.

- Majdnem belefulladtam - lihegte, amikor végre megint a tal
pára állt.

- No, ne viccelj! Derékig érő vízbe? Szép nyugodtan csináld. Tedd 
össze a két kezedet. így a melled előtt, akkor nem merülsz le.

De Zsófi csak a fejét rázta, hogy nem, nem. Bánatosan tapogatta 
haját a kendő alatt. Csuromvíz... A kendő is, a haja is. Milyen 
erőszakos ez az Irmus! Hát nem érti, hogy az úszást nem lehet egy 
perc alatt megtanulni? Egyre azt bizonygatja, hogy igenis lehet. Foly
ton azt mondja, hogy igazában mindenki tud úszni, csak bátorság 
dolga, más semmi.

- Ha egyszer, csak egyetlenegyszer megpróbálnád, szép nyugodtan, 
akkor már menne is! Semmi az!

- Te hol tanultál meg? - kérdezte Zsófi.
- A Dráván - felelte Irmus. - Még akkor iskolába se jártam. 

Pedig az vad folyó ám, nem olyan, mint ez a kis uszoda! És sebes 
folyású. Alig lép az ember ötöt a partján, már elnyeli. És örvények 
is vannak benne. Ott csak az fürödjön, aki ismeri.

Irmus elmesélte, hogy ő minden nyáron a Drávában szokott für
deni, azért tanult meg olyan jól úszni. Boriskáéknál? - érdeklődött 
Zsófi. Mert azok laknak a Dráva mellett, egy kis faluban. Nem, nem 
Boriskáéknál. Irmus nagymamája is a Dráva mellett lakik, apjának 
anyja. Tanítónő ott egy faluban. Igen? Zsófi ezt nem is tudta. No 
lám, még mindig van olyan, amit nem tudnak egymásról.

Ahogy ott álltak és beszélgettek, Zsófi egyszerre csak Szamossy 
Klárit pillantotta meg. Ott úszkált a kisvízben ő is, szép csendesen 
és nyugodtan, mint egy feltartott fejű madár. Csúcsosra kötött kendő 
volt a fején, arckifejezése pedig olyan kötelességtudó. Tud úszni, 
ez kétségtelen, de nem úgy, mint Irmus, á dehogyis... Lassan és 
óvatosan, a szája is csukva van, nehogy egy csepp víz bemenjen. És

308



ahogy valaki a közelébe került, rögtön leállt. Mintha megsértődött 
volna, hogy nem hagyják őt nyugodtan tempózni.

A mamája is itt volt, az is tudott úszni, és pontosan úgy, mint 
Klári, olyan előkelően. Mindig csak egy rövidet úsztak, aztán le
álltak. Észrevették őket, erre elfordultak, átmentek a kisvíz másik 
oldalára, ott úszkáltak a part mellett.

- No, látod - használta fel Irmus még ezt a találkozást is arra, 
hogy rávegye barátnőjét az úszásra. - Még ez a liba is tud egy kicsit 
úszni!

- Hát azért liba! - nevette el magát Zsófi. De valójában mégis 
nagyon irigyelte Klárit, és röstellte, hogy ő olyan ügyetlen és gyáva.

- Biztosan úszómesternél tanult - mondta gőgösen Irmus, mintha 
az valami szégyen volna. - Láttad? Minden tempó után a hasa alá 
húzza a lábát, azok tanítják így, az úszómesterek. Figyeld c s a k . . .  
És ettől úgy kidudorodik a feneke...

Hogy lefőzze őket, rávetette magát a vízre, karcsún és gyorsan, 
mint a hal, s a kisvizet a mély víztől elválasztó kötél felé úszott. 
No, hát ez más úszás volt, az már biztos! Zsófi büszkén figyelte. A 
kötél a medence közepén belelóg a vízbe. Irmus nekiúszik... De ne 
higgye senki, hogy beleakad! Elsuhan fölötte, pedig arasznyira sincs 
a víz alatt. Még fiúk között is ritka, aki úgy úszik, mint Irmus, ilyen 
gyorsan, simán, szinte repül a vízben. A hátán is tud úszni, az olda
lán is, ahogyan csak akarja. Aztán egyszerre csak elkezdi a lábával 
kavarni a vizet, mint egy kis hajócsavar. Az egész uszoda megbá
multa ezt a bemutatót.

Átúszott a mély vízbe, itt hagyta Zsófit. Persze, a mély vízben 
jobb, kevesen vannak. Még aki tud úszni, az sem igen mer oda 
menni, lám, Kláriék sem mennek.

Zsófi kimászott a medencéből, és átgyalogolt a mély víz oldalára, 
leült megint a partra, a víz fölé hosszan kinyúló, hajlós trambulin 
közelébe, onnan nézte büszkén Irmus mutatványait.

Irmus még folytatta a bemutatót Kimászott ő is, de nem ám a 
lépcsőn, hanem csak a meredek vaslétrán, a medence oldalán, köny- 
nvedén felszaladt a trambulinra, megállt a végén, hintáztatta magát, 
aztán fejest beleugrott. Újra kimászott, újra beleugrott. Az uszoda 
felső végén volt egy emeletes trambulin is, ott, ahol a legeslegmé
lyebb a víz. Harmadszorra Irmus oda mászott fel, kisétált arra a



trambulinra, ott hintázott hetykén néhány pillanatig, négy méter 
magasan a víz felett, aztán onnan is beleugrott. De onnan nem fe
jest, hanem csak egyenesen, hogy a szorosan, katonásan összezárt 
két lábával érte el a vizet.

Amikor megint kimászott. Zsófi azt kérdezte tőle:
- Az emeletről nem tudsz fejest ugrani?
Irmus rázott egvet a haján, oldalt fordította a fejét, hogy füléből 

kícsepegjen a víz, és nevetett.
- Megpróbálhatom - mondta. - De akkor gyere be te is a vízbe!
- Ide a mélybe? - ijedt meg Zsófi.
- Hát megfogódzol a korlátban. Attól nem lesz semmi bajod.
No, jó. Zsófi belátta, hogy ezt csakugyan megteheti. És legalább

Szamossyék látják, hogy ő azért be mer menni a mélybe. így talán 
nem is veszik észre, hogy nem tud úszni. Azt hiszik, csak nem akar.

A függőleges vaslétrán mászott le nagy óvatosan. Irmus közben 
felment újra az emeletes trambulinra, ott állt lábujjhegyen a hajlós 
deszka végén, figyelte őt. Zsófi végre bent volt a vízben, egészen 
nyakig. Két kézzel kapaszkodott a vaslépcsőbe, de hogy Irmus ugrá
sát láthassa, kifelé kellett fordulnia. Nagy üggyel-bajjal megtette, 
most hátrafelé kapaszkodott.

Irmus hátrált néhány lépést odafönt, hogy nézni is szédület volt. 
Hogy le nem pottyan onnan, amikor így hátrafelé lép! Nekifutott, 
ráugrott előbb a deszka végére, aztán nagy ívben repült, szállt, vé
gül jó nagy csattanással érte el a vizet. Sokáig maradt víz alatt, és 
jó messzire bukkant fel attól a helytől, ahol beugrott.

- Gyönyörű volt - mondta Zsófi bámulattal.
- Pocsék volt - felelte erre Irmus, miközben kikapaszkodott a 

vízből. Lihegett egy kicsit. - Pocsék hasas volt.
Felment újra, újra meg újra, tízszer, tizenötször egymás után, ug

rott, kimászott, ugrott, kimászott, hogy gyakorolja az ugrást, hogy 
javítson rajta. Közben-közben egy-egy szót vetett oda Zsófinak, ami
kor kimászott mellette:

- Homorítottam? Hogyan állt a lábam? Most meg majdnem szaltó 
lett belőle...

Zsófi visszafojtott lélegzettel figyelt minden ugrást. Neki mind 
egyforma szép volt, egyformán nagyszerű. És Szamossyékat is leste 
ugyanakkor, hogy ugyan látják-e, figyelik-e. A méltósága oda se né-
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zett, úgy tett. mintha nem érdekelné, sőt mintha egyszer Klárira is 
rászólt volna - Zsófi látta messziről, a szája mozgásáról -, hogy ne 
bámuljon már oda! De Klári azért mindig csak odanézett, minden 
egyes ugrásnál. No, jól van ez! És miközben Irmust nézte, és Klá
rit leste, Zsófi egészen el is feledkezett arról, hol is van ő, hogy a 
mély vízben van. Már nem tartotta olyan görcsösen magát, minek, 
hiszen nem szükséges. A mély víz, akár a jól tömött párnák, emel
gette a lábát, tartotta. Azon vette észre magát, hogy már csak egy 
kézzel fogózik, így kényelmesebben nézheti Irmust, és hogy még erre 
az egy kezére is alig nehezedik valami súly. Olyankor, amikor Irmus 
éppen nem ugrott, hanem felfelé mászott, vagy egy pillanatra leült 
odafent a trambulinra, hogy kiszuszogja magát, Zsófi titokban el
kezdett evickélni a lábával, rugdosta a vizet, és hát uramfia! nem 
feljött az egész teste a víz színére? Rajta feküdt, mint a vetett ágyon. 
Ha mos; el merné engedni a korlátot azzal az egy kezével is... De 
még nem merte. Legközelebb megfordult, most bal kézzel kapaszko
dott, hasra feküdt a vízen az uszoda fala mentén. Most nemcsak a 
lábával tempózott, hanem a szabadon maradt jobb kezével is kotorni 
kezdte a vizet. És hát mi történt? Nemcsak hogy fennmaradt a ví
zen, hanem mozdulatai meg előre is hajtották. Kapaszkodó bal kezét 
kénytelen volt a korláton továbbcsúsztatni. Irmus éppen megállt 
odafönt a deszkán, lenézett rá, aztán lekiáltott:

- De hiszen már úszol! Ugye, mondtam, hogy tudsz!
Ugrott még egyet, de aztán már nem mászott ki, odaúszott Zsó

fihoz, magyarázta neki, hogyan vegyen lélegzetet. Az a legfontosabb, 
a lélegzet. Hogy abból ne fogyjon ki. És hogy ne féljen a víztől. A 
lábával most egyelőre tempózzon, ahogyan akar, rúgja csak a vizet, 
hiszen jól csinálja, jobban, mint Klári, aki mindig a hasa alá húzza.

- Csak ügyelj, hogy a tenyeredet csukd össze, amikor a vizet haj
tod a kezeddel, mert különben keresztülfolyik rajta. Ne merítsd 
olyan mélyre, akkor nehezebb...

Fél négykor csengetett az úszómester, hogy tessék kiszállni a víz
ből, öltözés, egy-kettő, négykor jönnek a fiúk és férfiak, addigra 
minden nőnek el kell hagynia az uszodát.

Zsófi épp akkor úszta az első három tempót, kapaszkodás nél
kül, persze a fal mentén, és utána lihegve megkapaszkodott.

- Ne törődj a csengetéssel, még ráérünk - mondta Irmus.



Ott úszkált Zsófi mellett, mint egy kiskacsa. De nem fogta, nem 
is kellett - minek az? Zsófi megint nekiveselkedett. Először csak 
egy kézzel és két lábbal, aztán elengedte bal kézzel is a korlátot. 
Komoly, feszült volt az arca. Most már öt tempót úszott egyfolytá
ban! Ötöt!

- Jól van, nagyon jól van - ujjongott Irmus. Ugye, hogy igaza 
lett? Ugye, hogy meg lehet tanulni az úszást másfél óra alatt? Csak 
ember kell hozzá.

A legközelebbi kísérletnél, amikor Zsófi már a negyedik tempó 
után újra meg akarta fogni a korlátot, rákiáltott barátságosan:

- Tovább! Tovább! Ne fogd meg! Tart a víz!
És Zsófi nyolc egész tempót úszott! Ugyanazon a napon, annak 

a napnak délutánján, amikor tiszta kitűnőre levizsgázott a második 
gimnáziumból. Hiába no, ha egyik dolog sikerül az embernek, a 
másik is sikerül.

Az úszómester, széles és szőrös ember, cserzett bőrű és döfködő 
pillantású, rájuk sípolt, aztán oda is ment, megállt fölöttük a par
ton. Káromkodott csúnyán.

- Takarodtok ki a vízből? Ha én húzlak ki benneteket, azt nem 
köszönitek meg!

- Készen leszünk, mire kell - felelte szemtelenül Irmus.
Amikor már a vízszagú, napszagú, deszkaszagú kabinban öltöztek,

Irmus azt mondta nevetve:
- Azért dühöngött, mert látta, hogy már tudsz úszni, pedig nem 

is ő tanított.
Zsófi három nap múlva átúszta keresztben a medencét, pedig az 

tizenöt méter. Öt nap múlva hosszában is átúszta, az még tán har
minc méternél is több. Befogta az orrát, és a víz alá bukott, amikor 
csak kedve támadt. Mindennap vizes hajjal ment be a nyomdába. 
De hát baj az? Egy kicsit ragadt a reggeli fésülködésnél, az igaz, de 
egész nap olyan finoman hűsítette nyakát és hátát az a két nedves 
haj fonat.

Reggelenként jártak, mert Zsófi délre dolgozni ment. Még tán a 
fejesugrást is megtanulta volna néhány nap múlva, de akkor Irmus 
elutazott a nagymamájához, a Dráva mellé. Zsófinak pedig már 
nem volt kedve ahhoz, hogy úszni járjon. Józsijuk a frontra ment.



F E L S Ő B B  O S Z T Á L Y B A  L É P H E T

Éppen aznap, amikor Zsófi megkapta a bizonyítványát, este nyolc 
óra tájban Anti bejött érte a nyomdába. Hogy jöjjön azonnal, Józsi 
indul a frontra, vonata bent áll már a nagyállomáson, búcsúzzék el 
tőle ő is. Ilonka és a mamáék már ott vannak.

Zsófi ott állt Bözsi néni mellett, a szedőgépet figyelte. Az összes 
szerkesztő lent volt a nyomdában, tördeltek, és itt volt a doktor úr 
is. És veszekedtek. Majdnem mindennap veszekednek valamiért. 
Zsófi azért is húzódott oda Bözsi néni mellé, mert gyereknek nincs 
ott keresnivalója, ahol a felnőttek veszekednek. Egyébként így is 
hall minden szót. Egy cikk miatt veszekednek, amit a doktor úr 
bele akar tenni a lapba, de Szabó tanár nem engedi.

Most, hogy Anti eljött érte, odament Szabó tanárhoz - persze hogy 
őhozzá és elkéretőzött. Megmondta, hogy miért.

Irmus apja ránézett. Ö, aki mindig olyan figyelmes, hogy még a 
gondolatát is kitalálja az embernek, most mintha nem hallotta, nem 
értette volna, hogy mit mondott Zsófi. Idegesen rángotc az arca, orra 
mellett finom verejtékcseppek gyöngyöztek. És mielőtt még meg
szólalhatott volna, válaszolhatott volna, közbeszólt a doktor úr, a 
tőle megszokott vérlázító nyájassággal. Mert bár Zsófi nem hozzá be
szélt, azért minden szót hallott:

- Maga most tanulólány, kislánykám - és megveregette Zsófi ar
cát. - A nyomda személyzetéhez tartozik, és ha el akar menni, akkor 
tőlem kell engedélyt kérnie. Máskor mindig nekem szóljon, ha kell 
valami. No, csak menjen, és búcsúzzék el a bátyuskájától, hehe... 
Majd holnap annyival korábban jön be délelőtt, és rádolgozza ezt 
az egy órát...

Mennyire szeretett volna Zsófi visszavágni neki valami szemtelent, 
valami mérgeset! Hogy semmi köze hozzá, hogy ő nem tőle kérető- 
zött, hogy Szabó elvtárs a főszerkesztő, és egyáltalán, hogy a doktor 
úr menjen a pokolba.
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De nem szólhatott semmit. Gyorsan levetette a munkaköpenyt, 
elköszönt Bözsi nénitől, és indult Antival.

- Csuda egy alak ez a te főnököd - mondta Anti. A doktor urat 
tisztelte így.

- Nekem nem főnököm. Ha százszor azt mondja, akkor se... - 
és elmesélte Antinak, hogy egyszer már megszabadultak a doktor 
úrtól, most mégis visszajött, és mindent elront. Szegény Szabó elv
társnak is kínszenvedés miatta az élete.

Anti bólogatott. Értette ő, nagyon is! Azt mondta, mindenhol 
így van... Az a baj, hogy komázunk ezekkel az alakokkal... A 
szocdemekkel, így mondta Nálunk is ilyen baj van az üzemben. Nem 
elég nekünk, hogy ránk támadnak kívülről, északon meg a Tiszánál, 
még ezekkel is bajlódunk. Ügy tesznek, mintha velünk tartanának, 
de igazában eláztatnak bennünket egy kanál vízben.

- Azt hiszem, én is bevonulok - fejezte be szavait Anti, egészen 
váratlanul, borúsan és elszántan. - Jobb a fronton. Ott legalább 
tudja az ember, ki az ellensége.

- Ne bolondozz! - ijedt meg Zsófi. - Hiszen még tizenhat éves 
se vagy!

- A gyári ezredbe bevesznek. Ott jó komák vannak. Majd azt 
mondom, hogy tizennyolc vagyok.

- És a mama?
Anti csak hallgatott egy hosszút.
A vonat még nem ment el, a nagyállomáson mindenütt égtek a 

lámpák, és a peronon a Rákóczi-indulót fújta a tűzoltó-zenekar. Sze
rencsére Józsiék kocsija egészen a vonat elején volt, már túl a pero
non és a nagy lármán, a raktárházak előtt. Itt már csak a csillagok 
világítottak és néhány piros meg zöld szemafor. A teherkocsikban 
halkan, szívhez szólóan énekeltek a vöröskatonák. Mindegyik ko
csiban más-más nótát, de azért nem zavarták egymást, mert a csön
des ének nem keveredett össze. Józsiék kocsijában azt énekelték, 
hogy: „Megérett a piros alma, sej, haj, harcba fogunk menni... "

De Józsi nem énekelt velük. Ott állt a sötét rámpán, a vasúti 
rakodón, cigarettája parazsa pirosan fénylett. Egyik karjával az édes
anyját ölelte, a másikkal a feleségét. Édesapa a rámpa szélén ült, 
lógatta a lábát, a bajuszát is lógatta, sőt a fejét is szomorúan, és a 
többi katonával beszélgetett.
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- Itt van Zsófi is - mondta Ilonka, ahogy meglátta őket.
Édesanyja sírt, de Ilonka nem sírt Csak olyan különös volt a

hangja, mint akkor márciusban, a szénporos bányatelepi úton, ami
kor azt mondta: „Nem félek én se tűztől, se víztől. Téged se fél
telek. Ha elmégy, sohase kérdem, mikor jössz vissza... ” Akármit 
mondott is, úgy hangzott, mint valami szent esküvés. Még az a négy 
kicsi szó is, hogy „itt van Zsófi is..

Több karja már nem volt Józsinak, hogy a húgát is átölelje. Csak 
lehajolt és megcsókolta a feje búbját.

- Aztán vigyázz ám mindenre, húgám - tréfált most is. - Te vagy 
a család esze. Hát a bizonyítványodat? Megkaptad-e?

- Meg - mondta Zsófi, és elszorult a torka. Hogy Józsinak most 
még erre is van gondja. Amikor a frontra megy.

- Mutasd!
Remegett a keze, ahogy kihalászta a kis szatyrából, amiben az 

élelmét szokta a nyomdába vinni. Józsi elvette tőle - a felesége vál
láról vette le a kezét, a mamáéról nem vette le, mert az sírt és 
odaszólt Antinak:

- Gyújts már meg egy szál gyufát, öcsém... Megnézzük ezt a 
híres bizonyítványt.

Anti gyufát gyújtott, mindannyian összehajoltak. Még édesapja 
is fölkelt a rámpa széléről, odadugta a fejét.

Zsófi nem bírta tovább, [elzokogott. Miért is nem osztályoznak 
úgy, mint azelőtt? Most láthatná Józsi, hogy őneki mindenből jelese 
van, és büszke lehetne rá. De így?

- Felsőbb osztályba léphet - csak ezt olvasta a bizonyítványból, 
és Anti eldobta a gyufát. - Persze - jutott az eszébe. - Eltörölték 
az osztályzatot. Olvastam róla.

- Jól tették - jegyezte meg Anti. - Minek az a sokféle jegy?
- Azért ne sírj - nézett Józsi a húgára. - Oda van írva láthatat

lan tintával a tiszta kitűnő...
- Hova? - kérdezte a mama.
- A lánya arcára - felelte Józsi. - Látom én rajta! Mindig mond

tam, hogy ez a lány a család esze!
- Te meg az ereje - zokogott Zsófi. - Aztán most itt hagysz minket!
- Brühühü - csúfolta Józsi. - Bőgőmasina! Engem siratsz? Sirasd 

az ellenséget.



Most édesapa szólalt meg, 
azon a fiatalosan öreges, 
meleg hangján:

- No, édes gyerekeim, 
búcsúzzatok el szépen. Te, 
mama, menj haza Zsófival 
és Antival. A vonat nem
sokára indul. Az úgy való, 
hogy Ilonka és Józsi kettes
ben búcsúzzanak el egymás
tól. Férj és feleség, az egy 
test, egy lélek. Én majd 
megvárlak téged, Ilonkám, 
a málházó előtt, hogy olyan 
későn ne botorkálj egyedül 
haza.

Még egy csók, még egy 
ölelés, könnyek. Józsi és 
Anti csak röviden, erősen 
megölelték egymást. Mégis, 
amikor hármasban mentek 

kifelé a mamával, mintha Anti is csuklott volna egyet. Édesapa bú
csúzott utoljára a fiától:

- Vigyázz magadra - mondta neki elváltozott hangon, aztán utá
nuk kocogott.

Zsófi, ahogy hátranézett, látta, hogyan álldogál a málházó előtt, 
mint egy öreg silbak; hogyan törli bánatában, fájdalmában kétfelé 
a bajuszát.

Milyen szép volt, mennyire igaz és költői - igen, költői -, amit 
Józsiról és Ilonkáról mondott! Milyen nagy szíve van az ő édesapjá
nak! Mert Józsi mindannyiuké, de mégis, mégis, legjobban Ilonkáé. 
Még a mama is belátja. Hiszen Ilonka karácsonyra anya lesz. Vi
lágra hozza a mama első unokáját.

Villamoson mentek haza, a mama sírása is alábbhagyott. Azt ter
vezgette, hogy ő most majd megint hoz zsákokat a malomból, fol
tozásra. Pótolni kell valamivel Józsi keresetét. Zsófi titokban Antira 
nézett, és azt mondta a szemével: „Látod? És te is el akarsz menni
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katonának. ” Anti megértette, és elfordította a fejét. Ez a fejelfordí- 
tás egyáltalán nem nyugtatta meg Zsófit. Talán szólnia kéne édes
apának. Igaz, ez árulkodás, annak is lehet tekinteni, de Anti napról 
napra szótalanabb és mogorvább.

A hét közepén aztán Anti este nem jött haza, csak hazaüzent egy 
ismerőssel, hogy ne várják, ő jelentkezett katonának, már be is vo
nult a Ferenc-laktanyába, kiképzésre. Mihelyst lehet, rögtön haza
látogat, vagy üzen, hogy mikor lehet bemenni hozzá.

A mama sírt, jajgatott, ha vissza nem tartják, azonnal futott volna 
a kaszárnyába, hogy kikaparja onnan a fiát. Édesapa is nagyon so- 
dorgatta a bajuszát, de azért a mamát megnyugtatta. Anti még nincs 
olyan korban, hogy a frontra vigyék. A mama ne aggódjék! Majd 
ő elintézi. Van őneki a Ferenc-laktanyában jó néhány régi katona 
pajtása, beszél velük, majd azok hazazavarják azt a taknyost. Biz
tosan idősebbnek mondta magát, ilyen időkben aztán az ilyesmit 
nem nagyon firtatják. Ha néhány napig bent is marad, nem baj, 
nem árt neki, hadd kóstoljon egy kis katonaéletet. Könnyen lehet, 
hogy a hét végére ő maga akar legjobban hazajönni. Az ilyen gyerek 
azt hiszi, a katonaélet csak abból áll, hogy hajrá, gyerünk, üsd-vágd, 
nem apád, viszik mindjárt az ellenségre. Hat nem addig van az! 
Mire a puskafogást megtanulja, a sok menetgyakorlat, feküdj, föl, 
guggolás, csukló majd egy kicsit móresre tanítja ebben a nagy nyári 
melegben. Jobb, ha úgy jön haza, hogy maga is akarja.

Zsófi is megígérte, hogy majd ő szól holnap Szabó elvtársnak, 
őneki is van annyi szava, hogy Antit akár tüstént hazazavarják. Szólt 
is mindjárt délben, ahogy beért a nyomdába.

Amióta nincsen tanítás. Szabó elvtárs korábban jár be a szerkesz
tőségbe, sokszor már reggel kilenc órakor ott ül íróasztalánál, ott is 
marad éjszakáig. Zsófi értette, hogy miért; azért, hogy a doktor úr 
ne dirigálhasson ott kedve szerint.

Meghallgatta Zsófit, tűnődött, és mosolygott is egy kicsit.
- Majd telefonálok az ezredesnek. Ámbár - tette hozzá - édes

apád könnyebben is elintézheti. Bemegy, beszél az őrmesterrel, fü
lön fogja a gyereket, hazahozza. Aggodalomra nincs ok, a frontra 
kiképzés nélkül nem viszik, a kiképzés pedig legalább hat hét. Leg
alább!

Megint tűnődött egy kicsit, aztán így folytatta:
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- Különben megértem azt a gyereket. Magam is azon gondolko
dom, hogy... Legszívesebben én is elmennék katonának. Mindig 
kidobtak, hogy rossz a szívem. Most talán... én is beválnék.

- És akkor ki marad itthon? - kérdezte halkan Zsófi.
Szabó tanár erre nem válaszolt, hanem azt mondta:
- Ha csakugyan rossz a szívem, akkor itthon hamarabb elpusztu

lok. Sokkal hamarabb.
Zsófi elnémultan nézegette szeretett főnökét, pártfogóját. Most 

látta csak, mennyire megfogyott az utolsó időben. Nem, nem öre
gedett, hanem inkább valahogy most még fiatalabbnak látszik. Olyan 
sovány és sápadt, mint egy diák. Különös ember! Ez a fiatalság 
nála nem az egészség jele. Nem, semmiképpen.

- Én azt hiszem - szólalt meg kisvártatva mégis nagyon is jó 
a Szabó elvtárs szíve. Az a baj. Nagyon is jó, nemhogy rossz.

- Semmi sem jó, ami eltér a rendestől - felelte erre Szabó tanár 
rejtelmesen, és Zsófi mégis megértette. Nagyon, de nagyon megsaj
nálta, és valami lelkifurdalása támadt. Hogy talán ő az oka, ő is 
cka annak, hogy Szabó elvtárs annyira szenved itt a szerkesztőség
ben. Hiszen el akart menni, és ő, Zsófi, mondta neki, hogy azért 
csak maradjon. Mégis maradjon, mert a féligazság is jobb, mint a 
semmi.

- Hát ha betegnek tetszik lenni - mondta nagyon szégyenlősen 
és gyöngéden akkor mégis inkább... otthon kéne maradnia Szabó 
elvtársnak.

A tanár röviden felnevetett.
- Ne sajnálj engem, Zsófi... Ha otthon maradnék, még rosszabb 

lenne. Még sokkal-sokkal rosszabb. Mindenkinek megvan a maga 
sorsa, hidd el. Hogyan is mondta Horatius? „Sunt lacrimae re- 
rum..

Zsófi szeme nagyra nyílt. Lehet, hogy ő most mégis érti, mit je
lent ez? Hogy most érti meg? „A dolgoknak könnyei vannak... ” 
Minden, ami van, érez. Talán még a fák, a kövek is. Mennyi, meny
nyi szomorúság lehet például a vonat vaskerekeinek csattogásában, 
ha elviszik tőlünk azt, akit szeretünk. Szomorú lehet egy kis fazék 
is, ha örökre elfogy belőle a krumplileves, és kidobják a szemétre. 
Hát még az ember! Az hogyan tud érezni, szenvedni! Annak hogyan 
tud fájni valami!



Megfordult, kiment a szobából, leszaladt a nyomdába. Korán volt 
még, Bözsi néni sem jött be. Odaült a szedőgéphez, ujjaival játszott 
a billentyűkön, de persze nem nyomta le őket. Ha a gép most be 
volna fűtve, ha igazán járna, és ha ő lenyomta volna a billentyűket, 
akkor ezt a sort szedte volna ki forró, fényes ólomból:

„Te öreg szedőgép, vannak-e neked is könnyeid? ”
Bizonyosan, bizonyosan vannak! Hát a forró ólomcsöppek mi

csodák? Hiszen még hasonlítanak is a könnyekhez.
Csak üldögélt a szedőgép előtt. Váratlanul eszébe jutott az a fe

hér fülemüle, amit a porcelángyár múzeumában látott. Amit az ő 
bátyja mintázott egyszer, amikor még voltak ujjai, és dobogott a 
szíve. Annak a fehér fülemülének... talán nincsenek könnyei?

Könnyek gyűltek az ő szemében is, és egymás után lehullottak az 
ölébe.

Aztán egyszerre csak arra riadt, hogy valaki ott áll mellette, és 
szivarszagú kezével - ó, hogv gyűlölte! - megveregeti az arcát.

- Maga már itt van, kislányka? No, jó... Akkor legyen szíves, 
hozzon nekem egy forró kapucinert a Sólyom Kávéházból. És egy 
brióst is hozzá. Mondja meg, hogy nekem lesz, akkor tálcát is adnak 
hozzá.

Benyúlt a bő nadrágja zsebébe, kihalászta a pénztárcáját, egy ideig 
válogatott benne, végül odaadott egy pénzdarabot, ás azt mondta:

- Ami visszajár, az a magáé... Jó lesz mozira, hehe...
Zsófi fogta a pénzt, csak tartotta két ujjával, és csak annyit kér

dezett tompán:
- Mi az a kapucimer?
- Nem kapucimer, hehe... kapuciner... Jegyezze meg. A pincér 

már tudja. Feketekávé, kevés tejjel. Kapuciner... Nem felejti el?
Míg a Sólyom Kávéház felé baktatott, gondolkodott erősen. Most 

mi is bántja olyan nagyon? Miért szégyelli annyira, hogy a doktor 
úr kapucinert hozat vele? Máskor is hozott ő már uzsonnát a szer
kesztőknek meg a nyomdászoknak is. Akármiért küldték, mindig 
szívesen szaladt. Igaz, hogy kapucinerért még sohasem küldték. A 
Sólyom Kávéház ott van a Domonkos téren. Tálcán kell elhozni. És 
ha találkozna valamelyik iskolatársával? Vagy Szamossy Klárival 
például? Hát aztán! A munka nem szégyen, ő még sohasem szégyell- 
te. Most miért érzi mégis, hogy a doktor úr megalázta őt? Talán csak



azért, mert ő annyira nem szíveli ezt a doktor urat? Szabó tanár kér
hetne akármit, megtenné szívesen. Ha azt mondaná neki, hogy most, 
meleg nyáron, húzza fel azt a csukaorrú cipőt, amit a mama egy
szer Donkó úréktól hozott, és amit ő annyira szégyellt, felhúzná, 
és abban járna, még ha nem is értené, hogy miért kell. Szabó tanár 
mondaná, elhinné neki, hogy ez helyes és szükséges.

Miért nem szíveli ő ezt a jó doktor urat? Hiszen őhozzá nem volt 
rossz soha. A doktor úr vette fel a nyomdába. Neki köszönheti, hogy 
ide került, amikor a polgáriból kicsapták. Az az egy, hogy az arcát 
veregeti és csipkedi. De máskülönben nem bántotta soha.

A Sólyom Kávéház nagy tükörablakait már kivették a nyárra, kis 
asztalokat tettek ki az utcára, akinek pénze van és ráér, ott kávézhat, 
fagylaltozhat. Kevesen ülnek itt, még kevesebben odabent. A pincé
rek unatkozva támaszkodnak az ajtónál. Zsófi odament az egyikhez.

- Egy kapucinert kérek szépen...
- Miben viszed el?
- A doktor úrnak lesz... A nyomdába...
- Ja? — mondta a pincér. - Várj csak. És elment hátra, oda, ahon

nan áporodott kávészag áradt, és edénycsörömpölés hallatszott. Zsófi 
ott maradt az ajtóban, és nézelődött.

A kávéház hűvös és homályos mélyén, aranyozott pult mögött 
egy néni üldögélt, rakosgatta a cukrokat és kanálkákat. Zöld posz
tós asztal is volt ott, két férfi kerülgette azt hosszú botokkal. Az 
asztalon két fehér és egy piros golyó futkározott. Azokat taszigál- 
ták a botokkal, és rejtélyes számokat és szavakat mondogattak: „Ti
zennyolc... Érintette... Mandinerről.. Zsófi még sohasem látta 
belülről a kávéházat. No, most legalább ezt is látja! Mindig jó, ha 
valami újat lát az ember, mindig tanul valamit. És ő még haragszik 
a doktor úrra!

Egy kis asztalnál valaki újságot olvasott. Amikor egyszer leen
gedte az újságot. Zsófi megismerte: a bíró úr volt az, Klári édes
apja. Zsófi akaratlanul is köszönt, bólintott, de kár volt, rögtön meg 
is bánta. A bíró úr nem ismerte meg, legalábbis nem tudta, hova 
tegye. Csak nézett rá idegenül és idegenkedve. Zsófi elpirult. Rá
adásul a pincér éppen hozta is a kapucinert, kicsi fényes tálcán, 
mókásan egyensúlyozta a tenyerén.

- Briós nem lesz hozzá? - kérdezte.
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-- De igen - mondta Zsófi. Ezt ő már elfelejtette volna. Ha a 
pincér nem mondja, akkor az a szó sem jut eszébe, hogy briós. Nem 
tudta, mi az. A pincér odament az aranyozott pulthoz, elvett onnan 
egy fényes, sárga héjú süteményt, odatette a tálcára, és azt mondta:

- Ki ne lötyögtesd!
Pénzt nem adott vissza, és Zsófi nem merte kérni. Hiszen a bíró 

úr még mindig őt méregette, és látszott a tekintetén, hogy most már 
tudja, ki ez a kis kifutólány... Eszébe jutott! És gúnyos volt a te
kintete, megvető és kárörvendő. Örült annak, hogy Zsófit így látja, 
mint egy kis szolgálót, mint egy kis cselédet. No, hát nem volt jobb 
azelőtt? - ezt kérdezte a tekintetével. - Hát ez az a híres új világ, 
amit akartatok?

Nem csoda, hogy Zsófi már a küszöbön megbotlott a tálcával, 
ahogy kifelé iszkolt, és a kapucinerből mindjárt kilötyögött egy kicsi 
a tálcára. Ment, mendegélt vele lefelé a Domonkos téren, két kéz
zel tartotta, és most már nem bánta volna, ha akárkivel találkozik. 
Még ha Pajával találkozott volna, azzal sem törődött volna. Most 
már mindegy! És tudta már, nagyon is tudta, hogy miért gyűlöli ő a 
doktor urat.

És amikor a kis szobában - az ő régi kis szobájukban - letette 
a doktor úr elé a tálcát, a kilötyögtetett kapucinerrel, akkor azt 
mondta:

- Én ilyet többet nem hozok, hiába is küld a doktor úr.
A doktor úr furcsán, oldalvást nézett rá, és csak heherészett.
- No, nézd csak, hehe... A kislányka!
- Én szerződtetett tanonc vagyok - folytatta Zsófi, és elöntötte a 

szemét a könny. - Takarításban segítek, meg kéziratért is elmegyek, 
de kapucinert nem hozok többet!

Ezzel ment is volna kifelé, hiszen megmondta a magáét, és kü
lönben is ki, csak ki ebből a szobából, mert ez igazában az övék, 
Irmusé és az övé. Itt, ennél az asztalnál, ahol most a doktor úr ter
peszkedik, tanult ő meg annyi mindent, amiből aztán kitűnőre vizs
gázott.

De a doktor úr utána szólt barátságosan:
- Nono, kislányka... Jöjjön csak vissza...
Zsófi megfordult. Megállt az ajtóban. A doktor úr most úgy mé

regette őt, félrehajtott fejjel, mint... mint egy borzas és öreg veréb.
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Igen, a doktor úr most ahhoz a vén tolvaj verébhez hasonlított, aki 
egyszer, amikor ő a temetőben várta Paját, ellopta az ennivalót a 
kicsi verébtől. Csakhogy ő, Zsófi, nem hagyta magát, mint az a fiatal, 
vékony nyakú verebecske. Visszacsípett! Épp ezért a doktor úr 
mintha egy kicsit még meg is ijedt volna tőle. Attól fél talán, hogy 
panaszra megy Szabó tanárhoz vagy a szakszervezethez? Valamitől 
fél, az biztos.

- Hát miért nem mondta, hehe, hogy magának derogál kapucinert 
hozni? No! Elküldtem volna mást... A takarítónőt, hehe...

Derogál? Mi az a derogál?
- Maga helyes kislányka - folytatta egyre nyájasabban a doktor 

úr. - Várjon csak! Majd én csinálok valamit. Akar a Balatonra 
menni? Nyaralni, hehe? Majd én elintézem magának. Várjon csak, 
várjon! Majd én mindjárt elintézem!

Meg sem itta a kapucinert, hanem eltolta magát az íróasztal
tól, húzott egyet a nadrágján, és kiloholt, kicsörtetett a kis szo
bából.

Hát ez meg mi? Nyaralni a Balatonra! Hát ez meg hogyan jutott 
az eszébe? Zsófi semmit sem értett az egészből, de annyit mégis, 
hogy a doktor úr most ki akarja őt engesztelni. És most még jobban 
haragudott rá. Meg akarja venni, vesztegetni. Talán azt gondolja, 
ha elküldi nyaralni, akkor Zsófi majd szeretni és tisztelni fogja, 
mint Szabó elvtársat?

Hallotta, hogy a doktor úr telefonál odakint a másik szobában. 
Szokása szerint kiabál, hallózik a telefonba. Nem is azt mondja: 
halló, hanem így: hallő! Ezen már azelőtt is sokat nevettek. De 
most nincs kedve nevetni. Azt már most elhatározta: akármit akar 
őneki a doktor úr adni, úgysem fogadja el.

Csak kíváncsiságból várt, hogy mi lesz. A doktor úr hamarosan 
jött is vissza, szélesen, szelesen csörtetve.

- El van intézve!... Két hét a Balatonon, hehe... Nem bolond
ság... Azelőtt az ilyenért valóságos vagyont kellett fizetni. De 
most a proletárgyerekeké a Balaton... Az útiköltséget is megfi
zetik, hehe...

Megveregette Zsófi arcát.
- Nem megyek - mondta Zsófi, és elhúzódott. - És ne tessék en

gem veregetni.
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- Nono! Kislányka! Ne beszéljen már csacsiságot. Én csak jót 
akarok.

- Köszönöm szépen, de nem megyek - mondta megint Zsófi, cs 
kiszaladt a szobából, egyenesen le a szedőbe. Már itt volt Bözsi 
néni, Béla bácsi, Feri, mindenki. Kérdezték, hogy miért sír.

- Nem megyek a Balatonra... Engem ő ne küldjön...
De Bözsi néni, amikor végre megértette, hogy miről is van szó, 

azt mondta:
- Hát már hogyne mennél! Rád fér. Ilyet nem szalaszt el az em

ber.
- Legyen nyugodt, nem a doktor úr küldi oda, hanem a szak- 

szervezet - magyarázta Feri. - Micsoda beszed az, hogy nem megy? 
A doktor úrnak semmi köze hozzá, ezt nem ő adja.

- De ő telefonált!
- Hát elég baj az, hogy a szakszervezetben is az ő szava számít - 

fakadt ki Feri. - Mindenhol csak az ő embereik ülnek! De maga 
akkor is el fog menni, Zsófika!

Béla bácsi pedig:
- Nehéz esztendeje volt, kislány. Tanult is, dolgozott is, beteg is 

v o l t . . .
- Nincs nekem semmi bajom!
- De kell ám az erőt gyűjteni! Még szükség lehet rá. Úgy lehet, 

ez az év még nehezebb lesz, mint a tavalyi volt.
Beszélhettek Zsófinak! Nem és nem, ő nem megy. A mamáékat 

sem hagyhatja egyedül, hiszen Anti sincs otthon, ha ő elutazna, ak
kor egyetlen gyerekük se marad. Hogy végül mégis beadta a dere
kát, az csak azért volt, mert Szabó elvtárs is azt mondta: el kell 
mennie.

így mondta:
- Te a mi lányunk vagy. Amit a haza ad neked, azt úgy fogadd, 

mintha a szüleidtől kapnád. Visszautasíthatja-e a jó gyerek szülei 
ajándékát?

így aztán hozzáfogtak az úti előkészületekhez. Gondolni való 
ugyanis, hogy a mama az egész házat felforgatta annak érdekében, 
hogy a lányát kellőképpen kistafírozza, ha már egyszer a Balatonra 
megy. „Nem mehetsz el úgy, mint egy koldusgyerek” - mondogatta. 
Sorra járta a környék boltjait, hogy egy üres skatulyát szerezzen, se
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nagyot, se kicsit, amit szépen át lehet kötni, hogy majd abban vigye 
a fehérneműjét, ruháját. Volt a mamának egy régi, fehér karikás kék 
ruhája, féltve őrizgette már tizenöt év óta, felvenni se nagyon merte 
soha. Hát nem elszabta most Zsófinak? Ugyan nem sokat kellett 
szabni azon, hiszen Zsófi már nagyobb a mamánál, csak hát nem jár 
még olyan hosszú ruhában. No meg aztán fürdőruha is kell. Két 
napig csakis azon tanakodott, hogy miből varrjon fürdőruhát. Ezen 
a gondon Ilonka segített. Elhozott a szüleitől, a Zerge utcából, egy 
jó nagy darab sárga bélésdarabot. Valamikor régen a csipkés ágy
terítő alá terítették azt fel, hogy jobban mutasson a betét. No, ebből 
lesz aztán a szép fürdőruha!

Zsófi persze siránkozott, hogy a gyerekek majd kanárinak csúfol
ják őt a sárga fürdőruhában. Fesse be a mama feketére!

- Ne te ne! Aztán, ha befestem, és enged majd a színe? Amilyen 
festékek most vannak! Bemégy vele a vízbe, aztán csurog rajtad vé
gig a fekete festék. Olyan leszel, mint egy cigánypurdé...

A mama egész héten csakis Zsófira dolgozott, varrt, mosott, vasalt. 
A skatulyába mindennap beletett valamit, harisnyát, ingecskét, még 
egy darab szagos szappant is vásárolt meg új fogkefét, fésűt. Mert 
itthon csak egy fésű van. Hiába van ingyen a nyaralás, azért kiadás 
jár azzal!

De a mama csak úgy tett, mintha sajnálná a pénzt. Igazában de
hogyis sajnálta! Még jól is jött őneki ez a kicsi gond, elterelte a fi
gyelmét a nagyobbról, arról, hogy Józsitól még nem jött hír, és hogy 
Anti is még mindig bent van a kaszárnyában.

Édesapa már kétszer is bement hozzá, és beszélt ott egy bizonyos 
Füzes nevezetű szakaszvezctővel. aki őneki az olasz fronton testi
lelki jó barátja volt. Annak a keze alatt van most a gyerek. Vagyis 
nincs rossz kézben! Iszen ha édesapa nagyon akarta volna, már le
szerelték volna. Csakhogy Füzes szakaszvezető azt mondta édesapá
nak: jobb. ha egyelőre bent marad a gyerek. Miért? Hát csak azért, 
mert ha kiengedik, akkor amilyen vér van abban, egyszerre csak 
kapja magát, és megszökik, ki a frontra. És akkor mit csinálnak?. 
A fronton már nem nézik a születési bizonyítványt, még úgy se. mint 
idehaza. Ott elkeveredik a többi között. És ha egy fiúgyerek egyszer 
katonának akar menni, akkor őrizhetik azt akárhogyan!

Hát ezért hagyták egyelőre odabent Antit. Füzes kezeskedik azért,



hogy úgyse viszik a frontra, sem őt, sem a többi pelyhes állót. A 
kaszárnyában vigyáznak rájuk, jobban, mint ahogy otthon vigyázhat
nának. Anti persze ezt nem tudja. Nem is álmodja, hogy a szülei 
és a szakaszvezetője megegyeztek.

Utazása előtti napon, vagyis vasárnap, a mama beküldte Zsófit 
Antihoz, hogy búcsúzzék el tőle. Küldött is vele egy tepsire való 
meggyes lepényt, és lelkére kötötte: ne ám hogy elárulja a családi 
haditervet, mert Anti, amilyen bolond, akkor képes arra, hogy még 
a kaszárnyából is megszökik.

A Ferenc-laktanya nincs messze Zsófiéktól. Ez az a kaszárnya, 
ahol már több mint egy évvel ezelőtt, 1918 májusában fellázadtak 
a katonák az urak háborúja ellen. Nagy, vörös téglás épület, az utca 
felől fák vannak előtte. Tavaly, a lövöldözésben, a fák is megsebe
sültek, de azok most már kiheverték, a lombok benőtték a se
beket. Hanem a kaszárnya falain ma is látszanak a golyó ütötte lyu
kak.

Nagy, sivár udvara van a kaszárnyának, belátni a vaskerítésen. 
Fehéren izzik az udvar a kora délutáni, forró napsütésben. Néhány 
kiskatona lézeng az udvaron. Csupa újonc, nem engedik ki őket. 
Zsófi, ahogy benézett az utcáról, úgy látta, hogy mind fiatal, olyan
forma, mint Anti. De Antit nem látta köztük. Odaballagott hát a 
kapuhoz. Ott állt egy puskás, az se lehetett még húszéves. És olyan 
kis növésű volt, alig nagyobb Zsófinál.

Amikor Zsófi megmondta neki, hogy kit keres, a katona bekiáltott:
- Antiii! Jakab Antiii! A húgod keres... Szóljatok már neki...
Ketten is futottak mindjárt a lézengők közül. Amíg Antira vár

tak, a kapuőr Zsófival évődött:
- Már azt gondoltam, a menyasszonya keresi!
- Noiszcn - felelte Zsófi. - Ráér még a bátyám, hogy menyasz- 

szonyt keressen!
- Miért? - vélte a kis katona. - Hozzá kell ahhoz látni idejében, 

mert különben az elejét kiválogatják. Magának sincs még vőlegénye?
- Menjen már! Iskolás vagyok!
De már jött is Anti, lóbálta azt a buzogányöklét, buzogány fején 

fetdén ült a katonasapka. A haja kikunkorodott alóla.
Nem hívta be Zsófit, csak egy kicsit távolabb mentek a kaputól, 

úgy beszélgettek a kerítésen keresztül. Átfért azon a papirosba cso-
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magolt meggyes lepény is. Anti mindjárt kibontotta, és amíg beszél
gettek, eszegetett belőle.

- A mama nagyon haragszik rád - mondta Zsófi.
- Hiába haragszik - felelte Anti, és nagyot harapott a lepényből. 

Hisz azt a mama sütötte, és ha igazán annyira haragudna, akkor 
minek küldte volna?

- Én meg holnap elmegyek a Balatonra - újságolta Zsófi.
- Mi a csuda?
Zsófi röveden elmesélte, hogyan akart kedveskedni őneki a dok

tor úr ezzel a nyaralással. De ő nem bánja, mégis elmegy, mert azt 
úgyse a doktor úrnak köszönheti, hanem a Tanácsköztársaságnak.

- Meddig maradsz? - kérdezte Anti, és most egyszerre bekapott 
egy egész lepényt, pedig a mama sohasem vágja kicsire.

- Két hétig, de lehet, hogy tovább is. A szakszervezetben azt 
mondták, még tán három hétig is ott maradunk. Pesti gyerekek is 
lesznek ott meg bányászgyerekek.

- Akkor, mire visszajössz, engem már nem találsz - mondta Anti.
- Épp azért jöttem - felelte Zsófi álnokul. - Hátha nem leszek 

itthon, amikor tégedet a frontra visznek.
- Már vihetnének - jegyezte meg Anti haragosan, és mindjárt 

bosszút is állt egy újabb meggyes lepényen. - A puskát már el tudjuk 
sütni, hát mi kell még? Józsi még nem írt?

- Nem.
- Biztosan a Tiszához vitték őket. Lehet, hogy minket is oda visz

nek, és akkor találkozunk - vélekedett Anti. - De az is lehet, hogy 
Salgótarjánba megyünk. Nyomjuk vissza a fehéreket, mi?

Zsófi bólintott. Gondolkodott, hogy még mit is mondjon. Már 
alig volt néhány darabka a meggyes lepényből. Egy lepény, egy fa
lás... Ha még egy kicsit beszélgetnek, elfogy. De nem! Anti egy
szerre csak meggondolta magát. Nézett egy kicsit a lepényre, aztán 
gyorsan visszacsomagolta a papirosba.

- Kell a szobatársaknak is - magyarázta.
- Hát akkor szerbusz - búcsúzott Zsófi, és egy kicsit megneheze

dett a szíve. - Majd írok neked a Balatonról.
- írjál. Csak úgy: „Jakab Antal vöröskatona, Ferenc-laktanya. ”
Nem, Antit biztosan nem viszik a frontra. Kell is oda ilyen bu

zogányfejű! Buzogánnyal manapság már nem harcolnak. Hanem azért
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Zsófinak mégis megfájdult egy kicsit a szíve, amíg hazafelé balla
gott. Holnap elutazik, itt hagyja őket. Még sohasem volt távol övéi
től. Igaz, a tavaszon sokszor egész héten nem látta őket, de azért 
mégis egy városban voltak, vasárnap csak hazajött. Milyen is lesz 
a mama nélkül két vagy talán három egész hétig?

Most már azért csak nem maradna itthon, legalábbis nem szíve
sen. Már maga az, hogy utazni fog, vonatozni! Ilyen hosszú útra ő 
még sohasem kelt, de hisz alig is ült vonaton eddigi életében. És 
milyen lehet a Balaton, a magyar tenger?
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N E G Y V E N H Á R O M  G R Ó F K I S A S S Z O N Y

Ha valaki, hát Jakab Zsófi igazán sok szépet látott már életében. 
Nem akármilyen városban született! Az a sok gyönyörű templom, 
amit ő ismert, kívül és belül! Van közöttük olyan, például a Minden
szenteké, aminek alapfalait már nyolcszáz évvel ezelőtt építették, 
még az Árpád-házi királyok idejében. Aztán ott van például a püs
pöki palota, annál szebbet Zsófi eddig elképzelni sem tudott. Bár
sonyzöld hegyek, virágos völgyek, fenségesen ívelő hegygerinc, az 
mind nem újság őneki! Kívánhat-e az ember szebb kilátást, mint 
amilyen a Boldogasszony hegyéről, vagy a Donátus-kápolnától nyílik?

De amióta a Balatont meglátta, úgy érzi, ilyen szépet még soha
sem látott. Ábrándjaiban sokszor eljött érte a királyfi, világoskék 
bársonnyal bélelt hintóban. Most már jó régen nem ábrándozik. 
Amióta munkaiskolás, nincs ideje hozzá, meg kedve sincs. Egészen 
elfeledkezett a királyfiról meg a hintójáról, arany báli cipőt sem 
képzelt a lábára. No, ha eddig csak elfeledkezett róla, most aztán 
végképp befellegzett annak a szegény királyfinak!

Jakabék Zsófija fent ült a grófi kastély toronyszobájának ablak- 
párkányán, a felkelő nap halvány aranyfényében, és egy kicsi, tarka 
vászonba kötött könyvecskét tartott a térdén. A könyvecskében si
ma, fényes, fehér lapok voltak. Üresek. Zsófi éppen most írta oda 
az első oldalra: „Naplóm. ”

Aztán lapozott egyet, és a következő oldalra, fent jobbról: „1919. 
július 22. ”

A tarka virágos vászonba kötött kis könyvet Lenke nénitől kapta, 
egyenesen azzal a céllal, hogy naplót írjon. Lenke néni budapesti 
tanárnő, a nyaraló gyerekcsoport legfőbb vezetője. Nagyon okos, mű
velt asszony, és igen szép is. Már nem fiatal, elmúlt negyvenéves, 
de úgy tud lelkesedni, mint egy kislány. Esténként zongorázik, éne
kel, és verseket olvas a gyerekeknek. Zsófi mindjárt megszerette, és 
Lenke néni is őt.
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Zsófinak magától soha nem jutott volna eszébe, hogy naplót írjon. 
Igaz, hallott már ilyet, voltak lányok a polgáriban is, akik belekezd- 
tek, aztán egyik a másikat utánozta. De őneki például honnan lett 
volna arra is füzete? A háború alatt! Meg aztán, akivel nem tör
ténik semmi érdekes, semmi rendkívüli, minek annak a napló? Még 
baj is származhat belőle. Egyszer például az apácák megtalálták egy 
bentlakó harmadikos naplóját, és akkor azt a kislányt el is küldték 
az internátusból.

Most azonban egészen más a helyzet. Ha valaha valakinek, úgy 
most őneki érdemes naplót írnia. Először is itt van egy gyönyörű kö
tésű könyvecske. Egészen apró betűkkel, sűrűn akarja teleírni mind
azzal, ami most vele és a többiekkel itt a grófi kastélyban, a Ba
laton partján történik.

Kár, hogy ceruzával kell írnia. Tollat nem hozott magával, és 
tintát sem. Ceruzával pedig nem lehet olyan szépen írni, és főleg 
nem olyan apró betűkkel. Vagy írja előbb piszkozatba, és otthon 
másolja át a könyvecskébe? Nem, az már nem volna igazi, és külön
ben sincs papirosa a piszkozatnak.

Mivel is kezdje? Még csak harmadik napja vannak itt, és máris 
mi mindent kellene írnia! Igazán csak egy napot töltött el a kastély
ban, mert tegnapelőtt érkeztek, a harmadik nap pedig még csak most 
kezdődik. Az egész ház alszik odalent a földszinten, csak Jakab Zsófi 
kelt fel, hogy felmásszon a toronyszobába, és megkezdje a napló
írást.

A kék pepita ruháját vette fel és az otthoni tutyiját. Hogy mégis, 
valamiképpen ünnepélyes és érdekes legyen a megjelenése, nem fonta 
be a haját, csak átkötötte. Most tehát kibontott hajjal ül az ablak- 
párkányon - mert a toronyszoba egészen üres, csak pókok vannak 
benne, nincs hova ülni. De ha volna, akkor is az ablakra kéne ülnie, 
mert innen olyan gyönyörű a kilátás. Hetvenféle zöld színt mutat
nak a park fái, és a fákon túl ott csillog a hajnali Balaton. Nem kék, 
nem zöld, nem arany, nem ezüst, hanem mindez együtt. Még egy kis 
rózsás fény is játszik rajta. Olyan, mint némelyik ember szeme. Mint 
Ilonkáé, akinek annyiféle a szeme, ahányfélét érez és gondol. Azért 
olyan szép a szeme, mert a lelke is szép, az látszik a szeme tükrén. 
De mitől olyan csodaszép a Balaton?

Lenke néni azt mondta: azért írunk naplót, hogy megörökítsük,



megőrizzük a szép élményeket. Hogy eltegyük őket emlékbe. Ez a 
gondolat nagyon szép, Zsófinak legalábbis tetszik. Ha valamit, hát 
ezt a sok gyönyörűséget igazán érdemes volna összegyűjteni és el
tenni. A Balatont, a kastélyt magát, gömbölyű tornyaival, az oszlo
pos nagy teraszt, ami piros kővel van kirakva, a rigófütyülést és ga- 
lambburukkoiást és még a fülemülék énekét is, mert az is van a park
ban. És még mi mindent! Egy hosszú, kavicsos sétány, kétoldalt 
futórózsákkal. Piros és fehér rózsalugasok meg zöld lugasok, örök
zöld repkényből. Megnézni sem tudott mindent, nemhogy számba 
vehetné. Aztán itt vannak a fák... Csak egyszerűen a fák! A leg
többnek a nevét sem tudja. A tölgyfákat megismeri. Lenke néni 
mondta, hogy azok az óriások ott, a kastély előtti tisztás szélén, pla
tánok. Vannak szelídgesztenyék. De fenyők is vannak ám, és mind 
másféle! Egy közöttük egészen hamvas, hogy inkább kék, mint zöld. 
Sohasem hitte volna, hogy kék fák is vannak. De van itt szürke is. 
Ezüstszürke. Lenke néni mondta, hogy az ilyen grófi parkokat nem 
akárhogyan ültetik ám, hanem száz és száz éven át gyűjtik hozzá a 
különleges fákat. Távoli világrészekből hozatnak magot és még tán 
csemetéket is. Így aztán alig van két egyforma fa közöttük.

Hát ezt ő hogyan írja bele ebbe a kicsi, rózsás fedelű könyvbe?
És akkor hol van még a kastély berendezése, azok a gyönyörű 

bútorok! A székek háta valóságos lant formára van kifaragva, né
melyiknek a lába muzsikáló angyalt ábrázol. Kék és zöld csíkos se
lyemmel vannak bevonva. A szekrények ajtaja mintha drágakővel 
volna kirakva, pedig az csak fa, egészen pici kockákból, különböző 
színben. Persze, senki nem használja ezeket a szekrényeket, ki sem 
nyitják őket. A selyemhuzatú székekre sem ülnek. Hogyisne! Be sem 
mennek azokba a szobákba, ahol ezek a drága bútorok vannak. Len
ke néni azt mondta: majd elviszik őket valami könyvtárba vagy 
klubba. A nyaraló lányok és a tanárnők is csak a földszinten laknak, 
két nagy teremben, ott vaságyakat állítottak fel és lócákat a hosszú 
asztalok mellé. A ruhákat pedig az ágy szélén meg dobozban tart
ják. Noiszen! Amennyi ruhájuk őnekik van! Még Zsófinak talán a 
legtöbb. De a pesti kislányoknak, szegényeknek, jóformán semmi
jük sincs, még egy váltás fehérneműt sem hoztak magukkal.

A kastély fölött, a hegy tetején van egy régi várrom. Innen, a 
toronyszobából nem látszik, csak a park végéből vagy a Balatonról.
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Ott még eddig nem is jártak. A park végében pedig egy patak foly- 
dogál. A patak partján van még egy kastély, sokkal kisebb ennél, 
úgy is nevezik: kiskastély. Ott most fiúk vannak, ugyanolyan nya
ralók, mint ők. Novák Laci is ott van Bányatelepről. Már a vona
ton összetalálkoztak.

Máskülönben igen kevesen vannak itt az ő városukból. Majdnem 
csupa pesti gyerek, a tanárnők is pestiek. Zsófiékat egy Ottó bácsi 
nevű bányatelepi tanító hozta el hazulról. Harmincnál is többen vol
tak, amikor hazulról elindultak, de a gyerekek többsége Fonyódon 
maradt, egy gyereküdülőben. Az közel sincs olyan szép, mint ez a 
kastély. De mert ott nem fértek el mindannyian, Ottó bácsi nyolcu
kat áthozta ide, a Balaton másik partjára, a pesti gyerekekhez. Ottó 
bácsi tegnap hazament, és majd ha az üdülésnek vége lesz, értük jön.

Ilyen nagy gyerek, mint Laci és Zsófi, nincs is több a nyaralók 
között. A pesti lányok és fiúk mind elemisták, másodikosok, harma
dikosok. Az a hat bányatelepi gyerek is kicsi még, aki velük jött. 
Van közöttük egy, Valika nevű kis bányatelepi lány. Másodikos, de 
olyan pici, mintha még csak óvodás volna. Azt az egyet Zsófi na
gyon megszerette. Mint egy kis cica, olyan ragaszkodó és kedves. 
Róla is fog írni a naplóban, okvetlenül. De a többivel, mi tagadás, 
nem tud mit kezdeni. Kár, hogy mind olyan kicsi, örökké nyafog
nak, mindig csak baj van velük. Egyszer úgy futkároznak és lármáz
nak, hogy meg kell siketülni tőlük, máskor pedig sírnak a mamájuk 
után. Barátnőt nem találhat köztük, az biztos. Ha Lenke néni nem 
volna, aki mindjárt barátságába fogadta, nagyon egyedül lenne eny- 
nyi sok prüntyike között.

Ilyenkor jó, amikor még alusznak. Csend van, az ember nyugod
tan élvezheti a madarak énekét, a természet magasztos szépségét. A 
nap egyre magasabbra emelkedik a falu fölött. Mert a kastélytól ke
letre terül el a falu, náddal fedett, alacsony kis házak. Most tülköl 
a csordás, hajtja ki a teheneket a legelőre. Innen, a toronyból azt is 
láthatja az ember. Bólogatva bandukolnak, fölverik a port. De a 
porfelhő nem ér fel a kastélyig. Aztán az is nagyon szép, amikor a 
libák indulnak el csapatostul a parti nádasok felé. Azokat nem 
hajtja senki. És még azt mondják, a liba buta állat! Dehogyis buta! 
Feltartott nyakkal tettyegnek egymás után, és este maguktól haza
találnak.
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Ha már jó néhány oldalt teleírt a naplóban, megmutatja Lenke 
néninek. Neki igen. Hadd lássa Lenke néni, hogy Jakab Zsófit ér
demes volt ide elhozni, és érdemes volt megajándékozni a virágos 
vászonba kötött könyvecskével. Fogalmazni mindig igen jól tudott, 
és igazán nem nehéz szépet írni, amikor az ember szíve amúgy is any- 
nyira tele van szépséggel. Vagy tán épp azért olyan nehéz... Csak 
elkezdeni nehéz! Mert a szavak mind szegényesek és szürkék ahhoz 
a ragyogáshoz képest, ami most őt körülveszi. És már azért is na
gyon szépen kell ezt a naplót írnia, hogy kifejezze háláját azok iránt, 
akik őt idehozták. Arról is írnia kell, hogy a kiskastélyban csak egy 
fiatal gróf, ebben a nagykastélyban pedig azelőtt csak egy töpörö
dött öreg grófné lakott, egymagában a cselédeivel. Minek kellett 
annak ennyi gyönyörű szoba, ilyen hatalmas kastély, ilyen csodaszép 
park? Abba a zsugori, öreg szívbe bele sem fért a tenger szépség. 
Talán a szeme sem volt már jó, de még a füle sem, hogy hallgassa a 
fülemüléket. Azok hiába énekeltek neki! A fiatal gróf meg csak 
vadászni jött ide néhanap. De most negyvenhárom kislány élvezi 
ezt a pompás helyet.

Negyvenhárom grófkisasszony!
Igen, így fogja kezdeni... A negyvenhárom grófkisasszonnyal.
Otthon Irmusnak is meg fogja mutatni a naplót. Mire hazaér, Ir

mus is bizonyára odahaza lesz. Mert az most a Dráva mellett nya
ral.

Már majdnem leírta a negyvenhárom grófkisasszonyt, de hogy 
Irmusra gondolt, megint csak megállt a ceruza a kezében. Irmus nem 
szereti a fellengzős dolgokat. És hátha majd ezt is annak találja?

Ha Irmus véletlenül most ide toppanna, és látná őt, amint kibon
tott hajjal ücsörög a torony ablakában... Hű, de nagyot nevetne 
rajta!

No de akkor, végtére, hogyan és mivel kezdje azt a híres napló
írást?

Tegnap írt egy levelezőlapot, haza, a mamáéknak.

„Kedves Szüleim! Szerencsésen megérkeztünk. Minden nagyon
szép itt. Kastélyban lakunk, reggel és délután kapunk tejet. Már
fürödtünk a Balatonban. Csókol szerető leányotok

Zsófi"



Talán ilyeneket írjon a naplóba is?
Odalent, a teraszon lépteket hallott. Kihajolt. A piros terasz ép

pen itt van a torony alatt. Magda néni, a fiatalabbik tanítónő járkált 
odalent csöndesen, fehér tornacipőben. Egy nagy mosdótálat hozott 
ki magával, telis-tele mosott ruhával. Most éppen azon fáradozott, 
hogy egy hosszú, erős madzagot feszítsen ki, a terasz egész szélessé
gében. A madzagot a szép, karcsú oszlopok előkelő derekára kötötte, 
aztán teregetni kezdte rá a mosott ruhát. Kis ingek, nadrágok, ru
hácskák voltak azok. Sok közöttük szakadt, még több a foltozott. A 
reggeli nap éppen odatüzött rájuk.

No, lám csak! Magda néni még korábban kelt fel, mint ő. Na
gyon korán kellett kelnie, ha ennyi ruhát már kimosott. Azért sie
tett annyira, hogy mire a gyerekek felkelnek, minden meg is szárad
jon.

Mennyire elcsúfítja ez a sok kis bugyogó, vásott ing, foltozott 
ruha, miegymás, ezt a mennyei szépségű kastélyt! A tisztás szélén az 
a kék fenyőfa talán még az orrát is elhúzná tőle, mint egy gőgös, 
igazi grófkisasszony. Szerencse, hogy nincsen orra.

De Magda néni nem törődik vele, csak tereget. Még dúdolgat is 
közben. Magda néni fiatal, barna lány, termete nyúlánk, az orra 
pisze, a szeme valahogy olyan háromszögletű, és ettől mindig hun
cut a pillantása.

Teregetne inkább a hátsó udvarban, ahova a konyha ablakai nyíl
nak. Igaz, oda nem süt ilyen korán a nap. Bánja is ő a kastélyt meg 
a szépséget! Neki csak az a fontos, hogy hamar megszáradjon a sok 
gyerekruha.

Ami nem fért el a madzagra, azt ráterítette a terasz lépcsőjén 
álló nagy, fehér kőlabdákra. Éppen arra bicegett a kertész, egy tüs
kés hajú, rezes orrú és ravasz pillantású, nagy, erős ember. Nem kö
szönt Magda néninek, dehogy köszönt! Csak odapillantott laposan, 
és bicegett tovább.

Nesze nektek, negyvenhárom grófkisasszonyok! Magda néni ezt 
jól megcsinálta! Jó, tudjuk, a szegénység nem szégyen, de azért di
csekedni sem kell vele! Ez a kertész úgyis olyan utálatos ember... 
Úgyis olyan gonoszkodó és gyűlölködő gúnnyal néz mindig rájuk.

A teraszra teregetett ruha egészen elvette a kedvét a naplóírás
tól. De még attól is, hogy a torony ablakából nézelődjék. Leugrott,
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rázott egyet a haján, aztán szépen leosont a lépcsőn, vissza a föld
szinti nagy hálóterembe, hogy majd ő az ágyán ülve megfésülkö- 
dik.

Ez a terem, ahol ők most alusznak, kőpadlós. Ez nagyon jó, mert 
igen könnyű takarítani, és hűvös. Körös-körül a falakat agancsok 
díszítik. Akárcsak a parkban a fák, az agancsok is mind különböznek 
egymástól. Van közöttük egyszerű és igen sokágú, van, amelyik csa
vart, egyiknek lefelé hajlik a vége, a másiké felfelé kunkorodik.

Nagyon szép gyűjtemény, mondta az agancsokról Lenke néni. Még 
múzeumban is ritkán látni ilyen szép példányokat és ilyen sokfélét. 
Biztosan a fiatal gróf lőtte a szarvasokat.

Zsófi elővette ágya alól a barna dobozt, kihalászta belőle a fésű
jét, és ugyanakkor elrejtette benne a virágos vászonba kötött köny
vecskét. Még két levelezőlap is van a dobozban. Azt még hazulról 
hozta. Az egyiket ma elküldi Antinak. Hadd örüljön, hogy postát 
kap. Majd kiabálják neki a kaszárnya folyosóján: „Jakab Antal 
vöröskatona! Leveled jött! ” A másik lapot meg Irmusnak kül
di el.

Valika ott alszik a szomszéd ágyon. Most megmozdult, aztán egy
szerre csak fölsírt. Zsófi odalépett hozzá, fölébe hajolt:

- Mi baj van, Valikám?
A kicsi lány átölelte a nagylány nyakát, zokogott.
- Haza... haza akarok menni... A mamámhoz!
- Hát nem jó itt? - kérdezte Zsófi, és simogatta.
- Ott az ördög - mutogatott Valika könnyes szemmel, borza- 

dozva a falra, a sokágú szarvasagancsra. - Kergesd el az ördögöt!
- Dehogyis ördög! Te csacsi! Az csak szarvas...
Magához szorította a kislány fejét.
- Ssst... Csöndesen... Felébrednek a többiek...
Felnyalábolta a könnyű kis testet, kiment vele a piros teraszra.

Még csak az hiányzik, hogy a többi kicsi is meghallja, miért sír ez 
a csacsi. Aztán ördögöt lásson minden agancsban! Még majd nem 
mernek bent aludni a hálóban.

Magda néni is itt volt a teraszon. Pokrócot terített egy kerek bá
dogasztalra, vasaláshoz készülődött.

- Miért hoztad ki azt a kislányt? - kérdezte. - Aludnátok inkább!
- Fölsírt - magyarázta Zsófi. Azt, hogy miért sírt fel, nem mond-
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hatta meg Magda néninek. Még az hiányzik, hogy itt Valika előtt 
újra kimondja az ördögöt, akkor megint rákezdené. Pedig már sze
rencsésen elfelejtette.

- Ott az én ruhám - mutatott vígan a kötélre.
Ott hát, persze hogy ott...
- Fel se tudod öltöztetni - mondta Magda néni szemrehányóan 

Zsófinak. De többet nem szólt, hozzáfogott, hogy parazsat szítson az 
ócska vasalóban.

- Tessék csak várni, majd megcsinálom én azt - ajánlkozott Zsófi.
- Hiszen még meg sem fésiilködtél! - így Magda néni.
- Majd megfésülködöm, amíg melegszik a vas - felelte Zsófi. 

Letette Valikát egy székre, beszaladt, pokrócot hozott ki, belecsa
varta a kislányt. Egy ingben hűvös van még ilyenkor a teraszon. 
Aztán a vasaló mellé guggolt, fújdogálta a parazsat a kis, szűk va
salóablakon át. Magda néni biztosan a konyháról hozta a parazsat, 
de sok a hamu közte, azért gyullad nehezen a faszén. Jobb lett 
volna, ha alul rakja a faszenet, fölébe a parazsat, úgy hamarabb tü
zet fog. Ha volna egy kis darab kályhacső, és azt ráállíthatná a va
salóra, akkor nem kéne így fújdogálni. De nem baj, azért így is meg
gyullad. Tessék csak nézni, már vörösödik..;

- Ügyes vagy - dicsérte Magda néni.
- Miért nem tetszett felkelteni? Mosni is segítettem volna - mond

ta Zsófi. Most lóhálta a vasalót, az úgy szokás. És olyan jólesett! 
Ahogy a vasaló pici ablakai pirosodtak, úgy melegedett az ő szíve 
is, és a szeme csillogásán mintha kis parazsak világítottak volna át. 
Az előbb, amikor a torony ablakából nézte, bántotta a szemét, hogy 
Magda néni úgy teleaggatta a kis ruhákkal a teraszt. Most meg úgy 
találta: ezek a foszlott kis ruhák, bugyogók és ingek mindmegannyi 
kicsi zászló, amit ők tűztek ki a grófi kastélyra: elfoglaltuk! Ezek 
nélkül nem is volna övék. Ez mutatja: itthon vagyunk. Lám, Valika 
is hogy megvigasztalódott, ahogy a ruháját meglátta. Már nem sír, 
hogy a mamájához akar menni.

Magda néni elment, szerzett még egy vasalót a konyhán, parazsat 
is hozott benne, sőt egy kis darab kályhacsövet is, hogy majd azzal 
felszítják. Így aztán ketten álltak neki, hogy kivasalják a holmit. 
Először a legvékonyabbakat szedték le, azok leghamarabb megszik
kadtak. Ami kis nedvesség van bennük, azt majd a vasaló megszá-
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rítja. És amikor Zsófi ráadta Valikára a keményre és fényesre va
salt kis ruháját, azt mondta neki:

- No, grófkisasszony! Mehetsz le a kertbe, kavicsot gyűjteni... 
A fehéreket meg a feketéket válogassad!

Valika vígan futott le a lépcsőn. Nem is kavicsokat gyűjtött, a 
szitakötőket kergette. Zsófi maga sem látott még ilyen szép szita
kötőket, mint amilyenek ebben a grófi parkban teremnek: pirosak, 
kékek, zöldek, még feketék is vannak közöttük.

Magda néni nevetett azon, hogy Zsófi grófkisasszonynak nevezte 
Valikát. Megértette a tréfát. Most, hogy Valika nem volt a közel
ben, Zsófi elmondta azt is, hogy miért hozta ki a kislányt: ördögnek 
nézte az agancsot a falon.

- Leszedjük az agancsokat - mondta erre Magda néni.
- Mondok én valamit - nézett föl erre Zsófi. - Úgysincs foga

sunk... Akasszuk őket alacsonyabbra, aztán ráaggatjuk a ruhákat. 
Akkor majd nem félnek tőlük'

- Jó! - mondta Magda néni, és háromszögletű szeme sarkából 
huncut pillantást vetett Zsófira. - Reggeli után megcsináljuk.

Reggeli után a kislányok mind odakint futkostak a kastély előtti 
tisztáson. Magda néni és Zsófi odavittek egy padot az agancsok 
alá. Magda néni egymás után ügyesen leszerelte őket. Vigyázott, 
hogy a szögeket épen húzza ki, mert másikat bajos volna szerezni. 
Aztán sorra, újból felszegezték őket, egészen alacsonyan, hogy a kis
lányok is elérhessék.

Nevetni kellett rajta, olyan mulatságosak voltak azok a szokat
lan helyen, alig egy méternyire a kőpadlótól. Hát még amikor rá
juk aggatták a kis ruhákat, kendőket! Mint a farsangi maskarák.

Éppen amikor elkészültek vele, bejött Lenke néni. Elképedve állt 
meg az ajtóban.

- Hát ti mit csináltok?
- Farsangot - felelte vidáman Magda néni.
Lenke néni a fejét csóválta. Nem tetszett neki.
- Ez igen értékes gyűjtemény - mondta. - A gyerekek majd le

törik róluk az ágacskákat.
- Nem törik az olyan könnyen - felelte Magda néni. - Ha meg 

letörik, letörik! Tnkább az agancsok féljenek a gyerekektől, mint a 
gyerekek az agancsoktól.
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Lenke néni erre nem válaszolt.
- Kalarábét kellene szedni - mondta.
- Megyünk - felelte Magda néni. - Jössz, Zsófi?
Zsófi ment. Hogyne ment volna! Ezen a reggelen nagyon a szívébe 

zárta Magda nénit. Mi tagadás, Magda néni egy kicsit ki is ütötte 
a szívéből Lenke nénit. Annyira, hogy még a virágos fedelű köny
vecske sem jutott az eszébe, napokon át. Odapártolt Magda néni
hez.

Lenke néni a szép szavak embere, Magda néni pedig a szép tet
teké. Hiszen talán így van ez jól, ők ketten nagyszerűen kiegészítik 
egymást.

Lenke néni gyönyörű történeteket olvasott fel esténként a gyere
keknek. Délután pedig, amikor az alvásból felébredtek, sétálni vitte 
a kislányokat a parkba, és arra tanította őket, hogy élvezzék a ter
mészet szépségét. Magda néni ehhez nem értett, keveset beszélt, és 
ideje sem volt ilyesmire. Szüntelenül dolgozott. Gondozta a gyere
keket, mosott és varrt rájuk. Még arra is volt gondja, hogy hajukat 
megnézze, nincs-e tetű benne. Uram bocsá’, de ilyen háború utáni 
időkben minden előfordul. Talált is némelyiknél, bekente a fejüket 
petróleummal. No és mi van abban? Hiszen sok a gyerekek között 
a hadiárva. És ha van is édesanyjuk, annak kenyeret kellett keresnie, 
nem ért rá, hogy úgy gondozza kislányát, ahogyan kell.

Lenke néni minderről nem is tudott. Egyszer, amikor bejött a 
hálóba, érezte a petróleumszagot. Fintorgatta az orrát, egyre kér
dezgette: mitől van ilyen kellemetlen illat? Talán eltörött egy lámpa, 
és kifolyt a petróleum belőle? Senki nem mondta meg neki, hogy mi 
az igazság. Magda néni és Zsófi másnap reggel esővízben megmos
ták a tetveskék haját. Minek erről beszélni? Lenke néni biztosan 
megijedt, elszörnyedt volna.

És mert Magda nénihez pártolt, Zsófinak sem maradt ideje a 
naplóíráshoz. Igaz, talán kedve sem volt hozzá. A napló is csak 
fecsegés, hiábavalóság! Neki is éppen annyi dolga volt, mint Magda 
néninek. Reggelenként meg kellett szedni a kertben az ebédhezvalót. 
Mert a szakácsnő és a konyhalányok nem érnek rá. Ha ők nem sze
dik meg a friss főzeléket, akkor a gyerekek száraz babot vagy kö
lest kapnak ebédre. Utána lementek a Balatonra. Magda néninek 
a fürdésnél is szüksége volt Zsófi segítségére. Nehéz ám a gyere-
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kekre vigyázni és arról is gondoskodni, hogy ne unatkozzanak! Hi
szen jóformán csak Zsófi tudott úszni közülük. Tanította is a kicsi
ket, néha egyszerre kettőt fektetett a karjára, vagy csak a bugyo- 
gójukat fogta.

Magda néni horgászszerszámot készített, és a parti kisvízben szó
rakoztatta a gyerekeket. Sűrű nádas nőtte be itt a partot, csak egy 
keskeny palló vezet a nád között a vízhez. Magda néni a kislányok
kal erre a pallóra kuporodott, úgy lesték, pedzi-e már a hal a hor
got. Egyszer kifogtak egy nagy fekete, eleven teknősbékát. Haza 
is vitték, hogy majd keresnek neki valami edényt, és legyet fognak 
neki, azzal etetik. Igen ám, de alkalmas edényt sehogy se találtak. 
Végül is úgy döntöttek, hogy ásnak neki egy gödröt a patakparton, 
lent a parkban Vizet mertek a gödörbe, beletették. Ha ott marad, 
jó, ha megszökik, hát mit csináljunk?

Meg sem maradt, el sem szökött. Ahogy a lányok ott hagyták, át
jöttek a fiúk a kiskastélyból, kihalászták a teknőst, és foglyul ejtet
ték. Bevitték a szobájukba, vödörben tartották, hogy ha majd vége 
a nyaralásnak, hazaviszik Zsófi ezt Lacitól tudta.

Lacival a konyhakertben szokott találkozni, máshol nem. A fiúk
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még fürödni is másfelé jártak. Csónakjuk is volt, két keskeny, ócska 
fekete ladik, azzal barangoltak a vízen, mindig a nádas melletc; 
vadásztak és halásztak egész nap. Még tutajt is készítettek, összekö
tözött nádkévékből. Esténként tüzet raktak a patakparton, énekel
tek.

Tíz nap is eltelt, és Zsófi egyszer sem vette elő a virágos vászonba 
kötött könyvecskét. Mit mond Lenke néninek, ha megkérdi, írt-e 
mát valamit? De Lenke néni nem kérdezte egyetlenegyszer sem. 
Lenke néni napról napra kevesebb időt töltött velük, ö az egész 
nyaralócsoport vezetője, sok a gondja és a dolga, ő szerzi be az 
élelmet, ami nem terem meg a kertben, egy kis húst, vajat. Néha 
szekérre ült, és egész nap a környező falvakat járta. Ő kezeli a pénzt, 
amit Budapestről küldenek, és minden más postát is. Van, hogy egész 
délelőttiét a postán tölti, hogy telefonon beszélhessen Budapesttel 
vagy valamelyik nagyobb üdülőhellyel, ahol szintén nyaraló gyere
kek vannak.

Az ellátás egy kicsit gyengébb. Nehéz a beszerzés. Napokon át 
csak főzeléket és gyümölcsöt kapnak, és néhanapján tej helyett teát 
vagy feketekávét.

Az első napokban a kicsi lányok sírtak a mamájuk után, haza
kívánkoztak. Most már nem sír senki, megszokták a helyet, ottho
nosan mozognak a kastélyban. Már a Balatontól sem félnek, ismer
nek minden bokrot. A második hét vége felé a felnőtteken látszik 
valami nyugtalanság. Zsófi ezt észreveszi, akárhogyan titkolják is 
előttük! Zsófi maga is nyugtalan. Még semmi hírt nem kapott ha
zulról, egyetlen sort sem írtak. Miért? Antinak is írt, Irmusnak is, 
amoda a Dráva mellé. Még senki nem válaszolt. Jó, lassan jár a 
posta, de tizenegy nap alatt azért akkor is megfordulhatott volna. 
Jött-e valami hír Józsitól, a frontról? Ezt ő most már nagyon sze
retné tudni. Ha az ember szíve nyugtalan, még a szépség is félelme
tessé válik előtte. Már-már nem is szerette ezt az idegen kastélyt, 
súlyos, vastag falaival. Esténként a tücskök ciripeltek; mólóban a 
nyár. A telehold olyan kísértetiesen világítja meg a park mesebeli 
fáit. ő néha megrettent, mintha elvarázsolt tájékra került volna, 
gvönyörű szép, de boszorkányosan titokzatos vidékre.

Egy reggelen - ez a tizenkettedik napon történt - néhány kislány
nyal a konyhakertbe küldték, hogy kukoricát szedjen az ebédhez.
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Végigmentek a hatalmas kelkáposztatáblák között. Utána paprika 
és paradicsom következett. A paradicsomból Zsófi letépett vagy öt 
szemet, és minden kislánynak adott egyet-egyet. Az utolsót magá
nak tartotta. Akkor egyszerre előttük termett a kertész. A kukori
cából lépett ki.

- Mit kerestek itt? Loptok? Hé!
Ebben a kertészben még akkor is van valami félelmetes, ha nem 

kiabál. Már magában az, hogy sánta, és mégis olyan hatalmas ter
metű. És a szeme, mint a késpenge. Zsófi tüstént remegni kezdett 
a hangjától, de összeszedte magát. Hiszen négy kicsi lány volt vele, 
azokat védelmeznie kellett.

- A magunkét lopjuk! - telelte bátran.
- Majd adok én nektek! Ti kapáltátok?
- A gróf se kapált - felelte Zsófi. - Mégis evett belőle. Attól 

nem sajnálta?
- Most mi vagyunk a grófok - szólalt meg váratlanul Valika Zsófi 

háta mögött, csipogva.
Zsófi elmosolyodott erre a hangra. Valika vidám csipogása új bá

torságot öntött belé. De a kertészt bezzeg feldühösítette. Fenyege
tően hadonászott a botjával.

- Takarodjatok innen!... Vége van a pünkösdi királyságnak! 
Koldusfajzat!

Egészen kivörösödött, és ha el nem ugranak, talán el is éri őket 
az a görcsös bot. Zsófi fejét is elöntötte a vér.

- Szégyellje magát! - kiáltotta. Kiáltson segítségért? Hiszen ők 
most olyan helyzetben vannak, mintha valami dühös vadállat tá
madt volna rájuk. A kastély messze van a konyhakerttől, dehogyis 
hallják meg a kiáltását.

Elfutottak volna, de akkor váratlan segítség érkezett. Laci fu
tott feléjük a kukoricás felől, nyomában még vagy öt fiú. Mind a 
két kezük telis-tele tüskés gesztenyével. Szelídgesztenye, az igaz, 
annak puhább a tüskéje, mint a vadgesztenyéé, hanem azért ahogy 
dobálni kezdték már messziről, a kertész megfordult, káromkodni 
kezdett, és fürgén bicegve eliszkolt a melegágyak felé.

A fiúk nem üldözték, megálltak a lányok előtt. Laci sötéten pil
lantott a kertész után.

- Sánta ördög! - mormogta a foga között. - Egyszer úgyis...
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- Köszönjük a segítséget 
- mondta Zsófi.

- Maradjatok itt, amíg 
leszedjük a kukoricát - szó
lalt meg Valika is.

Hiszen a kertész nem 
ment messzire, bement az 
üvegházba, onnan leselkedik 
rájuk.

A fiúk ott maradtak, és 
segítettek kukoricát törni.
Egy kétfülű, nagy barna ko
sarat raktak meg vele. A 
kicsik hamarosan elfeled
keztek a kertészről, vígan 
bujkáltak a selymes kukori
caerdőben, kiáltoztak, bú- 
jócskáztak, keresték egymást. Zsófi és Laci, a két nagy, azalatt sza
porán törte a csöveket, és csendesen beszélgetett.

- Mi ütött ehhez? - kérdezte Zsófi. - Miénk a kert!
- Megnőtt a szarvuk - felelte mogorván Laci. Mielőtt egy-egy 

csövet letört volna, végigtapogatta, hogy elég szemes-e már, érde
mes-e levenni. - A falubeliek is mondják.

- Mit?
- Hogy visszajön a grófné - felelte Laci.
Zsófi megállt, abbahagyta a kukoricatörést.
- A Tiszánál áttörték a frontot - folytatta komoran Laci.
- Nem igaz - felelte Zsófi, és a bátyjára gondolt.
- Hát . . .  azt beszélik. Te kaptál levelet hazulról?
- Nem. És te?
- Én sem.
Hallgattak egy darabig, csak a csöveket törték, és a kisebbek vi

dám kiáltozását hallgatták a kukoricás közt. Amikor már egy jó 
nyalábbal letörtek, odavitték a kosárhoz.

- Ottó bácsi már jöhetne értünk - jegyezte meg Laci.
- Még nem járt le az idő - felelte Zsófi. - Jön az, ne félj, nem 

hagynak itt bennünket.
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- Akarattal nem is - felelte Laci.
- Hát?
Laci erre nem válaszolt. Nem is beszéltek többet róla. Zsófi a ki

csik után kiáltott. Azok előbújtak a kukoricásból, hoztak is egy-egy 
kis nyaláb csövet, hanem azoknak egy része túlságosan is gyönge, 
kicsi volt még, kár volt leszedni. Zsófi szelíden megszidta őket, de 
saját magára is haragudott. Meg kellett volna előbb magyaráznia 
nekik, hogy milyet szedjenek. Persze, mindennek a kertész az oka. 
ö zavarta meg a munkát. Most aztán még az hiányzik, hogy meg
lássa: mennyi éretlen csövet leszedtek. Legjobb lesz, ha ezeket el
dugják ügyesen a kukoricás szélén, a magasra nőtt paréj alatt. És 
a többit, ami még az ebédhez kell, leszedik Lacival kettesben. A ki
csik meg hadd játszanak inkább. Nekik most se idejük, se türel
mük ahhoz, hogy tanítgassák őket.

Hogyan értette azt Laci, hogy akarattal nem hagyják itt őket. ha
nem... Hanem hogyan?

Délután, a csendes pihenő idején, amikor a kicsik az agancsos 
teremben aludtak, Zsófi elindult, hogy megkeresse Magda nénit, és 
megkérdezze tőle, igaz-e az, amit beszélnek: hogy a fehérek a Tiszá
nál áttörték a frontot. Igaz-e, hogy valami baj van?

Van egy árnyékos lugas a kastély északnyugati sarkánál, benne 
nagy kőasztal. Magda néni délutánonként ott szokott dolgozgatni. 
Varrogatja a gyerekek elszakadt holmiját, Zsófi is szokott neki segí
teni, Magda néni őt sohasem küldi aludni. Minek? Nagy lány, erős, 
nincs már szüksége a délutáni pihenőre.

Ma azonban Magda nénit nem látta a lugasban. Hol lehet?
Benézett az ebédlőbe, ott sem volt. Kisétált a rózsákkal szegett 

útra, benézett a borostyánnal futtatott kapun a sziklakertbe. Sehol 
senki! Bágyadt forróság ült a kerten, ilyenkor még a rózsák illata 
is elapad. Már éppen visszafordult volna, amikor hirtelen Lenke 
néni bukkant fel. A konyhakert felől jött a szakácsnővel. Amikor 
Zsófit meglátta, rászólt:

- Te miért nem alszol ilyenkor? Nagylány! Éppen te mutatod 
a rossz példát a kicsiknek?

Nem is volt szándékában, de ezek után igazán nem kérdezhette 
meg Lenke nénitől azt, amit Magda nénitől akart megkérdezni. 
Lenke néni talán ideges; az is lehet, hogy neheztel rá, amiért úgy



elpártolt tőle, és Magda nénihez szegődött. Talán azt várja, hogy 
mutassa meg a naplót. De hát hogyan mutassa meg? Hiszen nem írt 
bele semmit, és most már úgyis késő, már nem is fog írni. Most már ki
sebb gondja is nagyobb annál. Ha áttörtek a Tiszánál, és a kertész már 
úgy beszél velük, mintha... csakugyan visszajönne ide az öreg grófné.

Még egy kicsit csellengett a kertben, aztán bement a kastélyba. 
Itt a földszinti folyosón jó hűvös van. Túlságosan is hűvös, hogy 
beleborzong az ember a kinti nagy meleg után. Az ebédlővel szem
közt van egy boltíves ajtó, színes üveggel kirakva. Az az ajtó a ká
polnába vezet, az öreg grófné kápolnájába. Persze zárva van, oda, 
amióta ők itt vannak, nem nyitott be senki. Picike a kápolna, nem 
nagyobb akármelyik kastélybeli szobánál. Örökös homály van benne, 
csak az örökmécs gyönge lángja vet valami piroska fényt a csillo- 
gósra kopott, fekete térdeplőre.

Zsófi most megállt egy kicsit a színes üveggel kirakott ajtó előtt. 
Ha felágaskodott, belátott egy kicsit. Az örökmécs most is égett. 
Annyi olaj lenne benne? Hiszen ők itt vannak már tizenkét napja. 
Előttük is voltak már itt nyaraló gyerekek. Vagy valaki titokban 
újra töltögeti? Hiszen a kastélyban most is itt vannak a régi cselé
dek. Lehet közöttúk olyan, nem is egy, aki az öreg grófnét várja 
vissza. Miért ne? Szamossyék öreg cselédasszonya is az urakhoz, a 
gazdagokhoz húzott. És hozzájuk, gyerekekhez, egyik sem valami 
barátságos. Miért is? Az öreg grófné csak egyedül volt, ők meg so
kan vannak, összeszaladgálják a fényes kőpadlót, és ócska kis ruháik 
örökké ott száradnak a teraszon kifeszített kötélen.

Egyszerre úgy érezte, mintha a nehéz, vén falakból áradó hideg 
valóságos, megfogható gyűlölet volna. Lehetséges, hogy a falak is 
gyűlölik őket? Hogy azok is az öreg grófnéval tartanak?

Hát ha már a falak is így tudnak gyűlölni, akkor mennyire gyű
lölheti őket az öreg grófné? Ha most egyszerre csak felbukkanna 
itt a folyosón, ha feléje tartana, mint a mesebeli vasorrú bába, fe
kete csipkekendőben, botjával kopogva a folyosó szürke kövén! An
nak a pillantásától talán meg is halna, megdermedne, mint télen a 
szegény borzas kis verebek, ha a fagy a szívükig hatol.

Aztán egyszerre csak Magda néni lépett ki a folyosó végén, egy 
alacsony kis ajtón, és kopogó, friss járásával tüstént elkergette az 
öreg grófné kisértetét.
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- Hát te mit csinálsz itt? Imádkozni akarsz? - kérdezte Zsófi
tól, azon a friss hangján. Biztosan azért olyan friss a hangja, mert 
keveset beszél. Nem koptatja. - Gyere, kitöltjük az uzsonnát. Ma 
megint tejet kaptok.

Zsófi szégyellte bevallani, hogy micsoda látomás gyötörte. Hogy 
már-már az öreg grófnét látta a folyosón végigbotorkálni. Kitöltöt
ték a tejet negyvenhárom bögrébe. Uzsonna után a terasz előtt, a ka
vicsos téren játszottak:

Elv esztettem zsebkendőmet, 
szidott anyám érte, 

a ki nekem visszahozza, 
megcsókolom érte...

Magda néni is velük játszott. Később, az énekszóra kijött Lenke 
néni is, beállt a körbe. Olyan jókedvük volt, olyan aranyosak vol
tak! Pedig az lehetetlen, hogy ők ne tudjanak semmiről. Biztos, hogy 
tudnak mindent, jobban, mint Zsófi, többet is. Éppen azért játsza

nak, és nevetnek együtt a gyerekekkel. Éppen azért! Hogy azok ne 
vegyenek észre semmit. Hát ha a nevelők így, akkor ő is így... Neki 
mint nagylánynak nem szabad elveszítenie a fejét.

Este, lefekvés előtt, még álarcosbált is rögtönöztek. Magda néni 
szarvasagancsot kötött a fejére, Zsófi meg teknősbékának öltözött. 
Hátára kockás pokrócot csavart, a fejére meg egy bádogtányért il
lesztett. Négykézlábra állt, úgy sétált körbe, ingatta a fejét, pis
logott a tányér alól; a kicsi lányok majd megszakadtak nevettük- 
ben.

Reggel már fél tízkor lementek fürdeni a Balatonhoz. Igen meleg 
nap volt; még sohasem esett ilyen jól a fürdés. Zsófi jó messzire 
kiúszott a nádas mellett, egészen odáig, ahol már a nyakáig ért a 
víz. Onnan messzire ellátni. Szalmakalapos halászok üldögéltek csó
nakjukban egész napon át. Csupa csöndes ragyogás a tó, béke és 
fényesség. Zsófi lábujjhegyen állt a puha fövenyben, és arra gondolt: 
ha naplót nem is írt, azért soha, de soha nem felejti el többé a Ba
latont. A Balatont nem. Ami a kastélyt illeti, hát akár el is felejt
heti. Nem bánja. Nem, a kastélyt sohasem szerette igazán. Mit sze
ressen rajta?
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Hirtelen, mint a varázslat, a háta mögül egy fekete ladik siklott 
elő, és éles szögben befordult előtte a nádasba. Orrával egészen 
befúródott a nád közé, megállt. Meg is ijedt tőle. Pedig csak Laci 
ült benne, egyedül.

- Kaptál levelet? - ezt kérdezte mindjárt.
- Nem. És te?
- Én se.
Laci behúzta az egy szál evezőt. A csónak fenekében kotyogott 

egy kis víz. Abban tapicskolt a meztelen lábával.
- Szökjünk meg - mondta egy kis hallgatás után. váratlanul.
- Ne beszélj butaságot.
- A pestiek haza akarnak menni. Hallottam, amikor a nevelők 

beszélték. Értünk meg nem jön senki. Nem tudják, mit kezdjenek 
velünk.

- És a többiek? - kérdezte kisvártatva Zsófi. A velük egy vá
rosból valókra gondolt.

- Azok még kicsik - válaszolta Laci.
- Azt nem lehet - szólalt meg Zsófi egy kis idő múlva. Nem né

zett Lacira, a fénylő Balatont nézte.
- Ha nem jössz, akkor én megyek egyedül. Nem maradok tovább 

- így Laci.
Zsófi most ránézett. Hallotta Laci hangján, hogy komolyan be

szél. Hiszen értette ő, nagyon is! Ő maga is szívesen ment, repült 
volna haza.
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- Nyughass! Tudod mit? Délután háromkor találkozunk a park
ban az olajfánál. Akkor megbeszéljük.

- Melyik az az olajfa?
- Hát az a szürkés... Egv kicsit feljebb, mint a szelídgesztenye- 

fák vannak.
- No, jó - mondta Laci. - De én megyek, akármit is mondasz.
Zsófi csak azért hívta az olajfához Lacit, hogy halogassa a dön

tést. Hogy legalább addig visszatartsa
Hazafelé menet egy kicsit hátramaradt Magda nénivel, és meg

mondta neki, hogy ő haza szeretne már menni. Laciról nem szólt 
persze, az ember nem árulkodik.

Magda néni nem lepődött meg. Gondolkodva lépegetett a poros 
úton.

- Át kellene mennetek Fonyódra - ezt felelte. - Majd megbeszé
lem Lenke nénivel. Én át is kísérnélek benneteket. Onnan könnyeb
ben hazajuttok. Ha nem is jönnek értetek. Mert ott, Fonyódon, a ti 
vidéketekről való nevelők vannak a gyerekekkel.

Ahogy hazaértek, a gyerekeket rábízta Zsófira, ő maga pedig ment, 
hogy megkeresse Lenke nénit. Vagyis hát komolyan vette Zsófi kí
vánságát. Ebben volt valami jó, de volt valami más is, valami na
gyon nyugtalanító. Ezek szerint igaz az, amit beszélnek! Csakugyan 
baj van!

A nedves fürdőruhákat kiteregették a bokrokra. Alig végzett ez
zel, már jött is vissza Magda néni, egy levelezőlapot hozott.

- írt a mamád.
Zsófi utánakapott. Egymás után kétszer olvasta el a mama töpörö

dött kis betűit:

3 4 6

„Édes lányom!

Megkaptuk leveledet örülünk, hogy olyan szép hejen vagy 

Józsinktól is jött egy lap egésséges hála Istennek Anti még bent 
van de remélem a jövő héten leszerel iparkogy most már te is 

haza itt olyan furcsa hírek járnak jobban szeretném ha már itt
hon volnál Apáddal együtt csókol szerető  anyád”



A mama ugyanis nem használ írásjeleket; hogy a pont és a vessző 
mire való, nemigen tudja. A helyesírással is hadilábon áll.

Zsófi felnézett Magda nénire.
- Délután áttelefonálunk Fonyódra - válaszolt Magda néni a ki 

sem mondott kérdésre. - És ha lehet, akkor holnap reggel a hajóval 
átviszlek benneteket.

- Magunk is át tudunk menni — felelte erre Zsófi. - Majd mi vi
gyázunk a kicsikre. Van itt egy bányatelepi fiú, Novák Laci, az már 
elmúlt tizenhárom éves - tette hozzá magyarázatképpen. Most első 
ízben említette Lacit Magda néninek. Miért ne beszéljen őszintén 
vele? Hiszen Magda néni is őszinte! - Magda néni nem hagyhatja 
itt a gyerekeket - tette még hozzá.

- Meglátjuk - felelte erre Magda néni.
Zsófi már háromnegyed háromkor lement az olajfához, de Laci 

még így is megelőzte. Ott guggolt a fa alatt, két ujja közt egy 
szarvasbogár. Az ollóját birizgálta egy fűszállal.

- Valami baja van ennek a bogárnak - ezzel fogadta Zsófit. - 
Sántít!

- Talán rálépett valaki - vélte Zsófi.
- Itt? Itt nem is járnak - felelte Laci. Tovább tornáztatta a bo

garat, és csak félvállról kérdezte, mintha nem is ezért jöttek volna 
ide: - No, mi van?

- Kaptam hazulról egy lapot - mesélte Zsófi. - Megbeszéltem 
Magda nénivel, hogy délután telefonálnak Fonyódra. Reggel a hajó
val átmegyünk. Onnan már közelebb vagyunk. A fonyódiakkal haza
mehetünk. Rólad is beszéltem - tette hozzá komolyan.

- Te! - ijedt meg Laci. és egy kis fenyegetés sötátlett a hangjá
ban. Csak nem mondta meg Zsófi annak a Magda néninek, hogy ő 
mit forgat a fejében? Hogy szökni akar?

- Légy nyugodt! - sietett Zsófi a válasszal. - Tudom én, hogy 
mit kell mondani. Mondtam, hogy te is itt vagy, és ha ránk bízzák, 
akkor magunk is át tudunk menni a kicsikkel.

Laci élesen figyelt, annyira, hogy el is feledkezett a szarvasbogár
ról. Az, szegény, csak tekergett a kezében, nyitogatta az ollóját, vé
gül is Laci egy mczdulattal eldobta.

- Hát jó - mondta. - Holnapig várok. De tovább nem.
Másnap délelőtt gyors zivatarok vonultak cl a kastély fölött. Há-
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rom is egymás után. Dörgött, villámlott, örvénylő szél tört a park 
fáira, kínozta, csavarta őket. A kék fenyőfa, a kényes grófkisasszony, 
felborzolódott. A szívó, örvénylő szél megemelte vízszintes, méltó
ságteljes ágait, kilátszott barna törzse. Most igazán olyan, mint egy 
elátkozott grófkisasszony, akit elűztek a palotájából, és bosszút es
küdve rázza karjait.

Zsófi az ablakból nézte. Mögötte zsibongtak a kislányok. Ve
szekedtek, sírtak; egyik a kötényét kereste, a másik két kis kagyló 
miatt zokogott, amit állítólag valamelyik társa elvett tőle. Csak ke
vesen játszottak közülük. Nyugtalanok, mintha éreznének valamit. 
Zsófinak most nem volt kedve ahhoz, hogy elcsendesítse őket, hogy 
rájuk mosolyogjon, hogy elkezdjen velük játszani. Pedig nevelő nincs 
a szobában. A nevelők most tanácskoznak Lenke néni szobájában, 
a folyosó végén, a kápolnán túl.

Nagy baj van, igen nagy baj. Tegnap délután telefonáltak Fo
nyódra, de az ottani nevelőkkel nem sikerült beszélni. Hogy miért? 
Ki tudja? A postáskisasszony nem tudott felvilágosítást adni. Lehet, 
hogy már elmentek, lehet, hogy még ott vannak. A nyaralónak nincs 
telefonja, és őneki, mármint a postáskiasszonynak, nincs senkije, akit 
értük küldjön. Hiába magyarázták neki, hogy az nagyon fontos 
volna. Hiába fontos! Nagy felfordulás van, azt mondta a postás
kisasszony. És nem is tárgyalt velük tovább.

Így aztán nem mehettek át ma reggel Fonyódra, ők mentek volna, 
de Lenke néni nem engedte. Hogyan? A bizonytalanságba? Hogyan 
engedje el a gyerekeket, ha nem tudja, hogy Fonyódon jó kézbe ke
rülnek-e?

Megeredt az eső, egyenletesen, csillogva zuhogott, a mennydörgés 
alábbhagyott.

Lacival kéne beszélnie. De ő nem mehet át. Nem az eső miatt, 
dehogy! Mit számít ilyenkor az eső, ha bőrig ázik is az ember! De 
ő, lány létére, nem mehet be a kiskastélyba, a fiúk közé. Fütyülni 
sem tud, hogy Lacit kihívná, és a parkban beszélne vele. Lacinak 
kéne ide jönnie. Őt lesi, azért is áll már reggel óta az ablaknál. Csak 
nem szökött el mégis nélküle?

Ha most jönne, és azt mondaná, hogy induljanak el toronyiránt 
hazafelé, akkor... elmenne vele. Bárcsak hallgatott volna rá teg
nap! Bárcsak szöktek volna el inkább. Még az is jobb lett volna.
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Mit értett a fonyódi postáskisasszony azon, hogy nagy felfordulás
van?

Ők itt, ebben az isten háta mögötti kastélyban, nem tudnak semmit. 
Még újságot sem kapnak napok óta. És Lenke néni, ő csak folyton 
arra várt, hogy majd értesítik, majd utasítás jön, hogy mit csinálja
nak a gyerekekkel. Tegnap, amikor visszajöttek a postáról, össze
vitatkoztak Magda nénivel. Zsófi előtt! Az ő füle hallatára! Udva
riasan beszéltek egymással, de azért hevesen és izgatottan. Nagy baj
nak kell már akkor lenni, ha két nevelő egy iskolás lány előtt vi
tatkozik.

Zsófi Magda néni pártján állt, neki adott igazat. Magda néni azt 
mondta: tüstént el kell indulniuk, nincs más hátra, haza kell vin
niük a gyerekeket a szüleikhez. Igen ám, de Lenke nénit is meg le
het érteni. Ő azt mondja: várjuk meg, amíg valami intézkedés tör
ténik. Nem kell felülni a rémhíreknek. Hátha nem is igaz. És ha ők 
fejvesztetten útnak indulnak, azzal még csak növelik a rémületet, a 
felfordulást. A gyerekeknek semmi bajuk nem lehet itt a kastélyban. 
Ki lenne olyan elvetemült, hogy gyerekeket bántalmazzon? Még ha 
... akármi történik is! Még ha visszajönne ide a grófnő maga...

Lenke néni azt mondta, ő nem fél senkitől. Vállalja a felelőssé
get a gondjára bízott gyermekekért, és hajlandó bárkivel szembe
szállni értük. Szép volt, amikor ezt mondta, fölvetette a fejét, hátra
feszítette finom vállát. Zsófi szóról szóra emlékszik minden szavára:

- Ártatlan gyermekekről van szó - azt mondta. - A fehérek is 
emberek!

Magda néni pedig, amikor ezt hallotta, csak felnézett rá azzal a 
háromszögletű szemével, és azt mondta:

- Nono... Csak vigyázz!
Tompán csillogott odakint a fák hetvenhétféle zöldje és a piros 

terasz. Az ablakon vaskosár; mintha börtönből nézegetne kifelé az 
ember. Szép, cifra rács, a tekergő, erős vaspántok liliomot for
máznak, de mégiscsak rács az! Mintha mindannyian foglyul estek 
volna.

Érezte, hallotta szívének nyugtalan dobogását, pedig a gyerekek 
ugyancsak sipítoztak mögötte. „A fehérek is emberek! ” - ezt mondta 
Lenke néni. Ez a néhány szó azóta szüntelenül ott bujkál Zsófi agyá
ban. Ez azt jelenti, hogy csakugyan... Hogy jöhetnek a fehérek. Az



öreg grófné kísértete, ahogy tegnap látta, minden percben valósággá 
válhatik. Ez valahogy... kibírhatatlan.

Reggel óta egy lélek sem mutatkozott odakint a parkban. Most 
egy férfialak tűnt fel a szelídgesztenyék felől. Egyedül jött, kiska- 
bátban, ő sem törődik az esővel. Miska bácsi az, a fiúk vezető ne
velője, a kiskastélyból jön. Ide tart. Biztosan ő is tanácskozni akar 
a lányok nevelőivel. Hogy mit tegyenek.

Feljött a piros teraszra. Mielőtt belépett volna, sokáig sikálta lá
báról a sárga, agyagos sarat. Aztán belépett, eltűnt Zsófi szeme elől.

Nem, nem bírja tovább. Mégis beszélnie kell Lacival. Akárhogy 
is! Kabátja nincs, a mama csak egy kiskendőt adott vele. Kihúzta a 
dobozt az ágy alól. kivette a kendőt, a vállára terítette. Valika ész
revette, rögtön odafutott hozzá, a nyakába csimpaszkodott:

- Hova mész? Ne menj el! Én is veled megyek!
- Mindjárt jövök... Nem maradok sokáig...
De Valika csak sírt, nyafogott; két kis karját még erővel sem 

tudta lefejteni magáról. Igen, igen: ezek a kicsinyek is éreznek va
lamit. Hogy megnyugtassa, megvigasztalja, újból kihúzta a dobozt 
az ágy alól. kivette belőle a virágos vászonba kötött könyvecskét, 
azt adta oda neki:

- Itt van... Játsszál ezzel...
Valika szemét csakugyan megfogta a gyönyörű könyvecske, el

engedte Zsófit. Gyorsan kiszökött a folyosóra. Nem akart a piros 
terasz felé menni, mert hátha Valika és a többiek meglátják az ab
lakból, és utána szaladnak. Végigment a hosszú folyosón, annak a 
végében is van egy kis ajtó.

Ahogy Lenke néni szobája előtt elment, hallotta a nevelők hang
ját. Izgatottak. De nem állt meg egy pillanatra sem. Úgyis tudja, 
mitől vitatkoznak. És ha véletlenül kilépne valamelyik, akkor őt 
visszaküldené, már csak azért is, hogy a kicsik ne legyenek egyedül. 
Nem szép, hogy otthagyta őket... Leverhetik a lámpát, összetör
hetnek valamit. De neki most mégis mennie kell. Legalább azt tudja 
meg, itt van-e még Laci...

Kilépett az esőbe, és futva indult lefelé a park magas kőkerítése 
mellett. Erre nagyot kerül, de itt nem látja meg senki. Lefutott egé
szen a patakig. Errefelé sűrű bozót veri fel a parkot, a patak part
ján magasra nőtt a gaz. Benőtte az ösvényt is, ahogy végigment rajta,
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csuromvizes lett még a szoknyája is. A feje és a válla nem is ázott 
annyira, a sűrű lombú platánok sokat felfognak az esőből.

A kiskastély udvarát mogyoróbokrok veszik körül. Az ablakokon 
szintén vaskosár, csak nem olyan cifra, mint odafent, a nagykasté
lyon. Az udvar itt nincs felhintve fehér kaviccsal, mint odafent a 
terasz előtti térség. Agyagos földjén nagy tócsák fénylenek, sárga 
tükrük csupa buborék az esőtől. Az udvaron nincs senki. Hanem 
az egyik ablakban ott áll Laci. Ugyanúgy áll, és bámul kifelé az eső
be, mint az imént Zsófi azon a másik ablakon. És a gyerekek is 
ugyanúgy zajonganak mögötte. Még az eső hangos suhogásán át is 
hallani a kiabálásukat, pedig az ablaktáblák zárva vannak.

Szólni sem kellett neki, inteni sem. Laci mindjárt meglátta őt, el
tűnt az ablakból, és néhány pillanat múlva kilépett. Futva jött felé.

- No, mi van? Miska bácsi most ment fel tihozzátok...
Zsófi egy pillanatig csak annak örült, hogy Laci nem ment el. 

Hogy még itt van.
- Láttam - csak annyit válaszolt.
Hallgattak egy kicsit, verte őket az eső. Tulajdonképpen... mi

ről beszéljenek? Egyikük sem tudta. Laci megmozdult, elindult a 
mogyoróbokrok mentén. Megkerülte a kiskastélyt. A hátsó udvarban 
összetákolt, nyitott szín állott, alatta két üst, bográccsal meg egy 
kecskelábú asztal. Itt volt a fiúk konyhája. Laci ide tartott. A kát
ránypapírral fedett tető alatt mégsem áznak.

- Már bánom, hogy nem szöktem el veled tegnap - szólalt meg 
egyszerre Zsófi.

Laci erre a szóra még csak felé sem fordult. Nézett ki az esőbe, 
nem mutatott semmi meglepődést. Vállat vont.

- Most már biztos, hogy áttörték a frontot - ezt felelte.
Zsófi megértette. Laci azt akarja mondani: az ő bajuk semmi ah

hoz képest, hogy a frontot áttörték.
- Honnan tudod? - kérdezte Zsófi.
- Miska bácsi mondta - felelte Laci. Tompán szólt a hangja, mint 

a lépések az ázott földön. Vigasztalanul. - Az urak idegen csapato
kat hoztak ránk. Hazaárulók - tette hozzá.

Zsófi erre nem tudott mit mondani.
- Reggel megyünk haza - folytatta kisvártatva Laci. - Miska 

bácsi azért ment át hozzátok. Azt mondta, egy nevelő minket visz
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haza. Merthogy kevesen vannak - tette hozzá magyarázatképpen. - 
De ha együtt mennek haza, a fiúk és a lányok, akkor egy nevelőt 
el tudnak nélkülözni.

- Bár Magda néni jönne - sóhajtotta Zsófi.
Akkor hát tulajdonképpen be is fejezték a tanácskozást. Szökésről 

beszélni sem érdemes, vonat úgyis csak reggel van, és akkor úgyis 
mennek. Zsófi mehetett volna vissza. A kislányok egyedül vannak 
az ebédlőben. De valahogy még nem akaródzott. Hideg volt itt a 
szín alatt, az eső is bevert, mert északnyugati szél fújt, mégis, itt 
legalább van kivel beszélgetnie. Illetve hát volna kivel, ha volna 
miről. Zsófi azon gondolkodott, hogy elmeséli Lacinak, miféle vita, 
miféle ellentét alakult ki Lenke néni és Magda néni között. Magda 
néni azt akarta, már tegnap délután, hogy mindannyian menjenek 
át hajóval a másik partra, onnan több vonat indul. És akkor leg
alább a délvidéki gyerekek is könnyebben hazajutnak, mert köze
lebb vannak otthonukhoz. Meg akarta kérdezni Lacitól, hogy mit 
gondol: melyiküknek volt igaza. Bár ő, Zsófi, Magda nénihez húz 
inkább, de azért Lenke néni ebben az esetben bátrabbnak látszik. 
Nem ijed meg a fehérektől, még akkor se, ha csakugyan ide jönnek. 
Hiszen utóvégre azok sem emberevők! El is mesélte volna biztosan, 
csak azon törte a fejét, hol kezdjen hozzá. Mert ez nem olyan egy
szerű, és Laci nem nagyon szereti a sok magyarázgatást.

Hát ahogy ott álltak a színben, egyszerre csak valami hangokat 
hallottak. Emberi hangokat és másfélét is. Nyikorgást, lónyerítést. 
Odaátról jöttek a hangok, a kiskastély első udvaráról.

- Valaki jött - szólalt meg Laci. És rögtön elindult, hogy meg
nézze.

Zsófi utána.
De mielőtt még megkerülték volna a házat, egyszerre csak azt 

látták, hogy a tagbaszakadt sánta kertész kibújik a mogyoróbokrok 
közül, és kalapját lengetve, bicegve fut a kastély elé.

- Méltóságos gróf úr! Isten hozta! Csakhogy ezt is megértük...
A gyerekek megálltak, és sápadtan összenéztek.
A kertész eltűnt előlük. Eltakarta a ház, őt is meg azokat is, akik 

érkeztek. Csak a zavaros hangokat hallották, öblös örvendezést, 
pattogó szitkozódást. Aztán megint nyikorgás hallatszott, és két szép 
sárga ló bukkant ki a ház mögül. Egy nyitott hintót húztak, fegy



veres kocsis ült a bakon, az hajtotta őket. A kocsi megfordult, és 
elindult a hátsó udvar felé, vagyis éppen feléjük. Zsófiék megira
modtak. Visszafutottak, be a bokrok közé, futottak, futottak jó ideig. 
Látta-e őket a kocsis? Ha látta is, nem törődött velük. Senki nem 
jött utánuk.

Egészen a konyhakertig futottak, ott Laci megállt.
- Szólni kell Miska bácsinak...
Ezzel újra futni kezdett, ezúttal fölfelé, a kukoricás meg a kelká

posztatáblák mellett. Zsófi utána. Jó nagy kerülőt kellett tenniük 
megint, hogy a kiskastélyból meg ne lássák őket. Nehéz volt a fu
tás, a felázott föld súlyos sárbilincsként ragadt a cipőjükre. Laci 
persze így is erősen megelőzte Zsófit. De amikor elérte a kastélyt, 
egyszerre megállt, és bevárta, ott állt lihegve a piros teraszon. Nem 
ismerte a járást.

Zsófi futott most előre, be a folyosóra, egyenesen Lenke néni szo
bájába. Nem is kopogott, csak benyitott. Félhomály volt odabent, az 
eső miatt. De ha odakint sütött volna a nap, Zsófi akkor sem látta
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volna most, ki is van a szobában. Csak homályos foltokat látott, is
merős fejeket, körvonalakat, embereket, akikbe meg lehet kapasz
kodni.

- Megjöttek a... fehérek. A kiskastélynál... - csak ennyit tu
dott mondani. Aztán kitört belőle a zokogás.

Elsőnek Miska bácsi ugrott fel. Hogy utána mi történt, arra Zsófi 
pontosan soha nem tudott visszaemlékezni. Laci kint maradt a fo
lyosón, ő biztosan a kiskastélyhoz futott Miska bácsival, hiszen ott 
a gyerekekkel csak egy egészen fiatal nevelő, egy Ervin nevű fiú 
maradt, maga is diák. Kiszaladt biztosan Lenke néni is, de Zsófi 
ezt igazában csak később tudta meg. Ő Magda nénivel ott maradt 
a szobában. Magda néni nem futott ki. Ült néhány pillanatig moz
dulatlanul. aztán fölkelt, elindult, intett Zsófinak, hogy jöjjön vele. 
Magda néni nem szaladt, csak sietett. Az ebédlőbe nyitott be. Ott 
most is igen nagy volt a zsivaj. Valika mindjárt könnyes szemmel 
futott oda Zsófihoz, és azt kiáltozta:

- Én mondtam nekik, hogy nem szabad meggyújtani...
Petróleumszag terjengett, éppen, mint amikor Magda néni a kis

lányok haját kente, és a földön egy széttört lámpa cserepei. A gye
rekek sikongva futkároztak. Magda néni hármat tapsolt, egyet kiál
tott.

- Állj! Mindenki vegye elő a csomagját, szedje össze a holmiját. 
Gyorsan! Indulunk haza! Egy-kettő!

A zsivaj egy percre, egy pillanatra sem szűnt meg. A kislányok 
nagy része nem hallotta, ha hallotta is, nem értette Magda néni pa
rancsát. De ez most nem is volt olyan nagy baj. Ezzel nem törőd
hettek. Néhány kislány, a nyugodtabbak közül, szót fogadott. Magda 
néni, mintha száz keze volna, sorra kapta el őket, kendőt, kabátkát 
adott rájuk, és Zsófi ugyanúgy. Amelyik kislánynak kabátja sem volt, 
arra Magda néni pokrócot terített. Összekapkodta a szanaszét heverő 
holmit, dehogyis kérdezte most, hogy kié! Mindent, amit csak ért, 
belekötött egy-egy bugyorba. A bugyrokat is a pokrócokból kötötte. 
Mintha csak előre tudta volna, hogy azokra a pokrócokra még nagy 
szükségük lesz. Ki tudja? Talán csakugyan tudta?

Aki készen volt, azt odaállította az ajtóhoz.
A kislányok kiabáltak, sírtak. „Ez nem az én harisnyám... ” „Ez 

nem az én kendőm! ” Senki nem válaszolt nekik, senki. Zsófi a föld-
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ról, az ágyak alól szedte össze a sok szétgurult holmit. Volt ott labda 
és félcipő, kavics, fenyőtoboz, babatányér és hajcsat. A kőpadlón, a 
széttört lámpa cserepei között találta meg a virágos vászonba kötött 
könyvecskét is, amit Lenke néni naplóírásra adott neki, és amit ő 
játszani odaadott Valikénak. Fölvette, és csak akkor jutott eszébe, 
hogy a maga holmiját is összecsomagolja. Kihúzta a barna dobozt, 
belegyűrte a fürdőruhát - ott száradt egy agancson, még nyirkos is 
volt tegnapról egy kicsit -, bele a szappant, a törülközőt, a fésűt. A 
madzag is megvan, szerencsére eltette, beledugta a doboz sar
kába. Remegő kézzel bontotta ki, éppen hozzáfogott, hogy átkösse, 
amikor egyszerre éles sikoltás hallatszott kintről és utána rettene
tes csend támadt. A kislányok egy szempillantás alatt mind elhall
gattak.

Zsófi Magda nénire nézett, Magda néni a kosaras ablakra. Ott, az 
ablak előtt, a piros teraszon, egy ló, egy gyönyörű fekete ló bólo
gató feje bukkant fel. A lovon egy fiatal férfi ült. Zsófi még soha
sem látott ilyen szép embert és ilyen retteneteset. Katonaruha volt 
rajta, fényes szíj a vállán, a kezében ugyanolyan fényes barna ostor. 
A haja fénylő szőke, a szeme kék, a pillantása éles, mint egy sasé. 
Nevetett. Fehér fogai villogtak, és az ostorral, ami a kezében volt, 
újra és újra végigvágott Lenke nénin. Lenke néni arcán, nyakán, vál
lán. Mert Lenke néni ott állt mellette, két kezével a ló kantárjába 
kapaszkodott, és egyre azt kiáltotta:

- Itt gyerekek vannak! Gyerekek! Gyerekek!
Vérzett az arca, a nyaka, és még mindig kiáltotta.
Aztán a ló felágaskodott, és Lenke néni eltűnt.
Csörömpölve tört be egy ablak, nem tudni, hol. A gyerekek kiál

tozni, sírni kezdtek. Pedig ők szerencsére nem is láttak mindent. És 
amit láttak, azt sem érthették. Különben is ott sorakoztak már akkor 
az ajtó mellett.

- Csend! - kiáltotta Magda néni. Éles volt a hangja, mint egy 
sikoltás. - Indulás! Zsófi, te maradsz utoljára!

Kinyitotta az ajtót, és megindult a gyereksereggel. Azok most to
longva, sírva, lökdösődve torlódtak volna össze az ajtónál, mint a 
rémült bárányok. De Magda néni megint nyersen rájuk kiáltott, 
pedig azelőtt sohasem szokott kiabálni. Egyiket-másikat meg is ci- 
bálta - pedig máskülönben soha nem bántotta a gyerekeket. Mintha



égő házból mentené őket, olyan volt; ha a tűzhalál elől mentünk 
valakit, akkor ki is dobhatjuk az ablakon. Inkább törje el kezét- 
lábát, semhogy ott pusztuljon a lángok között.

Nem a terasz felé mentek, Magda néni a konyha felé vezette őket. 
A hátsó udvaron ott álltak a cselédek, rémülten és némán figyelték 
a kivonulást. Most is zuhogott az eső, de senki nem vette észre. Ki
léptek a nagykapun, már a falu görbe utcáján meneteltek. Most ha
rangoztak delet éppen. De mintha félrevernék a harangokat, majd
nem minden kapuban emberek, asszonyok és gyermekek álltak, ők 
sem bánták az esőt. A negyvenhárom kislányt nézték, hogy tolong 
és tipeg, pokrócba, kendőbe bugyolálva, saját batyuiba kapaszkodva, 
a falu főutcáján fölfelé.

Amikor már vagy kétszáz lépésnyire voltak a kastélytól, Magda 
néni egyszerre csak megállt, és megállította a nyájat is. A kislányok 
összetorlódtak megint.

- Várjatok itt - szólt hátra Zsófinak, aztán gyors léptekkel meg
indult visszafelé.

Zsófi nem értette, megré
mült. Miért akar Magda néni 
visszamenni? Igaz, semmit sem 
hozott magával, még a kabát
ját sem vette fel. Arra nem 
volt idő. De akkor se menjen 
vissza...

Elébe állt, utána kapott:
- Ne tessék...
Magda néni azonban elsik- 

lott előtte, hátra sem nézett, 
szaladt visszafelé.

Zsófi akkor egyszerre csak 
megértette, hogy biztosan Len
ke néniért megy. Lenke nénit 
nem hagyhatják itt. A kislá
nyok most már biztonságban 
vannak. Kijöttek a kastélyból. 
Itt, a falu közepén, annyi em
ber szeme láttára talán csak-



ugyan nem bánthatja őket senki. De Lenke néni ott maradt. És 
Magda néni nem hagyhatja.

De mi lesz, ha ő sem jön vissza? Ha ő is arra a sorsra jut, ha őt is 
korbáccsal üti az a borzalmas lovas? Mi lesz akkor a kislányokkal?

Magda néni még nem ért a kastély kapujához, amikor onnan elő
kanyarodott a fiúk csapata, Ervin bácsi, az a fiatal nevelő vezette 
őket, és ugyanúgy, mint a kislányokét Zsófi, a fiúk menetét Laci 
zárta le. Magda néni, ahogy őket meglátta, megtorpant. Ervin bácsi 
valamit odakiáltott neki. Zsófi nem értette. De Magda néni lassan 
megfordult, és a fiúkkal együtt visszajött. Intett Zsófinak, hogy in
duljanak. Zsófi előrefutott, a kislányok elé. Még várt egy kicsit, meg
várta, míg a fiúk hozzájuk csatlakoznak, aztán elindultak.

Az eső most is zuhogott.
Három kilométer a vasútállomásig. Nem mehettek gyorsan. A kis

lányok bukdácsoltak és sírtak. Bőrig áztak valamennyien, mire meg
érkeztek az állomásra.

Lenke nénit és Miska bácsit, a két vezető nevelőt, ottfogták a kas
télyban A csendőrök letartóztatták őket.

Laci mondta ezt meg Zsófinak, amikor kiértek az állomásra.



T O R O N Y I R Á N T

Egész délután, este. egész éjszaka ott várakoztak az állomáson.
Volt ott egy pici váróterem, oda zsúfolódott be a sok didergő 

gyermek. Ruhájuk gőzölgött, éhesek és halálosan fáradtak voltak. A 
nap csak késő délután sütött ki egy kicsit. Szivárvány is volt az égen. 
De ennyi napsütés kevés volt ahhoz, hogy a pokrócokat és ruhákat 
megszárítsák. És a vonat csak hajnalban jön!

Este, amikor besötétedett, mégis történt valami. Kijött a kastély
ból két konyhalány, két nagy kosárban kenyeret, egy csuporban zsírt 
meg egy kis gyümölcsöt hozott. Magda néni kabátját is kihozták meg 
néhány egyéb holmiját, amit össze tudtak szedni a szobájában. A fia
tal gróf meg a csendőrök esznek-isznak a kastélyban. Le is részeged- 
tek már, azért tudták elhozni, amit elhoztak. Lenke nénit és Miska 
bácsit a pincébe zárták.

Éjszaka talán ki lehetne őket szabadítani. De a konyhalányok ré
mülten rázták a fejüket. Ki meri azt megtenni? Senki! A pincén erős 
lakat van, és ha a fiatal gróf vagy a csendőrök észreveszik a dolgot, 
még agyon is lőnék azt, aki megpróbálná. Még ha a cselédség mind 
olyan volna, mint ők... Hogy a szegényekkel tartana, és nem az 
urakkal! De ott a kertész, az nem is ember, úgy dörgölődzik az urak
hoz, mint a csontra éhes kutya. Jaj annak a két szegény nevelő
nek!

Senki nem mondta, de mindenki arra gondolt, amit a szerencsétlen 
Lenke néni mondott még tegnap délután is: „A fehérek is embe
rek... ”

Ha emberek is, milyen emberek?
A konyhalányok azt mondták: ők még örülhetnek, hogy megsza

badultak, hogy a csendőrök ide nem jöttek utánuk. Az a szerencsé
jük, hogy Lenke néni és Miska bácsi szembeszállt velük. Így ma
gukra vonták minden veszett dühüket. Csakis annak köszönhetik, 
hogy kimenekülhettek.
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A gyerekek ettek a zsíros kenyérből, aztán összekuporodva el
aludtak a váróterem padlóján. Összebújtak, nem fáztak. A felnőttek 
még virrasztottak, és velük a két nagy gyerek is, Zsófi és Laci.

- Jöttök velünk Pestre - mondta akkor Magda néni. Karikás 
volt a szeme, árkos a fiatal arca. - Nincs más hátra, velünk kell 
jönnötök, aztán majd...

- És ha mi hazamennénk? - kérdezte Laci. - Hazavinnénk a mie
inket is!

Magda néni összenézett Ervin bácsival. Zsófi még nem szólt egy 
szót sem.

- A kicsikkel együtt semmi esetre sem - mondta erre Ervin bá
csi. - A kicsiket mi elvisszük, és maid Pesten elhelyezzük őket vala
hogy. De ha ti... - tette hozzá, és nem fejezte be, Magda nénire 
nézett.

Magda néni bólintott.
- Ha nagyon akartok - mondta -, ti hazamehettek. Még jobb is... 

Legalább megviszitek a hírt a szülőknek, hogy ne aggódjanak, a gye
rekek megvannak.

Zsófi nagyot sóhajtott a bánattól és a megkönnyebbüléstől.
- Felírjátok a mi címünket, mi is felírjuk a tiéteket - mondta 

Magda néni. - Amint hazaértek, írtok.
Zsófi elővette a dobozból a kis virágos fedelű könyvet, amit nap

lónak szánt. Úgyis üres volt egészen, csak egy dátum volt benne: 
1919 . július 22 . Most odaírhatott volna egy új dátumot: 1919 . augusz
tus 3 . Magda néni felkeltette azokat a gyerekeket, akik Zsófiékkal 
egy városba valók voltak, mindnek felírták a nevét, a szülei nevét és 
címét.

- Fehérvárig velünk jöttök, ott átszálltok - magyarázta Ervin 
bácsi. - Az úton senkinek nem mondjátok, hol voltatok. Ha valaki 
kérdi, mondjátok azt, hogy rokonoknál voltatok látogatóban.

Magda néninek még arra is volt gondja, hogy ennivalót adjon ne
kik, egy kis zsíros kenyeret. Mert ki tudja, mikor érnek haza?

- Most aludjatok ti is - tanácsolta nekik Ervin bácsi.
Tiltakoztak. Dehogyis alusznak ők, dehogyis! Lekuporodtak a vá

róterem ajtaja mögé, nagyokat pislogtak - aztán persze mégiscsak 
elaludtak. Hajnalban ébredtek, már világos volt, a kicsiket is fel 
kellett kelteni, jelzett a vonat, hamarosan itt lesz. Csípős volt a haj-
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nal, a kicsik álmosan vacogtak, meg csipogni sem volt kedvük, ahogy 
felsorakoztak a sínek mentén. Vörösen és hidegen kelt fel a nap, 
és a mozdonynak még vörösen égett a lámpája, amikor fáradtan 
pöfögve bedöcögött az állomásra. Még szerencse, hogy ők, a két nagy 
gyerek, most velük vannak! Ezer szerencse! A két fiatal nevelő egy
maga nehezen boldogult volna a sok kicsi gyerekkel. Hiszen magas a 
vonat lépcsője, sokat úgy kell feltenni, maga fel sem tudna kapasz
kodni a batyujával.

Döcög, döcög a szomorú kis hajnali vonat a Balaton partján. Az 
utasok mind fáradtak, gyűröttek, szomorúak. Keserűen nézik a sok 
szerencsétlen kis gyereket; mintha kérdezés nélkül is tudnák, kik ők, 
és honnan iönnek. Odakint már feljebb hágott a nap, a tó megtelt 
fénnyel, hajladozik a nádas a hajnali szélben. Szép a világ, de mi 
haszna, ha az ember boldogtalan rajta? A vonat kormos füstje fe
kete árnyékot vet a tündértiszta tájra. A poggyásztartóban mocskos 
zsákok, a ragadós, tisztátalan padok alatt elnyűtt kosarak. Egy néni 
kisbabát tart az ölében. Még a kisbaba pólyája is piszkos, szürke. 
Meg kéne mosdatni az embereket és a gyerekeket a fénnyel telt Ba
latonban, ki kéne mosni mindenkinek a szennyes rongyait. Vagy in
kább el kéne égetni ezeket a rongyokat a tűzben. Hogy lenne mát 
egyszer tiszta és fényes a világ, ahogyan Szabó tanár mondta ta
vaszon.

Hej, az a tavasz! A forradalom gyönyörű tavasza! De messze szö
kött! Az a tűz, ami akkor lángolt... Ha azt el nem fojtják, az meg
tisztította volna a világot.

Zsófi csak állt a padok között, hóna alatt a barna dobozzal, a 
barna dobozban a virágos fedelű könyvecskével, amibe a gyerekek 
címét írta. Valikáét is.

Valika most alszik. Két pad között ül a kis batyuján, félrebillent 
a fejecskéje. Jó, hogy alszik. Hogyan fog majd sírni, ha Zsófi leszáll 
Fehérváron!

Magda néni is gondolt erre, mert még messze voltak Fehérvártól, 
amikor azt mondta Zsófinak;

- Ti csak szálljatok le gyorsan, ha odérünk, ne is búcsúzzatok 
senkitől. Mintha vízért mennétek. Hogy a kicsik ne is vegyenek észre 
semmit!

Egy picit, titokban, megszorította Zsófi kezét, aztán futólag meg
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is csókolta az arcát. Zsófinak könny szökött a szemébe. Talán soha
sem látja többé Magda nénit. Soha, soha! Fel lehet ezt fogni ésszel? 
De hiába... Nekik haza kell menniök. Haza, haza. Otthon van a 
mama, apa, Anti, Ilonka, és... és semmit nem tud Józsiról. Ott
hon van Irmus, otthon van... És már nem tudta igazában, miért 
fáj jobban a szíve: azért-e, mert el kell válnia Magda nénitől és a 
gyerekektől, vagy pedig azért, mert viszontlátja övéit, és... és nem 
tudja, hogyan látja viszont őket.

Sokáig, nagyon sokáig döcögött a vonat a Balaton mellett. Észre 
sem vették, amikor elhagyta a partot. Nem, Zsófi szívében ezen a 
reggelen nem jutott hely a Balatonnak. A Balatontól nem tudott bú
csúzni, amikor Magda nénitől és a gyerekektől kellett búcsúznia, és 
Lenke nénitől is, aki ott maradt a kastély pincéjében.

Aztán egyszerre csak Fehérvárra értek. Délelőtt tizenegy óra is 
volt már akkor, meleg és füstös napsütés. Sokan leszálltak. Magda 
néni csak intett nekik, nem is szólt, csak intett. Ők Lacival leszáll
tak. A tömeg sodorta őket kifelé, megfogták egymás kezét. Hiszen 
egyedül voltak, egészen egyedül!

A kijáratnál félreálltak. Laci odament egy vasutashoz, aki ott a 
lejárt jegyeket kérte az utasoktól, és megkérdezte tőle, mikor lesz 
csatlakozás, vagyis hogy mikor megy vonat az ő városukba.

A vasutas nem felelt mindjárt. Kérte, énekelve kérte a lejárt je
gyeket, és csak amikor már a tömeg egy kicsit megritkult, akkor né
zett a két gyerekre.

- Oda semmikor. Nem megy vonat
A gyerekek döbbenten hallgattak. A kalauz elszedte a jegyeket 

az utolsó néhány utastól, aztán megszánta őket, és megint feléjük 
fordult:

- Nincs közvetlen vonat, át kell szállni.
- Hol? - kérdezte Laci.
A vasutas megmondta, hogy hol.
- És oda mikor megy vonat? - szólalt meg Zsófi.
- Tizennyolc óra tizenötkor - felelte a vasutas. És mert elfogyott 

az utas, megfordult, és otthagyta őket
Ősszenéztek, gondolkodtak, tanakodtak. Mikor is van tizennyolc 

óra? Végül is kisütötték, hogy az délután hat órakor van. Tizennyolc 
óra tizenöt pedig negyed hétkor, mert tizenöt perc, az épp egy ne-
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gyedóra. Hűha! Akkor várhatnak eleget, hiszen most még csak dél
előtt tizenegy óra van.

Magda néniék vonata még nem indult el, itt vesztegel a második 
sínpáron. Zsófi odapillantott. Még nem lenne késő, hogy vissza
szóljanak arra a vonatra. Vagy hogy legalább odamenjenek, felszól
janak, megkérdezzék, hogy mit csinálhat az ember egy idegen város 
pályaudvarán, délelőtt tizenegytől délután hatig. És akkor Magda 
néni azt mondaná, hogy mégiscsak szálljanak vissza, mégiscsak jöj
jenek velük, ne kallódjanak itt...

- Gyerünk - mondta Laci, és megfogta Zsófi könyökét. - Le
ülünk a váróteremben.

Úgy van! Üljünk le a váróteremben, onnan nem látjuk a vonatot. 
Hazamegyünk! Haza, haza! Most rossz egyedül, de utána jó lesz. 
Majd csak hazaérünk!

De a vonatot, Magda néniék vonatát a váróteremből is lehetett 
látni, és Zsófi szíve nagyon elszorult, amikor, jó sokára, az a vonat 
mégiscsak elindult, és lassan kigördült az állomásról. De csak any- 
nyit tett, hogy egy kicsit erősebben szorította magához a barna ska
tulyát.

A váróteremben sokan voltak, a padokon nem is találtak helyet, 
csak egy olyan alacsony asztalfélén, amire a csomagokat, batyukat 
rakják. Egy katonaruhás férfi a szemetes földön feküdt, aludt, még 
horkolt is. Batyuját a feje alá tette. Olyan rajta az a foszlott, mocs
kos katonaruha, mint édesapáé volt, amikor hazajött a háborúból. 
Nem, még sokkal piszkosabb. Még mindig sok ember jár katona
ruhában.

- Nem vagy éhes? - kérdezte.
Laci a fejét rázta. Nem éhes.
- Az egyik zsíros kenyeret megehetnénk, akkor még marad ké

sőbbre is - kínálgatta Zsófi. Mert hiszen ő a lány, és a lány köte
lessége, hogy a családot etesse, és őneki most Laci a családja.

- Ha te éhes vagy, csak egyél - felelte Laci.
Zsófi csakugyan éhes volt, de azért a maga kedvéért a világért 

sem vette volna elő a zsíros kenyeret. Hogyisne, az nem való. Látta 
ő azt valaha, hogy az édesanyja egyedül evett volna? Soha!

Hogy Laci gondolatai merre járnak, az kitetszett abból, ahogyan 
néha-néha megszólalt:
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- A mieinket nem kapják el, az biztos. Ha jönnek is a csendőrök, 
[emennek a bányába, ott maradnak akár egy hétig is. Oda nem mer
nek utánuk menni...

Zsófi megborzongott.
- És az altárón visztek be nekik ennivalót, igaz? - mondta súgva.
Aztán megint hosszúkat hallgattak. Most mennyit beszélhetnének,

és csak hallgatnak. Máskor annyi minden jutott az eszükbe, és so
hasem volt elég idejük a beszélgetéshez. Most idő éppen lenne, de a 
gondolataik mindig csak egy helyben forognak, arról pedig nincs 
mit beszélni. A váróteremben nagyon meleg volt és büdösség is. 
Laci azt mondta, menjenek ki a levegőre, ott is meleg van, de leg
alább nincsen bűz.

Járkáltak a pályaudvar körül. Szép város. Zsófi tanult is róla 
földrajzban. Régi város. Itt koronázták a királyokat. De most nincs 
kedve ahhoz, hogy a várost nézegesse.

Később elvetődtek a piac felé. Itt már csak virágokat és gyümöl
csöt árultak. A körték és almák illata különösen jó volt. Laci be-
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nyúlt a vedlett kiskabátja zsebébe, kivett egy papírospénzt, aztán 
odalépett egy asszonyhoz, aki előtt a földön, nagy kosárban, még 
egy kevéske igen jó szagú körte illatozott.

- Hogy tetszik adni?
Az asszony ránézett a pénzre a fiú kezében.
- Ilyen pénzért nem adom. Nincs más pénzed?
Laci rögtön eltette a pénzt. Nagyon szíven ütötte őket ez a né

hány szó. Hát akkor már a pénz se jó, amit a Tanácsköztársaság 
adott ki. Szó nélkül indultak volna tovább, de akkor az asszony 
visszahívta őket.

- Itt van - mondta, és két-két körtét nyújtott feléjük.
De ők nem vették el. Csak álltak ott lesütött szemmel.
- No, csak vegyétek el. Testvérek vagytok?
Egy pillanatra egymásra néztek, aztán Laci bólintott. Jó, hát le

gyenek testvérek. Hiszen... lehetnének. És most mit magyarázgas- 
sák ennek az asszonynak, hogy ők hogyan is kerültek együvé?

Abba, hogy testvérek, belenyugodtak, de a körtét nem fogadták 
el. Nem és nem. Az asszonyok ott a piacon nevettek rajtuk, de csak 
hadd nevessenek. Ballagtak vissza a pályaudvar felé. Zsófi nagyokat 
nyelt, most már igazán megéhezett, és annak a körtének olyan föl- 
séges jó illata volt!

Az egyik, amit oda akart adni, rothadt volt - mondta mégis. 
Pedig nem is volt rothadt az a körte, csak talán egy kicsit ütődött. 
De miért ne fogja rá? Ha már nem adta oda az ő pénzükért.

Leültek egy kis téren a fűre, az árnyékba. Zsófi most mégis elő
vette a zsíros kenyeret, kettéosztotta. Az egyik kenyér egy kicsivel 
vastagabb volt, azt adta Lacinak, mert az férfi. De Laci ezt észre
vette, és megrázta a fejét.

- Edd csak meg te a nagyobbat, én úgyse vagyok éhes.
- Dehogyisnem - kételkedett Zsófi. Mert miért is ne lenne éhes 

Laci, ha ő is éhes?
Addig huzakodtak, amíg egy kis darab letört a kenyérből, és le

esett a fűbe. Keresték, de nem találták meg.
- Kijött az isten igazsága - mondta Laci, és nevetett.
Később még jobban nevettek, mert egyszerre csak bólogatva oda

sétált egy kövér galamb, megtalálta a kenyérkét, és lenyelte.
Zsófi aztán lefeküdt a fűre, nézegette az eget, aztán arra ébredt.
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hogy... aludt egyet. Laci keltette fel, hogy fél hat van, most már 
menjenek vissza az állomásra, hátha be lehet szállni. És akkor még 
kapnának ülőhelyet.

- Ha sok utas lesz - mondta ásítozva Zsófi úgyis föl kell állni, 
az idősebbeknek kell átadni a helyet.

De hát erre nem volt most gondjuk! A vonatjuk már bent állt, és 
máris dugig volt batyus utassal. Alig tudtak felnyomakodni a peron
ra. Mi a csudának utazik ennyi sok ember? Miért nem maradnak 
otthon? No persze, kevés a vonat, mert kevés a szén is.

Alig tudtak megállni a lábukon, még ott a peronon is. Minden 
oldalról nyomták, taszigálták őket. Laci azt mondta, ő inkább fel
mászna a vonat tetejére, de hát Zsófival nem lehet. Már voltak is 
néhányan a kocsik tetején, azoknak ott jó helyük van. Heverésztek, 
ültek, némelyik még sétálgatott is. Zsófi ijedten nézte őket, nyelt 
nagyokat. Aztán megszólalt:

- Hát ha te fel tudsz mászni, akkor én is...
Laci kapva kapott ezen.
- Majd én segítek. A csomagodat add ide.
Mert neki csak a hátán volt egy kis lapos zsák,
Zsófi már visszaszívta volna, amit mondott. Nem gondolta ő azt 

olyan komolyan, de most már nem volt visszaút, nem volt mentség. 
Volt ott valami vaslétraféle, olyan mint az uszodában, csakhogy ez 
egészen odasimul a vagon oldalához, csak éppen a cipő orrával lehet 
rajta egy kicsit megtámaszkodni. Laci felmászott előre, Zsófit meg a 
többi utas nyomta, tuszkolta utána. Azt se tudta, hogyan került fel, 
de mégis fenn volt. A kocsi teteje forró volt a naptól, le sem tudott 
ülni rá, de egy kis levegő járt itt, az kellemes volt. Laci letette a 
barna dobozt, hogy arra üljön. Hogyisne! Behorpad! No jó, akkor 
Laci leoldotta a zsákját, abból készített finom ülőkét testvérré foga
dott barátnőjének. Hej, hogy mennyi baj van ezekkel a lányokkal, 
még ha olyanok is, mint ez a Zsófi!

No, most már egészen tűrhető a helyzet. Zsófi kényelmesen ült a 
kocsi tetején, érdekes volt innen körülnézegetni. Laci állva maradt, 
sőt végigszaladt a tetőn, aztán visszajött. Még arra is volt gondja, 
hogy Zsófi dobozának madzagját kioldja, odakötözze a végét egy fo
gantyúféléhez, nehogy lecsússzon menet közben. Zsófit most már 
csakis az aggasztotta, hogy hogyan száll majd le ő innen, ha megér-



keznek. Mert lefelé még a hegyről is nehezebb az út, hát még a vonat 
tetejéről! De nem szólt erről, volt annyi esze. Minek siránkozni olya
non, amin egyelőre nem segíthet az ember? Majd csak lesz vala
hogy. Mások is ültek a tetőn, az ő kocsijukon is. Persze, csupa férfi, 
fiatalember. Lány csak ő volt egyedül, és ez némi büszkeséggel töl
tötte el. De nem sokáig! Mert még egyre jöttek, csak jöttek az uta
sok, futkároztak a vonat mellett, veszekedtek, nyomakodtak. Már a 
kocsik teteje is jóformán megtelt. És akkor egy sokszoknyás, kövér 
parasztasszony is felmászott oda hozzájuk, nagy szuszogással és fo
hászkodással. Két hatalmas kosarát úgy adták fel utána. Hálálko
dott a segítségért, aztán egy kicsit odébb nyomta Zsófit, melléje te
lepedett. Neki bezzeg nem volt forró a kocsi teteje, abban a temér
dek sok szoknyában! Levette a kendőjét, azzal legyezte magát, tö- 
rülgette az arcát, fújt nagyokat, és tüstént beszélgetni kezdett Zsófi
val.

- Hát maguk hova utaznak, aranyoskám:
Zsófi megmondta. Egy kicsit bizalmatlanul mondta meg, de mégis. 

Hiszen az nem titok!
- Jaj, jaj... csak nem odavalósiak? - jajveszékelt hangosan, mint

ha ez valami nagy szerencsétlenség volna.
- De bizony!
- Jaj, jaj! - folytatta a néni. - Akkor aligha jutnak haza, hogy 

az isten verje meg ezt a felfordult világot! Azt mondják, ott már 
bent vannak a szerbek. Nekem is lakik ott egy sógorasszonyom, azt 
se látom én már, talán ebben az életben soha!

Laci is odajött erre a nagy zajra.
- A szerbek? - ismételte Zsófi. Semmit, semmit nem értett az

egészből.
De aztán az egész kocsitető beleszólt a dologba. Mások is tudni 

vélték, hogy Zsófiék városába szerb katonaság vonult be, már teg
nap vagy tegnapelőtt. Volt, aki mérgesen legyintett: mese az egész, 
vaklárma, rémhír, az az igazság, hogy ott délen még tartják magukat 
a vörösök, külön köztársaságot alapítottak, nem eresztik be a fehé
reket. Mit keresnének ott a szerbek? Höhö! Ki van az csinálva, az 
antant utasítása szerint megy itt minden, mondta egy kopasz, hu
nyod ember. Az antant, vagyis a nagyhatalmak, az angolok, a fran
ciák, de még az amerikaiak is, azoknak a keze van ebben is, hiszen
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Szegeden, ezt mindenki tudja, még francia csapatok is vannak. Fran
cia csapatok? Ezt senki sem akarta elhinni! Úgy összevitatkoztak, 
hogy csak úgy zengett a kocsitető; az a sapkás kis ember - aki azt 
mondta, hogy a vörösök odalent még tartják magukat - öklével verte 
a vaslemezt.

A két gyerek meg csak hallgatta némán, összeszorult szívvel ezt a 
sok összevisszaságot. Velük nem törődött senki, hozzájuk nem szólt 
senki.

Hát ők most már akkor... hogyan mennek haza?
Már régen elmúlt tizennyolc óra tizenöt, a vonat még mindig bent 

állt az állomáson. Késéssel indul. No és aztán? Már az is baj? Ami
kor annál sokkal nagyobb bajok is vannak! Szegeden francia csapa
tok, északon a csehek, a Tiszánál a románok, délen pedig a szer- 
bek... Az uraknak semmi sem drága... És még ők mondják a vö-
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rösökre. hogy hazaárulók. Hát ki hozta ránk ezt a sok idegen ka
tonát, minden oldalról, csak azért, hogy a gyárak és a bányák hom
lokáról letépjék a vörös zászlókat? Te szegény, te szegény Magyar- 
ország...

Már jól besötétedett, amikor a vonat mégiscsak meggondolta ma
gát, és csöndben elindult azzal a sok kapaszkodó emberrel. Augusz
tusban már hamarabb jön a sötétség. Zsófi csendesen sírdogált, Laci 
meg csak hallgatott ott mellette. Még azt se mondta, hogy ne sír
jon. Miért ne sírna? Jó annak, aki sírni tud. A vonat lassan döcögött, 
nem sietős neki. Sokáig ácsorgott a pislákoló kis állomások mellett. 
Ti szegény kis magyar falvak! Kicsi, kedves dunántúli ligetecskék, 
dombocskák, dombnak futó keskeny kis szántóföldek, vadvizes lege
lők! Titeket csak akkor szeretnek az urak, ha az övék vagytok. Lám, 
visszakaparintanak benneteket, még idegen katonák szuronyával is. 
Mi akkor is szeretünk benneteket, ha nem vagytok a miénk. Ha az 
uraké vagytok. A szegény ember akkor is szereti a hazáját, ha egy 
talpalatnyi földje sincs. Még akkor is, ha földönfutó rajta.

Éjfélre járt, mire végre bedöcögtek arra az állomásra, ahol megint 
át kellett volna szállniok. Ez nagy állomás, úgynevezett vasúti cso
mópont. Valamival több lámpa ég az állomásépület előtt, de mö
götte ugyanolyan sötétek a mezők, a falu sem sokkal nagyobb a töb
binél, félénken bújik meg a dombok között. Végállomás, nincs ma
radás, mindenkinek le kell szállnia. Innen már nem megy tovább 
vonat. A vasutasok csak a vállukat vonogatták. Ők nem tehetnek 
róla.

Zsófi abban a nagy szorongásban el is felejtette, hogy milyen ügyet
len. Észre sem vette, leszállt a tetőről. Nem kellett kérdezősköd
niük. Volt ott elég, aki kérdezősködött, nagy csapat utas, aki mind 
arrafelé tartott, amerre ők. Ha nem is az ő városukba, de a me
gyéjükbe. Figyelték is, nincs-e közöttük ismerős. No és ha lenne? A 
felnőttek éppen olyan tanácstalanok voltak, mint ők. De nem is 
láttak ismerőst.

Hanem egy új szót hallottak, azt sokat emlegették itt az emberek: 
demarkációs vonal. Addig lehet menni, azon túl nem. A demarkációs 
vonal választja el egymástól a megszállt részt és a meg nem szálltat. 
Vagyis a demarkációs vonalon ott állnak puskával a szerb katonák, 
és nem engednek át senkit. Senkit? Bizony, azok senkit. Mert igaz,



most már biztosan igaz a szerb megszállás. Amiatt nem megy, nem 
mellet a vonat. Mert a demarkációs vonal ettől a falutól csak tizen
öt kilométernyire van. A vaspályára is sorompót tettek a szerbek. 
Mit érne, ha odáig el is menne a vonat? Nem tudna megfordulni, 
visszajönni. Kocsin sem lehet átmenni? Dehogyis lehet! És gyalog? 
A vasutasok megint csak a vállukat vonogatták. Mosolyogtak. Fur
csán és ferdén mosolyogtak. Hát ha valaki megkockáztatja, erdőn, 
berken, szántóföldön át? De könnyen lehet, hogy belelőnek, kilyu
kasztják a bőrét. A demarkációs vonallal nem lehet tréfálni! Az 
olyan, mint az országhatár, vagv még annál is rosszabb. Mert az or
szághatáron még csak át lehet menni, ha valakinek útlevele van. De 
a demarkációs vonalra - legalábbis egyelőre - még útlevelet se ad
nak. Nincs is, aki adhatna.

Zsófiék csak füleltek, kapkodták a szavakat, tanulták, megjegyez
ték őket. Hátha mégis megtudnak valamit, amitől aztán okosabbak 
lesznek; hiszen a felnőttek is csak azt akarják, amit ők: hazajutni.

De most sötét éjszaka van, és ők halálosan fáradtak. A többi 
utas bement a váróterembe, ők is bementek. Most már nem bánták, 
akármilyen rossz is a levegő. De legalább nem fáznak, mert odakint 
hűvös az éjszaka. A padokat már elfoglalták. Különben is, őnekik 
nem ülniök kellene most, hanem lefeküdni... Lefeküdni minden
képpen, és aludni egyet.

- Feküdjünk a földre - ajánlotta Laci. Rekedt volt a hangja a 
fáradtságtól és talán az éjszakai széltől is, ami a vonat tetején meg
fújta őket.

Zsófi lepillantott a padlóra. Huh, milyen mocskos! Gyümölcshéj, 
cigarettacsutka és por, piszok, szalma, csirketoll... Erre feküdjön? 
Még ha kabátja volna!

Laci kitalálta, hogy mi a baja, és azt mondta:
- Leterítem a kabátomat..
- Azt már nem - mondta Zsófi. Eszébe jutott az a katona, aki 

a fehérvári váróteremben aludt a földön. Azelőtt, régebben, biztosan 
az sem feküdt volna bele a mocsokba. Csak a sok szenvedés, viszon
tagság hozza az ilyet magával, hogy már semmivel nem törődik az 
ember, elzsibbad a szíve.

Nem, ő még nem tart ott. Nem fekszik erre a padlóra. Kibogozta 
a barna doboz madzagját, kivette belőle a fodros kötényét meg a
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sárga fürdőruháját, szépen leteregette, szélesre, hogy Laci is elfér
jen rajta. Laci se feküdjék a piszokba! Ha egy kicsit összehúzzák 
magukat, elférnek.

Két perc múlva már aludtak is. Laci a zsákjára, ő meg a dobozra 
hajtotta a fejét, így legalább nem lophatnak el tőlük semmit. Hej, 
hogy aludtak! Járkálhattak, beszélhettek, köhöghettek az emberek, 
fújhatták az orrfacsaró füstöt a pipákból a fal mellett szuszogó öreg 
parasztok. Keresztül is lépkedtek rajtuk akárhányan, akárhányszor, 
ők csak aludtak.

Csicsergős, késő reggel ébredtek. Zsófi kirázta a port, a szemetet 
a kötényéből meg a fürdőruhájából, összecsavarta, hogy a tiszta ol
dala kerüljön kívülre, úgy tette vissza a dobozába. Aztán kimentek 
mosdani a húzós kúthoz. Először Laci húzta a vizet Zsófinak, aztán 
Zsófi Lacinak. Szappanjuk is volt, maradt még a szagosból, amit a 
mama Zsófinak elcsomagolt. Most már csak fésülködni kellene.

- Hát fésülködj meg ott a padon - mutatta Laci. - A dolgunk 
felől ráérünk.

No, jó. Leültek az állomás mellett, egy öreg padra, az ecetfa alá, 
Zsófi kibontotta a haj fonatait, és amíg gereblyézte, tanácskoztak, 
gondolkodtak.

- Meg kéne próbálni a hegyeken át - vélte Laci. - Kerítést csak 
nem húztak! Minden tíz méterre csak nem állíthatnak katonát! Jár
őrök, azok biztosan vannak - morfondírozott. - De hát azokkal 
nem muszáj találkozni.

Zsófi elgondolkodva húzogatta a fésűt már kibontott, hosszú, 
fénylő hajában.

- És ha mégis találkozunk?
- Akkor se biztos, hogy lőnek. Gyerekekre! Éjszaka megyünk...
- Éjszaka nem látják, hogy gyerekek vagyunk. És hátha eltéve

dünk? És... és a gróf meg a csendőrök, talán törődtek azzal, hogy 
mi gyerekek vagyunk?

- Hát akkor mit akarsz? Talán maradjunk itt ítéletnapig? - fa
kadt ki Laci, aztán váratlanul: - Hű, micsoda szép hajad van ne
ked! Ha be van fonva, nem is látszik!

- Én azt mondom, induljunk el, aztán majd meglátjuk.
Befonta a haját, aztán újra a kúthoz ment, kezet mosni. Mintha

a mama hangját hallaná: „Ha fésülködtél, utána mindig mossál ke



zet, az úgy való! ” Lesimította a ruháját. Noiszen! Gyűrött borzasz
tóan, és piszkos is itt-ott. A kék pepita ruha ez, a régi híres kék 
pepita ruha. No, most lesz csak még igazán híres, ha hazaér benne. 
Ha valahogyan mégis hazaér!

Elindultak az eper fákkal szegett országúton. Még szerencse ez a 
sok eperfa. Hiszen olyan éhesek voltak! A másik zsíros kenyeret, 
Laci részét, még tegnap este megették a vonat tetején. Most nincs 
egyéb, csak a sok fekete és fehér szeder. (Mert az ő megyéjükben 
az eperfa gyümölcsét szedernek hívják. ) A fekete édesebb, de na
gyon megfogja az ujjukat, a szájukat, még a fogukat is. Laci mégis 
inkább a feketét ette volna, de Zsófi ragaszkodott a fehérhez. „Olya
nok leszünk, mint a cigánypurdék, ha feketét eszünk! ” - mondta. 
Laci fölmászott hát egy fehér eperfára, úgy szedte le kézzel, mert ez 
a finnyás Zsófi már nem eszi meg, ha egyszer leesett a porba.

- És ha én nem lennék itt? - pörölt vele onnan fentről. - Ha nem 
volna, aki leszedi a fáról? Akkor talán éhen pusztulnál? Vagy föl
szednéd mégis... Hiszen tele van az alja! Te... te grófkisasz- 
szony!

Zsófi erre a szóra elsápadt. Nem is válaszolt.
Mentek egy kicsit, aztán megint megálltak. Ha nagyon szép fát 

láttak, ami telis-tele volt érett szederrel, Laci megint csak fölment, 
megint lakomáztak. Jól telt az idő. És nem búsultak. Majd csak lesz 
valahogy. A szíve mélyén egyik sem kételkedett abban, hogy haza
jutnak. Haza kell jutniuk.

Néha egy-egy szekér nyikorgott el mellettük, vagy jött éppen szem
közt. Hordják a gabonát. Messze bent, egy-egy tanya udvarán cséplő
gép dünnyögott. Itt kinn az országúton minden azt mutatta, hogy 
a világ mégsem állt a feje tetejére.

Az országút a legtöbb falut elkerülte. Vagy inkább a falvak ke
rülik el az országutat, elbújnak előle? Gondolják magukban, jobb 
nekik ott benn, a dombok aljában, nem botlik beléjük olyan köny- 
nyen a történelem; úgy tesznek, mintha nem is tudnák, mi történik 
a világban.

Már jó magasan járt a nap, amikor az országút végre befutott egy 
faluba, és őket is bevitte a hátán. De itt is kevés embert láttak, 
dologidő van. Hátul, a szérűskertben, három helyen is dohogott a 
cséplőgép. A kiszáradt árok partján lármáztak a libák, rájuk is szi-

24' 371



szegtek. A kutyák úgyse ugatnak ilyenkor, déli melegben, elnyúl
nak az udvaron, a górék alatt

- Ne kérdezzük meg, hogy milyen messze van az a demarkációs? 
- kockáztatta meg Zsófi.

- És kitől?
- Hát a községházán...
Laci nem felelt. Nemsokára odaértek a falu közepére, ott volt a 

községháza a templom mellett. Minden ablaka bezsaluzva, udvara 
üres, a falára pedig fekete betűkkel ez volt írva: „Le a vörösökel! ” 
így, egy k-val.

- Menjünk csak tovább - mondta Laci. Zsófi egyetértett. Mit ke
resnének ők ezen a községházán? Úgy látszik, nincs ott senki, mintha 
gazdátlan volna. Ha pedig van valaki, annál rosszabb. Még hogy ki
kérdezze őket?

A falu legeslegszélső házának udvarán egy asszonynéni állt a ke
rítés mögött. Köcsögöket rakott fel száradni. Nagyon barátságos 
arca volt. De még őt sem merték volna megszólítani, hanem a néni, 
az szólította meg őket:

- Hat ti hova mentek, aranyoskáim?
Megálltak.
- Messze van még ide a demarkációs vonal? - kérdezte Laci.
A néni nem értette.
- Micsoda, édes lelkem? Mit kérdeztél?
- A demarkációs... Ahol a szerbek vannak - magyarázta Zsófi.
- Szűzanyám - csapta össze a kezét a néni. - Hát mit kerestek 

ti arra?
- Mi ott lakunk. Túl a demarkációs vonalon - mondta Laci.
- Tetszik tudni, mi testvérek vagyunk - tette hozzá, zavarában 

kissé bőbeszédűen, Zsófi. - És a nagymamánknál voltunk Székes- 
fehérváron. Jövünk haza a vonattal, hát uramfia, nem megy tovább. 
És most nem tudunk hazamenni.

A néni megint összecsapta a kezét.
- Szentséges Szűzanyám 1 Ti szegények! Aztán ettetek valamit? 

No, gyertek, egy kis aludttejet adok nektek kenyérrel...
Jó hűvös volt a néni tapasztott padlójú konyhájában. Jólesett ne

kik a remegős, fénylő fehér húsú aludttej, de legeslegjobban a ke
nyér ízlett. Jó nagy karéjjal vágott a néni. Nem sajnálta. Jó asszony.



Még a konyha is tele volt aggatva szentképekkel, de jó asszony. 
Zsófi jól tette, hogy nem mondta meg neki az igazat, mire volna az 
jó? Ez a néni talán nem is tudja, milyenek igazában a vörösök. Hi
szen még azt se tudta megmondani, milyen messze van ide a demar
kációs vonal. Kimondani sem tudja, hogy demarkációs. Nagyon jó, 
de nagyon buta néni. Csak éppen hallott valamit arról, hogy ide 
nem messze szerbek vannak. De hogy kik azok a szerbek? Még azt 
se tudja. Nem magyarok! Ez a néni talán még a kísértetekben is 
hisz, és hírét sem hallotta annak, hogy a föld gömbölyű, és forog a 
saját tengelye körül. Csak kenyeret tud sütni, tehenet fejni, 
kapálni.

A néni még az útra is adott nekik egy-egy karéj kenyeret.
Ütnak ereszkedtek megint.
Most már mégiscsak meg kell kérdezniük valakit, hogy merre van 

az a demarkációs vonal.
Egy szalmakalapos ember kaszálta a füvet az árokparton. Kö

szöntek neki, az csak morgott, és jól megnézte őket. Sovány, nap
szívott ember volt, lehetett már hatvanéves is. Mezítláb állt a por
ban, a leengedett kaszájára támaszkodott, úgy nézett utánuk. Már 
elmentek mellette, amikor egyszerre csak Laci visszafordult, és egye
nesen nekiszegezte:

- Bácsi... messze van ide a demarkációs vonal?
- Hm - mondta a bácsi. - Tán át akartok menni?
- Mi át - felelte Laci, mert most már úgyis mindegy. Ez a mezít

lábas ember csak nem akarhatja a kárukat!
Nem is akarta.
- Hát az még ide jó hét kilométer - mondta az ember. - De úgyse 

engednek át benneteket!
- Megpróbáljuk - szólalt meg Zsófi is. És ránézett a bácsira, hogy 

az, ha akarja, a szeméből olvassa ki a többit. Azt, hogy őnekik men
niük kell mindenképpen, nincs más választásuk.

A mezítlábas ember alighanem ki is olvasta ezt Zsófi szeméből, 
mert azt mondta szép megfontoltan:

- Az országúton nem juttok messzire. Hanem ha letértek a Rágó
tanya után, balra... Megismeritek, mert egy híd is van, a Nepomuki 
Szent Jánossal... Arra, az erdőn át, tegnapelőtt még sokan átmen
tek... Akiknek jobb a levegő odaát...
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A gyerekek négy füllel figyeltek. Hogy el ne felejtsék. Rágó-tanya 
... Nepomuki Szent János...

- Az milyen messze van ide? - kérdezte Zsófi. - Ügy körülbelül?
- Hát úgy... két kilométer - saccolta az ember. És még hozzá

tette: - Nem tévesztitek el, a híd miatt... Hídon kell átmenni, ott 
folyik a Cser-patak. Más híd meg nincsen.

No, jó De most Laci kérdezett valamit:
- Aztán... miért jobb, kinek jobb odaát a levegő?
Az ember jól végignézett Lacin. Úgy látszik, ettől a szemlétől 

függött, hogy válaszol-e. Válaszolt, de kérdéssel. Vizsgakérdés volt 
ez!

- No, mit gondolsz?
- A vörösök mentek át? A mieink? - kérdezte Laci.
- Nem is a fehérek - felelte az ember, és fordított egyet sárga, 

csúcsos, időverte szalmakalapján. Úgy ült a fején, mint egy kicsi 
méhkas.

- Odaát... nem bántják őket? - kérdezte Laci lélegzet-vissza- 
fojtva.

- Hát... azt mondják, a szerbek nem sokat törődnek vele. Még 
azok is jobbak, mint a fehérek - és kiköpött a porba.

Ez nagyon jó hír volt, nagyon fontos hír. Még talán a tanácsnál 
is többet ért, amit a bácsi adott.

- Hát - mondta is Laci, hálatelt pillantás kíséretében - köszön
jük az útbaigazítást. Az én apám bányász - tette még hozzá egy kis 
fájdalmas büszkeséggel, hálából. Hisz ez többet ért, mintha a nevét 
mondta volna meg. Mit érne a bácsi az ő nevével? De így legalább 
tudja, kinek segített.

- Hát akkor csak menjetek - felelte a bácsi. Egy kicsit gondolko
dott. - Aztán, ha nem jönne ki a lépés... ha valami nem vágna, 
hát csak forduljatok vissza. A Rágó-tanya mellett, a hegyoldalban 
keressétek Csana bácsit. Az ott a hegyőr. Ott van neki a kunyhója 
az erdő szélén. A Rágó-tanyától a hegy felé. Különben úgyis arra 
mentek. majd meglátjátok. A szőlők fölött, az erdő alatt. Két fenyőfa 
van a ház mögött, több fenyőfa nincs is a hegyoldalon. Megtalál
játok.

Hát ezért érdemes volt bemutatkozni!
- Biztosan ő maga az a Csana bácsi, csak nem akarta mondani -
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szólalt meg Zsófi, amikor már vagy százlépésnyire voltak az öreg
től.

Egészen megfrissültek, ugyancsak szedték a lábukat. Még a néni 
adta kenyér se vetekedhet azzal a táplálékkal, amit ez az öreg adott 
nekik. A bizakodást adta, hogy mégiscsak átjutnak. De még ha nem 
jutnának is át, akkor is van hová menniük, akkor sincs veszve min
den.

- Akkor az öreg átvezet minket az erdőn, majd meglátod — 
mondta Laci.

- Mennyi jó ember van! - jegyezte meg Zsófi.
Igen, ez volt a legnagyobb kincs, amit a tarisznyájukban vittek: 

hogy volt már bizalmuk az emberekben is. Hiába győztek az urak, 
akármelyik árokszélen találhat az ember barátot, szövetségest, aki 
a szemünkből is olvas. Még oda sem értek ahhoz a híres demarká
ciós vonalhoz, de mintha máris otthon lennének egy kicsit. Még a 
megyéjük határát sem érték el, de azért nem vesznek el ők ebben 
a hazában.

Az országút maga is dombra fut már erre, kezdődik a hegyvidék, 
előttük zöldellnek az erdős lejtők. Ennek a hegyvidéknek másik, 
déli oldalán már ott az ő városuk. Ezekben a hegyekben vannak a 
bányák. No, nem mindjárt azokban, amelyek most elébük állnak! 
Sok völgybe kell még addig leereszkedni, sok gerincet megmászni, 
amíg hazaérnek. De csak a demarkációs vonalon legyenek túl egy
szer!

A Rágó-tanya düledező, elhagyott épület. Mögötte csakugyan ott 
a híd, rajta a szobor. A hídon túl szőlők között visz az út, és jobbra 
egy kis mellékösvény vezet ahhoz a két fenyőfához, amit a bácsi 
mondott. Annak a tövében van a hegyőr kunyhója. Jól megnéztek. 
Ha vissza kell jönniük, akkor úgy lehet, már este lesz. De akkor is 
megtalálják!

A szőlők után fiatal csalitos erdő következett. Éppen olyan, mint 
a bányatelepi cserjés, az út is olyan köves, mint az, ami a Rókakőhöz 
vezet. A nap is éppúgy süt be oldalról, rézsút, mintha ott járnának. 
Sietnek, lihegnek. Hátha... hátha csoda történik, és kiderül, hogy 
ezen az úton hazajutnak. Hogy egyszerre csak a Rókakőnél találják 
magukat, és onnan húsz perc alatt leszaladnak a telepre. Zsófi meg 
hazaindul szépen a szénporos úton, Laci még el is kíséri a tetőig,
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ahonnan olyan jól látni a piros aknaépületet, ahonnan május else
jén a tűzijátékot nézték.

- Talán - mondta Laci hosszú idő után, mert keveset beszéltek 
az úton - észre se vesszük, hogy mikor megyünk át a demarkációs 
vonalon!

Alig mondta ki, puskalövést hallottak. Megálltak. Zsófi elsápadt, 
reszketett. Laci óvatosan nézegetett körül. De semmit sem látott.

Jó ideig nem mozdultak, de aztán Laci mégiscsak elindult.
- Ne menjünk vissza inkább? - kérdezte Zsófi.
- Te maradj itt, majd én körülnézek - felelte Laci.
- Akkor én is megyek - szánta el magát Zsófi. És elindult Laci 

után. Még most is reszketett, néha a szemét is behunyta. De azért 
csak ment. „Milyen gyáva vagyok” - suttogta magának, és szégyellte 
magát. Hanem azért csak ment. Laci hátát nézte, hogyan táncol ócs
ka, fakult kis hátizsákján a délutáni rézsútos napfény, ahogyan a le
velek között betűz, hintázik, felcsillan, eltűnik.

Laci megállt, ő is megállt. Laci fülelt, ő is fülelt. Valami zuhant! 
De hiszen ez fejszecsapás! Aztán férfihangokat, emberi beszédet hal
lottak. Nevetést. De nem magyarul beszélnek!

Aztán egyszerre csak megint egy lövés, közvetlen közelről. Megrez
zentek. És Laci váratlanul, élesen és bátran kiabálni kezdett. Vagy 
talán félelmében kiabált? Nem számít!

- Hé! Van itt valaki? Ki van itt?
Csend támadt, aztán újra, még élénkebb idegen beszéd. Valaki 

kiáltott is; hogy mit, azt nem értették, de a hangról hallották, hogy 
nekik szól, nekik válaszol.

Zsófi félelmében leült az útszélre, onnan nézett fel Lacira.
Aztán csörtetés hallatszott, és két katona bukkant fel az úton. 

Két idegen katona, idegen sapkában. Kezükben hozták a puskát, 
a puskán vakítóan villogott a szurony. A nap arra is rátűzött.

Amikor őket meglátták, a két katona megállt. Az egyiknek véko
nyan kunkorodó, hosszú bajusza volt. Az volt az öregebbik. Rájuk 
nézett, és mondott valamit keményen, fenyegetően, szerbül. Biztosan 
azt, hogy takarodjanak innen.

Zsófi felemelkedett ültéből, és odaállt Laci mellé.
Laci pedig fölemelte a kezét, és a két katona háta mögé muta

tott, az erdőbe.
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- Nekünk haza kell menni - mondta. - Haza! - ismételte. - Haza!
Mintha azt remélte volna, hogy ezt a szót, ezt az egy szót a két

idegen katona is megérti.
A bajuszos katona rámeredt Laci kinyújtott kezére, aztán egy pil

lanatra hátra is fordult, hogy megnézze, ugyan hova mutogat. De a 
másik, úgy látszik, megértette, és mondott valamit a bajuszosnak, 
szerbül és csendesen.

Az válaszolt neki, mérgesen, türelmetlenül. De azért már nem 
olyan hangosan.

- Nem szábád - fordult most a fiatalabbik katona a gyerekek
hez, és ő is mutogatni kezdett, de persze visszafelé. Hogy a gyerekek 
forduljanak vissza.

Zsófi már fordult volna, de Laci, mint a megszállott, újra beszélni 
kezdett:
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- Engedjetek haza! Haza! Mama! Papa! - kiáltotta, és ráütött 
a saját mellére, aztán megint előremutogatott, a katonák háta mögé. 
Hogy őneki ott lakik apja, anyja. - Ott! - mondta is, és megint: - 
Enyim papa. mama, ott! Az ő papa, mama is - és megragadta Zsófi 
karját, mutogatta a katonáknak, hogy ennek a lánynak is ott a he
gyen túl van apja és anyja.

Megértettek a katonák? Rábámultak, az biztos. És nem nevettek 
rajta. A fiatalabbik kezdett mondani valamit. Nem értették, de azt 
az egy szót, hogy „demarkáció”, azt igen. Biztosan azt magyarázta, 
hogy ő nem engedheti át őket, mert itt van a demarkációs vonal. 
Talán még azt is mondta, hogy ő nem tehet róla. Mert nem volt 
goromba a hangja egyáltalán.

Hanem, mert Laci csak nem mozdult, a bajuszos elunta ezt a be
szédet, kiáltott egy rövidet, aztán hirtelen megfordította a puskáját, 
és a puskatussal egy kicsit mellbe taszította Lacit:

- Mars! - azt kiáltotta.
Erre már Zsófi megfogta Laci kezét, és húzta, húzta visszafelé.
A katonák nem jöttek utánuk. Lacit még most is rángatni kellett 

De aztán elkezdett szaladni ő is, lehajtott fejjel. Szaladtak, szalad
tak. Megint puskalövés hallatszott. Lehet, hogy azok a katonák lőt
tek a levegőbe, az ő ijesztésükre, nehogy megint visszamenjenek.

- Látod, hogy nem engednek - lihegte Zsófi futás közben. - 
Visszamegyünk Csana bácsihoz.

- Csak az a bajszos! - mérgelődött Laci. - A másik, az átenge
dett volna.

Leáldozóban volt a nap, amikor az erdő szélére értek. Az egyik 
szőlőben szilvát szüreteltek. Messziről is látták a létrát, amit a fá
hoz támasztottak, egy asszony állt rajta, kék szoknyában.

- Még nagyon világos van - mondta Laci. - Csana bácsi talán 
még nincs is otthon.

Leültek az erdő szélén, a bokrok közé. Onnan kilátnak, látják 
a völgyet, az országutat, a hidat a Nepomuki Szent Jánossal, de őket 
nem láthatja senki. Pihegtek egy kicsit a nagy szaladás után, aztán 
Zsófi elővette az egyik karéj kenyeret, amit az a néni adott. Ketté
törte, és a nagyobbikat Lacinak adta.

- De hogy te micsoda hörcsög vagy'! - jutott hirtelen eszébe, és 
elkezdett nevetni. - Nem is gondoltam volna.

378



Laci összeráncolta a homlokát.
- Mit nevetsz?
- Papa... mama - mutogatott Zsófi. Utánozta, ahogyan Laci 

csinálta.
- Mi van ezen nevetni való? — förmedt rá Laci. - Én se nevette

lek ki téged, amikor felmásztál a vonat tetejére. Meg akkor sem, 
amikor lemásztál, pedig hárman is segítettünk...

- Hiszen nem azért nevetek - sütötte le Zsófi a szemét. - Hát már 
nevetni se szabad? Nagyon bátor voltál - tette hozzá, hogy megbé
kítse Lacit, de azért őszintén gondolta, amit mondott.

Laci meg is békült. Nagyot harapott a kenyérből.
- Biztos, hogy a szerbek között is vannak vörösök. Lehet, hogy 

az a fiatalabbik vörös volt - tűnődött. - Csak az ember nem tud 
velük beszélni.

- A bajszos akkor se engedte volna - vélekedett Zsófi.
Aztán hallgattak egy nagyot.
- Nem kellett volna az úton menni - szólalt meg egy idő múlva 

Laci. - Ha átvágunk az erdőn...
- Az öreg biztosan tud még másik utat is - így Zsófi.
- Az utakat mind őrzik - jelentette ki Laci. - Nekik is van annyi 

eszük. Kivágják a fákat, és eltorlaszolják az utakat. Hallottad a fej
szecsapást?

- Hát akkor... hogyan megyünk át? - kérdezte Zsófi, és meg
remegett egy kicsit.

- Arkon-bokron - felelte Laci. - Toronyiránt. Csak ne lennél 
olyan topa! - tette hozzá egy kis keserűséggel.

Zsófi elvörösödött. Laci ezzel azt akarja mondani, hogy őmiatta 
nem jutnak át. Mert ő olyan topa, kétballábas, vele nem lehet a me
redek hegyoldalon felmászni, se leereszkedni. És... és alighanem 
van valami igazság is abban, amit mond. Ha Laci egyedül lenne 
vagy egy másik fiúval, úgy átbújna a hegyen, az erdők védelme alatt, 
mint egy mókus. Mindig szégyellte ügyetlenségét, de azt azért soha
sem hitte volna, hogy egyszer még ilyen bajba kerül miatta, és mást 
is bajba hoz. Hiszen ő sok minden másban ügyes, a főzésben, a var
rásban, a házimunkában, a nyomdában, hogy a tanulásról ne is be
széljünk. Úszni is megtanult másfél óra alatt. Csak épp ez az egy, 
a hegymászás... Hogy ez az egy fogyatékossága is micsoda borzasztó
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helyzetbe hozhatja. Most mondja Lacinak azt, hogy menjen nélküle? 
Úgyse megy! Úgyse hagyja itt! De hát csakugyan... hogyan jutnak 
át? Most először érzett igazi rettegést, hogy mi is lesz velük, ha nem 
tudnak hazamenni.

És akkor két embert pillantott meg odalent a szőlők között. Las
san jöttek fölfelé. Talán nem is lassan, csak úgy látszik, mert még 
messze vannak. Két férfi, mind a kettő magas, mind a kettő katona
ruhában. Hát aztán? Még most is sok férfi jár katonaruhában, az ő 
Józsijuk is mindig abban járt, amikor nem volt katona, akkor is. 
Az egyik, a szélesebb vállú máskülönben is Józsira hasonlít. A já
rása, meg ahogyan a fejét tartja. Meg ahogy ránt egyet az oldalzsák
ján. Oldalzsák van nála, más semmi. Egy kicsit félrehajtotta a bok
rot, úgy figyelte őket.

- Mit nézel? - kérdezte Laci.
- Az a két ember ott... Az egyik mintha a mi Józsink lenne.
- Bolond vagy - felelte Laci. - Hogyan kerülne ide?
Zsófi csak nézett. Nem mert hinni a szemének. Hiszen még messze 

vannak. Húzta volna őket a szemével. Közben azt mondta:
- Hát idekerülni éppen idekerülhetne... Iparkodik ő is hazafelé, 

aztán hát... erre kell jönni, nem?
- Mehet másfelé is - hitetlenkedett Laci. De most már ő is na

gyon nézte azt a két alakot. - És az a másik? - kérdezte.
- Az meg olyan, mint a Horn Misi... Egy falusi gyerek, hirtelen

szőke... Azzal jött haza a nagy háborúból is...
- Káprázik a szemed - intette Laci
Zsófi erre nem válaszolt semmit. Hanem egy kis idő múlva fel

ugrott, ki a bokorból, szaladt, szaladt lefelé hanyatt-homlok, egye
nesen a bátyja karjaba.
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B U J D O S Ó K

Horn Misi faluja közel van ide, a hegyeken át az csak hat kilomé
ter. És a falu már túl van a demarkációs vonalon.

Most jól jött az, hogy Zsófiék délután egyszer már eljutottak majd
nem a demarkációs vonalig, hogy találkoztak a szerb katonákkal. 
Tudták, merre nem szabad menni. De talán Józsiék anélkül is tud
ták volna. Különösen Misi. Ismeri ezt az erdőt, hát hogyne ismerné! 
Hiszen idevalósi. Dehogyis kell annak út! Még tán akkor sem menne 
az úton, ha lehetne. Zsófi, miközben Laci nyomában bukdácsolt, 
arra gondolt: a fiúk sohasem szeretnek a rendes úton járni, mindig, 
még kiránduláson is ott kapaszkodnak fel, ahol a legmeredekebb, a 
legbozótosabb. Hát most hasznát veszik ennek!

Elöl ment Misi, utána Laci, Laci mögött Zsófi. Leghátul Józsi. 
Vaksötét volt, csönd, a léptek nem dobbannak az erdei földön. Csak 
az ágak csapódnak, súrlódnak csöndesen. Lacinak még arra is van 
gondja, hogy az ágakat félrehajtsa Zsófi előtt. Nem, Zsófi nem félt, 
egy csöppet sem félt. Miért féljen? Hiszen mögötte ott van Józsi. 
Még ha találkoznának is szerbekkel... Józsinál biztosan van fegyver. 
Eszébe jutott a kis barna kenyér, ami olyan sokáig száradt a konyha- 
szekrény tetején.

Nem találkoztak szerbekkel. Egyszer lövést hallottak, Misi meg 
állt.

Sokáig álltak és figyeltek. A lövés nem hallatszott nagyon kö
zelről. De Józsi még azt is tudta pontosan: hatszáz méter. Hiszen 
katona!

Sokáig rézsűt mentek felfelé a hegyoldalon. Ahol nagyon mere
dek volt, ott Józsi azt mondta, nagyon halkan, mert hangosan nem 
volt szabad beszélni:

- Kapaszkodj a hátamra!
De Zsófi nem kapaszkodott, szégyellte volna. Bírja ő! Mintha sö

tétben bátrabb volna, mint világosban. Nem lát semmit, nem szé-
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dül, csak megy. A barna doboz nem volt nála, azt Józsi beletette 
az oldalzsákjába.

De aztán valami nagyon meredek helyen kellett lemenni. Józsi 
akkor elébe állt, ő rákapaszkodott mégis a hátára, úgy ereszkedtek 
le. Egy patakon is átgázoltak, a férfiak beleléptek a vízbe. Nem húz
ták le a cipőjüket. Csak itt, a patakmederben látta Zsófi néhány 
percig a csillagos eget, Józsi hátáról. A hold is fölkelhetett már, 
zöldes aranyfény derengett az égen. De aztán megint csak bebújtak 
a fák közé, az erdőbe.

Csak egyetlenegyszer álltak meg, akkor, amikor a puskalövést hal
lották. Különben mindig csak mentek.

A második hegy, amire felmentek, magasabb volt, mint az első, 
de mégis könnyebben haladtak, mert nem volt annyira bokros az 
alja. Öregebbek a fák, ritkábban is állnak. Aztán Zsófi egyszer el
esett, egy kis fenyvesben, mert itt a lehullott tűlevelektől nagyon 
síkos a talaj.

Meg tudták volna tenni ezt az utat Lacival kettesben is? Aligha. 
Nemcsak azért, mert Laci őt nem vehette volna a hátára, hanem 
azért sem, mert el is tévedhettek volna. Éjszaka, az erdőben, ha még 
a csillagokat sem láthatja az ember, könnyen eltéveszti az irányt. 
Persze lehet, hogy azért valahogy sikerült volna, de az is megtör
ténhetik, hogy körbejárnak, visszakerülnek oda, ahonnan elindul
tak, vagy nekimennek a szerbeknek.

Amikor a második hegygerincre értek, Zsófi azt hitte, már nem
sokára meg is érkeznek valahová. De nem! Újabb ereszkedő követ
kezett, még feketébb völgybe, de ebben nem volt patak. És csak ami
kor a harmadik hegyet is megmászták, akkor állt meg elöl Misi, és 
hátrafordult.

- No - azt mondta megvárjuk a reggelt, vagy lemegyünk most 
a faluba? - Már nem is beszélt olyan nagyon halkan. Túl voltak a 
demarkációs vonalon. Józsi gondolkodott, cigarettát sodort, Misi is 
rágyújtott.

- Az a kérdés - mondta Józsi -, van-e patrul a faluban.
- Biztos, hogy van! - vélte Misi.
- Ha sötétben látnak meg bennünket - gondolkodott Józsi han

gosan -. akkor lőnek Ha világoson, akkor meg elfognak.
- Menjünk inkább a szőlőbe - javasolta Misi. - Onnan reggel
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beküldjük valamelyik gyereket apámékhoz, hogy tudja meg, mi a 
helyzet.

A férfiak még elszívták a cigarettát, aztán újra elindultak. Alig 
mentek egy kicsit, kiértek az erdőszélre. Ott volt előttük a széles, 
holdfényes, völgy, benne a fehér falu. Most az erdő szélén haladtak 
tovább, de mindig az árnyékban. A sok sötétség után itt már köny- 
nyű volt a járás; az éjszakai fény is olyan most a szemüknek, mint 
máskor a nappali világosság.

Aztán egy rövid utat a holdfényben is tettek, a szőlők között. Sok 
szőlőben présház is volt, de Misiék szőlőjében csak egy nagyon kicsi, 
zsúpfedelű, vertfalú kunyhó. Misi lenyomta a deszkaajtó vaskilincsét. 
Zárva volt. De aztán nekivetette a vállát, egy kicsit megemelte a 
rozoga ajtót, máris kinyílt. A hold éppen bevilágított a parányi ab
lakon. Egy csomó széna volt a sarokban, a másik sarokban meg szer
számok. Más semmi.

- Üljetek le - mondta a gyerekeknek Misi, és a szénára mutatott.
Laci szólalt meg:
- Mi beszéltünk egy emberrel, aki az utat megmutatta. Hegyőr 

az illető. Azt mondta, sok vörös átjött, mert a szerbek nem bántják 
a vörösöket. Igaz, Zsófi?

- Nem hát, ha nem hagyják magukat - felelte jóízűen Misi.
- Két rossz közül - mondta Józsi - ez a kisebbik. No meg az is 

jó, hogy itthon vagyunk. No, aludjatok egyet!
De Zsófi nem tudott elaludni. Átjutottak a demarkációs vonalon, 

de most meg a patrultól kell félni, meg... Ki tudja, mi mindentől? 
Mi lesz Józsival, édesapával, Antival? Mi történhetett Irmusékkal? 
Szabó elvtársat... talán csak nem bántották? És mi lesz ővele, Zsó
fival? Hogyan tanul ő majd tovább? Visszaveszik-e a nyomdába? 
A doktor úr! Mit csinál most a doktor úr? Aztán Mater Marcella 
jutott az eszébe meg Szamossy Klári. Meg a bíró úr, akit nemrégen 
látott a kávéházban.

Csönd volt a kunyhóban. A fal mellett Laci szuszogott, a túlsó 
sarokban Misi aludt, csak úgy ülve, hátrabillent fejjel, és néha-néha 
horkantott egyet. Józsi az ajtónál üldögél, nagy csendben. Aligha 
alszik. A holdfény már eltűnt a kicsi ablakból.

- Alszol? - kérdezte suttogva Zsófi.
- Nem - felelte Józsi csöndes, mély hangon. Nem suttogott. Azt
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gondolta, az alvók úgysem ébrednek fel egykönnyen. Nem is ébred
tek fel. Pedig ők beszélgettek. Sokáig.

- Most... mi lesz? - kérdezte Zsófi.
- Ami volt - felelte a bátyja. - Egy ideig rosszabb is annál, az

tán ugyanolyan.
Zsófi elgondolkozott ezen. Hiszen ez... igaz! Mi volt a forrada

lom előtt? Háború... Nyomorúság. Az most is megvan, azt nem 
vesztették el. Igaz, ő polgáriba járt, és zongorázni tanult. Szamos- 
syékhoz is járt. Oda most már nem járhat soha többé. De nem is 
akar. Azt nem sajnálja. Akkor azt gondolta, a gazdag emberek jók, 
a szegények rosszak. Most már tudja, hogy ez nem igaz. Ezt a hitét 
is elvesztette és még más hitét is. De ezt sem sajnálja, mert úgysem 
volt igaz. Most nehezebb lesz, sokkal nehezebb, de mégis jobb így. 
Még akkor is jobb.

- De azért... megérte - mondta csendesen.
Józsi most cigarettára gyújtott.
- Akkor hát - dörmögte - nem bántad meg, hogy hozzánk álltái?
- Nem.
- Neked nem lesz bántódásod. Talán tanulhatsz is. Jó fejed van. 

Magántanulónak fölvehetnek a gimnáziumba megint.
- És neked... lesz bántódásod?
- Hát... ha elkapnak, lecsuknak. De nem biztos, hogy elkapnak. 

Amíg a megszállás tart, az urak se nagyon ugrálhatnak. Meg aztán, 
ha minden vöröst lecsuknának, akkor nem volna elég a börtön. Meg 
nem volna elég, aki dolgozik nekik.

- Te, ugye, nem félsz tőlük?
- Ők félnek mitőlünk. Nekik van is mit félteni.
- Mi lehet Szabóékkai? - kérdezte most Zsófi.
- Biztosan külföldre mentek - válaszolt Józsi.
- És külföldön nem bántják őket?
- Nem. Mindenhol vannak vörösök. Minden országban. Lehet, 

hogy nekem is el kell mennem - tette hozzá kis vártatva. - De Ilon
kát magammal viszem.

Zsófi hallgatott egy ideig. Aztán elmesélte Józsinak, hogy Irmus 
édesanyjának, amikor még kicsi volt, el kellett hagynia a hazáját. 
Mert annak az apja is forradalmár volt. És most lehet, hogy Irmus- 
nak is... Józsiéknak is!... Ez nagyon-nagyon szomorú!
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- Szomorú - mondta Józsi. - Könnyebb annak, aki csak magának 
él. Szabó tanár is élhetett volna magának. Taníthatna az iskolában.

- És te? - kérdezte Zsófi. - Te is élhettél volna magadnak. Ha 
nem vagy vörös, visszavettek volna égetőnek, és akkor most nem 
kellene bujdosnod.

- Ügy igazi
- De hiszen akkor megállna a világ! - mondta Zsófi, és felült a 

szénában. - Ha mindenki csak magának élne!
- Ne félj, nem áll meg - mosolygott Józsi. - Ha most kezdhetném, 

újra elkezdeném. Mint ahogy... elkezdjük mi még azt!
Lassan már derengett odakint. A poros, esőfoltos kis ablaktáb

lán egy korán kelő darázs bóklászott. Behallatszott a zümmögése. 
Zsófi - mert valami kis nyugalom szállt a szívére - hirtelen elaludt. 
Fényes reggel ébredt.

- Induljatok - mondta Józsi. - A faluban beszóltok Misi szülei
nek. Laci már tudja, mit kell mondania.

- És aztán jöjjünk vissza? - kérdezte Zsófi, miközben fésülködött.
- Nem. Menjetek csak Lacival tovább. Hazafelé. Útközben talál

tok majd szekeret, elvisz egy-egy darabon benneteket. Éjszakára meg 
kérjetek szállást a faluban, ahova beértek.

Zsófi hajában megállt a fésű.
- Hát ti nem jöttök velünk? Mi nem veletek megyünk?
- Nem - mondta Józsi. - Ti csak menjetek egyedül. Otthon pe

dig mondd meg, hogy hazajöttem, megvagyok, majd ha lehet, hírt 
adok.

- De miért?
Józsi gondolkodott egy kicsit.
- Azért tudtunk átjönni a demarkációs vonalon - kezdte aztán 

szép csendesen, nyugodtan mert elkerültük a járt utat, mindig 
csak a sűrűben haladtunk. Igaz? Hát most én egy kicsit eltűnök az 
emberek sűrűjében. Nem a járt úton megyek tovább. Mondd meg 
édesanyánknak meg Ilonkának is... De hisz úgyis tudod te, hogy 
mit kell mondanod! Meg ők is tudják, mit értsenek. Lehet, hogy igen 
hamarosan üzenek, és Ilonkát elviszem magammal... De olyat nem 
ígérek, amit nem tudok előre. Azt mondd el, amit tudsz, az elég. 
Meg hogy tiszteltetem őket. Közel vagyok hozzátok.

Reggelire néhány fürt koraérő szőlőt, szilvát és almát ettek ke-
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nyérrel. Misi megszedte, még mielőtt kivilágosodott volna. Aztán 
adtak egy kis gyümölcsöt a gyerekekkel is. Misi pontosan elmagya
rázta, melyik az ő házuk, hogy ne kelljen keresgélniük, se kérdezős
ködniük. Az alsó utcában van, az alja kékre festve. Balról az ötö
dik ház, de ha még erről sem ismernék meg, hát megismerik arról, 
hogy négy kicsi ciprusfa van az udvarában. Nem egyforma nagyok, 
hanem mint az orgonasípok; Misi apja ültette őket egyenként, vala
hányszor egy fia született. Az egész faluban sehol nincsen ciprusfa, 
csak náluk.

Misi kinézett előbb, hogy nem jár-e arra valaki, aztán gyorsan ki
engedte őket az ajtón. Még el se búcsúzhattak igazán. Zsófinak pi
tyergőre állt a szája. Laci korholta:

- Hát ha semmit se tudnál a bátyádról... azt sem, hogy él-e, 
hal-e... az jobb volna?

Zsófi nem válaszolt.
- Majd meglátod, hogyan örülnek otthon, ha megmondod, hogy 

él, egészséges, itt van közel...
Erre már felpillantott Zsófi, és a könnyei is felszáradtak. Még a 

lépteit is mindjárt meggyorsította. Csakugyan! Az otthoniak! Hiszen 
azok semmit sem tudnak róluk!

Mindjárt megtalálták a házat a négy ciprussal. Míg Laci bement, 
hogy az üzenetet átadja, Zsófi a kerítésnél állt, a négy formás kis 
fát nézegette. Mind a négy fa él, de a fiúk közül három már oda
van. Csak a legkisebb maradt meg.

Hát szabad akkor az élőkért sírni? Azért se!
Laci jó sokáig bent maradt, és amikor kijött, egy vékony, magas, 

keskeny arcú, fekete ruhás néni kísérte ki. Három holt meg egy élő 
fiúnak az édesanyja.

- A néni kimegy hozzájuk a szőlőbe - mesélte Laci, de csak ak
kor, amikor már kiértek a faluból. Hogy meg ne hallja valaki. - 
Azt mondta, jó, hogy nem jött haza, mert már keresték. Éjszaka 
törtek rájuk, egy zsírosparasztnak meg egy malmosnak a fia, fejszé
vel. Ha akkor otthon érik!

Zsófi elsápadt. Józsira gondolt. Hátha... azt is keresnék, ha ha
zajönne? Mégiscsak így jó, ahogyan Józsi akarja.

- A szerbek nem törődnek vele - mesélte tovább Laci. - De az
zal se, ha a magyarok agyonverik egymást. A néni azt mondta, majd
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átmennek Rácvárta, ott van egy nagy bánya... Ott aknász a néni
nek a testvére, majd az szerez nekik helyet a bányában, ott talán 
meglesznek valameddig. Kenyeret, túrót meg zöldpaprikát adott az 
útra - tette hozzá váratlanul, és mutatta a tömött zsákját. Zsófi rá
nézett és elmosolyodott.

Kocogtak szaporán a szép egyenes, jegenyés országúton. Zsófi is 
elmesélte, miről beszélgetett a bátyjával napfölkelte előtt, amíg La- 
ciék aludtak.

Kocsizörgést hallottak, megfordultak. Két szép fényes ló sárga 
homokfutót repített feléjük. Zöld kalapos, rövid nyakú úr ült a ko
csiban. Ez ugyan föl nem veszi őket! Pedig jó volna gyorsan haza
érni.

Mentek tovább, utolértek egy ökrösszekeret. No, ez fölvette volna 
őket, de minek? Hiszen ők érték utol, gyorsabban járnak! Aztán 
szerb katonák vágtattak el mellettük könnyű kocsin, a puskát kéz
ben tartották.

útjelző táblát láttak egy keresztútnál. Rá volt írva az ő városuk 
neve és az is, hogy ide még harmincöt kilométer. No, azt nem teszik 
meg estig. A hegyeken át biztosan van rövidebb útja, de ők azt nem 
ismerik. Meg jobb, ha nem hagyják el az országutat. Hátha mégis 
akad valaki, aki fölveszi őket.

Mentek, mendegéltek, egyszerre csak odaértek egy leeresztett so
rompóhoz. Megálltak.

- Te - azt mondta Laci -, ha sorompó van, akkor vonat is van! 
Itt már jár a vonat.

- És ha jár? Süsd meg - felelte mérgesen Zsófi. - A mi pénzün
kért úgyse adnak rá jegyet!

Mozdony fütyült, aztán szép lassan, kényelmesen elő is bukkant 
a fák közül. Tehervonatot húzott, szénnel megrakott kocsikat. Alig
hanem tolat, azért jön ilyen lassan. Laci vágyakozva nézte.

- Én fel tudnék rá ugrani - mondta, és oldalról Zsófira né
zett.

- Hátha nem is oda megy - mondta Zsófi.
- Hát hova menne máshova? A demarkációs vonalon nem tud 

átmenni !
- Hát ugorj fel - mondta Zsófi haragosan és hangosan, mert a 

megrakott kocsik előttük gurultak. Aztán egy nagy zökkenés, a vo-
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nat megállt. A mozdony ott pöfögött, vagy húsz méterre a sorom
pótól.

- Én megkérdezem - mondta Laci izgatottan, és máris átbújt a 
sorompón, futott a mozdony felé. Egy kormos ember hajolt ki abból, 
és figyelte őket.

- Hova megy ez a vonat?
- Előbb te mondd meg, hova akarsz utazni!
Laci megmondta. Hiszen lehet, hogy csak bolondítja őt az az em

ber, de hátha mégse. És megkérdezte reménykedve:
- Fölvenne minket?
- Hát aztán... pénzetek van-e? - kérdezte a kormos ember. 

Akkor már egy másik is ott könyökölt mellette, egy sapkás; tán maga 
a mozdonyvezető.

- Van nekem pénzem - felelte Laci zavartan, mert most már na
gyon úgy látszott, hogy bolonddá teszik -, de az nem jó.

- Nem jó? Hát az hogy lehet?
- Pénzben én még rosszat nem láttam. Aminthogy rossz bort sem 

ittam soha - tette hozzá a sapkás.
Ügy látszik, ráérnek, unalomból beszélgetnek.
- Hát pedig ez nem jó - fakadt ki Laci. - Fehérváron még körtét 

se adtak érte.
- Hát Fehérváron is voltál? Aztán hogyan jöttél át a demarká

ciós vonalon?
- Két lábon - adta a szót Laci, most már hetykén. Haragudott, 

hogy ezek az emberek itt szórakoznak vele.
- Mutasd azt a pénzt - nyújtotta most fekete kezét a kormos em

ber onnan a magasból.
- Mit néz rajta? Látott már ilyet... Úgyis tudja, hogy milyen 

pénz...
Közben Zsófi is átbújt a sorompó alatt, és lassan közelebb jött a 

töltés mellett. Ott állt, a mozdonytól három lépésnyire.
- No, csak mutasd...
Laci most már nem tudta, mit gondoljon. Benyúlt a zsebébe, ki

vette a „vörös” pénzt, aztán egy kicsit felágaskodott, hogy elérje azt 
a fekete kezet.

Azok ott fenn nagy komolyan megnézték a pénzt elöl-hátul, csak
ugyan úgy, mintha ilyet soha nem láttak volna.

388



- Aztán... honnan jöttök ti? - kérdezte a sapkás.
- Csak innen... egy faluból... - próbált hazudni Laci.
- De hisz azt mondtad, Fehérváron is voltál! Hol lakik az apád?
- Bányatelepen.
- Hogy hívják?
Olyan gyorsan pattogtak a kérdések, hogy Laci akaratlanul is iga

zat felelt rájuk.
- Nováknak...
- Csak tán nem a Hosszú Novák fia vagy te?
- De úgy mondják... Mert több Novák van.
- No, akkor csak szálljatok fel - mondta a sapkás, és meglobog

tatta Laci pénzét. - Mondtam én, hogy jó pénz ez... De még milyen 
jó!

Laci még nem hitt a fülének. Zsófi előbb értett a szóból. Kapta 
magát, és nagy fürgén felkapaszkodott a mozdonyra. Pedig nagyot 
kell ott lépni. A kormos ember lenyúlt érte, meg is maradt a keze 
nyoma Zsófi csuklóján. Már fentről szólt le Lacinak:

- No, mire vársz? Azt mondtad, fel is ugranál rá...
Ki hitte volna, hogy ők még ma mozdonyon utaznak? Nemhogy 

ma, de egyáltalán, hogy így is utazhatnak valaha! Igaz, lassan men
tek, tolattak is majdnem minden állomáson. De így még szebb volt 
az utazás hegyek és völgyek között. Délutáni aranvfényben fürdött 
minden kis állomás, a kormos bányászfalvak meg a sárgára perzselt 
földek. Piros pipacs és kék szarkaláb nevetett a töltés oldalán. A 
mozdonyvezető, sapkástul, fent ült egy magas ülőkén, a lábát ló
gatta, és meséltette őket. Ugyan inkább csak Zsófi mesélt, mert Laci 
a fűtővel barátkozott, tanulmányozta a műszereket, még a kazánt 
is ő nyitogatta, valahányszor a fűtő szenet lapátolt rá. És ha állo
máshoz közeledtek, akkor Laci húzta meg a fogantyút, amitől a 
mozdony hosszút, éleset sípolt. Olyan hosszút, amilyet Laci éppen 
akart.

Zsófi sok mindent elmesélt. Az éjszakai utat az erdőn keresztül, 
hogy puskalövést is hallottak. Visszafelé mesélt; előbb azt, ami ké
sőbb történt, azután az előbbieket. Hogyan kergették őket vissza a 
szerb katonák a demarkációs vonalról. És Csana bácsit is, aki úgy 
küldte őket a hegyőrhöz, mintha az nem is ő maga volna. Végül azt 
is megmondta, hogy ők nyaralni voltak a Balatonon. De Lenke né-
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niről, a grófról, arról az egész szörnyűségről semmit sem mesélt. 
Arról nem tudott volna. Azt jobb lenne elfelejteni. És Józsit sem 
említette, egyetlen szóval sem.

Miért? Talán nem bízott meg a mozdonyvezetőben? Dehogyis- 
nem! Hiszen ez a két fekete ember itt a mozdonyon - vörös. Azért 
vették fel őket Azért mondták Laci pénzére, hogy jó pénz. Vissza 
is adták azt a pénzt, mindjárt azután, hogy felszálltak. Csak tréfá
ból kérték ők azt! Igazában az a pénz volt az útlevelük.

Nem bizalmatlanságból hallgatott tehát Józsiról, hanem óvatos
ságból. Akármilyen jó ember is ez a mozdonyvezető, hátha elme
séli valakinek, hogy Jakab Józsi hazajött, az megint továbbmondja 
másnak. Józsinak baja lehet abból. A saját titkát elárulhatja az em
ber. de a másét jobb. ha megtartja. Igaz, ígv a mozdonyvezető azt 
gondolta, hogy ők Lacival ketten jöttek át a demarkációs vonalon. 
Ez hencegésnek látszik. De hát ez még a kisebbik baj.

Ütközben túrót is ettek kenyérrel meg szőlőt és szilvát.
Aztán egyszerre csak Bányatelepre értek.
- Hát szerbusz - mondta Laci -, én itt leszállok.
Kezet fogott Zsófival, aztán a mozdonyvezetővel és a fűtővel is 

kezelt.
- Szívesen beviszünk a kisállomásig - mondta akkor Zsófinak 

a mozdonyvezető -, de lehet, hogy itt sokáig tolatunk, gyalog alig
hanem hamarabb beérsz.

No jó, akkor Zsófi is kezet fogott, megköszönte szépen a szíves
séget, ő is leszállt Lacival. Az is lehet, hogy a mozdonyvezető nem 
akar idegent vinni a mozdonyán a kisállomásra, azért mondta, amit 
mondott. De innen csakugyan nincs már messze hazáig.

- Ha mát itt vagy, gyere be hozzánk egy percre - mondta Laci, 
ahogy elindultak a poros, széntől fekete úton. - Még úgyse voltál 
nálunk!

- Sietek - felelte Zsófi.
- Az a kis idő már nem számít. És utána az aknáig el is kísérlek.
- Jó - mondta erre Zsófi. - De ne mondd ám meg otthon se, hogy 

Józsival jöttünk...
- Miért? - kérdezte Laci.
- Csak - felelte Zsófi. - Hogy véletlenül el ne meséljék.
- Ne félj attól - mondta nyugodtan Laci. - Az én apára nem olyan!



- Édesapádnak megmondhatod, de édesanyádnak ne mondd - 
alkudott Zsófi.

Laci ezen nevetett. Hogy Zsófi, lány létére, mégis jobban bízik a 
férfiakban, mint az asszonyokban.

Elmentek a régi meddőhányó mellett. Ezt már a fű is benőtte, 
gyerekek látszottak a tövében. Egyik-másik odakiáltott Lacinak, is
merték.

- Szerbusz! Megjöttél?
Mind megálltak, megbámulták őket. Ők azt hitték, ez csak azért 

van, mert már régen nem látták. De akkor egyszerre csak szembe 
jött velük Imre, az a zömök fiú, akit Zsófi is ismert. Lacival járt 
a hegyre gallyat gyűjteni, meg a bányában is velük volt. Imre nem 
kiáltott rájuk, nem is szólt addig, amíg egészen közel nem ért. Olyan 
furcsán mogorva volt az arca.

- Hát megjöttél? - mondta ő is, ahogy megálltak, szemközt egy
mással. - Apádék nincsenek ám itthon...

- Hát hol vannak?
- A mamád kórházban van - kezdte Imre lassan. - Édesapádat 

meg lefogták. Majd kérdezd meg Szirbik nénit, az talán tudja, hogy 
hol van. Mert annak az urát is lefogták.

Hát ez szép megérkezés! Zsófi rettegve pillantott szegény Lacira. 
Hogy ugyan mit szól hozzá? Az csak lógatta a fejét sápadtan, és 
motyogós volt a hangja, ahogy megszólalt:

- Hát a gyerekek?
- Azok is Szirbikéknél vannak - adta meg a felvilágosítást Imre.
Mert Lacinak két kisebb öccse is van. Az egyik még nem is isko

lás, a másik is csak hétesztendős.
Elindultak. Imre is velük maradt. Mert azért Laci mégiscsak látni 

akarta az otthonukat. Szótlanul lépkedtek a poros, csenevész akácok 
alatt a porban. A vedlett kis bányászlakások nyitott konyhaajtói 
előtt asszonyok álltak, és nézték őket. Nem szóltak semmit, csak 
néztek. Laciék konyhaajtaján homályos, poros volt a kicsi ablaküveg. 
Laci odament, lenyomta a kilincset, mintha nem hitte volna el egé
szen Imrének, amit mondott. Pedig elhitte. De azért az embernek a 
keze már megszokta ezt a mozdulatot. Persze hogy az ajtó zárva volt! 
Imre odahajolt egészen, bepillantott a konyhába. Mit látott ott? 
Ahogy visszafordult, egészen szürkés, öreges volt az arca.
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- A kulcs is ott van Szirbikéknél - jegyezte meg Imre.
Szirbikék szomszédok. De most nincsenek itthon. Szirbik néni is a

városba jár takarítani, akár Zsófi édesanyja. A gyerekek sincsenek 
itthon. Valahol játszanak, csavarognak biztosan.

- Gyere mihozzánk - szólalt meg akkor Zsófi. - Nálunk lehetsz 
addig, amíg... Legalább a mamádhoz is bemehetsz a kórházba.

- Nálunk is lehetsz - mondta Imre is. Várták, hogy Laci mit fe
lel erre. Úgy néztek rá, mint nagybetegre szokás.

- Bemegyek veled - felelte egy kis idő múlva Laci, és Zsófira 
nézett. Persze hogy így helyes, először is a mamáját akarja látni, 
mégiscsak azzal kell beszélnie, hogy mi legyen. - Majd holnap újra 
kijövök - tette még hozzá Imrének.

Imre nem szólt erre semmit. Elkísérte őket egy jó darabon, majd
nem egészen az aknáig. Az aknán már nincs ott a vörös zászló.

- Miért nem mentek le a bányába? - kérdezte útközben Laci.
- Nem volt rá idő - magyarázta Imre. - Siettek ám nagyon a 

fehérek...
Akárcsak a gróf - gondolta Zsófi. - Az is nagyon sietett.
- A mieink nem is akarták még akkor elhinni - folytatta tovább 

Imre.
Ezt is megértették, nagyon is jól. Nehéz is volt azt elhinni, nagyon 

nehéz! Hogy mindennek vége. Mert annyiszor mondták, azelőtt is, 
amikor még nem volt igaz, hogy jönnek vissza az urak, a fehérek.

Imre aztán visszament, ők ballagtak tovább, a város felé. Szembe 
jött velük egy néni, kosárral. Olyan elnyűtt, ősz hajú, kicsi néni, 
mint amilyen Zsófi édesanyja. Az volt Szirbik néni. Sírt, amikor 
Lacit meglátta. A kosarában - Zsófi látta - volt egy kis lábos meg 
egy kis kenyér. Hordja haza az is az ételt a gyerekeknek, akárcsak 
az ő édesanyja.

Szirbik néni megmondta, hogy Laci édesapja, meg az ő férje is, az 
ügyészségen van, a Megye utcában. Laci nem tudta, hol van az, de 
Zsófi mindjárt mondta: ő már ismeri a helyet, Józsi is ott volt a 
forradalom előtt, majd ő elvezeti. De nemigen lehet ám beszélni 
velük, nem eresztik be hozzá! Persze hogy nem. Hogy Laci édesanyja 
melyik kórházban van, azt Szirbik néni sem tudta. De hát nincs 
olyan sok kórház a városban. Van egy városi meg egy másik, az ir- 
galmasoké. Laci majd megtalálja. A szíve miatt vitték be, akkor
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esett le a lábáról, amikor az urát elvitték. Majd csak hazajön egy- 
pár nap múlva.

- Ez a mi sorsunk - mondogatta búcsúzóul Szirbik néni, és újra 
sírdogált egyet. Laci mondja meg az édesanyjának is, a gyerekek 
miatt ne aggódjék, azok őnála jó helyen vannak. Hamarabb meg
gyógyul, ha legalább a gyerekek miatt nem bánkódik, ő, Szirbik 
néni. a lakásra is vigyáz, ki is takarítja, mire hazajön. Csak jöjjön 
minél előbb, iparkodjék meggyógyulni. Majd csak lesz valahogy. - 
Minekünk, szegényeknek - mondta utoljára - mindent ki kell bírni!

Elbúcsúztak Szirbik nénitől, mentek, mendegéltek tovább. Jó volt, 
hogy Szirbik nénivel találkoztak, mintha Laci szíve egy icipicivel 
megkönnyebbedett volna. Hanem ahogy a Kokszolót is elhagyták, 
és a távolban feltűntek a porcelángyár majolikával cifrázott kémé
nyei, Zsófi szíve kezdett el lépésről lépésre súlyosodni. Hát ő vajon 
mire megy haza? Kit talál otthon? Ha kezét a konyhaajtó kilincsére 
teszi, ugyan enged-e majd?

A porcelángyár kéményei füstölnek. Mintha semmi sem történt 
volna. Szekerek zörögnek a keramitkockákon, ma vásár volt, mennek 
haza a falusiak. A villamos bent áll a végállomáson. Nyüzsög az 
utca, pedig... pedig semmi sincs úgy, ahogyan volt, ahogyan lennie 
kellene. Össze is dőlt talán a világ, csak még nem látszik meg rajta.

Vannak még olyanok is, akik csónakáznak a Porcelán-liget békás 
taván. Egy lány ül a barna csónakban, rózsaszínű ruhában, vele 
szemben pedig egy fekete kalapos legény. Nincs ebben semmi, most 
mégis olyan érthetetlen, felfoghatatlan. Hogy vannak, akik semmi
ről sem tudnak. A Meszes közben rozsdás, rossz abroncsot szeretne 
hajtani egy gyerek, karikázni próbál. De az abroncs görbe, nem is 
elég kemény, rugalmas. Mindig eldől, összecsuklik.

Aztán itt vannak az Ötemctő utcai fák. Semmi, de semmi nem lát
szik rajtuk. Zöldek, öregek, mozdulatlanok az alkonyati forróságban. 
Egy ferde kőlapon most is ott ül az az öreg hadirokkant, akit Zsófi 
mát annyiszor látott, a maga mellé támasztott mankókkal. Itt van 
már az ő két ablakuk is, az a két kedves, kicsi, korhadozó fájú ablak. 
Csukva mind a kettő! Igaz, talán a meleg és a por miatt csukták be, 
de az is lehet, hogy...

A kerítés előtt olyan gyengeség fogta el, hogy meg kellett állnia. 
Hogyan is merjen ő bemenni?



Laci kitalálta, hogy mit érez.
- Majd én bemegyek előre - mondta, és máris indult.
Csikorgott a kapu. Laci csak kinyitotta, de nem csukta be maga

után. Zsófi várt egy pillanatig, hallgatta Laci lépteit, ahogy befelé 
tart, aztán mégiscsak odalépett a kapuhoz, benézett az udvarra. Fris
sen mosott ruha száradt a kötélen. Az ő ruhájuk! Megismerte a ma
ma szürke perkálszoknyáját meg Anti két tarka ingét. Megvannak! 
Élnek! Itthon vannak!

Beszaladt. Előbb ért a konyhájuk ajtajához, mint Laci. Mert Laci 
még nem járt náluk, nézelődött, ténfergett az udvaron, kérdezős
ködni akart, hogy hol laknak Jakabék. De most már nem kellett. 
Ilonka, ahogy Zsófi lépteit meghallotta, kijött a konyhaajtóba. Ott 
találkoztak, ott borultak egymás nyakába.

- Megjöttél! - mondta Ilonka.
- Józsi is! - súgta erre Zsófi. - Együtt jöttünk!
- Hol van?
- Nincs itt... De hazajött... Itt van a megyében. Majd üzen...
Ilonka volt csak itthon egyedül; éppen most fejezte be a mosást,

készült, hogy krumplit hámozzon a vacsorához. De most leült a fás
kosárra, és sírt. Jó volt ránézni, hiszen örömében sír, a boldogság
tól. Józsi megvan!

- És itthon? - kérdezte Zsófi.
- Megvagyunk - felelte Ilonka. - Antit kitették a bőrgyárból.
- Édesapát se vitték el?
- Csak Józsit keresték, kétszer is - felelte Ilonka, és fölkelt a fás

kosárról. - Most már a mama is jön hamarosan - és szívére tette a 
kezét. Mosolygott a könnyein keresztül. - Elibe kéne menni... Hadd 
tudná meg hamarabb... Elmegyek érte! - és már szaladt is.

A drága lélek! De hiszen kell is a jó hír, kell az öröm, soha job
ban, mint mostan.

Laci csak állt az ajtó mellett, vele nem is törődött senki, Ilonka 
még azt se kérdezte, kicsoda. Minek is, hiszen Zsófival jött, de meg 
aztán... Most kerten maradtak.

- Ülj le - mondta neki Zsófi gyöngéden és kedvesen. Mintha Laci 
is testvére volna. Hogy fájhat a szíve szegénynek! Valahogy meg 
kéne osztani vele a boldogságot, hogy ne fájjon neki annyira. De 
h. iszen ő meg is osztja. - Éhes vagy? Akarsz mosdani? Adok vizet.
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Érezd magad otthon nálunk! Majd te bent alszol a szobában, a di- 
kón, én meg kijövök ide, Ilonkához. Tedd le már azt a zsákot leg
alább!

És tüstént nekiállt, hámozta a krumplit, amit Ilonka otthagyott a 
tálban. Édes, drága krumplik, itthoni krumplik! Nem, mégsem esett 
ki a világ feneke!

Laci pedig, ahogyan ezt nézte, egyszerre csak könnyezni kezdett 
Fiú létére szép csöndesen szivárogtak a könnyei.

- Ne sírj - mondta neki Zsófi. - Rak még tüzet a mamád a ti 
konyhátokban is!

De Laci ettől még szaporábban könnyezett.
Zsófi abbahagyta a krumplihámozást. Nézte a síró Lacit, és ahogy 

nézte, az ő torkát is kaparni kezdte a sirás. Hát most hogyan vigasz
talja meg? Mit mondjon neki? Annál is inkább, mert ha Laci nem 
hagyja abba, akkor ő is rákezdi, ő sem állja meg.

Ebben a pillanatban hazabotlott Anti. Csak megállt a konyha aj
tajában azzal a kócos buzogányfejével, rájuk nézett, de úgy ám, mint
ha Zsófi csak tegnap látta volna vagy éppenséggel egy órával ez
előtt. Föl se vette, hogy hazaérkezett!

- No, megjöttél? - csak ennyit mondott. Rögtön leült a fáskosárra, 
szemügyre vette Lacit, és miközben csüggedten lógatta buzogány
öklét, rábökött a fejével. - Te ki 
vagy?

- Novák Laci - felelte Zsófi, 
kissé haragosan és keserűen. - 
Együtt voltunk. Bányatelepi. Az 
apját lefogták, a mamája meg 
kórházban van - tette még hozzá.
Hogy Anti ne beszéljen olyan fél
vállról.

De ez csak olaj volt a tűzre!
Anti legyintett:

- Bár agyonütnének mindany- 
nyiunkat. Az volna legjobb.

Zsófi rábámult.
Nem értette. Mi ütött ehhez? És 

hogy felébressze:



- Együtt jöttünk Józsival... - szólt. - Rácváron van Horn Misi
vel együtt.

Anti fölemelte azt a homályos kamaszpillantását.
- Hát aztán! Talán örüljek? Ujujuj... Minek örüljek? Annak, 

hogy nem döglöttünk meg?
Ha Zsófi nem is értette a bátyját, Laci annál jobban. Legalábbis 

erre vallott az, amit mondott. Már nem sírt, kemény és érdes volt 
a hangja, ahogy megszólalt:

- Minek él az ilyen, mint mink vagyunk? Csak hogy legyen, aki 
az urakat szolgálja - felelt mindjárt ó maga a kérdésre. Zsófi látta, 
hogy ökölbe szorul a keze.

No, ezek jól megértik egymást! Első látásra. És ő, Zsófi, hogyan 
csitíthatná, mivel csillapíthatná őket? Mit mondhatna nekik?

És akkor befutott a mama Ilonkával. Örült? Lehet, hogy örült, 
biztosan. Hiszen tudta már, hogy itthon a lánya, azt is, hogy Józsi
ról jó hitt hozott. Jót? Már amikor belépett, csurogtak a könnyei. 
Megcsókolta, megtapogatta Zsófit, mint akinek nem elég, hogy a 
szemével látja a gyerekét, de jajgatott. Hogy micsoda világ az ilyen, 
ahol a fiú nem jöhet haza az édes szüleihez. Hogy bujdosnia kell, 
mint valami rablónak, zsiványnak, pedig hiszen a jónál is jobb, csak 
iót és szépet cselekedett az egész életében. Legyenek ezerszer átko
zottak, akik a szegény ember gyerekét földönfutóvá tették, verje 
meg őket az isten mind a két kezével.

Hát ilyen volt a mama öröme, így örült szegény annak, hogy meg
van a lánya, él a fia. Ahogy az imént Zsófi a fiúkat, úgy próbálta 
csitítani, vigasztalni a mamát Ilonka:

- Hiszen tegnap még azt se tudtuk, édesanyám, látjuk-e még őket 
valaha - szólt szelíden. - Az is valami, hogy Józsi itt van, közel. 
Hogy él, egészséges.

A mama közben kivette a kést Zsófi kezéből, most ő hámozta a 
krumplit. Mert szerinte mindenki más csak pazarol a krumplihámo- 
zásnál. Olyan vékonyan, mint ő, senki más nem tud hámozni. És 
váratlanul Józsit magát kezdte szidni:

- Megmondtam százszor... Megmondtam előre, hogy nem lesz 
jó vége. Az urak erősebbek. Akinek egy csöpp esze van, nem kezd 
velük. Nem kéne neki földönfutónak lennie. Ha nem támad rájuk, 
ha visszamegy égetőnek...



Ezt meg Anti nem bírta. Felugrott.
- Már megint kezdi, édesanyám?
- Te, te csak hallgass... Most nézheted... Szegre akaszthatod 

a tudományod meg a két kezedet is. Ki ad neked munkát, arra 
felelj!

Ezt meg Ilonka nem hallgathatta.
- De édesanyám ! Nem elég baj ennek a szegény gyereknek, hogy 

munka nélkül van? Még maga is marja?
- Ő kereste magának...
- Akkor se gyalázza, édesanyám, a forradalmat - így Anti.
- Hallgass! - szólt rá Ilonka. - Mit tüzelsz? Csak a keserűség 

beszel édesanyádból. Hát nem érted? Nem elegen bántanak ben
nünket? Még mi magunk is?...

Csend támadt. Zsófi leült az ágy sarkába, az ő régi kis helyére, és 
maga elé bámult. Igaz, ő nem találta zárva a konyhaajtót, mint az a 
szegény Laci. Az ő édesanyja krumplilevest főz vacsorára, neki van 
hova lehajtania a fejét. De nincs-e mégis igazuk azoknak, akik azt 
mondják: a szegény ember ne örüljön. Nem olyan időket élünk. Mi 
lesz velük? Anti munka nélkül, Józsi bujdosásban. Mi lesz ővele, 
Zsófival? Visszaveszik-e a nyomdába? És az iskola?

- Mi van Bözsi nénivel? És Szabó elvtárssal? - kérdezte csönde
sen.

Jó, hogy ezt kérdezte, ettől talán egy kicsit megcsillapodik a be
szélgetés.

- Bözsi nénédnek szerencséje van - mondta a mama. - Azt nem 
dobták ki. Annak nem volt akkora nagy a hangja a forradalomban, 
mint a te bátyáidnak.

- Nem is azért - csattant fel Anti. - Nincs elég szedő, nem tud
nak mást állítani helyette. Szabóék meg biztosan elmentek külföldre. 
A többi vezetővel együtt.

- Úgy ám - szúrt egyet megint a mama. - Ők elmentek, titeket 
meg itt hagytak, hogy most aztán egyétek meg, amit ők kifőztek.

- Mi is elmehettünk volna. Meg még el is mehetünk - felelte erre 
Anti sötéten. Felkelt, kiment az udvarra, csak azért, hogy... hogy 
talán ne mondjon valami még rosszabbat, még keményebbet. A ma
ma így is nagyon megrémült. Már megbánta, hogy azt mondta, amit 
mondott.
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- Itt akartok hagyni? Jaj, minek is születtem... Jössz be rög
tön!

De Anti nem jött be, kint támasztotta a falat a mosókonyha sar
kánál, a sűrűsödő homályban, a mama hiába jajveszékelt idebent. 
Ilonka és Zsófi némán hallgatták. Hát hogyan próbáljanak békét 
szerezni? Már nem mertek előhozni semmit. Akármi kerül szóba, 
mindjárt kiút a tűz. Ügy látszik, valamennyien olyanok már, mint a 
sebesültek. Akárhol is nyúlnak egymáshoz, fáj.

A mama feltette a levest, aztán pörölt egy kicsit Zsófival, hogy 
még ki se pakolta a barna dobozból a holmiját. De ez már olyan 
hétköznapi, rendes, jó kis pörölés volt. Amikor Zsófi kinyitotta a 
dobozt, elkezdte számba venni, hogy hazahozott-e mindent, nem ha
gyott-e ott valamit, megszámolta a zsebkendőket. Amikor ez is meg
volt, Lacit kezdte kérdezgetni, mint akinek csak most van érkezese, 
hogy a vendéggel is foglalkozzék. És amikor megtudta, hogy annak 
az anyja a kórházban van, az apja meg a börtönben, megint sírt egy 
verset. Maradt még könnye az ő számukra is.

- Éhesek vagytok, igaz-e? - jutott az eszébe, hogy ez a két gye
rek ma hosszú útról tért meg. - Ehetnénk is már, a leves készen van, 
de apátok, persze, az sohase tud idejében itthon lenni.

Most egy kicsit édesapa miatt zsörtölődött, aztán kinézett az ud
varra, Anti után. Hogy ott van-e még, nem lépett-e el, mert képes 
rá, képes az a komisz. Mintha a szülőanyjának nem is volna joga 
ahhoz, hogy megmondja neki a véleményét. Hát hova jutunk, ha az 
anya a saját gyerekével nem beszélhet a szíve szerint? Hát talán 
kérjen tőle bocsánatot, vagy mi?

- Teríts meg - parancsolta Zsófinak. - Eszünk. Nem várunk 
apádra! Te meg - fordult a menyéhez - hívjad a drágalátos sógor
kádat vacsorázni!

No, jó. Zsófi megterített, Ilonka pedig kiment Antihoz, csöndesen 
beszélt vele, szépen kérlelte. Anti csak morgott. A szavukat nem 
lehetett érteni, de Zsófi így is kitalálta, mit mondhat az a buzogány
fejű. Hogy őneki nem kell, nem eszik, úgyse keres, majd még utóbb 
azt is a szemére veti a mama, hogy ingyenélő...

De akkor szerencsére nyílt a léckapu, hazajött édesapa. Zsófi, 
ahogy meglátta, elébe szaladt, a nyakába ugrott.

- Bogaram... Kis bogaram... Hát hazaértél?
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Kézen fogta Zsófit, úgy sántikált vele végig az udvaron, a konyha
ajtóig. Mert úgy látszik, megint nagyon fáj a lába.

Akárhogyan sántikál, azért a békesség mégiscsak vele jött meg. 
Amikor megtudta, hogy Józsi is megvan, egy szégyenlős könnycsep
pet törölt ki öklével a szeméből. Igaz, a mama megpróbálta, hogy 
pöröljön vele egy kicsit, merthogy nem jött haza korábban. De édes
apával nem lehetett! De nem ám! Ahogy a kezét mosta, már el
kezdte mesélni:

- Már előbb is itthon lettem volna, de találkoztam egy volt ka
tona pajtásommal. Bácskai szerb gyerek, most a megszállókkal van 
itt. Tizenötben szenvedtünk együtt a fronton, én meg sem ismertem 
volna, de ő, ahogy meglátott, odajött hozzám, megölelt, megcsó
kolt...

- Tán a kocsmában voltatok? - kérdezte harciasan a mama. De 
nem nagyon harciasan, mert közben Anti is bejött az udvarról, be 
az, hogy édesapát hallgassa.

- Ne is haragudj, mama, bizony hogy a kocsmában! - nevette el 
magát az öreg, miközben a kezét törölgette. - Olyan jólesett elbe
szélgetni vele. Azt mondta, ne búsuljunk. Azt mondta, ha a mun
kások minden országban összefogtak volna, akkor soha nem győznek 
le minket. Soha! Eljön még az az idő, azt mondta. A gyerekeink 
megérik. Ti még megéritek - nézett a gyerekeire, és mint aki csak 
most fedezi fel, hogy eggyel több gyerek van a konyhában megkér- 
dezte: - Hát ezt a helyre kis legényt hol szereztétek?

Amikor megtudta, miért van náluk, megsimogatta a fejét. Bezzeg 
neki sikerült, ami Zsófinak sehogy se. Ő meg tudta vigasztalni:

- Légy büszke az apádra, öcsém. Én is büszke vagyok a fiamra. 
Mind a kettőre. Ne félj, nem hagyunk el... Nem hagyjuk el egy
mást. Sokan vagyunk mi, nem is tudjátok, milyen sokan. Lássátok-e, 
még a megszállók között is sok az olyan, aki velünk érez...

Asztalhoz ültek, és a krumplileves jó szagával együtt a remény
ség töltötte be a konyhát.

- Szenvedtünk a háborúban! Szenvedtünk! - mondta édesapa, 
ahogy a tányérját telemerte. - De nem szenvedtünk hiába. Megis
mertük egymást. Megismertük az igazságot.

- Azt nem veheti el tőlünk senki - mondta Anti.
Még Laci is megszólalt:

399



- Meg az erő is minálunk van. Édesapám is azt mondta.
Egy kicsi csönd támadt, csak a kanalak szelíd csörgése hallatszott. 

És akkor megszólalt a mama. Nem, most nem volt olyan éles a 
hangja. Mintha még az ő szívét is megfogta volna egy kicsit a fér
fiak bizakodása:

- Ti... ti holdvilágkergetők! Én csak irigyellek benneteket. Biz’ 
isten, irigyellek!

Sóhajtott.
Édesapa egy darab kenyérre] törölte ki a tányért. Úgy szokta. 

Hogy semmi ne menjen veszendőbe a levesből.
- Én meg sajnállak, mama. Biz’ isten, sajnállak!
Lámpaoltás után Zsófi sokáig bámult éberen a konyha sötétjébe. 

Ilonka sem aludt még, de nem szóltak semmit. Ilonka biztosan Jó
zsira gondol. Zsófi pedig arra, hogy kinek van igaza: a mamának-e 
vagy pedig édesapának.

Értette ő, nagyon is jó! értette, miért mondta a mama: „Én csak 
irigyellek benneteket... ” Azért, mert a mama nem hisz abban, ami
ben Józsi és édesapa. Jó, jó, szép, szép az, amit a vörösök akarnak, 
de nem valósulhat meg soha. A mama szerint az csak olyan, mint 
amikor ő, Zsófi, a királyfiról ábrándozott.

Hátha... igaza van a mamának. Eszébe jutott a gróf meg a csend
őrök. Eszébe jutott Laciék bezárt konyhaajtaja is. Annyi sok gonosz
ság és annyi sok bánat, mint amennyi van a világon, hogyan is vál- 
tozhatik, akár száz év alatt is, örömmé, szépséggé, tisztasággá?

Lám csak, Anti édesapával és Józsival tart, mégis csupa keserű
ség és bánat a szíve. Ügy gondolkodik, mint Józsi, de érezni úgy 
érez, mint a mama.

Hát ő kivel tartson, mit higgyen?
Ha Irmussal beszélhetne erről! Csakis vele. De hol van Irmus?
Sóhajtott.
- Nem alszol? - kérdezte akkor Ilonka, és megsimogatta a vállát.
Zsófi nem felelt. Csak közelebb bújt Ilonkához, és csöndesen sírni

kezdett.
Ilonka akkor azt mondta, pontosan azt, amit Szitbik néni is mon

dott, amikor találkoztak vele a bányatelepi úton:
- Minekünk, szegényeknek, mindent ki kell bírni. Mindent!
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G Y Á S Z J E L E N T É S

Nyolc óra volt, szép, fényes nyári reggel. Zsófi a fáskosáron ült 
és fésüíködött.

Csak nemrégiben ébredt fel. Elaludt, nagyon mélyen és sokáig. 
Édesapa, a mama és Ilonka réges-régen elmentek munkába, ő sem
mit sem hallott, csak aludt. Nem csoda. Három napja nem aludt 
ágyban, csak a váróteremben egy kicsit. Laci még most is alszik oda
bent a dikón. Anti sem kelt fel. Minek? Hiszen munka nélkül van!

Az előbb bent volt a szobában, megnézte őket. Laci csöndesen 
alszik, mozdulatlanul. Hadd aludjék, addig jó, amíg alszik. Addig 
nem szenved. De Anti boldogtalanul alszik, gyűrött fejét egészen 
a vánkosba fúrja, néha horkant, dobálja magát, meg-megvonaglik, 
mintha álmában is szenvedne attól, hogy nincs miért fölkelnie. Ha 
valaki munka nélkül van, az majdnem olyan, mintha börtönben 
volna. Mintha görcs rángatná azt a tehetetlen két kezét.

Nagyon szép idő van. Az udvaron süt a nap, melegíti a fáskamrák 
kátránypapiros tetejét. A konyhaablakból a halványkék nyári eget 
látni meg a zöld hegy tetején a nagykilátó zömök tornyát is.

Zsófi már megmosdott, a konyhát is összesöpörte, most a haját 
fonogatia. Lassan fonja. Miért siessen? Neki csak délben kell be
mennie a nyomdába. Kell? Ki tudja? Úgy volt azelőtt. Mert dél
után szedik az újságot. Délelőtt ő azelőtt iskolában volt. Azelőtt! 
Azelőtt Szabó elvtárs volt a főnöke. De most? Ki tudja, visszame- 
het-e egyáltalán?

Ha Laci felébred, elmegy vele a kórházba, és megmutatja neki, 
hol van az ügyészség, hol kell érdeklődnie az apja után. Aztán, így 
tervezte, elmegy a Teréz utcába, nagymamáékhoz. Hátha Bözsi néni 
otthon van, előbb vele beszél.

Legszívesebben felugrana, menne, szaladna, hogy mentői előbb 
megtudja, mi vár rá. De ugyanakkor húzza is az időt. Fél. Ha a dok
tor úr nem veszi vissza a nyomdába, akkor... Holnaptól kezdve
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már ő is munkanélküli, mint 
Anti. Neki sincs miért fölkel
nie. Néhány hét, itt az ősz, kez
dődik az iskolaév. Hát őneki 
ugyan mi kezdődik?

Kész a fésülködés, tiszta ru
hát is vett föl. Most fölkeltse 
Lacit? Vagy induljon Bözsi né
nihez? Lacit Anti is elkísér
heti, a dolga felől. Legalább 
nem lődörög egész délelőtt a 
ház körül.

Csak ült, ült a fáskosáron, 
öregesen ráncolta a homlokát.

Akkor kopogtak, és belépett 
Irmus.

Igenis, ő.
Mindig vékony volt, de most 

szinte átlátszó. Sötét szeme pa
rázsként égett elfehérült arcában. Nem, nem volt rajta fekete ruha, a 
rendes kék matrózruhája volt rajta, amiben mindig is járt, és mégis 
gyászolt, tetőtől talpig, a szemével, a bőrével és legjobban fátyolos 
kis hangjával, ahogy mindjárt, köszönés helyett, megszólalt:

- Meghalt az édesapám!
És nekitámaszkodott az ajtófélfának.
Zsófi felugrott a fáskosárról, de egy lépést sem bírt tenni. Csak 

a keze mozdult meg, aztán az is lehanyatlott. Meghalt? Meghalt? 
Mindannyian tudjuk, mit jelent ez a szó. Azt, hogy valaki volt, és 
nincs többé. De igazában senki nem tudja, hogy mit jelent, senki! 
Most látszik az meg, ilyenkor.

- Nem is tudtam, hogy itthon vagy. Csak gondoltam - szólalt meg 
most újból Irmus, és egy pillanatra lehunyta azt a tüzelő szemét.

- Én meg azt hittem, hogy elmentetek... - mondta Zsófi.
- Csak ő ment el... Csak ő egyedül - válaszolta Irmus suttogva. 

És ettől a suttogástól feloldódott Zsófi bénasága. Átölelte Irmust, 
sírni kezdett, és Irmus is sírt. Sokáig álltak ott, szorosan átölelve 
egymást, megkapaszkodtak egymás vállában.
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Nyílt a szobaajtó, és kilépett Anti. Csak rájuk nézett azzal a vad, 
szomorú szemével, és azt mondta:

- Megölték?
A lányok nem feleltek. Anti cigarettára gyújtott, aztán fogta a 

vizeskannát, és úgy, ahogy volt, mezítláb, alsóban, kifutott az ud
varra, a kúthoz.

Irmus elengedte Zsófit, megtörülte az arcát, aztán megkérdezte:
- Jössz velem?
Zsófi csak bólintott.
- Holnap lesz a temetés - folytatta Irmus.
- Édesanyád? - kérdezte rettegve Zsófi.
- Otthon van. A nagymama is - mondta Irmus. - Énnekem be 

kell mennem az iskolába. A temetés végett - tette hozzá.
Jött Anti a friss vízzel. Zsófi kiöntött egy kicsit a mosdótálba, 

megmosta az arcát.
- Adj egy kis vizet nekem is - mondta Irmus, és már nem reme

gett úgy a hangja. Zsófi befutott a szobába tiszta törülközőért. Nem, 
Irmus nem hagyja el magát.

- Ha Laci felébred - mondta Zsófi Antinak -, légy szíves, menj 
majd el vele a kórházba meg az ügyészségre is.

- Jó, jó - felelte Anti. - Neked ne legyen arra gondod!
Amikor a csendes, majdnem egészen néptelen Ótemető utcán elin

dultak, Irmus megkérdezte, miért van most Novák Laci náluk. Zsófi 
megmagyarázta. így került szóba az is, hogy ők ketten Lacival ho
gyan jöttek haza a Balatonról. Vagyis egészen a temető sarkáig min
dig csak Zsófi beszélt. Mintha most az volna a fontosabb! Mintha 
nem törpülne el az ő bajuk, még Lacié is, Irmusé mellett.

Amikor a temető sarkához értek, Irmus megállt.
- Korán van még - mondta. - Gyerünk, üljünk le egy kicsit.
Bementek a temetőbe. Itt sem járt senki. A kápolnától nem messze,

egy sírbolt tetejére ültek. Zsófi tudta, hogy Irmus most arról fog 
beszélni; épp ezért nem is kérdezett semmit. Várt. Hallgattak egy 
kis ideig.

- Miattunk halt meg - mondta egyszerre csak Irmus, és mélyet 
lélegzett.

Zsófi félve mozdította a fejét Irmus felé. Nem, nem mert szólni 
semmit.

403



- Mi anyámmal falun voltunk akkor - folytatta Irmus kisvártatva. 
Valami különös, hátborzongató bátorság volt a hangjában. Halkan 
beszélt, fátyolos hangon, és mereven előrenézett. - Tudod, az össze
omláskor. És menekülnünk kellett. Mert a nagymamám is vörös. Ö 
tanítónő. Még aznap éjjel jöttek a fehérek, és megöltek volna, de mi 
elmenekültünk. A másik faluban befogadtak minket, egy paraszt
család. A padláson aludtunk. Ott voltunk két napig.

Zsófi csak bólintott. Hogy érti. ő is látta a fehéreket, a tulajdon 
szemével.

- Nappal is a padláson voltunk - folytatta Irmus. - Hogy meg 
ne lásson minket valaki. Egyik nap esett az eső. Egész nap 
esett...

Zsófi megint bólintott. Ez volt az a nap, amikor ők, déli harang
szókor, az állomásra vonultak. Úgy ám, hiszen neki Valikáékhoz is el 
kell mennie... És a többi gyerek szüleihez is. No, majd holnap. A 
címek ott vannak a virágos fedelű könyvecskében.

- Én ott álltam a padlásablaknál - mesélte tovább Irmus. - Anyám 
a szénában ült. És nem mertünk beszélni arról, hogy mi lehet édes
apámmal. De megszólalt a nagymamám. Azt mondta: biztosan keres 
minket. Nélkülünk nem megy el. És ezzel rettenetes veszedelembe 
sodorja magát.

Zsófi megborzongott.
- És... és mit csináltatok?
- Visszajöttünk a városba - folytatta Irmus. - Üres volt a lakás, 

a szomszédok mondták, hogy meneküljünk el, mert már keresték 
apámat. De hogyan, hova menekültünk volna? Csak leültünk és 
vártunk. Alig voltunk otthon egy óra hosszat, megint jöttek apámért. 
Mi akkor még örültünk, hogy nincs otthon... Hogy magunk se tud
juk, hol van. Abban reménykedtünk, hogy talán mégis elment... 
Külföldre ment a többi vezetővel. Bárcsak így lett volna! Bárcsak 
hagyott volna itt bennünket! - kiáltotta fojtott hangon, és kezébe 
temette az arcát.

Ebből már Zsófi tudta, hogy nem ez történt. Nem így történt.
- Józsi is azt mondta - szólalt meg csöndesen -, hogy ha külföldre 

megy, Ilonkát is magával viszi.
- Figyelték a házat. Éjjel és nappal - mondta Irmus szaggatot

tan. - És mi rettegtünk, hogy hazajön. Mégis hazajött. Másnap..,
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Ott volt értünk a nagymamám falujában. Nem talált minket. Ott 
nem esett bántódása, mert amikor az ismerős parasztok meglátták, 
rögtön figyelmeztették és elbújtatták. Rejtegették két napig, de neki 
nem volt maradása, és amikor hazajött...

- Letartóztatták - kulcsolta össze a két kezét Zsófi.
- Öt percet hagytak neki, hogy elbúcsúzzék tőlünk - nyílt tágra 

az emlékezéstől Irmus szeme. - Az édesanyjától, a feleségétől meg a 
lányától. Azt mondta: ha sikerült volna elmenekülnünk, együtt men
tünk volna. De most csak ő megy el, csak ő egyedül. Mi ne féljünk, 
azt is mondta. Vigyázzunk egymásra, mert ő hazajön. Biztosan haza
jön. Ott állt sápadtan, mintha most is látnám. Tudta, ő tudta leg
jobban, hogy soha többé nem jön, nem jöhet haza. És mégis azt 
mondta.

Zsófi nem mert Irmusra nézni. Reszketett.
- Ezt azért mondta - szólalt meg suttogva -, mert a forradalomra 

gondolt.
- Tudom - bólintott Irmus. - Megértettem. Hiszen ő még aznap 

este meghalt...
- Bántották?
- Meghalt - ismételte Irmus. - De én mégis elhiszem... Elhi

szem, amit mondott. Hogy hazajön. Majd ha egyszer... Ha megint 
eljön a forradalom.

Egymásba karoltak, úgy mentek keresztül a Búza téren.
Irmus tudja, hogy az apja hős volt, azért olyan erős ő maga is.
Végigmentek a Király utcán, aztán a Domonkos téren. A belvárosi 

templom zöld kupolája most egyedül uralkodik. Nincs már ott a vö
rös zászló a Városházán. A korzón szerb tisztek sétálnak. De ők ket- 
ten, Irmus és Zsófi, itt vannak, élnek, mennek mendegélnek, szoro
san egymáshoz simulva. Amikor a gimnázium elé értek, Zsófi meg
szólalt:

- Édesapám is azt mondta... Mi még megérjük azt az időt...
Többet nem mondott. Irmus némán pillantott rá. Aztán beléptek

az iskolába. Üres minden folyosó, nyár van, csak az udvarról hallik 
be valami kiáltozás. Ott kőművesek, festők vannak, malterosládák, 
meszesgödör.

Felmentek, bekopogtak az igazgatói irodába.
Vadady igazgató úr ott ült fénylő íróasztala mögött. És ott volt



az irodában Bors tanár úr is, tavalyi osztályfőnökük. Látszik, hogy 
közeledik már az iskolanyitás. A tanárok bejárnak, készítik elő az 
új iskolaévet.

Köszöntek, és megálltak az ajtó közelében. Vadady igazgató úr 
meghökkent, amikor meglátta őket, fölkelt, és kijött az íróasztala 
mögül. Tudja már talán, hogy mi történt? Lehet, hogy tudja. Ilyen 
kis városban nem maradhat titokban olyan nagy tragédia.

- No - mondta, és Irmus szemébe nézett. - Mi van magukkal, kis
lányok?

Irmus állta a pillantását. A hangja is szilárd volt, ahogyan 
mondta:

- Édesapám meghalt. Holnap lesz a temetése. Három órakor dél
után.

Az igazgató úr és Bors tanár úr egymásra néztek. Aztán az igaz
gató úr zavartan emelte fel a kezét, megsimogatta Irmus fejét.

- Bizony, ez nagyon szomorú hír - és krákogott egyet. - Amit 
lehet, megteszünk.

- Ott leszünk a temetésen - lépett most hozzájuk közelebb Bors 
tanár úr. És kezét nyújtotta Irmusnak. - Fogadja részvétemet - 
mondta, ahogy kezet szorított Irmussal és utána Zsófival is. Mintha 
tudná, hogy Zsófi is gyászol. - Nagyon szerettük, tiszteltük, nagyon 
nagyra becsültük Szabó tanár urat.

- Ha nem is értettünk vele mindenben egyet - mondta az igaz
gató úr, és zavarában levette a szemüvegét.

Csend támadt, olyan különös csend. A lányok csak álltak, lesü
tötték a szemüket Hiszen értettek ők mindent! Azt is, amit mond
tak, azt is, amit senki nem mondott ki. Vadady igazgató úr fél. Hát 
istenem! Van mitől félnie. De Bors tanár úr nem fél.

- Jó napot kívánok! - köszönt hirtelen Irmus. Félszegen meghaj
totta magát, kijöttek. Bors tanár utánuk jött, és a folyosón Irmus 
vállára tette a kezét.

- Te tovább tanulsz - fordította tegezőre a szót, mintha az osz
tályban lennének. - Édesapád barátom volt nekem. Elmegyek hoz
zátok, beszélek édesanyáddal...

Irmus nem válaszolt.
Bors tanár úr akkor Zsófira nézett.
- Ha egy mód van rá, akkor te is - szólt újra. - Kár volna érted!
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- Ne tessék engem félteni - felelte Zsófi igen csöndesen. - Ta
nulok én, ha nem is járhatok iskolába...

Mert ő akkor úgy érezte, hogy sohasem jöhet ide vissza, soha. 
Bors tanár úr jó ember, de hiába. Ami lehetetlen, az lehetetlen. Ir- 
musék csak ketten maradtak az édesanyjával, ö talán... De Jakab 
Zsófi tanulásának vége. ők sokan vannak. Józsi bujdosásban, Anti 
munka nélkül. Az élettel szembe kell nézni. Szembe bizony! Örülnie 
kell, és örül is, ha nyomdász lehet. Nincs többé Szabó elvtárs, aki 
azt írta, hogy minden szegény gyereknek tizennégy éves koráig is
kolába kell járnia. Nincs többé Tanácsköztársaság!

Az iskola előtt elbúcsúztak. Irmusnak haza kell mennie, neki pe
dig a nyomdába.

Hiszen ő szerződtetett tanuló. Szabó tanár intézte el, hogy szer
ződtessék. Gondja volt rá. Úgy hagyta rá örökbe ezt a szerződést, 
mintha már akkor gondoskodni akart volna róla, minden eshető
ségre készen. Őt nem küldhetik el, nem tehetik ki; Jakab Zsófi tíz 
körömmel fog harcolni azért, hogy legalább a nyomdában marad
hasson. Legalább ott! Élni kell!

Lehajtott fejjel bandukolt végig a kanyargós Bertalan utcán. A 
gyerekek papírhajót és dióhéj csónakot úsztatnak a vízfolyáson.

Reggel úgy gondolta, hogy előbb Bözsi nénihez megy. Reggel még 
félt volna egyedül bemenni a nyomdába, rettegett a doktor úrtól, 
de most már nem retteg. Mindenkinek megvan a maga baja, biztosan 
Bözsi néninek is. Jakab Zsófi tizenhárom éves lesz a tavasszal, és sok 
mindent látott, tanult már életében, ő is erős tud lenni, ha 
kell.

Bözsi néni különben itt is van. Benézett a pinceablakon, látta. 
Most jöhetett nemrégen, még le sem ült a géphez, új ólomrudat 
akasztott éppen a kampóra. Abból lesz a betű, a szép, fényes, forró 
ólombetű, amivel - amíg Szabó elvtárs élt, és élt a Tanácsköztársa
ság - mindig csak az igazságot akarták kinyomtatni. Most mit nyom
tatnak vele?

Béla bácsi és Feri is itt van már, ott matatnak a szedőszekrények 
körül.

Leszaladt a vaslépcsőn.
- Jó napot kívánok!
- No, nézd csak! Megjött a nyaraló! - ezt Béla bácsi mondta.
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- Hát maga hogyan tudott átröpülni a demarkációs vonalon? - 
ezt meg Feri kérdezte.

Bözsi néni nem szólt, csak megölelte, megcsókolta, és könnyes 
volt a szeme. Zsófi gyorsan odasúgta neki:

- Józsival jöttem... Rácváron van...
- Jelentkeztél már a doktor úrnál? - kérdezte hangosan Bözsi 

néni.
- Nem - felelte Zsófi egy kicsit dacosan.
- Eredj föl, az úgy való - küldte volna Bözsi néni, de Zsófi csak 

a vállát vonogatta. Való, nem való, nem akaródzott. Fölvette a 
munkaköpönyeget, és nekiállt mindjárt takarítani.

- Igaza van, ne is menjen - tanácsolta Feri. - Magát szerződtet
ték. Igaz? Szabadságon volt, visszajött, kész! Nem kell felhívni a 
figyelmét, mert majd eszébe jut, hogy magát Szabó elvtárs szerződ
tette...

Ahogy Feri kimondta Szabó elvtárs nevét, hirtelen mindenki el
némult. Csak jó idő múlva szólalt meg Béla bácsi:

- Ne elvtársozzon, hallja, mert... Még meghallja az öreg!
Feri nem válaszolt, Bözsi néni meg Zsófira nézett, a szemével 

kérdezte, hogy ugyan tudja-e már. Zsófi csak bólintott komoran, 
hogy tudja.

Kis vártatva megint csak Feri szólalt meg:
- Zsófika... maga elmehetne Szabóékhoz. Kérdezze meg, hogy 

mikor lesz a temetés.
- Tudom - felelte Zsófi, és egy pillanatra a seprűre támaszkodott. 

- Holnap délután három órakor.
- Az öreg úgyse enged el bennünket - jegyezte meg Béla bácsi.
- Nagyon kérdezem én tőle! - vonta össze a szemöldökét Feri.
- Most mit okoskodik? - tolta fel a szemüvegét a homlokára Béla 

bácsi. Nyugtalan volt a hangja, keserű. - Szabó elvtárson azzal már 
nem segít, magát meg kirúgják. Legyen nyugodt, hogy nem tud a 
szakmában elhelyezkedni. Nekünk most össze kell húznunk magun
kat.

- Hiszen összehúzom én - válaszolt Feri. - Nem mondhatja, hogy 
nem fogom be a számat. Tudom én, hogy mi a helyzet. De a teme
tésre elmegyek.

Zsófi dermedten hallgatta őket.
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Csakugyan, a temetés! Szabó elvtárs temetése. Bors tanár úr is 
azt mondta, hogy elmegy. És ők ne menjenek el? Jakab Zsófi ne 
menjen el?

- Hát ha valaki fejjel megy a falnak - morogta Béla bácsi azon 
nem lehet segíteni!

- A gyászjelentést is beletesszük a lapba - mondta most Feri, és 
villant egyet a szeme a sűrű szemöldöke alatt. - Én kiszedem.

- Megbolondult? - csapta le Béla bácsi a rézlemezt, ami éppen a 
kezében volt.

- Miért? - vonogatta a vállát Feri dacosan. - Mi van abban? Ő 
volt a lap főszerkesztője. Igaz? Hát miféle újság az, amelyik még 
egy gyászjelentést se mer közölni, ha a főszerkesztője meghal? A 
doktor úr is együtt dolgozott vele... Hát nem emlékszik? Majd el
olvadt a gyönyörűségtől, amikor Szabó elvtárs lett a főszerkesztő!

Béla bácsi csapkodott, dohogott, de nem szólt többet. Látta, úgyis 
hiába. Feri máris hozzáfogott, hogy kiszedje a gyászjelentést. Fris
sen rakta egymás mellé a betűket. Zsófi odasündörgött hozzá, és a 
kezét leste. Látta, hogyan rakja egymás mellé a drága betűket: 
„DOKTOR SZABÓ KÁZMÉR. ” A szedést visszafelé kell olvasni, 
de Zsófinak már volt ebben gyakorlata. És Feri háromcicerós be
tűkből szedte Szabó tanár nevét - három ciceró, az majdnem másfél 
centiméter! - és verzálból. Vagyis csupa nagybetűből, ezt nyomdai 
szaknyelven így hívják.

- Ha ki is szedte, megsütheti - morogta Béla bácsi. - A lapba 
úgyse kerül be.

Feri erre nem válaszolt. A kiszedett gyászjelentést körülkötötte 
vékony spárgával, jó erősen, és odakészítette a többi szedés mellé, 
aminek a holnapi lapba kell kerülnie.

- Lehúzzam? - kérdezte most Zsófi.
Feri erre csak vállat vont. Zsófi hamar szaladt papirosért, hozta 

a festékes hengert, a kefét. Dobogott, nagyon dobogott a szíve. Az 
igazat megvallva, ő is úgy gondolta, hogy a lapba úgyse kerül be. 
A doktor úr nem engedi azt meg! Csinál róla több levonatot, hogy 
legalább úgy meglegyen. Titokban elteszi, elviszi, Irmusnak is visz 
egyet belőle. Hogy lássa: a nyomdászok hogyan gyászolják szerkesz
tőjüket.

Remegett a keze, ahogyan a festékes hengert végighúzogatta azon



a kicsi, téglalap alakú szedésen. No, most rá a papirost! Óvato
san, gyöngéden veregette a kefével. Talán a kelleténél egy kicsivel 
több festék került rá, elmázolódott. De ettől csak olyan, mintha 
könnyek áztatták volna:

Nem, nem volt sajtóhiba benne. Egy sem! Pedig Feri kézirat 
nélkül szedte ki, fejből vagy tán még inkább szívből.

Még egyszer és még egyszer le akarta húzni, de akkor dongott a 
vaslépcső, jött lefelé a doktor úr. Zsófi hirtelen letette azt az elmo
sódott levonatot, a seprű után nyúlt.

- Nini, a kislányka! - hallotta a doktor úr hangját. Nem nézett 
fel, de hiába! A doktor úr odalépett hozzá, és megveregette az arcát. 
- Hát milyen volt a nyaralás? Fürdött-e sokat a Balatonban?

Zsófi nem válaszolt. Hát mit feleljen? Micsoda ember ez! Mintha 
semmiről sem tudna... Még azt se kérdi, hogyan tudott hazajönni. 
No hiszen jobb, ha ezt nem is kérdi, úgyse tudna válaszolni neki. 
Egy kukkot sem! Igazában örülnie kellene, hogy a doktor úr ilyen 
barátságos hozzá. Ez azt jelenti, hogy nem bántja, nem dobja ki. És 
mégsem örült.

- Nohát - mondta a doktor úr elégedetten, és gyors lépteivel fel- 
alá kezdett iárkálni a szedőszekrények között -, éppen jókor jött 
haza, éppen jókor! Egy kis kereset jól jönne, mi? Hehe! Holnaptól 
kezdve segíthet a lapkihordásban. Reggel négykor legyen itt a kiadó- 
hivatalnál, jelentkezik Farkas ú r n á l . . .  Ezért kap egy kis pénzt.
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Majd én beszélek vele, hogy jó körzetet adjon magánaki Hehe! Egy 
jó kis körzetet...

Megállt, újra Zsófihoz lépett, megint megveregette az arcát.
Zsófi csak állt ott a seprűvel, nézett, nem tudta, mit feleljen. Nem 

is értette egészen a dolgot. Bözsi nénire pillantott.
- Kicsi még ő ahhoz, doktor úr - szólalt meg Bözsi néni. - Reg

gel négykor még sötét van, és járőrök cirkálnak az utcán.
- Hát aztán? Azoktól nem kell félni - heherészett a doktor úr.

- Egy ilyen kislánykának! Ki bántana egy ilyen kislánykát? Nem 
féltem őt___ Bátor kislányka ez...

Üjabb arcveregetés.
- Hét órára már készen is van. Nem nehéz munka! Utána még 

hazamehet, és alhat egyet, úgyis csak délben jár be, hehe... És az 
a kis kereset! Jól jön az a mai nehéz időkben!

Sarkon fordult, s szivarfüstöt eregetve felcsörtetett a lépcsőn: 
Zsófi akkor sem felelhetett volna semmit, ha tudta volna, hogy mit 
feleljen.

Feri szólalt meg elsőnek:
- Persze... Nincs, aki kihordja az újságot. A régiek közül sokan 

nem vállalják, mert félnek, hogy a patrul beviszi őket
- Én nem félek - mondta Zsófi.
- Apád úgyse engedi - szólt nyugtalanul Bözsi néni. - Hacsak 

Anti nem megy veled...
- Ha velem jön, ha nem, én nem félek - hajtogatta Zsófi ma

kacsul.
- Kár a szóért - jegyezte meg Béla bácsi. - Ha itt akar maradni, 

akkor vállalnia kell. Ismerni kell a doktor urat! Hajaj! Én ismerem, 
mint a tenyeremet.

- Néhány napig együtt hordjátok, aztán majd Anti hordja helyet
ted - gondolkodott hangosan Bözsi néni. - Annak most úgysincs 
munkája.

- Noiszen - mondta Feri. - Azzal ugyan, hogy újságokat hord ki, 
még a hideg vizet sem keresi meg.

- Antit előbb beviszi a patrul - okoskodott Zsófi. - Mert fiú. 
Jobb, ha én hordom.

Söpört tovább, és azon gondolkodott, mennyit fizethetnek az új- 
ságkihordásert. Telik-e belőle tandíjra, könyvre? Mert akkor...
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Úgyis csak magántanuló lehet, a magántanulónak pedig még több 
a tandíj, mint másnak.

- No. hát - kezdte megint Béla bácsi - szerencséje van magának, 
Feri, hogy a doktor nem látta meg azt a gyászjelentést.

- Űgyis megtudja - válaszolt Feri.
Béla bácsi erre csak legyintett. Elkezdte magyarázni, hogy jobb, ha 

az ember nem megy a jégre táncolni. Örüljünk, hogy élünk. Így 
mondta. Maga Szabó tanár is csak azt mondaná, ha élne szegény, 
hogy várni kell, húzzuk meg magunkat, ne pocsékoljuk az erőt. Gúzs
ba van kötve kezünk-lábunk. És nálunk még istenes! Még szeren
csénk, hogy itt vannak a szerbek, az urak mégsem tölthetik ki raj
tunk a bosszújukat egészen. Bezzeg a Balaton környékén és minde
nütt, ahol a fehérek garázdálkodnak' Ezerszám hurcolják el és mé
szárolják le az embereket. Amerre Horthy kormányzó különítménye
sei megjelennek, ott jaj minden vörösnek!

Zsófi megborzongott, összeszorította a száját, ő is mondhatott 
volna erről valamit, arról a tisztről, aki Lenke nénit ostorral ütötte. 
Mi történhetett Lenke nénivel? Magda néni és a gyerekek... Meg
érkeztek-e épségben Budapestre? Holnap délelőtt, ha kihordta az 
újságot, el kell mennie Valikáékhoz és a többiekhez. Majd Lacit és 
Antit is megkéri...

Nem szólt semmit, nem mesélt semmit. Nem akart Béla bácsinak 
segíteni. Hiszen lehet, hogy igaza van, de Ferinek is... Az csak
ugyan lehetetlen, hogy ők ne menjenek el a temetésre, ő is elmegy. 
És a gyászjelentés... Miért ne jelenhetne meg az újságban a gyász- 
jelentés?

Ahhoz mát nem volt bátorsága, hogy még újabb levonatokat ké
szítsen a gyászjelentésről, ahogyan először akarta. De az az egy ott 
hevert most is a szekrényen.

Estefelé lejött a szomorú szemű szerkesztő, hogy tördelje az új
ságot. Ö itt maradt, neki nem lett semmi baja, de a kiálló arccsontú 
segédszerkesztőt már az első napokban letartóztatták. A szomorú 
szemű szerkesztőnek most még szomorúbb a szeme, mint amilyen 
volt. És még halkabb, fáradtabb a hangja, ö írta a mai vezércikket. 
Bözsi néni már kora délután kiszedte, Zsófi vitte fel a levonaton, 
el is olvasott néhány sort belőle. „Jön az ősz” - ez a címe a vezér
cikknek. És arról szól, hogy lassanként már sárgulnak a falevelek,
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a piacon nagy dinnyehegyek tornyosulnak, és a Dél-Dunántúl dolgos 
népe már betakarította a termést. Persze hogy betakarította! Diny- 
nyék is vannak a piacon. De hát nem olyan ez a vezércikk, mint 
egy magyar dolgozat, amit egy jó! tanuló második gimnazista is meg 
tud írni? Legföljebb rövidebben, nem olyan díszesen. De Szecsei ta
nár úr, ha ilyen dolgozat kerülne a kezébe, azt mondaná rá: nincs 
benne eredeti gondolat, hanem csak csupa olyan, amit már mások is 
ugyanúgy megírtak.

Hozzáfogtak a tördeléshez. Zsófi a tegnapról maradt szedéseket 
hordta fel éppen, amikor a szerkesztő úr egyszerre csak riadtan meg
kérdezte:

- Hát ez mP
Megtalálta a gyászjelentés levonatát.
Feri csak ránézett ártatlanul, mintha kettőig sem tudna számolni.
- Gyászjelentés!
- Ki adta le?
Feri vállat vont.
A szerkesztő úr gondolkodott egy kicsit, aztán fogta a levonatot, 

ment vele fel a vaslépcsőn. Hogy megkérdezi a doktor úrtól, ki 
adta ezt le.

Ők idelent egymásra néztek, de nem szóltak semmit. Mindenki 
tudta, hogy mi következik.

Már dübörgött is a vaslépcső, robogott lefelé a doktor úr, lobog
tatta a levonatot. Nem, ő nem volt olyan gyanútlan, olyan jámbor, 
mint a szomorú szemű szerkesztő. Ö mindjárt tudta, honnan fúj a 
szél. Hogy a gyászjelentést csakis ók, a nyomdászok készíthették 
elő, hogy ők azok, akik bele akarják tenni a lapba.

- Megőrültek?! - így kezdte. - Börtönbe akarnak juttatni engem 
is? Ki szedte ezt ki? Azt akarják, hogy elkobozzák a lapot? Koldus
botra jutunk mindannyian. Mehetnek maguk is, amerre látnak..,

- Az nem biztos, hogy elkobozzák a lapot - szólalt meg Feri.
- Igen? - lármázott a doktor úr, és most egyenesen Ferinek tá

madt. Hiszen most már világos, hogy ő a tettes. - No, hát az én 
bőrömet maga nem viszi a vásárra, barátom! Elég volt a hősködés
ből...

- Leadhatta volna a család is...
- Maga nekem ne adjon tanácsokat! Ez a gyászjelentés nem fog
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megjelenni. Megértette? Amíg én itt vagyok, itt az történik, amit én 
akarok. Amíg én adok kenyeret maguknak... Hol az a szedés?

Nekiindult, hogy megkeresse a szedést, de Feri elébe állt.
- Hozzá ne nyúljon!
- Kikérem magamnak ezt a hangot!
- Ki is kérheti. Maga szocialista? Maga ember?
- Fogja be a száját...
- Fogja be maga! Áruló! - süvöltött Feri hangja.
- Takarodjék... Ki innen! El van bocsátva...
- Inkább követ török... De magának nem dolgozom! - ordí

tott Feri. Letépte magáról a munkaköpönyeget, elrohant.
- Béla bácsi! - mondta a doktor úr, egy kis idő múlva, még min

dig lihegve. - Maga tördel. Magát teszem felelőssé, hogy az a . . .  
ne kerüljön a lapba. Megértette?

Béla bácsi nem válaszolt. Engedelmesen kullogott oda Feri he
lyére. Zsófinak összefacsarod ott a szíve. Hát mit csináljon szegény 
öreg? Tűrni kell és szenvedni. Nincs a munkásnak más választása. 
Szép volna, nagyon szép, ha most azt mondaná a doktor úrnak: nem! 
De mi haszna mondaná? A doktor úr kerítene valakit, aki mégis
csak megcsinálja. Van még egy nyomda a városban, a papoké, ahol 
a papok újságját nyomját. Ha Béla bácsi sem dolgozna, akkor a dok
tor úr onnan hozna kéziszedőt, mégis úgy kellene történnie minden
nek, ahogyan ő akarja.

Késő este, amikor kijöttek a nyomdából, Zsófi azt mondta Bözsi 
néninek:

- Én elmegyek a temetésre.
Bözsi néni csak nézett maga elé.
- Be se jövök holnap, csak a temetés után - folytatta Zsófi. - 

Nem bánom, akármi lesz is velem. Reggel kihordom az újságot, meg
teszek mindent, de a temetésre elmegyek!

- Menj - mondta Bözsi néni akkor csöndesen. - Neked el kell 
menned. Majd én tartom a hátam.

Megsimogatta Zsófit, aztán elváltak.
Otthon nagy újság várta ezen az estén Zsófit.
Ilonka elment, Anti is elment. Józsi üzent, egy rácvári asszony 

volt itt. Anti csak elkísérte Ilonkát, de az is lehet, hogy ott marad. 
Józsiék talán szereznek neki is munkát. Idegen néven fognak élni ott.

4 1 4



Üres a ház. Laci sincs már itt. Az édesanyja kijött a kórházból, 
együtt mentek haza. Miért, hát meggyógyult az édesanyja? Dehogyis 
gyógyult meg, csak nem volt már maradása. Most, hogy a nagyfia 
megjött, majd csak meglesznek valahogyan.

A mama egész este sírt. Hát hogyne sírna! Édesapa csak járkált, 
dörmögve mondogatta:

- Mi legalább megvagyunk... Élünk. Hányan vannak, akik sok
kal rosszabbul jártak...

- Holnap lesz Szabó elvtárs temetése - mondta akkor Zsófi. Hi
szen a mamáék ezt még nem is tudták. És a mama most újra csak 
sírt. Szabóékért.

Sokáig, nagyon sokáig égett a lámpa ezen az estén Jakabéknál. 
Minek is feküdjenek le? Aludni úgysem tudnának! Még az sem biz
tos, hogy Józsiék ott maradhatnak Rácváron. Hátha valaki besúgja 
őket, és akkor... Lehet, úgy fordul, Józsiéknak külföldre kell men
niük. Ha ugyan sikerül átszökniük a határon! És Ilonkának kará
csonyra gyereke lesz.

Karácsony! Mikor lesz az még? Hány csapás éri még őket addig? 
Szomorú volt a tavalyi karácsony is, de az idei még szomorúbbnak 
ígérkezik. Csak édesapa, csak ő hajtogatja: lesz még egyszer ünnep 
a világon! Ezt Vörösmarty írta. Zsófi ismeri „A vén cigány”-t. De 
édesapa ugyan honnan ismeri? Honnan veszi mindig újra és újra a 
bizakodást?

Hogy ő holnap elmegy újságot kihordani, Zsófi meg sem mondta. 
Mert hátha nem engednék, hiszen ő most az egyetlen gyerek oda
haza. De nemcsak emiatt hallgatott róla, hanem azért is, mert sehogy 
se tudta előhozni. Minek?

Éjfél is volt, mire a mamáék bementek a szobába. Zsófi most új
ból egyedül alszik idekint a konyhában.

Megmosdott szépen, hiszen őneki három órakor fel kell kelnie, 
hogy négy órára beérjen. Az órát nem merte felhúzni, mert akkor 
felébred a mama is. Inkább el se alszik, átvirrasztja ezt a három 
órát. Tizenhárom éves lesz a tavaszon, és nem ez az első éjszaka, 
amit átvirraszt.

Az első a forradalom éjszakája volt, amikor egész éjjel a nyomdá
ban voltak, és utána hajnalban jött haza az első villamossal. És még 
aznap kiment Józsival és Ilonkával Bányatelepre is.
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Úgyis van miről gondolkodnia, van miért virrasztania. De sokan 
is virraszthatnak mostanában! Irmus sem alszik, aligha alszik, hi
szen holnap temetik az édesapját. Nem alszik Irma néni. Majdnem 
biztos, hogy Józsiék is virrasztanak, arra bent a hegyek között, ab
ban a kis bányászfaluban. Virraszt Laci édesanyja, hiszen börtön
ben az ura. Valika édesanyja is virraszt, hiszen nem tudja, mi van 
a kislányával. Holnap azokhoz is elmegy. El ő. Reggel magával viszi 
a virágos fedelű füzetet.

Hallgatta az óra ketyegését, valahogy olyan gyorsan telt az idő, 
A szülei sem alszanak. Időnként hallja a gyufa sercegését. Édesapa 
cigarettára gyújt, a mama pedig dödögve porol vele érte. Drága, 
édes mama! Milyen jó, milyen szeretni való az a kicsit házsártos 
természete! Hogy az soha, semmiféle bajban nem hagyja el. Olyan 
jó hallgatni a veszekedését, erről tudjuk, hogy még mindig nem dőlt 
össze a világ.

Amikor már sok idő eltelt, akkor felkelt, odavitte az órát az ab
lakhoz, megnézte közelről. Holdfény volt odakint, jól lehetett látni. 
De akkor még csak háromnegyed kettő volt. Visszafeküdt. Egy ki
csit aztán el is szundított, ijedten, kalapáló szívvel riadt fel. Kiug
rott az ágyból. Hamar az órát! A hold lenyugodott közben, a csil
lagok fényénél nem látta, mennyit mutat. Kitapogatta a gyufát a 
sótartó tetején, meggyújtott egy szálat. Tíz perc hiányzott a három
ból. Lehet, hogy siet is az óra, majdnem biztos, de már mégsem mert 
visszafeküdni. Hátha megint elalszik.

Csendben öltözni kezdett.
De hiába vigyázott! A mama meghallotta annak az egy szál gyu

fának a sercegését, kibotorkált, megállt az ajtóban.
- Hát te?
- Nekem ma korán kell mennem...
- Korán? Hiszen még éjszaka van!
- Mindjárt megvirrad - védekezett egy kicsit gyámoltalanul Zsófi. 

Már belebújt a ruhájába, a haját bontogatta. - A doktor úr paran
csolta... Kihordom az újságot.

- Te?
- Nemcsak én... Leszünk ott tízen is - mondta vaktában Zsófi.
Igazában nem olyan nagy baj, hogy a mama felébredt. (Vagy ta

lán nem is aludt egy szemhunyást sem? ) Eszébe jutott, hogy úgy-
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sem mehetett volna el anélkül, hogy a mamának ne szóljon. Hiszen 
halálra ijed, ha reggel látja, hogy üres az ágya. De még jó, hogy 
korábban kelt fel a kelleténél is. Idő kellett ahhoz is, amíg a mama 
valahogy egyáltalán megértette, miről is van szó. Édesapa is kijött 
persze a nagy vitatkozásra.

A mama hallani sem akart arról, hogy elengedje! Nem és nem, 
ha mindjárt összedől a templomtorony, akkor se. Zsófi sírt. Hogy 
őneki pedig mennie kell, ha már elvállalta. Mert őt akkor a doktor 
úr biztosan kidobja. Délután el akar menni a temetésre is. Hát ho
gyan nézné el neki a doktor úr, ha most még az újságot kihordani 
sem menne?

Édesapa nem szólt semmit, csak felhúzta a bakancsát a fájós lá
bára, megmosta bajszos, borostás arcát, aztán így szólt azon a zengő 
hangján:

- Mit káricálsz, mama? Ha menni kell, hát menni kell. Majd én 
elmegyek vele.

Hűvös, borzongató már a hajnal, nagy-nagy csend borul az Óte
metőre. Sehol egy lélek. Zsófi nem szólt semmit, csak belekapaszko
dott az apja karjába.

- Korán van még, ne siess úgy. Az én lábom már több mint ti
zenkét éves - dörmögte édesapa.

Csakugyan! Édesapa erősen biceg.
- Napközben még csak megy valahogy - magyarázta kesernyés víg- 

sággal. - Hanem reggel! Amíg be nem melegszik! Este meg azért, 
mert elfáradnak az öreg lovak.

Ahogy a Búza térre befordultak, járőr csattogott szembe velük.
- Sztoj! - mondta a szerb katona, és levette a puskát a vállá

ról.
No de édesapa járt ám Szerbiában, tudott ő annyit, hogy meg

magyarázza: munkába mennek, az újságot kel! nekik kihordani.
A katonák bólogattak, aztán útjukra engedték őket.
A Bertalan utcában még sötét minden ház, csak a kiadóhivatal

ban égett a villany. A lapkihordók - összesen négyen - ott várakoz
tak. Csupa öregasszony, rossz lábú, csámpás, rongyos. Köszöntek ne
kik szépen, aztán Jakab János mindjárt szóba elegyedett velük. Hogy 
megtudakolja, itt hagyhatja-e köztük a lányát. Való-e az ilyen munka 
ilyen gyereknek?
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- Jobban, mint nekünk - felelte egy banya, és bogárszemével 
szemügyre vette Zsófit. - Csak helyén legyen az esze, mert ha rossz 
helyre teszi az újságot, akkor levonják ám az árát! Magát biztosan 
a Hiricsné helyett vették f e l . . .

Jó sokáig kellett várni, hát sok mindent megtudtak. Hogy az a 
Hiricsné nevezetű alig volt itt néhány hétig. Mihelyst a szerbek be
jöttek, megijedt, nem mert többet jönni az istenadta, pedig aki nem 
fél, annak nem lesz bántódása, ezt mindenki tudja. No meg aztán 
a szegény ember ne válogasson, úgyse tudja, hol éri utol a sors. Hát 
nem igaz? Ök négyen már évek óta hordják az újságot, ők már nem 
ijednek meg semmitől. Hiszen most nyár van, meg is virrad, mire el
indulnak a lapokkal. Hát aki most is fél, mi lesz azzal a télen? Ami
kor még hét órakor is sötét a város!

Édesapa elbúcsúzott, elment. Zsófi szorongó szívvel nézett utána. 
Talán minden reggel el akarja majd kísérni? Igaz, úgyis hajnalban 
kel mindig, de most Zsófi miatt még egy órával korábban kell elin
dulnia azzal a fájós, rossz lábával.

Csakugyan derengett, mire megkaDta az újságokat, és elindulha
tott. Ő kapta meg utoljára, mert Farkas úr, egy hangos beszédű, 
nagy bajuszú ember, ki is oktatta. Papirost adott neki, azon rajta 
voltak az utcák és a házszámok. Lelkére kötötte ötször is, hogy össze 
ne keverje. Azt is elmondta, legalább négyszer, hogy neki adták a 
legjobb körzetet, a belvárost. Becsülje meg magát!

A Zárda utcán kellett elindulnia, éppen a Zárda utcán. Talán 
Szamossyéknak is kell vinnie újságot? Nem, Szamossyék nem voltak 
a papiroson. Azok biztosan a másik újságot járatják, a papokét.

Nem volt már nagyon sötét, de egészen, egészen kihalt az utca. 
A lámpák még égnek, a hajnali szél lengeti őket, imbolyog a fé
nyük a kövezeten. Téli reggeleken, amikor misére sietett, sokszor 
még sötétebb volt a Zárda utca, de akkor a lányok cipője kopogott 
benne, sok-sok lány sok-sok cipője. Most olyan furcsa, hogy csak a 
saját lépéseit hallja.

Következett a Kanonok utca. Itt csupa magas rangú pap lakik. 
Itt ugyan ki járatja a doktor úr újságát? Járatják többen is, bizto
san kíváncsiságból, hogy ugyan mit ír a polgári újság. No hiszen ol
vashatják... Az se különb a sajátjuknál. Nincs már újság, ami az 
igazat írná. Ma temetik Szabó Kázmért.
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Itt egy nagy tölgyfa kapu, billegő fogú kis nyílás van rajta. Biz
tosan ott kell bedobni az újságot. Ott ám! Alighogy bedobta, egy 
kis púpos asszony jött vele szemközt, az is újságokat hozott, a pa
pok újságát. Jól megnézte Zsófit, az is őt, aztán Zsófi köszönt is neki: 
jó reggelt! Hiszen azért, hogy a papok újságát hordja, még jó asszony 
lehet. Szegény kis púpos asszony.

De amaz nem fogadta a köszönését, csak rányitotta Zsófira hideg, 
nyirkos szemét, és ment tovább. Háromszor annyi újságot cipelt, mint 
Zsófi. A papok újságának több az előfizetője.

Ment tovább. Át kellett mennie a sétatéren is. Itt újból találko
zott egy járőrrel. Éppen a székesegyház előtt. Szuronyukon megvil
lant a vékony fény, de Zsófi csak ment, ment velük szemközt. Nem 
szóltak, nem állították meg. Látják nála az újságot. Talán sajnálják 
is. Hadd sajnálják!

Innen, a sétatérről odalátni a polgári iskolára, az ő régi iskolájára. 
Most kezdenek fölfényleni az emeleti ablakok. Egyszer, nem is olyan 
légen, ő volt ebben az iskolában a legjobb tanuló. Megmondhatná 
akárki. Mégis, őt kicsapták, a többiek pedig, akik közel se szerették 
úgy a tanulást, azok most is idejárnak. Még talán Kék Ibi is idejár 
megint, Csak ő és Irmus... ők nem járhatnak ide.

Odaért a Gesztenye térre. Itt laknak Irmusék. De hiszen rajta is
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a nevük a papiroson! Doktor Szabó Kázmér... Miért ne? Termé
szetes! Szabó Kázmért még el sem temették. Egy héttel ezelőtt még 
ő volt a főszerkesztő. Persze hogy jár neki az újság, hogyne járna! 
Még nem törölték a nevét a papirosról. Még nem!

Becsengetett a kapun; ebben a házban sokan laknak, másoknak 
is visz újságot, ilyen helyen be kell csengetnie. Megmondta Farkas 
úr. Kapupénzt nem kell fizetnie.

Várnia kellett a házmesterre, hát várt. Most már olyan világos 
volt, hogy el tudta olvasni a vezércikk címének kövér betűit: "Jön 

az ősz” Könnyű, hiszen emlékszik rá, kívülről is tudja. A többi 
cikkre is emlékszik, mindegyikre.

Fordított egyet az összehajtott újságon, aztán egy kicsit, rövidet 
kiáltott.

Az első oldal alján ott volt a gyászjelentés. Fekete keretben.
„Megrendülten tudatjuk, hogy doktor Szabó Kázmér... Teme

tése 1919. augusztus 7-én, délután három órakor. ”
Hát ez hogyan lehetséges?
Béla bácsi!
Ö, aki olyan görnyedten és megalázottan kullogott oda a szedő

szekrény mellé, amikor a doktor úr ráparancsolt.
De hát hogyan hagyhatta ezt a doktor úr? Vagy... nem tudott 

róla? Betördelték a lapot, elkészítették a levonatokat... Minden 
rendben volt. Utána viszik az öntödébe. Égy, csakis egy dolog tör
ténhetett. Béla bácsi az utolsó pillanatban tette be a gyászjelentést. 
Csak ő tehette bele, és csak az utolsó pillanatban. És senki nem 
vette észre, senki! Biztosan egy hirdetés volt azon a helyen. Talán 
egy rőfös vagy egy cipőkereskedö hirdetése... Azt gyorsan kivette, 
és betette a helyére a gyászjelentést.

Sőt. Kijött a házmesterné, és idegenkedve, gyanakodva kérdezte, 
hogy mit akar. Nem ismerte meg. Zsófi mutatta az újságokat. Akkor 
a házmesterné mégis beeresztette. És amikor az udvaron mentek, 
megkérdezte tőle:

- Nem szokott maga azelőtt idejárni, Szabóékhoz?
- De szoktam - felelte Zsófi.
A házmesterné megkérdezhette volna tőle azt is, hogy miért sír. 

De nem kérdezte. Csak olyan furcsán nézett rá. Megvárta, míg a 
kilincsekre ráteszi az újságokat, aztán újból kiengedte a kapun.
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- A megszállás miatt csak később van kapunyitás - magyarázta, 
ahogy Zsófi kilépett. És barátságosabb volt a hangja.

Irmus, ha reggel kijön az újságért, ott találja benne a gyászjelen
tést. És nem is tudja, hogy azt az újságot ő, Zsófi tette oda!

Most már gyorsabban, könnyebben járt. Most már szívesebben 
vitte az újságot. Megtudják belőle az emberek, hogy megrendülten 
gyászoljuk Szabó Kázmér elvtársat, lapszerkesztőt és gimnáziumi 
tanárt, akit ma három órakor temetnek el. És vele együtt eltemet
nek annyi szépet és jót, annyi nagyszerűt!

Van olyan utca, jó meredek, amit egyetlen újság kedvéért kellett 
megmásznia. Egy cipész lakik ott, bizonyos Salamon. A műhely mö
gött lehet a lakása is. Az újságot a lepántolt, rozoga műhelyajtóra 
tette, belehúzta a nagy, rozsdás lakatba, ami rajta függött, óvatosan, 
hogy el ne szakadjon.

A Pirók utcában egy varrónő járatja a lapot. Már ébren volt, ami
kor Zsófi odaért a ház elé, nyitva az ablaka, kattog a varrógépe. 
Zsófi odalépett az ablakhoz, odatette be az újságot. A varrónő föl
kelt a gép mellől - sápadt, öreg nő, egy kicsit Bözsi nénihez ha
sonlít.

- Jó reggelt - köszönt neki Zsófi.
- Jó reggelt - mondta a varrónő. És mindjárt kinyitotta az új

ságot. Mintha keresne valamit benne. Mindennap keresi benne az 
igazságot.

Sok-sok utcát bejárt, mire egészen kivilágosodott. Munkába igyek
vő emberekkel találkozott. Egy szívbajos öreg szatócs már kinyitotta 
a boltját, mire odaért hozzá. Az még beszélgetni is akart vele. Hogy 
most ő hozza-e majd mindennap az újságot? Hány éves? Ki az apja? 
Nem fél-e ilyen korán reggel az utcán?

Járt egy kocsigyártó műhely hatalmas udvarán, járt a városi kór
házban is, ott a gondnok járatja. Muskátli van az ablakában, és az a 
muskátlis ablak egy régi török templomocskára néz. Karcsú minaret 
is van a templom mellett, sok száz éve áll itt a kórház udva
rán.

Falusi kocsik zörögtek a Barát utcán, mire minden újságot kihor
dott. Égett a szeme, lüktetett a halántéka. Hiszen semmit nem aludt 
az éjjel! Mindegy.

Visszament a sétatérre, leült egy padra, elővette a virágos vá-
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szonba kötött könyvecskét, megnézte a címeket. Bizony, Valikáék 
Bányatelepen laknak. Még oda is ki kell mennie. És még öt másik 
helyre.

Hiszen meglehet, hogy Laci már szólt a bányatelepieknek. De nem 
biztos. Nincs annak szegénynek most arra feje! Elég annak a magáé. 
És a címek sincsenek nála.

Akármilyen fáradt, ennek meg kell lennie.
Még egy kicsit üldögélt, aztán csak elindult. Sántikálva, akárcsak 

édesapa, amikor reggel felkel. De később már nem érezte annyira 
a fáradtságot. Nem is baj, ma nem baj. Ma temetik Szabó Kázmért. 
Mit is csinálna, ha nem volna ennyi dolga? Hadd legyen ma nehéz, 
nagyon nehéz napja. Irmus most biztosan otthon ül a kis lakásban. 
Borzasztó... És ha neki kétszer annyit kellene is járnia, hol van 
az még mindig attól, amit ma Irmusnak kell szenvednie!

Ahova betért, mindenütt marasztalták. Valikáék legjobban. Ezer
félét kérdeztek tőle, de ő csak kevésre tudott felelni. Mindenütt 
otthagyta Magda néni címét. Hogy írjanak. Biztosan Magda néni is 
fog írni, ha jön posta odaátról.

Amikor kint járt Bányatelepen, Kék Ibire is gondolt. Hogy be 
kéne térnie hozzájuk. De nem, nem volt ereje hozzá. Mert akkor 
megint mindent el kellene mondania.

Kék Ibivel mégis találkozott ezen a napon. Kint a temetésen.
Déli egy órakor, Bányatelepről hazajövet, hazament egy kicsit 

az Ótemető utcába. Nem volt otthon senki. Csak megmosdott, lesi
mította a haját, kitisztította a cipőjét, máris indult. Messze van ám 
a temető! Lent a város alatt, a síkságon, a vásártéren is túl. Arra
felé van a bőrgyár is, ahol Anti dolgozott.

Ahogy belépett a nagy, nyitott temetőkapun, mindjárt meglátta 
Kék Ibit. Az édesapjával állt ott meg még néhány bányásszal.

- Szerbusz - mondta Ibi, és nyújtotta a kezét. - Bejöttünk ám 
sokan Bányatelepről. Olvastuk az újságban. Gondoltam, én is eljö
vök. Irmus velünk járt, igaz?

- Igaz - mondta Zsófi.
A nagy csarnok elől most indult éppen egy üveges, fekete halot- 

tashintó. A lovakon fekete csótár. De ez még nem Szabó Kázmér 
temetése. Még fél három sincs, és ezzel a kocsival pap is megy.

Szabó, elvtárs koporsója még ott van a ravatalon. Meg lehet is-
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merni, hogy melyik az, mert diákok álldogálnak körülötte. A csa
lád még nincsen itt, de néhány diák már eljött, ők is olvasták az 
újságban a gyászjelentést.

Ismerős diákok, nagyok, hatodikosok, hetedikesek, és olyanok is 
vannak közöttük, akik tavaly már a nyolcadikat is elvégezték. Zsófi 
névről nem, de arcról majdnem mindegyiket ismeri. Szabó Kázmér 
tanította őket magyar irodalomra.

Koszorút is hoztak a diákok, csupa piros virágból. Odatették a 
koporsó lábához. Szalag van rajta s arany felírás: „A tanítványok. "

Csak ennyi.

Zsófi egy darabig Ibiékkcl, vagyis a bányatelepiekkel álldogált. 
Nem nagyon közel a koporsóhoz, oda majd a hozzátartozók állnak 
és a legközelebbi jó barátok. Ibike édesapja például sohasem látta 
Szabó elvtársat. Csak hírből ismeri, az újságból, a többiektől. Azok, 
akik jobban ismerték, mind bujdosásban vannak most, vagy börtön
ben ülnek, mint Novák is, Laci apja.

- Abból csak nem lehet bajunk, hogy eljöttünk - mondta egy 
alacsony, rossz szemű, nagyon törődött ember a bányászok közül. - 
Azt már csak nem tilthatja meg senki, hogy temetésre járjunk!

- Hát ha már ez is baj, akkor elvitte az ördög az egészet - je
gyezte meg Kék bácsi.

Jöttek, egyre jöttek az emberek. A legtöbbjüket Zsófi nem ismerte. 
Jöttek még diákok is, kettesével-hármasával. Aztán egyszerre csak 
a mama bukkant fel az emberek között. Hozta a szatyrot is magá
val, még otthon se volt, a malmoséktól jöhetett egyenesen. Nézelő
dött, forgolódott, Zsófit kereste. De Zsófi előbb meglátta őt, oda
szaladt hozzá, megcsókolta jobbról-balról, annyira meghatotta, hogy 
a mama is eljött.

Zsófi odavitte a mamát Kék bácsiék csoportjához.
- Apád még nincs itt? - kérdezte a mama. Alighogy kimondta, 

jött az is, nem is egyedül, hanem két másik emberrel. Azok közül az 
egyik vasutasruhában volt.

Mindig sűrűbben és sűrűbben jöttek. Nemcsak gyalog, fiákeren is, 
jól öltözött, idős emberek. Édesapa némelyiket ismerte: ez egy orvos
doktor, ez meg könyvkereskedő... Most látszik csak meg, hogy 
mennyien ismerték és szerették Szabó tanárt!

Fiákeren érkezett Vadady igazgató úr is, Szecsei és Kőhegyi tanár



urakkal. Mégiscsak eljött? Hát Bors tanár úr hol van? Zsófi őt még 
nem látta. De biztosan jön ő is, biztosan. Hiszen, most látja csak, 
Asztalos tornatanár is eljött meg Petz tanár úr is, ott állnak a diákok 
között, levett kalappal, észre sem vette, amikor érkeztek. Egymagá
ban álldogál a szomorú szemű szerkesztő. A szerkesztőségből csak 
ő jött el egyedül? Most, most jönnek a nyomdaiak... Bözsi néni is! 
Bözsi néni, Béla bácsi és Csikós néni, a takarítónő. Aztán Feri is 
megérkezett. Aki a gyászjelentést kiszedte. Külön jött, de mindjárt 
odament a többiekhez.

Sokan voltak már, ők nem is látták Zsófit. Nem is álltak nagyon 
közel hozzájuk. Zsófi nem mehetett oda hozzájuk, hogy megkérdezze: 
elengedte-e őket a doktor úr, vagy csak úgy, engedély nélkül jöttek?

Ekkor megint begördült egy kopott fiáker, és abból Irma néni, 
Irmus, egy ismeretlen öreg hölgy meg Bors tanár úr szállt ki. Mind
annyian feketében. Az öreg hölgy biztosan Szabó tanár édes
anyja.

Drága jó Bors tanár úr! Értük ment biztosan, talán ő vitte a 
fiákert.

Még jöttek, még és még.
- Milyen nagy temetés! - suttogta a mama Zsófi fülébe, tisztelet

tel, áhítattal, fájdalmas büszkeséggel.
Édesapa is meghallotta, bólogatott.
- Szép napokat, nagy időket temetünk el vele...
Aztán egyszerre csak két fáklya lobogott fel ott a dísztelen ko

porsó mellett. A diákok gyújtották. Szecsei tanár úr lépett a kopor
sóhoz, és megszólalt:

- Drága barátunk! Búcsúzunk tőled, kimondhatatlan fájdalommal. 
A te szíved mindig a hazáért, az egész emberiségért dobogott. Most 
megállt ez a szív. Életed virágában terített le a halál, kiütötte ke
zedből a tollat, amellyel mindig az igazságért, az emberekért harcol
tál. Pályatársaid és tanítványaid forró szeretető kísér el utolsó uta
don. Emlékedet mindig megőrizzük iskolánk falai között... És a 
szívünkben... Gondját viseljük öreg édesanyádnak, özvegyednek és 
árva leánykádnak...

Könnyezett, elakadt a hangja.
Az édesanya, az özvegy és az árva, szorosan egymáshoz simulva, 

néma zokogással álltak a ravatal fejénél. Zsófi ráborult a saját édes-

424



anyja vállára, ott zokogott. Édesapa bütykös öklével törölt ki egy 
könnycseppet a szeme sarkából. Sokan, nagyon sokan sírtak.

Sírtak akkor is, amikor a nagydiákok vállukra vették a koporsót, 
és elindultak vele a temető homokos útján. Ezzel a csöndes sírás
sal kísérte sírjához Szabó tanárt sok száz ember.

Amikor a sírhoz értek, a diákok letették a koporsót. De még nem 
engedték le a földbe. Még több diák lépett oda, félkörben körül
vették a sírt, énekelni kezdtek. Latinul énekeltek, valami nagyon 
szépet és szomorút. De még ennél is szebb volt, ami ezután történt. 
Amikor az éneknek vége volt, a diákok közül előlépett egy; szép, 
magas, karcsú fiú volt, lobogó szemű, fekete. Ingének fehér gallér
ját kihajtva viselte.

- Drága tanárunk! - szólalt meg tiszta, bátor, erős hangon. - 
Hadd búcsúzzunk tőled legkedvesebb verseddel, Vörösmarty Mi
hály „Előszó” című versével.

És szavalni kezdett:

Midőn ezt írtam, tiszta volt az. ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya: 
küzdött a kéz, a szellem működött, 
lángolt a gondos ész. a szív remélt, 
s a béke izzadt homlokát törölvén 
meghozni készült a legszebb jutalmat, 
az emberüdvöt, melyért fáradott.

Zsófi nem ismerte, sohasem hallotta ezt a költeményt. Ezt biztosan 
akkor írta Vörösmarty, amikor leverték az 1848-as szabadságharcot. 
Amikor azt leverték. És ez a fiú most azért mondja:

A föld megőszült;
nem hajszálanként, mint a boldog ember, 
egyszerre őszült az meg, mint az isten, 
ki megteremtvén a világot, embert, 
a félig istent, félig állatot, 
elborzadott a zordon mű felett 
és bánatában ősz lett és öreg.
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Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, 
s az agg föld tán vendéghajat veszen, 
virágok bársonyába öltözik. 
Üvegszemén a fagy fölengcdend, 
s illattal elkendőzött arcain 
jókedvet és ifjúságot hazud: 
kérdjétek akkor azt a vén kacért, 
hová tévé boldogtalan fiait?

Némán állt a sok-sok ember. Hallgatták, hogyan zuhog a föld a 
leeresztett koporsóra.

Eltemették doktor Szabó Kázmért. A gimnáziumi tanárt, a főszer
kesztőt, az elvtársat.

Már betemették a sírt. Magasan áll rajta a sárgás nyári föld. Rá
tették a koszorút is, a diákok piros koszorúját. Szalagján ragyognak 
a betűk: „A tanítványok!"

Az emberek csak álltak, nem indultak. Hiszen mindenki, aki ide 
eljött, tanítvány.

Valamit mindenki tanult Szabó tanártól. Nehéz, nagyon nehéz 
ezt a sírt itt hagyni.

És akkor, elsőnek, maga Irmus mozdult meg. Az égő szemű, fekete 
ruhás kislány, Szabó tanár lánya, vér a véréből, lélek a leikéből. Fel
emelte a fejét, megérintette édesanyja karját. Irma néni is felnézett. 
Két oldalt karonfogták az öreg hölgyet, a nagyanyát, aki valaha éle
tet adott annak, akit most eltemettek. Elindultak lassan, és a sok
sok emberből mély sóhajtás szakadt fel.

Nem, nem ültek a fiákerbe, amellyel jöttek. Gyalog indultak a te
mető kapuja felé, és a sok-sok ember utánuk. Együtt maradtak te
hát valamennyien. Elöl a három fekete ruhás nő, utánuk a néma 
tömeg, levett kalappal. Széles az út, és a város felé emelkedik. Úgy 
vonul a menet, akár valami hangtalan tüntetés.

Zsófiék utoljára maradtak.
Az emberek megálltak az út szálén, úgy nézték őket, és levették 

kalapjukat. A bőrgyárból most jöttek ki a munkások. A falusi sze
kerek, amelyek most kocogtak hazafelé a városból, félreálltak az 
útból. A parasztok felálltak a bakon. Pedig név szerint nem is tud-
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hatták, kit temettek. Név szerint nem, de azt igen, hogy nagy ember 
volt, igaz ember, akit sokan szerettek.

A fiákerok lépésben hajtottak utánuk. A kocsisok is levett kalap
pal.

Zsófi fölemelte a fejét. Homályos volt a szeme a könnyektől.
Őt valaha arra tanították, hogy a halottak feltámadnak. Ebben 

már nem hitt. Nem, a halottak elporladnak a földben, a sírok sok
sok év múlva besüppednek. Szabó tanárt soha senki nem látja többé.

De itt mennek tanítványai, sok-sok száz ember. Egyik többet ta
nult tőle, a másik kevesebbet. De mindenki, mindenki visz valamit 
a szivében, ami tőle való.

Jakab Zsófit arra tanította:
„Az ember erős és hatalmas... Okos és jó... Nem igaz, hogy 

nem lehet segíteni rajta! ”
Felnézett az édesapjára. Szeretett volna bocsánatot kérni tőle, 

amiért tegnapelőtt... még nem hitt a szavában. Hogy kételkedett 
benne. De csak annyit mondott:

- Én még tizenhárom éves sem vagyok...
Édesapa megértette és megsimogatta.




