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1.kBÚCSÚZÁS
Reggelkötkóraktájbank�ürtszókharsantkfelkazkuradalom
istállójána�kudvarán.
Akfülsértõénkélesk�ürtszókso�-so�kaprókhangfoszlány-
raksza�adozott,kvégignyújtózottkakgyümölcsöskbarac�fái
�özött,k�irepültkakpusztaksztyeppre,keljutottkaktengerig,
éskhosszan,kbánatosankvisszhangzottkaktengerpartkszi�lái
�özött.
Elhangzottkazkelsõkjelkakposta�ocsikindulására.
Mindenne�kvége.kElér�ezettkakbúcsúzásk�eserûkperce.
Tulajdon�éppenknemkiskvoltk�itõlkbúcsúzni.kAmúgykis
�evesenknyaralta�kezenkakvidé�en,kskazo�kiskmegijedte�
azkeseménye�tõl,khazaszállingózta�,kelutazta�kmégka
nyárk�özepén.
Aknyaraló�k�özülkmárkcsa�kegykodesszaiktanárkésk�ét
�isfiakmaradtkitt:kBacsejktanár,kaknyolckéskfélkéveskPetya
megkaknégyéveskPavli�.kMakõ�kiskelutazna�.
Ne�i�kszóltkak�ürt,kne�i�kvezetté�k�ikazkistállóbólka
�étkhatalmas,khollófe�etekparipát.
,kPetyakjóvalkak�ürtszókelõttkébredt.kNyugtalanulkaludt,
madárcsiripeléskébresztettekfel.kFelöltözött,k�imentkakle-
vegõre.
Hûvöskárnyé�kborítottakak�ertet,kaksztyeppét,kazkud-
vart.kAktengerbõlkmárkfelbu��antkaknap,kdekakpartkma-
gaskszi�láikmégkelfogtá�ksugarait.
Petyakvárosikünneplõkruhájátkvettekfel,kamelyetkaknyá-
ronkalaposank�inõtt.kSötét�é�kmatrózblúz,kakgallérján
fehérkkkzsinórral,kkkrövidnadrág,kkkhosszúkkkpamutharisnya,
gomboskcipõ,kszélesk�arimájú,k�ere�kszalma�alapkvolt
rajta.
Fázósankösszehúztakmagát,kfel-alákjár�ált,klassúklép-
te��elkbejártakazkuradalmat,khogykelbúcsúzzonkminden
helytõl,kmindenk�iskzugtól,kaholkolyk�ellemesenktöltötte
aknyarat.
Egészknyáronkfélmeztelenülkszaladgált.kBarnáraksültka
napon,kmintkegykindián,kmegtanultkmezítlábkjárnikaktar-
lón,knapontakháromszorkfürdöttkaktengerben.kAktenger-
partonktetõtõlktalpigkbemázoltakmagátkvöröskagyaggal,
mellérekmintá�atk�arcolt,késkígykvalóbankolyanklett,
mintkegykrézbõrû,kfõlegkhaküstö�ébektûztekakpartikszi�-
lá�k�özöttkfész�elõ,kmesébekillõkszépkmadara�k�é�ktol-
lat.
Skmostkakbõséges,knagykszabadságkutánkmilyenkrossz
szû�kgyapjúblúztkviselni,k�ényelmetlenkcipõben,kszúrós
harisnyábankjárni,knagykszalma�alapotkhordani,kamely-
ne�kgumijakazkemberkfülétkdörzsöli,késktor�átkszorítja!
Levettek�alapját,késkakválláraka�asztotta.kAkszalma�a-
lapkúgyklötyögöttkakhátán,kmintkvalamiküresk�osár.
Kétk�övérk�acsaktotyogottkelkmellettekvidámkhápogás-
sal.kAk�acsá�kmegvetõenkpillantotta�kakfelöltözöttk�is-
fiúra,kmintkvalamikismeretlenkidegenre,késkátbújta�ka
�erítéskalatt.
Mikvoltkezk-ktüntetés,kvagykvalóbanknemkismerté�
megkak�acsá�?kSzívekösszeszorultkbánatában,kmajdnem
elsírtakmagát.



Mostkmárkteljesenkidegenne�kéreztekmagátkezenkaksi-
vár,khûvöskhajnalon.kMégkaknagykgödörkiskak�ertksar�á-
bank-kazkaknagyszerû,kmélykgödör,kmelyne�kfene�énkoly
tito�zatoskéskérde�feszítõkvoltknyíltktûzönk�rumplitksüt-
nik-,kmégkezkakgödörkiskolyank�ülönös,kolyankidegen
volt.
Aknapkmindkmagasabbrakemel�edett.
Bárkak�ertetkéskazkudvartkmégkárnyé�kfedte,kak�orai
napsugara�kmárkhidegen,kcsillogókaranyfénnyelkvontá�
bekaknádfödeleskcsõsz�unyhóktetejénksorbakra�ottkrózsa-
színû,ksárga,klilaktö�ö�et.
Azkálmosk�épûksza�ácsnõ,k�oc�áskházíszõtteskszo�nyá-
ban,kfe�ete-pirosk�eresztöltése��elk�ivarrottkvászonmel-
lényben,k�ócoskhajábaktûzöttkvasfésûvel,kak�üszöbkelõtt
aktegnapikhamutk�apartak�ikakszamovárból.
Petyakmegálltkelõtte,knézegette,khogyanktáncolkaz
üveggyöngysorkaksza�ácsnõkráncosknya�án.
-kkElutazto�?k-k�érdeztekazkasszonykegyk�edvûén.
-kkUtazun�k-kfeleltekak�isfiúkremegõkhangon.
-kkNo,kszerencséskutat!
Aksza�ácsnõkodalépettkakvizeshordóhoz,k�ezétkbecsa-
vartakak�oc�áskszo�nyájakszélébe,késk�iütöttekakdugót.
Vastagkvízsugárkszö�öttk�iknagykívbenkakhordóból.
Akföldönkgömbölyû,kcsillogókvízcseppe�kgurulta�kszét,
begöngyölté�kmagu�atkszür�ekporral.
Aksza�ácsnõkakvízsugárkalákállítottakakszamovárt.kA
szamovárkhal�anknyöszörgõit,kmígkmegknemkteltkfriss
vízzel.
Petyakirántksen�iksemkmutatottkegykszi�rányikrészvé-
tetksem.
Akjátszótéren,kakpázsiton,kaklugasban,kmindenütt
ugyanazkazkellenségeskcsönd,knémaságkfogadta,késksehol
sen�iknemkmutat�ozott.
Pedigknemkiskolyankrégenkmilyenkvidám,künnepikhan-
gulatkvoltkitt.kMennyikta�arosk�islány,khánykpaj�oskfiú!
Mennyikcsintalanság,kvesze�edés,kjáté�,kvere�edés,k�i-
bé�ülés,kcsó�késkbarátság!
Milyenknagyszerûkünnepségetkrendezettkakföldbirto-
�os,kRudolfkKarlovics,kfelesége,kLujzakFrancevnakszüle-
téseknapjání
Petyaksohasemkfogjakelfelejtenikaztkazkünnepséget.
Reggelkakbarac�fá�kalattkvirágo��alkdíszítettkóriási
asztaltkterítette�.kAzkasztalk�özepénka��orak�uglófkvolt,
mintkegykbici�li�eré�.
Akporcu�orralksûrûnkbehintett,kpompásksüteményre
harmincötkgyertyátkállította�,kezkjeleztekazkünnepelt
éveine�kszámát.
Mindenknyaralótkmeghívta�kakbarac�fá�kalá,kreggeli
teára.
Ugyancsa�künnepélyesenkteltkelkazkegészknap.
Skazkünnepélyesenk�ezdõdõknapkugyanúgykfolytató-
dott,kestekpedigkgyerme�jelmezbállal,kzenévelkésktûzi-
játé��alkfejezõdöttkbe.
Mindenkgyere�kjókelõrekel�észítettkjelmezbeköltözött.
Ak�islányo�ksellõ�,ktündére�klette�,kcigánylányna�köl-
tözte�,kakfiú�kpedigkindián-,krabló-,k�ínaikmandarin-
vagykmatrózjelmeztköltötte�.kMindegyi�ne�kgyönyörû,
csillogó,ktar�abar�akpapírjkelmezekvolt.
Suhogta�kakselyempapírbólk�észültkszo�nyács�á�kés
�öpenye�,kdrótszára�onkhintázta�kakmûvirágo�,khosszan



�ígyózottkakszerpentinkso�színûkszalagja.
Dekaklegszebbkjelmezk-khátkezkcsa�ktermészetes!k-
Petyáékvolt.kApjaksajátk�ezévelk�észítette,k�étkállóknap
bíbelõdöttkvelek-k�özbenkmégkakcsíptetõjekiskleesettkné-
hányszorkazkorráról.kFeldöntöttekakgumiarábi�umot,ksza-
�áilábakdünnyögvekszörnyûkát�o�atk�üldöttkak"szamár-
ság"krendezõine�kcímére,késkáltalábankmindenféle�ép-
penk�ifejeztekutálatátkezzelkazk"ostobakötlettel"k�apcso-
latban.
Természetesenkcsa�kravasz�odott.kEgészkegyszerûen
attólkfélt,khogykakjelmezknemksi�erül,késkõkszégyenben
marad.kRettentõenkigye�ezett.kSkakjelmezk-ka�ár�i
a�ármitkmondk-knagyszerûenksi�erült!
Valódiklovagpáncélkvoltkezkakragyogókjelmez,kmûvé-
sziesenkdrótvázrakragasztottkarany-késkezüstpapírbólk�é-
szült.kAkpompás,ktollaskforgóvalkdíszítettksisa�otkWalter
Scottklovagjaikiskbátrankviselhetté�kvolna.kAksisa�kros-
télyátklekisklehetettkereszteni.
Mindezkolyankgyönyörûkvolt,khogykZojakmellékállítot-
tá�kpárna�.kAk�iskZojakrózsaszínûktündérkjelmezébenka
legszebbk�islánykvoltkaknyaraló�k�özött.
Kartk�arbaköltvekjártá�k�örülkak�ínaiklampiono��al
díszítettk�ertet.kAktito�zatoskfélhomálybankholkitt,khol
ottk�igyúlókpiros,kzöld,k�é�kra�étá�kragyogókfénnyel
árasztottá�kelkak�ertkfáitkéskbo�rait.
Aklugasbankgyertyafénynélkvacsorázta�kakfelnõtte�.
Azkéjjelikpillangó�kva�onkröpdöste�,kegyenesenkakgyer-
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tyá�klángjába,késkmegperzseltkszárnya��alkhullotta�kaz
asztalra.
Négykra�étakröpültkfelksisteregvekaktûzijáté�kfüstjé-
bõl,késkelfáradva,knehéz�esenk�úszottkfelfelékak�özeli
hegyen.
Ámdekholdkiskvankazkégen.kEzkcsa�ka��orkderültk�i,
mi�orkPetyakéskZojakegyszerrekcsa�kak�ertkmélyén,ka
legsûrûbbkbo�ro�k�özöttktaláltakmagát.kAkragyogókhold-
sugara�káthatolta�kakfá�klombjain,kakbo�ro�kágaik�özött.
Akcsodálatoskholdfénybenk�é�esenkragyogottkak�islány
szemekfehérje.kUgyanolyank�é�esenkcsillogottkazköreg
barac�fakalattkak�ádbanksötétlõkvíztü�ör,kvalamikjáté�
hajkócs�akúsz�áltkrajta.
Ittkak�isfiúkéskak�islánykazutánkegészenkváratlanul
összecsó�olózott.kEzkazkártatlankcsó�kannyirakzavarba
hoztakmind�ettõjü�et,khogykhangosanksi�oltozvakfutás-
na�keredte�,késkaddigkszaladta�,kamígkakhátsókudvarra
nemkérte�.kAkbérese�késkakzsellére�kmulatta�kitt,ka�i�ka
háziasszonytkjötte�kfel�öszönteni.
Akgazdaságikcseléde�k�onyhájábólk�ihoztá�kazkudvar-
rakakhosszúkdesz�aasztalt.kAzkasztalonkegykhordóksör,k�ét
nagyküvegkbor,kegyktálksültkhalkéskfehérk�alácskállt.kA
részegksza�ácsnékfodroskszaténblúzbankálltkazkasztal
mellett,kharagosk�éppelkosztottkakmulatozókzsellére�ne�
egy-egykporciókhalat,késkteletöltöttek�orsóju�at.kAkhar-
moni�ásk�igomboltakingeknya�át,kszétterpesztettklábbal
hintázottkakszé�en,késkvidámankhúztakaklihegõkharmoni-
�át.k'
Kétkhosszúklegényk�özömböskarccal,kössze�apasz�odva
jártakakpol�át.kNéhánykbéreslánykösszeölel�ezvekálldo-
gált.kVadonatújk�endõkvoltkakvállu�on,kszû�k�ecs�ebõr
bocs�orkaklábu�on,kskarcu�atk-khogykszépkpiros,knokmeg



�acérabbklegyenk-k�i�enté�kparadicsomlével.
RudolfkKarlovicskéskLujzakFrancevnakrémültenkmene-
�ültkegykráju�ktámadókbéreskelõl.
Akbéreskteljesenkrészegkvolt.kNéhányanklefogtá�,kde
�itéptekmagátk�ezü�bõl.kValamiklékfolytkazkorrábólk�et-
téhasítottkünneplõkingére.kRettenetesenk�árom�odott.
Üvöltött,kszintekelfulladtkebbenkakdühödt,kvadküvöltés-
ben.kCsi�orgókfoggalkordította:
-kkHáromkéskfélkrubeltkfizetsz,kénkmegk�étkhónapig
dolgoztamklátástólkva�ulásig!kHej,kteklel�etlen!kEressze-
te�kodakakgazemberhez!kLegyete�kemberségese�,kenged-
jete�khozzá:khaddkszorítsamk�ikbelõlekakszuszt!kAdjato�
gyufát,keresszete�kakszalmához:kmajdkado�kénkne�i�kszü-
letésnapiktûzijáté�ot!kHej,kGrisakKotovsz�ij*k�énekide,
tekféreg!...
Akholdsugárkmegcsillantkvérbenkforgókszemében.
-¦kNonono...k-kmorogtakakgazda,késkvisszahúzódott.k-
Vigyázz,kGavrila,kin�ábbkhallgass,kazkilyenkszava�ért
mégkfelkiska�aszthatna�!
-kkRajta!kA�asztasskfel!k-k�iáltoztakelfulladvakakbéres.
-kkkHátkkkmiértkkknemkkka�asztatszkkkfel?kkkNe,kkkigyálkkkvért!
Igyál!...
Olyankszörnyû,kolyankérthetetlenkvoltkezkakjelenet,kés
fõlegkannyirakelütöttkettõlkakcsodálatoskünnepségtõl,
hogykakgyere�e�krémültenkfutotta�kvissza,kegyrek�iabál-
va,khogykGavrilakleka�arjakszúrnikRudolfkKarlovicsot,kés
felgyújtjakazkuradalmat.
Nehézkelmondani,khogykmilyenkzûrzavarktörtk�ikakma-
jorban.
Akszülõ�kszobáju�bakvitté�kgyerme�ei�et.kBezárta�
mindenkajtótkéskabla�ot,kmintkami�orkviharkvank�észü-
lõben.kCsuvja�ov,kakjárásikfõnö�,ka�iknéhányknapjakér-
�ezettkodakvendégségbe,kvégigmentkakjátszótéren,kleta-
postakak�ari�á�at,kfélrerugdostakaklabdá�atkéskak�ri�ett-
ütõ�et.
Kezében,klövésrek�észen,k�étcsövûkvadászpus�átkszo-
rongatott.
RudolfkKarlovicskhiábak�értekaknyaraló�at,khogyknyu-
godjana�kmeg.kHiábakbizonygatta,khogyksemmifélekve-
szélyksincs:kGavrilátkmeg�ötözté�,kbezártá�kakpincébe,kés
holnapkeljönkértekegykcsendõr.
*kGrigorijkKotovsz�ij,kak�ésõbbiklegendáskhírûkforradalmárka2
1905-1906.kévikparasztfel�elése�kismertkszervezõjekvolt.
10
Majdkegykéjsza�án,kvalaholkmesszekaksztyeppkfelett,
bíborvörösklettkazkég.kReggelkelterjedtkakhír,khogyka
szomszédoskuradalomkleégett.kAztkbeszélté�,khogykakbé-
rese�kgyújtottá�kfel.
AzkOdesszábólkér�ezõ�kelmondottá�,khogykakváros-
bankzavargáso�kvanna�.kAzkakhírkjárta,khogykégkak�í�ötõ-
híd.
Azkünnepkutánikhajnalonkegykcsendõrkér�ezett.kElvitte
magávalkGavrilát.kPetyakhajnalikfélálombankmégkhallot-
takiskakcsendõrktroj�ájána�kcsengõjét.
Aknyaraló�kelutazta�.
Akmajorkhamarosankegészenk�iürült.
Petyakmégkegykdarabigkottkálldogáltk�edvenckdézsája
mellett,kazköregkbarac�fakalatt,kskpálcájávalkcsap�odtaka
vizet.kDekhiába!kAkdézsakmárknemkvoltkakrégi,kakvízksem,
mégkazköregkbarac�faksem.



Körös-�örülkmindenkidegenklett,kmindenkelvesztette
régikvarázsát,kskvalahonnankakrégmúltkidõ�bõlknézett
visszakPetyára.
Hátkaktenger?kCsa�knemkfogkazkiskilyenkhidegenkésk�ö-
zömbösenkbúcsúzniktõle?
Petyakleszaladtkaktengerpartra.
2.kAkTENGER
Ak�elõknapkva�ítóanksütöttkakszemébe.kAkvégtelenkten-
gerk�ápráztatókmagnéziumfénnyelkégettkaknapsugara�
özönében.kAksztyeppkegyszerrekelváltkaktengertõl.
Akvadolajfá�kezüstöskágaikakpárásklevegõbenkúszvakre-
megte�kakmélykpartkfelett.
Merede�,k�anyargókösvénykvezetettklekakvízhez.kPetya
megszo�ta,khogykmezítlábkfut�ossonkrajta.kMostkviszont
cipõkszorítottakaklábát.kAkcipõktalpakcsúszott,kPetyátkvit-
tekaklábaklefelé.kNemktudottkmegállni.
Azkelsõkfordulóigkak�isfiúna�ksi�erültkmégkvalahogy
legyõzniekakföldkvonzóerejét.kAkföldbekvágtaksar�ait,kbe-
le�apasz�odottkazkösvényk�étkoldalánklengõ-lógókága�ba
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éskgyö�ere�be.kAkrothadókgyö�ere�k�isza�adta�.kPetya
cipõjéne�ksar�akfelszántottakazkagyagoskösvényt.kAk�is-
fiútkfinom,kcso�oládébarnakporfelhõkvettek�örül.
Akporkazkorrábakszállt,ktor�átk�aparta,kfojtogatta.kPe-
tyakhamarosankbeleunt.kEh,klesz,kamiklesz!
Telektoro��alkri�oltottkegyet,k�arjátkszéttárta,késkfejét
leszegvekrohantkelõre,klefelé.
Akvállánklógókszalma�alapkszeletkfogott,késkakhátát
csap�odta.kMatrózgallérjaklobogottkakszélben.kHarisnyá-
járakbogáncso�ktapadta�...kNagykugráso��alkszaladtkle-
felékaklépcsõzeteskösvényen,kmajdkegykvégsõ,khatalmas
lendülettelk�iugrottkakpartkszáraz,khûvöskhomo�jára,kme-
lyetkaknapkmégknemkmelegítettkfel.kAksüppedõ,kmélykho-
mo�kcsodálatosankfehérkéskfinomkvolt,kmintkaklegfino-
mabbkgrízesliszt,késkmégkjólklátszotta�kbennekakformát-
lannáktaposottktegnapiklábnyomo�.
Akpartkaligkészrevehetõen,kszelídenklejtettkakvízbe.kA
homo�kvízkmentikrészétkpercen�éntkhófehérkhabnyelve�
simogattá�kvégig,kskbárknedves,kbársonysimakvolt,kde
elégkszilárdkahhoz,khogyk�önnyûklegyenkrajtakakjárás.
Akvilágklegszebbktengerpartja,kamelykakszi�lá�kalatt
százversztnyirekhúzódottkKardino-BugaztólkakDunaktor-
�olatáig.kRomániaka��orikhatáráig,kekhajnalikórábanktel-
jesenkvad,knéptelenktájna�klátszott.
Petyátkismétkelfogtakazkegyedüllétkérzése.kEzkazonban
márkegészenkmásfajta,kegykRobinsonkbüsz�ekéskférfias
egyedüllétekvoltkakla�atlankszigeten.
Petyakelsõsorbankalaposankmegvizsgáltakaknyomo�at.
Akfiúna�kgya�orlott,kélesk�alandorszemekvolt.
Akso�knyomk�özöttkPetyakúgykolvasott,kmintkMayne
Reid.*
Egykfe�etekfoltkaksza�adé�kaljánkéskakszür�ekhamukar-
rólkbeszélt,khogykazkéjjelkcsóna�rólkbennszülötte�kszáll-
ta�kpartra,késknyíltktûzönkvacsorátkfõzte�kmagu�na�.kA
sirályo�kjólkláthatóknyomaikpedigkszélcsendrõlkéskarról
*kReidk-k(1818-1883),kteljesknevén:kThomaskMaynekReid,kismert
angolkíró,k�alandoskregénye�kszerzõje.
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tanús�odta�,khogykakpartk�özelébenknagykbõségbenkte-
nyészne�kaprókhala�.



Egykfranciakcím�éskhosszúkdugókéskegykmegfehéredett
citromhéjkvetõdöttkakpartra,késkeze�kmindenk�étségetk�i-
záróankbizonyítottá�,khogyknéhányknappalkezelõttkide-
genkhajókjártkarrafelé,k�intkaknyíltktengeren.
Közbenkaknapkmárkmagasabbrakemel�edett.kAktenger
mostkmárkcsa�k�étkhelyenkragyogott.kEgykhosszú,kfénylõ
sávkhúzódottkakláthatárkalján,késktucatnyikva�ítókfényû
csillagkszipor�ázottkakhomo�oskpartonkcsendesklassúság-
galkelnyúlókhullámo�ktü�rében.
Akvégtelenktengerkegészkfelületénkazkaugusztusikszél-
csendkgyöngéd,kbánatosank�é�lõ,kfenségesknyugalmakra-
gyogott.kAzkemberne�kön�éntelenülkeszébekjut:
Távolbankegykfehérkvitorla
�é�ktengerk�ödénkátragyogk.k..
Vitorlakugyankseholksemklátszott,knokmegkaktengerkegy
csöppetksemkvoltk�ödös.
Petyakgyönyör�ödött.
A�ármennyitkisknéztekaktengert,ksohakmegknemkunta.
Akvégtelenkvízkmindigkváltozatos,kúj,kismeretlen.
Szemekláttárakváltozottkórán�ént,ksõtknéhakmégkgya�-
rabbankis.
Halványkvilágos�é�,kegyeskhelye�enkmajdnemkfehér
habfodro�kborítjá�kakvizet.kOly�orkélén�enkcsillogó,kra-
gyogók�é�..kMás�orkolyan,kminthakbárányfelhõ�kjátsza-
nána�krajta.kMajdkjönkegykfrisskszellõ,kaktengerkhirtelen
sötét�é�klesz,kfelborzolódi�,kminthaksima,kbársonyos
gyapjátkvisszafelékborzolná�.
Hakpedigkviharktámad,ka��orkfenyegetõvékváli�.kAkvi-
harkszelekhatalmaskhullámo�atkver.kVisongóksirályo�
röp�ödne�kakpalaszür�ekégen.kAkfelvertkhullámo�kcsap-
�odvakdobáljá�kakpartkmenténkegy-egykdöglöttkdelfin
fénylõ,ksimakhulláját.kAkláthatárkélén�zöldjekcsip�éskfal-
�éntkállkakszélûztekviharfelhõ�kfelett.kAkzegzugosánkfut-
�ározó,kfehérkhabbalktelefir�áit,kzöldes�é�khullámtáblá�
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ágyúlövésszerûkdörejjelktörne�kdarabo�rakakpartkszi�-
láin.kAkvisszhangktompánkterjedkakfojtottklégben.kFinom,
nyir�osk�ödfoszlányo�klebegne�kakszi�lafalkegészkma-
gasságában.
Dekaktengerkvarázsakmégisktito�,kamelyetkakvégtelen
vize�kõrizne�.
Tito�kazkakfoszforesz�álókfény,kami�orkakholdtalankjú-
liusikéjsza�ánkaksötét,klangyoskvízbekmártottk�ézkegy-
szerrekvilágítanik�ezd,kminthakteleszórtá�kvolnak�é�lõ
fényszi�rá��al.kTito�kakláthatatlankhajó�kimbolygókfé-
nyekéskakvilágítótoronykhalvány,ktávolikpislá�olása.kÉs
mennyiktito�kvankakhomo�szemcsé�kmegszámlálhatatlan
so�aságában!
Skvégülkmélységeskrejtélykvoltkazkakfellázadtkcir�áló,
amelykegykal�alommalkmegjelentkaknyíltktengeren,kna-
gyonkmesszekakparttól.
Akcir�álókmegjelenésétktûzvészkelõztekmegkazkodesz-
szaik�i�ötõben.kAktûzkfényeknegyvenversztnyirekellát-
szott.kAzonnalkelterjedtkakhír,khogykégkak�i�ötõhíd.
Azutánkvala�ik�imondtakakhajókknevét:kkPotyom�in.
Néhányszorktito�zatosan,kmagányosankmegjelentka
fellázadtkcir�álókakláthatáron,kakbesszarábiaikparto�k�ö-
zelében.
Akbérese�kabbahagytá�kakmun�át,késkakmerede�kten-



gerpartraksiette�,klátnika�artá�kaktávolikfüstöt.kNéha,kmi-
�orkaztkhitté�,khogyklátjá�,kle�aptá�ksap�áju�at,kingü-
�et,késkvadulkintegette�,küdvözölté�kaklázadó�at.
DekPetya,ka�árhogykiskmeresztettekakszemét,kõszintén
szólvaksemmitksemklátottkakvégtelenkpusztaktengeren.
Csa�kegyetlenegyszerkpillantottakmegkakhárom�émé-
nyeskcir�álókvilágoszöldk�örvonalait,kárbocánkakvörös
zászlót,kegyklátcsövönk�eresztül,kamelyetkegyk�isfiútól
�apottk�ölcsönknéhánykpercre.
Akhajókgyorsankhaladtknyugatra,kRomániakfelé.
Másnapkazkegészkláthatártkalacsonyankszálló,ksötét
füstfelhõkleptekbe.kEgészkfe�ete-tengerikhajóhadkindult
akPotyom�inknyomába.
Nagy,kfe�etekladi�onkhalászo�kjötte�kakDunaktor�ola-
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tától,kõ�khoztá�kakhírt,khogykakPotyom�inkbefutott
Konstancába;kottk�énytelenkvoltkmegadnikmagátkakro-
mánk�ormányna�.kAklegénységkpartrakszállt,késkelszé-
ledt,k�ikmerreklátott.
Elmúltkmégknéhánykizgalmasknap,kskhajnalbankaklát-
határtkismétkfüstkborította.
Akfe�ete-tengerikflottaktértkvisszakKonstancábólkSze-
vasztopolba,kmintegykpányvánkvonszolvakmagakutánkaz
elfogottklázadót.
Üresen,klegénységknél�ül,kvízleptekgépházzal,kakláza-
dáskzászlajátkfélárbocrakeresztve,kazkerõsenkcsap�odó
hullámo�k�özöttknehéz�esen,klassankhaladtkakPotyom-
�in,ksûrûkfüsttõlkbontottan.kSo�áktartott,kamígkelhaladt
Besszarábiakmerede�,kmagasktengerpartjakelõtt.kAkpart-
rólknémánknézté�kazkuradalomkmun�ásai,kakhatárõrség
�atonái,khalászo�,kzsellérlányo�...kMindaddigknézté�,
amígkazkegészkhajóhadkelknemktûntkszemü�kelõl.
Skaktengerkismétkcsendesklett,kszelíd,kminthak�é�kolaj-
jalköntötté�kvolnakle.
Aksztyeppkútjainkéskösvényeinklovaskhatárõrö�kjelen-
te�kmeg,ka�i�etkazértk�üldte�kakrománkhatárra,khogykel-
fogjá�kakPotyom�inkszö�öttkmatrózait.
...kPetyakelhatározta,khogykbúcsúzóulkgyorsankmeg-
fürdi�.kLevet�õzött,kne�ifutottkaktengerne�,kakhullámo-
�atkpas�olvakakvízbekvetettekmagát,kféloldaltkfordult,kés
úsznik�ezdett.kBarnárakégettk�arjával,kerõskvállávalkszel-
tekakvizet.kAligkúszottknéhánykmétert,késkmáriskelfelejtett
mindentkakvilágon.
Akpartnálkmélyülõkvízbenkbefelékúszott;kmajdkismét
olyankrészrekjutott,kaholkakvízkegészenkse�élykvolt.kItt
talprakállt,kfel-alákjár�áltkaktérdigkérõkvízben,késkfigyel-
mesenknézegettekazkátlátszókvízrétegenk�eresztülkakho-
mo�osktengerfené�et.
Aktengerfené�kelsõkpillantásrakla�atlanna�klátszott.kDe
akfigyelmeskszemlélõkakhomo�kbarázdáibankéskgyûrõdé-
seibenkfelfedezhettekazkéletet.kApró,kcsigatestûkremete-
rá�o�kmász�álta�kakhomo�ban,kholkeltûnte�,kholkismét
elõbu��anta�kakhomo�barázdá�ból.kPetyakfelvettkegy
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csigátkakvízkalól,késkügyesenk�ihúztakházábólkaknyál�ás,
puhaktestûk�iskállat�át,kamelyne�ktö�életes,kaprókrá�kfor-
májak-kmégkollójakiskvolt.
Ak�islányo�kfonálrakfûzi�keze�etkazkaprókrá�ocs�á�at.
Nagyszerûkgyöngyfüzérkleszkbelõlü�.kEzkazonbankcsa�
lányo�na�kvalókfoglal�ozás!



Mostkegykmedúzátkpillantottkmegkakvízben,késkaztkigye-
�ezettkmegfogni.kAkmedúzakáttetszõktestekugyanolyan
áttetszõkcsápo�onkfüggött,klebegettkaktengerkvizében,kmint
valamiklámpaernyõ,kteljesenkmozdulatlanul.kDekezkcsa�ka
látszatkvolt.kAkmedúzak�övér,k�upolakala�úktestekléleg-
zett,késkazkállatkizgatottankmozgattakcsápjait.kFerdekmoz-
dulattalkigye�ezettklemerülnikakvízkmélyébe,kmintha
ereznékak�özelgõkveszélyt.
Petyakelértekakmedúzát.kÓvatosan,khogyknekérintsekcsa-
lán�éntkégetõ,kmérgeskszívócsápjait,k�étk�ézzelkmegra-
gadtakakmedúzak�upoláját,késkazkállatkpuha,kdekazértksú-
lyosktestétk�ihúztakakvízbõl.kAzutánkteljeskerõvelkmeglen-
dítette,késk�ihajítottakakpartra.
Akmedúzakrepülésk�özbenkelhagytakletörtkcsápjait,kés
nagyotkpuffantkaknedveskhomo�on.kNyál�ásktestekezüstö-
senkragyogottkaknapkfényében.
Petyakharsánykdiadalordítássalkvetettekmagátkismétka
mélykvízbe,késknyitottkszemmelkúsz�áltkakvízkalatt.kEzkvolt
egyi�kleg�edvesebbkszóra�ozása.
Valósággalkmegmámorosodottkakso�féleklátnivalótól.
AkvízkmélyénkPetyaktágraknyitott,kbámulókszemekeléktá-
rultkaktengerfené�kcsodálatoskvilága.kAkvastagkvízrétegen
�eresztülkisktisztánklátszotta�kaklépcsõzetesktengerfené�
színesk�övecs�éi,kmegnöve�edve,kminthaknagyítóüvegen
�eresztülknéznékõ�et.kAktengerfené�kolyankvolt,kmintka
�i�övezettkországút,kteljesenkellepté�keze�kazkapró,kszínes
�öve�.
Csodálatoskõserdõtkal�otta�kakvízkalattiknövénye�;ka
hosszúkindá�at,kszára�atkfelülrõlkmegvilágítottakakzöldes
napsugár,khaloványan,kderengõen,kminthaknemkiskaknap,
hanemkakholdkfényeklettkvolna.
Aknövényzetkgyö�ereik�özöttkegyknagy,köregkrá�kigye-
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�ezettkelõre,kijesztõkollóitknyújtogatva.kPó�szerûklábain
nyál�ás,kszál�á��alkborított,kfelfújtks�atulyáhozkhasonló
valamitkcipeltk-kaksajátktestét.
Petyakegykcsöppetksemkijedtkmeg.kNagyonkjólktudta,
hogyank�ellkelbánnikakrá�o��al.kKétkujjalkbátrankmegk�ell
ragadnikfelülrõlkakhátu�at.kA��orkakrá�ktehetetlen,kés
nemktudkcsípni.
Melleslegkmegjegyezve,kakrá�kegyáltalánknemkérde�elte
ak�isfiút.kCsa�khaddkmász�áljon,kakrá�képpenknemkrit�a-
ság.kAzkegészktengerpartktelekvoltkszárazkolló��alkéskapró,
bíborvöröskrá�páncéllal.
So��alkérde�esebbe�kvolta�kakcsi�óhala�.
Akvízinövénye�k�özöttképpenke��orkbu��antkelõkné-
hánykszépkpéldány.kHegyeskpofáju��alkéskszügyecs�éjü�-
�elkolyano�kvolta�,kmintkaksa��figurá�,kcsupánkannyik�ü-
lönbséggel,khogykelõre�un�orodók�iskfar�u�kvolt.kEgye-
nesenkPetyakfelékúszta�,khártyáskuszonyai�atkszéttárva,
mintkapró,kvízkalattiksár�ányo�.
Eze�kazkaprókállato�knemkisksejtetté�,khogykilyenk�orán
reggelkvadászrakbu��anna�.
Ak�isfiúna�kmegdobbantkakszívekazkörömtõl.kGyûjte-
ményébenkeddigkmindösszekegyetlenkcsi�óhalkvolt,kazkis
csúnya,kráncos,kredves.kEze�kviszontknagyo�késkmindkegy-
formánkszépe�kvolta�.
Esztelenségklettkvolnakelszalasztanikazkilyenkrend�ívüli



al�almat.
Petyakfölbu��antkakvízkszínére,khogykelegendõklevegõt
szívjonktüdejébe,késkmennélkgyorsabbank�ezdhessekakva-
dászatot.kE��orkazonbankfennkakszi�láskpartonkmegpillan-
tottakapját.
Apjakszalma�alapjávalkintegetett,késkvalamitk�iabált.
Akpartkmagaskvolt,késkakhangotkolyanktompánkverte
visszakakszi�láskpart,khogykPetyáigkcsupánknéhánykhang-
foszlánykjutottkel:
-kk...klan-lan-lan-lan!...
Petyakazonbanknagyonkjólktudta,khogykmitkjelentkezka
"lan-lan-lan-lan".kEzkak�övet�ezõ�etkjelentette:
-kkHováktûntélkel,ktekhaszontalank�ölyö�?kMárkminde-
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nüttk�erestele�!kVárkakposta�ocsi!..k.kAztka�arod,khogy
miattadkle�éssün�kakhajóról?kRögtönkgyerek�ikakvízbõl,
tekhaszontalan!
ApjakhangjakvisszatérítettekPetyátkakszomorúkvalóság-
ba.kIsmétkéreztekazkelválásk�eserûségét,kugyanúgy,kmint
hajnalban,kami�orkfelébredt.kÉskolyankel�eseredettkhan-
gonk�iáltottakakválaszt,khogykakfülekiskmegcsendültkbelé:
-kkMindjártkmegye�!kMindjárt!
Akpartikszi�lá�rólktompánkverõdöttkvisszakakhang:
-kk...kárt-árt-árt-árt!
Petya,kahogykvolt,kvizesen,kgyorsankbelebújtkruhájába
-kamikígy,knedvesktesttel,kelk�ellkismerni,kroppantk�elle-
meskvoltk-,késkszaporánkmegindultkfelfelé.
3.kAkSZTYEPPÉN
Akposta�ocsikmárkazkországútonkállt,kak�apukelõtt.kAk�o-
csiskfelhágottkak�eré�re,késkak�ocsiktetejérek�ötöztekazkel-
utazóknyaraló�kösszehajthatóktáborikágyaitkmegkaktörö�-
paradicsommalktelt,k�ere�k�osara�at,kamelye�etk-kélvekaz
al�alommalk-kazkuradalombólkA��ermanbak�üldte�.
Ak�iskPavli�otkúj,k�é�kruhábaköltöztetté�kazkútra,kfejé-
bek�i�eményítettkszalma�alapotknyomta�.kPavli�kelõvi-
gyázatosan,k�ellõktávolságbankhelyez�edettkelkaklova�tól,
éskmélyenkelgondol�ozvaktanulmányoztakaklószerszám
al�atrészeit.
Végtelenülkcsodál�ozott,khogykezkaklószerszám,kakvaló-
di,kélõklova�kvalódikszerszámakmennyireknemkhasonlít
arra,kamelyetkKudlat�a,kazkõkgyönyörûkszépkfalovacs�ája
viselt.k(Kudlat�átknemkhoztá�kmagu��alknyaralni,kskaklo-
vacs�akmindenkbizonnyalkmárknagyonkvárjakgazdáját
Odesszában.)
Nagyonkvalószínû,khogykazkak�eres�edõ,ka�itõlkKudlat-
�átkvásároltá�,kvalamitkösszezavart,kvagykpedigkbecsapta
õ�et.
Mindenesetreknemkszabadkelfelejteni,khogykhazaér�e-
zéskutánkazonnalkmeg�érjekpapát,kvalamibõlkvágjonk�ikés
19
varrjonkodakKudlat�akszeméhezkolyankfe�ete,kgyönyörû
szépkellenzõ�et,kmelye�rõlksen�iksemktudja,khogyktulaj-
don�éppenkmikiskaknevü�
AlighogykKudlat�akeszébekjutottkPavli�na�,krögtön
nyugtalan�odnik�ezdett.kMitkcsinálkaklovacs�a,khogyankél
�iskgazdájaknél�ülkodahazakak�amrában?kVajonkad-ekne�i
aknénikzabotkéskszénát?kVajonknemkrágtá�-eklekazkege-
re�kakfar�át?kIgaz,kmárkcsa�kegészenk�iskfar�akvank-
�ét-háromkszõrszálkmegkakszög,kamikaztktartotta,kde
mégisk..k.



Pavli�kszörnyenktürelmetlenklett,kléle�sza�advakbesza-
ladtkakházba,khogyksiettessekpapátkéskPetyát.
DekbármennyirekisknyugtalanítottakPavli�otkKudlat�a
sorsa,kmégsemkfeled�ezettkmegkegykpillanatraksemkújkúti-
tás�ájáról,kmelyetkakválláraka�asztvakhordott.kMind�ét
�ezévelkerõsenkfogtakakbecseskjószágot.
Aktás�ábankegyktáblakcso�oládénkésknéhányksze-
letkKapitánykpis�ótánk�ívülklegdrágábbk�incsétktarto-
gatta:kegykEynemkCacaokpléhdobozábólk�észültkperselyt.
Ebbenkõrizgettekakpénzét,kamitkbici�livásárlásrakgyûjtö-
getett.
Márkmeglehetõsenkso�kpénzekvolt:kharmincnyolckvagy
harminc�ilenck�ope�.
PapakéskPetyaképpenkbefejezté�kakreggelizést,kaludt-
tejetkette�krozs�enyérrel.kMárkjötte�kiskakposta�ocsikfelé.
Petyakvigyázvakszorítottakhónakalák�incseit:kakspiri-
tuszbakra�ottktengeriksünö�etkéskegyébkcsodabogara�at,
akpillangó-,kcserebogár-,k�agyló-késkrá�gyûjteményét.
Mindhármankbarátságosankelbúcsúzta�kakházia�tól,
a�i�kegészenkak�apuigk�ísérté�kazkelutazó�at,kmajdkbe-
ülte�kakposta�ocsiba,késkelindulta�.
Azkútkmeg�erültekazkuradalmat.
Zörgött,kcsörömpöltkakposta�ocsikalák�ötözöttkitató-
vödör,kami�orkelhaladta�kakgyümölcsös�ert,kaklugas,kaz
istállókéskakbaromfiudvarkmellett.kVégülkelérté�kakszérûs-
�ertet,kaztkak�isk�ere�,klapos,ksimárakdöngöltkteret,kahol
akgabonátkcsépeli�késkrostáljá�.
Akvasútiktöltéskmögöttkaksûrûkportólkezüstszür�érekfes-
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tett,khosszú�áskszemû,kérettkgyümölcstõlkros�adozókeper-
fá�kutánk�ezdõdöttkakszérûkszalmavilága.
Egészkvároskvoltkittkaktavalyikéskideikszalma�azla�ból.
Valódikutcá�,kmellé�utcá�késkzsá�utcá�.kImitt-amottka
majdnemkfe�etérekrothadt,ktavalyikszalmakalólk�idugta
fejétkegy-egykszálkbúzakfényes,ksmaragdzöldkcsírája.
Akgõzgépk�éményeksûrû,kopál�é�kfüstötkeregetett.kEgy
láthatatlankcséplõgépkzúgásakhallatszott.kMesszirõlkfur-
csánkapróna�klátszókasszonyo�kvasvillávalkújk�azla�at
építette�kszalmanyalábo�ból,kmi�özbenktérdigkjárta�ka
búzában.
Akvillárakszúrtknyalábo�kegy-egykpillanatrakárnyé�ot
vetette�kakmezsgyé��elkhatárolt,knapfényeskmezõre.
Aztánkzsá�o�at,kmérlegetklátta�kegykpillanatrakakro-
bogókposta�ocsiból.
Egykfrissenkcsépelt,kponyvávalkleta�artkbúzahegykmel-
lettkrobogta�kel.
Akposta�ocsik�iértkaknyíltksztyeppre.
Egyszóvalk�ezdetbenkmindenkugyanúgyktörtént,kmint
azkelõzõkéve�ben.kTíz-késkhúszversztnyirek�örös-�örül
csa�kakpusztaktarlóklátszott.kEgy-egykmagányoskhalom.
Fénylõklila,ktündö�lõkvirágo�.kEgykmogyorópele,kmó�us-
hozkhasonlók�iskállat�aküldögéltkbarlangocs�ájakmellett.
Egyk�ötéldarab,kamelykszéttaposottksi�lórakemlé�ez-
tet...
Azkútonkelõttü�kváratlankporfelhõk�ere�edett,késkegy
�iskcsoportklovask�atonakvágtatottkelkgyorskirambanka
posta�ocsikmellett.
-kÁllj!
Akposta�ocsikmegállt.
Azkegyi�k�atonakodalovagoltkak�ocsihoz.kVállánkrövid



csövûk�arabélyktáncolt,kzöldkvállpántjakvolt,kskrajtakegy
szám.kTáncoltkakfejénkfélrecsapott,kporlepteksap�ájakis.
Aklóknyergekcsi�orgóit,késkmelegkbõrszagotkárasztott.
Aklókfelhor�ant,késkmegálltkak�ocsikmellett,kfejekpon-
tosankegykvonalbak�erültkaknyitottkabla��al.kHatalmas
fogaivalkrágta-haraptakakzablakfehérkvasát.kFûzöldktajté�
csöpögöttksötétvörösknyelvérõl.kTestszínûkrózsaszínkorr-
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lyu�aibólk�itóduló,kzihálóklélegzeténe�kmelegétkakposta-
�ocsibankülõ�kiskérezté�.
AklóknagykfogaivalkPetyakszalma�alapjakutánk�apott.
-kkKitkviszel?k-khallatszottkvalahonnankfentrõlkak�a-
tonakhangja.
-kkNyaraló�atkkakk�i�ötõbekk-kkválaszoltkkfelismerhetet-
lenülkvé�onyrakszelídült,kszolgálat�észkhangonkak�ocsis.
-kA��ermanbakmenne�,konnankmegkhajóvalkegyenesen
Odesszába.kEgészknyáronkittkélte�kazkuradalomban.kJú-
niuskelejétõlk�ezdve.kMostkutazna�khazafelék.k..
-kkNo,khaddklássu�!
Ekszava�kutánkmegjelentkazkabla�bankegykfa�ószõ�e
bajuszúkéskszemöldö�ûk�atonaksimárakborotvált,kvörös
arca,kzöldktányérsap�ájánktojásdadk�o�árdával.
-kkKi�kvagyto�?
-kkNyaraló�k-khangzottkakmosolygóskválasz.
Ak�atonána�knyilvánknemktetszettksemkakmosoly,ksem
akválasz,kvalószínûlegkaztkazkegyszerûkszót,khogyk"nya-
raló�",kgúnyolódásna�kvette.
-kkLátom,kkkhogykknyaraló�kk-kkmorogtakk�elletlenül,kkkés
ráju�kförmedt:k-kAztkminden�ikmondhatja!kDekmiféle
nyaraló�?
Petyakészrevette,khogykapjakarcakmegremegett,ksza-
�állakszintektáncolnik�ezdett.kAnnyirakfelháborodott,
hogykbelesápadt,késkremegõkujjaivalknya�igkbegombolta
nyárikfelöltõjét,kmajdkmegigazítottakcsíptetõjét,késkéles
hangon,kdühösenk�iáltottkak�atonára:
-kkHogykmerészelkvelemkilyenkhangonkbeszélni?kÉn
Bacsejk�özépis�olaiktanár,k�ollégiumiktanácsoskvagyo�,
eze�kpedigkakgyerme�eim:kPjotrkéskPavel.kkOdesszába
utazun�.k-kSkarcakmostkmárkvörösklettkakméregtõl.
-kkBocsánat,kkknagyságoskkkuram!kkk-kkmeresztettekkakk�a-
tonakvizenyõskszemét,késk�orbácsátktartók�ezétksap�ájá-
hozkemelte.k-kTévedtem.
Arcánkmeglátszott,khogykhalálrakijedt,kami�orkmeg-
hallottakakszámárakmindeddigkismeretlenkéskolyankfenye-
getõenkhangzókpolgárikrangot:k"�ollégiumiktanácsos".
"Azkördögkvigyekel!kMégkvalamik�ellemetlenkhistóriába
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�everedi�kittkazkember.kÉskaztánk�apkegyknagyotkakfe-
jére."
Megsar�antyúztaklovát,késkelvágtatott.
-kkHülyek-kszólaltkmegkPetya,kami�orkak�atoná�kmár
messzekjárta�.
Apjakismétkfelfortyant:
-kkHallgass!kHányszorkmondtamkmárkne�ed,khogykne
merészeldk�iejtenikeztkakszót!kAz,ka�ikgya�rankhasználja
eztkakszót:khülye,knagyonkgya�ranksajátkmagaksemktúlsá-
gosanko�oskember.kEztkjólkvésdkazkeszedbe!
Más�orktermészetesenkPetyakvitat�oznik�ezdettkvolna,



dekmostkin�ábbkelhallgatott.
Nagyonkjólkmegértettekapjaklel�iállapotát.
Apjakmindigkfelháborodvakésklenézõenkbeszéltkakran-
go�rólkéskrendjele�rõl,ksohasemkhordtakállamhivatalno�i
egyenruháját,késksohasektûztekmellérek"Harmadosztályú
Anna-rend"-jét.kNemkismertkelksemmifélek�iváltságos
társadalmikréteget,késk�ere�enk�ijelentette,khogykOrosz-
országkösszeskla�óiklényegébenknemkmáso�,kmintkegy-
szerûk"állampolgáro�",kdekmostkingerültségébenk�iktudja,
mitkösszeknemkbeszélt?kÉsk�ine�kmondtakezt?kAzkelsõ
�atonána�,ka�ivelkazkútonkösszetalál�ozta�k...
"Középis�olaiktanárk..."k"Kollégiumiktanácsosk.k.k."
"Hogykmerészelkvelemkilyenkhangonkbeszélni?..."
"Pfuj,kmicsodakostobaság!k-kezkvoltkapjakzavartkarcá-
rakírva.k-kPfuj,kszégyellemkmagam!"
Ezalattkak�ocsisna�k-kamintkezkgya�rankelõfordul
hosszúkutazáso�kal�almávalk-kmárksi�erültkazkáltalános
zûrzavarbankelveszteniekazkostorszíjat.kMegindultkgyalog
azkútonkvisszafelé,kazkostornyéllelkbö�dösvekazkútszéli
porleptekbo�ro�at.
Végrekmegtaláltakakszíjat,krá�ötöttekaknyélre,késkakcso-
mótkszorosrakhúztakakfogával.
-kkHogykpusztulnáto�kel!k-kmormogta,kmi�orkodaért
akposta�ocsihoz.k-kEze�kakjárõrö�kcsa�kazkutatk�optat-
já�,kmegkazkembere�etkijesztgeti�.
-kkMine�kjárna�kerre?k-k�érdeztekaktanár.
-kkHátk�iktudhatja,kmine�?k.k.k.kTalánk�eresne�kvala�it.
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TegnapelõttkvagykharmincversztnyirekinnenkBalabanov
földbirto�oskmajorjátkfelgyújtottá�.kAztkbeszéli�,kvalami
szö�öttkmatrózkgyújtottakfelkakPotyom�inrõl.kMostkezért
járjá�kak�örnyé�et,késkhajszoljá�kaztkakszö�öttkmatrózt.
Aztkbeszéli�,khogykvalaholkittkaksztyeppénkbuj�ál.kígy
vankez.kNo,kmehetün�?
Ak�ocsiskbeszédk�özbenkfel�apasz�odottkakba�ra,k�ezé-
bek�aptakak�antárszárat,késkakposta�ocsikmegindult.
A�ármilyenkszépkiskvoltkezkakreggel,kakhangulatkmost
márkelromlott.
Ügyklátszi�,kezenkakcsodálatoskvilágon,kak�ergetõzõ
fehérkbárányfelhõ��elkborítottk�é�kégkalatt,kaklilásankját-
szadozókárnyé�o�kvilágában,kamelye�kszabadonkfut�ároz-
na�kdombrólkdombrakakgazos,kfüvesksztyeppén,kaholkakfû-
benkitt-ottkfelvillankegykelhullottklókfehérkcsontvázakvagy
egy-egykö�örszarv,kebbenkakvilágban,kamelykeddigkleg-
alábbiskúgyktûnt,khogykcsa�iskazkemberiségkörömérekés
boldogságárakteremtõdöttk-kezenkakvilágonknemkvolt
mindenkaklegteljesebbkrendben.
Errekgondoltkmostkakposta�ocsibankakpapakis,kak�ocsis
iskmegkPetyakis.
Csa�kegyedülkPavli�na�kvolta�ksajátos,kegészenkmás-
fajtakgondolatai.
Ak�isfiúkazkabla�nálkült,k�imeresztettekbámuló,kbarna
szemét,kerõsenkösszeráncoltakakhomlo�át.kGondosankrö-
vidrekvágottkhajfürtjeik�isk�ere�k�alapjakalólkakhomlo-
�ábakhullotta�.
-kkPapak-kszólaltkmegkváratlanulkskanél�ül,khogykle-
vettekvolnakszemétkazkabla�ról.k-kPapa,k�ikakcár?
-kkHogyhogyk�ikakcár?
-kkNokigen,k�i?



-kkHmk...kegykember.
-kkDeknem...kaztkénkisktudom,khogykember.kLátod,
milyenkvagy!kNemkember,khanemk�i?kÉrted?kKi?
-kkNemkértem,kmitka�arsz.
-kkAztk�érdezem:k�i?
-kkEjnye,kistenemk...kKikésk�i?k...kNos,khakúgyktetszi�,
fel�entkszemély.
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-kkMivelkvankfel�enve?
-kkHogyank?k-knézettkszigorúankfiára.
-kkHátkúgy:khakfel�ent,khátkmivel?kÉrted,kmivelkvan
fel�enve?
-kkNekszamár�odj!k-kmondta,késkmérgesenkelfordult
Pavli�tól.
4.kITATÁS
Reggelktízkórakfelékegyknagy,kféligkmoldován,kféligku�-
ránkfalubakér�ezte�.kMegállta�,khogykmegitassá�kaklova-
�at.
Apjak�ézenkfogtakPavli�ot,késkelmentkdinnyétkvásárol-
ni.kPetyakaklova�kmellettkmaradt,khogykmegnézzekaz
itatást.
Ak�ocsisknemkfogtak�ikaklova�at,khanemkak�ocsival
együttkálltkmegkakvályúnál,kcsizmájakszárábakdugtakaz
ostort,kmajdkmegmar�oltakakhatalmaskgémes�útkhosszú,
függõlegesenklógók�útostorát,kamelyne�kvégénkrövid
láncrak�ötveksúlyos,ktölgyfábólk�észültkvödörkhimbáló-
zott.kKezétkváltogatvakak�útostoron,kleeresztettekakvöd-
rötkak�útba.kAk�útgémkpanaszosánknyöszörgött.kAkma-
gaskgémkegyi�kvégeklehajolt,kminthakbeleka�arnaknézni
ak�útba.kUgyana��orkakmási�kvége,kamelyrekazkegyen-
súlykmiattkhatalmasklyu�acsosk�õdarabkvoltk�ötve,k�öny-
nyedénkakmagasbakemel�edett.
Petyakne�idõltkak�útk�ávájána�,késkfigyelmesenknézett
lefelé,kmintkvalamiktávcsõbe.
Rettentõkmélykvoltkaktermés�õvelk�ira�ottk�ere�k�út-
verem,kskoldalaitk�örös-�örülksötétbarna,kbársonyos
mohakborította.kSkvalaholkakmélyben,kakhûvöskfélho-
málybankegyk�isk�ere�kvíztü�örkcsillogott,kamelyben,
mintkegykfény�épen,ktisztánkéskélesenklátszottkPetyak�a-
lapja.
Petyakráfe�üdtkaknagykfazé�hozkhasonlók�útkszélére,
éskbelete�intett,kmintkegykhatalmasktávcsõbe.
Akvödörknagyonkso�áigkmentklefelé,kmárkegészenk�icsi
lett,késkmégkmindigknemkértekelkakvizet.kVégreknagyon
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messzirõlkkkloccsanáskkkhallatszott.kkkAkkkvödörkkkmegmerült,
megteltkvízzel,késkmegindultkfelfelé.
Súlyoskvízcsöppe�kpotyogta�kvisszakakvízbe.kOlyan
zajtkcsapta�,kmintkegy-egykpisztolylövés.
So�áigkjöttkfelkak�útostor,kamelyetküvegsimárakdör-
zsöltkmárkakso�-so�k�éz,kvégülkmegjelentkaknedvesklánc.
Ak�útgémkmégkegykutolsótknyi�orgott.kAk�ocsiskerõsk�e-
zévelkmegragadtakaksúlyoskvödröt,késk�iöntöttekakvizet
ak�õvályúba.
Dekmielõttk�iöntöttekvolna,kmagakiskjótkivottkbelõle.
Ak�ocsiskutánkPetyakiskivott.kHiszenképpenkezkvoltkakleg-
nagyobbkgyönyörûségkazkegészkitatásban.
Ak�isfiúkbedugtakorrátkéskállatkakteljesenkáttetszõ,kjég-
hidegkvízbe.kAkvödörkfene�étkbelülrõlkiskbenõttekakzöld



sza�állúkbé�anyál.kFurcsakboszor�ányos-varázslatoskhol-
mikvoltkezkakvödörkéskezkakbé�anyál,kvoltkbennekvalami
õsrégi,kmesebeli,kvalamiktito�zatos,kamelykak�isfiúk�ép-
zeletébenkfelidéztekazkelvarázsoltkvízimalmot,kaknagy
sza�állúkvarázslómolnártkéskakbé�áváklettk�irályleányt.
Akjéghidegkvíztõlkmegfájdultkakfeje.kDekszépkmeleg
napkvolt,késkPetyaktudta,khogykezkakfájdalomknemktart
so�á.
Petyakjólktudtakaztkis,khogyknyolc-tízkvödörkvízk�ell
ahhoz,khogykaklova�atkmegitassá�.kEzzelkelmúli�kleg-
alábbkegykfélkóra.kAddigksétálhatkegyet.
Ak�isfiúkóvatosankelindult,k�eresztülláboltkazkajtók�ö-
rüliksûrû,kszuro�fe�eteksáron,kamiktelis-telikvoltkdisznó�
lábnyomaivalkésktúráso��al.kAzutánkakvízlefolyókmentén
eljutottkegyknagyktócsáig.kAktócsakpisz�oskvizénkelhullaj-
tottklibatollkúsz�ált.kAktócsakutánknád-,ksás-késkgyé�ény-
erdõvelkbenõttktérségkterültkel.
Ittkmégkaklegfényesebbkdélbenkiskhûvöskárnyé�kvolt.
Akbódítókillato�kso�aságakütöttekmegkazkorrát.
Aksásvirágk�ülönös,kerõskillatakvalamikfurcsa,kbódító
szaggalkvegyültkössze,ktalánkbodzaillattal,kamitõlkmost
márkvalóbankmegfájdultkakfeje.
Akcserjé�késkbo�ro�kágaiksötétzöld,kszárazkéskhúsos
bogyó��al,kknémelyi�kkegészenkkzsengekkéskkhalványfehér
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büdöskvirággalkvoltktele.kkAkbo�ro�k�özöttkebszõlõkés
tito�zatoskálomíûkillatozott.
Azkösvényenkegyknagyklevelibé�akült,kcsu�ottkszem-
mel,kminthakelklennekvarázsolva.kPetyakteljeskerõvel
igye�ezettkelfordítanikakte�intetétkróla,knehogykhirtelen
megpillantsonkakbé�akfejénkegyk�iskarany�oronát.
Mindenkolyankvarázslatosna�klátszottkitt,kmintkakmese-
belikerdõben.
Talánkittkbarangoltkvalaholkak�özelbenkakmesebeli,
nagyszemûkAljonus�a,ka�ikvigasztalhatatlanulksiratta
testvérbátyját,kIvanus�át?
Skhakaksûrûbõlkmostk�ifutottkvolnakegykfehérkbárány-
�a,késkmegszólaltkvolnakvé�onykgyerme�hangon,ka��or
Petyakijedtébenkmindenkbizonnyalkelvesztettekvolna
eszméletét.
Ak�isfiúkelhatározta,khogyknemkfogkakmesebelikbárány-
�árakgondolni.kDeképpenkazért,kmertkolyanknagyonkigye-
�ezett,khogyknekgondoljonkrá,kannálkin�ábbkfolytonkaz
jártkakfejében.
Skilyenformánkpercrõlkpercrekfélelmetesebbékváltkez
azkelát�ozottkhely,kamelyne�ksötétzöldksûrûjébenkbo-
lyongott.
Petyakösszeráncoltakhomlo�át,kerõsenkösszeszorította
fogát,khogykfölknek�iáltsonkfélelmében,késkvadkfutással
igye�ezettk�ijutnikakmérgesknövénye�ksûrûjébõl.kMind-
addigkfutott,kmígkegyk�isktanyakhátsókudvaránktalálta
magát.
Aksövénykmögött,kamelyenkagyag�orsó�kso�aságakme-
redezettkazkégne�,kPetyakmegpillantottakakszérûs�ertet.
Akszérûs�ertk�özepén,kakmezõrõlkfrissenkbehordott,kcsép-
lésrekvárókbúza�évé�k�özöttktíz-tizenegykévesk�islány
sürgött-forgott.kFejénkbabosk�endõkpiroslott,khosszú,
ráncoskszo�nyája,krövid,kbõkujjúkper�álblúzakvolt.kMezít-
lábklép�edett,k�örbe-�örbehajtottakaktaposóbakbefogott
�étklovat.



Patái��alkpuhánkszórvakakszalmát,kaklovacs�á�kmagu�
utánkhúztá�kakragyogó,kvastagkbúzarétegenkakrovát�olt
�õhengert.kAkhengerk�eményen,kzajtalanulkugrándozott,
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mögöttekszéleskdesz�akhúzódott.kAkdesz�akelejekfelhaj-
lott,kmintkegyksítalp.
Petyakjólktudta,khogykakdesz�akaljánkszámtalan,kélesre
csiszoltk�õkvan,kamelye�krend�ívülktisztánk�iveri�ka
magotkak�alászból.kEzenkakgyorsankcsúszókdesz�án,kmint-
hakszán�ónkállna,kegykPetya-�orabelik�isfiúkegyensúlyo-
zottkerõl�ödve,kdekügyesen,knyitott,k�ifa�ultkingben,
fülérekcsapottksap�ával.
Apró,kszösz�ek�islánykguggoltkmögötte,kmintkegyk�is
egér�e,k�étk�ezecs�éjévelkgörcsösenk�apasz�odottkbátyja
nadrágjába.
Egyköregkparasztkfut�osottk�örülöttü�,kfavillávalkaklo-
va�klábaikalákdobáltakskegyrekforgattakakbúza�évé�et.
öregkanyó�akrúdrakszegezettkdesz�ávalkegyengetteka
szétzilált,kformátlanná,váltk�ört.
Odébbkak�azalnálknapégette,kizmos-eres,kférfiask�ezû
asszonykerõl�ödvekhajtottakakrostálók�ere�ét.kAkrosta
dobjána�k�ere�knyílásábankfel-felvillanta�kakvöröses
�everõlapáto�.
Akszélkragyogókpelyvafelhõtkrepítettk�ikakrostából;kska
pelyvak�önnyedén,klégiesen,kmintkakharmat,kbelepteka
földet,kakgazt,kelértekakveteményes�ertet,kaholkszáraz
indájú,kérett,ksárgásvöröskparadicsomo�kfölöttkegykron-
gyosk�abátba,kvöröskszegélyes,ksza�adozottksap�ábaköltö-
zöttkmadárijesztõkágas�odott.
Ezenkak�iskszérûnkdolgozottkazkegészk"parasztcsalád,ka
gazdátk�ivéve.kAkgazdakperszekakháborúbankvolt,kMan-
dzsúriában,késknagyonkvalószínû,khogykebbenkakpillanat-
bankegyklövészárb�bankhasal,késkakjapáno�klõne�krá.
Ezkakszegényes,kszorgalmaskcsépléskegyáltalánknem
hasonlítottkahhozkakzajos,kgazdagkcsépléshez,kamihezkaz
uradalombankPetyakhozzászo�ott.kDekazértkebbenkiskso�
gyönyörûségetktalált.kNagyonkszeretettkvolnakegyk�icsit
�örbe�ocsi�áznikazonkakdesz�ánkállva,kvagyklegalábbis
megforgatnikakrostak�ere�ét.kMás�orkmindenkbizonnyal
meg�értekvoltkaztkakfiút,khogykengedjekmagakmellékállni
akdesz�ára,kdekmost,ksajnos,kerreknemkfutottakazkidejébõl,
sietniek�ellett.
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Petyakmegindultkvisszafelé.
Mindörö�rekmegmaradta�kemlé�ezetébenkakparaszti
mun�akmeghatóankegyszerûkrészletei:kazkújkszalmakra-
gyogókfénye,kakházi�óktiszta,kfehérrekmeszeltkhátsókfala,
akfalktövébenkheverõkrongybabakésknéhánykapró,k�iszá-
rítottktö�,kakparasztgyere�e�kjáté�szerei;kaknádfedeles
háztetõnkgólyakálltkfélklábon,kgallya�bólkrendetlenül
összetá�olt,knagykfész�ekmellett.
Különösenkmegmaradtkemlé�ezetébenkakfe�etek�abá-
tos,kfehérkpi�émellényeskgólya,kakmadárkegyetlen,khóri-
horgaskvörösklábak(akmási�kegyáltalánknemklátszott)kés
hosszú,kvöröskcsõre.kEzkakgólyaképpenkolyankfahangon
�elepeit,kmintkazkéjjeliõrk�ereplõje.
Egyi�kházkfalánktáblakvolt,krajtak�é�kbetû��el:k"Járási
hivatal".kAkverandakoszlopaihozkháromkfelnyergeitkhá-
tasiókvoltk�i�ötve.kPoroskcsizmásk�atonakültkazkárnyé�-



ban,kak�üszöbön,k�ardjátktérdek�özékszorította,késkújság-
papírbakcsavartkmahor�átkszívott.
-kkMondja,kkkmitkkkcsinálna�kkkittkkkmagu�?kkk-kkk�érdezte
Petya.
Ak�atonaktetõtõlktalpigklustánkvégigmértekakvárosik�is-
fiút.kFogaik�özöttkhosszanksárgáskdohánylétksercentett,
éskegy�edvûenkfelelte:
-kkEgykmatróztk�ergetün�.
"Kiklehetkezkaktito�zatos,kszörnyûkmatróz,ka�ikvalahol
ittkak�özelbenkrejtõzi�kaksztyeppén,ka�ikfelgyújtottakaz
uradalma�at,késka�itk�atoná�küldözne�?k-kgondolta
Petya,késklassankmegindultkaktûzõknapfényben,kak�ihalt,
néptelenkútonkvissza,kazkitatóvályúkfelé.k-kMégklehet,
hogykezkakszörnyûkútonállókmegtámadjakakmikposta-
�ocsin�at."
TermészetesenkPetyakegykszótksemkszóltkbalsejtelmé-
rõlkapjána�késköccséne�.kMine�khiábakfelizgatnikazkembe-
re�et?kÁmkakmagakrészérõlkmegtettekazkóvintéz�edése-
�et,késkelõvigyázatosankakpadkalákcsúsztattakgyûjtemé-
nyét,kegészenkhátra.
Alighogykakposta�ocsikmegindultkfölfelékakmerede�
lejtõn,kak�isfiúkazkabla�hozktapadt,késkfigyelmesenknéze-
29
getettkjobbra-balra,knemktûni�-ekfölkvalamelyi�kforduló
mögöttkazkakrettegettkútonálló.
Elhatározta,khogykamígkakvárosbaknemkérne�,ksemmi
áronknemkhagyjakelkmagakválasztottkõrhelyét.
EzalattkapjakéskPavli�,ka�i�knemkiskgyanítottá�kakve-
szélyt,kakdinnyé��elkfoglalatos�odta�.
Egykdurvakháziszõtteskpárnahuzatban,kamelyne�kmind
aknégyksar�árakakso�kmosástólkmárk�ifa�ultkszíneskvirág-
cso�orkvoltkhímezve,kvagykegyktucatnyiksárgadinnyekhe-
vert.kDarabjakegyk�ope�kvolt.kPapakelõvettkegykjókérett,
finomkérhálóvalkborított,kvé�onykhéjú,kszür�észöld
dinnyét,késkmegszólalt:
-kkNos,kpróbálju�k�ikeze�etkakhíreskdinnyé�et.k-kMajd
a��urátusánk�ettévágta,kfelnyitottakakgyümölcsöt,kmint
egyk�agylót.kCsodálatosank�ellemeskillatktöltöttekmegka
posta�ocsikbelsejét.kAktanárk�ésévelk�ivágtakakdinnye
belét,késkegykerõsk�ézmozdulattalkügyesenk�iloccsantotta
azkabla�on.kAzutánk�es�eny,kétvágygerjesztõkszelete�re
osztottakakdinnyekhúsát,krátettekegyktisztakzseb�endõre,
éskmegjegyezte:
-kkÜgyklátom,kegészenkjókleszkezkakdinnyécs�e.
Pavli�,ka�ikmárktürelmetlenülkizgett-mozgottkakhe-
lyén,kazonnalkmegragadtakaklegnagyobbkszeletet,késk�ét
�ezébenktartva,kbelerágtakmagátkegészenkakfüléig.kMég
csámcsogottkiskakgyönyörûségtõl,kmi�özbenkakdinnyéié
végigfolytkazkállán.
Papakügyesenklevágottkegyk�iskdarab�átkakdinnyébõl,
szájábakvette,késkjó�edvûenkhunyorgatvaknézettkakfiára:
-kkValóbanknagyonkízletes!
-kkFinom!k-kerõsítettekmegkPavli�.
ErrekmárkPetyak-ka�ikeddigkmindenne�khátatkfordí-
tottk-ksemkbírtaktovább,késkteljesenkmegfeled�ezveka
veszélyrõl,kszinténkrávetettekmagátkakdinnyére.
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5.kAkSZÖKEVÉNY
MintegyktízversztnyirekA��ermankelõttk�ezdõdte�ka
szõlõs�erte�.kAkdinnyétkmárkrégkmegetté�,késkakhéjátkis



�idobtá�kazkabla�on.kKezdettkunalmassákválnikazkutazás.
Délfelékjártkazkidõ.
Márknemkfújtkazkak�önnyûkreggelikszellõ,kamelykfris-
seségévelkarrakemlé�eztetett,khogykmégiskõszkfelékjár.
Aknapkúgykégetett,kmintkjúliusk�özepén,ksõtktalánkmég
hevesebben,kperzselõbben.
Aklova�knehezenkhúztá�kakterjedelmeskposta�ocsitka
majdnemkháromnegyedkrõfnyikmélységûkhomo�ban.kAz
elülsõk�isk�ere�e�kmajdnemkaktengelyigkmerülte�kbenne.
Akhátsóknagyk�ere�e�klassankforogta�,kcsi�orogvaknyom-
tá�kszétkakhomo��alkaláju�k�erülõkcsigaháza�at.
Aklisztfinomságúkporkfojtogatókfelhõvelkvettek�örülkaz
utaso�at.kSzemöldö�ü�késkszempilláju�kõszesszür�évé
vált.kAkporkcsi�orgóitkfogu�k�özött.kPavli�k�imeresztette
cso�oládészínû,kcsillogókszemét,késkel�eseredettenkprüsz-
�ölt.kAk�ocsisbólkvalóságoskliszteskmolnárklett.
Körös-�örülkvégtelenkszõlõs�erte�khúzódta�.
Görcsös,kgörbe,köregkszõlõtõ�é�knyílegyenes,ksoraikborí-
tottá�kakportólkmegszür�ült,k�iszáradtkföldet.kOlyankvolt,
minthakeze�etkakszõlõtõ�é�etkgörcskrángattakvolnakilyen
görbére.kCsúnyá�,ksõtkvisszataszító�klette�kvolnakeze�
aktõ�é�,khakaktermészetknemkgondos�odottkvolnakarról,
hogykfeldíszítsekõ�etkcsodálatosankszép,knemes,kfinom
vonásúklevele��el.
Akrézgálictólkbarnakpettyes,k�acs�aringóskere�krelief-
rajzaivalkborított,kzöldkszõlõlevele�káttetszõénkfénylette�
akdéliknapksugaraiban.
Akszõlõtõ�é�kfiatalkhajtásaikszorosankrácsavarodta�ka
vé�ony,khosszúk�aró�ra.kAzköregkhajtáso�klehajlotta�
akszõlõfürtö�ksúlyakalatt.
Éleskszemk�ellettkahhoz,khogykvala�ikészrevegyekeze�et
aklevele�kmögékrejtõzõkfürtö�et.kGya�orlatlankember
egészkholdkföldetkiskbejárhatkanél�ül,khogykegyetlenkfür-
tötkiskészrevenne,kpedigkmindenkegyesktõ�ektelekvan
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érettkfürtö��el,késkszintek�iabálna�:k"Ittkvagyun�,kte
va�si!kHátknemklátsz?kCsa�kak�ezedknyújtsdk�ikéskegyél!
Dekszóra�ozottkvagy!"kSkakszóra�ozottkemberkegyszerre
csa�kmegpillantkazkorrakelõttkegykfürtöt,kazutánkegykmá-
sodi�at,kharmadi�at...kSkmintegykvarázsütésrekazkegész
szõlõs�ertkmegteli�k�örülöttekfürtö��el.
Petyakilyenkdolgo�banktapasztaltkemberkvolt.kEgyszeri-
benkfelfedeztekakszõlõfürtö�et.kDeknemcsa�készrevette,
hanemkfajtáju�atkiskfelismertekakszaladókposta�ocsikabla-
�ából.
So�félekszõlõkvoltkazonkakvidé�en.
Két-háromkfontksúlyú,khatalmaskfürtö�benklógottka
nagykszemûk"�ecs�eszõlõ",kakszeme�kvastag,kvilágoszöld
bõrénk�eresztülkjólklátszotta�kakmago�.kGya�orlottkszem
nemktévesztettekösszekak"hölgyi�é"-vel.kAk"hölgyi�e"
szinténkvilágoszöld,kdekhosszú�ásabbkformájú,késkfénye-
sebbkbõrû.
Akpirosk"saszla"kmajdnemksemmibenksemk�ülönbözött
ak"rózsáskmus�otály"-tól,kpedigkmilyenknagyk�ülönbség
voltk�özöttü�!kAk"saszla"kgömbölyûkszemeikolyanksûrûn
szorongta�kaprókfürtjei�en,khogykelformátlanodta�,kés
csa�nemkszögletese��ékválta�.kRózsaszínkbogyói�kragyo-
góanktü�rözté�kvisszakaknapsugara�at.kAk"rózsáskmus�o-
tály"kibolya�é�,khamvaskbogyóikazonbanknemkverté�
visszakaknapksugarait.



Dekakszõlõfürtö�k-kak�é�esfe�etek"Izabella",kak"�ecs-
�eszõlõ",kak"saszla"kmegkak"mus�otály"kisk-kmindkolyan
csábítóa�kvolta�kérett,kso�színûkszépségü�ben,khogykmég
akválogatóskpillangó�kiskráju�kszállta�.kSkakpillangó�
aprók�iskbajusz�áikösszefonódta�kakszõlõkzöldk�acsai-
val.
Itt-ottkakszõlõs�erte�k�özöttkegy-egykprésházktûntkfel.
Mellettekmindenüttkottkállottkakrézgálicoskhordó,kazkalma-
vagykbarac�fá�k�ellemes,khûvöskárnyé�ában.
Petyakirigy�edveknéztekak�ényelmes,kszalmatetõskprés-
háza�at.
Nagyonkjólktudta,khogykmilyenk�ellemeskbentküldö-
gélnikakszáraz,kmelegkszalmán,kakdélutánikárnyé�ban.
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Akfullasztókmelegkfûszeresk�ömény-késkgyömbérilla-
to��alkvoltktelítve.kAligkhallhatóan,kropogvakpattanta�
felkakszáradókborsóhüvelye�.kBekszépkiskmindez!
Mégkakszõlõtõ�é�kiskremegte�kazkégetõenkforróklevegõ-
tõl.kAksztyeppkfölöttksápadtank�é�lettkakmajdnemkszínte-
len,kporos,kti��adtkégbolt.
Mindezkcsodálatosankszépkvolt!
Deke��orkegykannyirakváratlankéskrend�ívülikesemény
történt,khogyknehézkvoltkmegérteni,kmiktörténtkelõbb,kés
mik�ésõbb.
Elõszörkiskegyklövéskhangzottkel.kDekezknemkakjólkis-
mertksöréteskcsõszpus�akmegszo�ottkhangjakvolt,kamelyet
olyankgya�rankhallanikakszõlõ�ben.kNem.kEzkegykvalódi,
vastagkcsövûk�atonapus�akszörnyû,kijesztõkdörrenése
volt,
Aklövésselkegykidõbenkmegjelentkazkútonkegyklovas
csendõr,k�arabéllyalkak�ezében.
Akfegyvertkválláhozkemelte,kvalahovákakszõlõtõ�é�
�özékcélzott,kdekazutánklátszólagkmeggondoltakmagát,
mertknemklõtt.kAk�arabélytkmagakeléktettek�eresztbeka
nyeregre,kmegsar�antyúztaklovát,kátugratottkazkútszéli
ár�onkéskakszõlõs�ertkgarádján.kSap�ájátkszemérekhúzva,
legázolvakakszõlõtõ�é�et,ktoronyirántkbevágtatottkakszõ-
lõbe,kaholkhamarosankeltûntkakszemkelõl.
Akposta�ocsikcsa�kmentktovább.
Egykideigkcsendkésknyugalomkvoltk�örös-�örül.
Dekegyszerrekcsa�kakhátu�kmögött,kakszõlõs�ertkgarád-
jánkmegzörrente�kakbo�ro�.kVala�ikbeugrottkazkáro�ba,
azutánkazkáro�bólk�imászottkazkútra.
Egykemberikala�ktörtetettksebesenkaksûrûkporfelhõben,
éskakposta�ocsikutánkvetettekmagát.
Valószínû,khogykakba�onkülõk�ocsiskmindegyi�ü�nél
hamarabbkészrevettekakdolgot;kahelyettkazonban,khogy
lassítottkvolna,khirtelenkfelállt,késkmegcsóváltakazkostort
akfejekfölött.kAklova�kvágtatnik�ezdte�.
Azkismeretlenne�kazonbankmárksi�erültkfel�apasz�od-
niakak�ocsikhágcsójára.kKinyitottakakhátsókajtót,késkbené-
zettkak�ocsikbelsejébe.
Szintekelfulladt,kannyiraklihegett.
Zömö�,kerõs,kazkijedtségtõlksápadtkarcúkfiatalember
volt,khuncutkbarnakszemébenkhaláloskrémületkült.
Kere�kfején,krövidrekvágottkhajánkügyetlenülkfélrecsa-
pott,kúj,kgombosksap�akvolt,kolyasféle,kamilyetkakmester-
legénye�kviselne�künnepnapon.kDekszû�k�abátjakalatt
varrottas-mintáskparasztingklátszott,kminthakmester-
legénykiskmegkparasztkisklettkvolnakegyszerre.



Vastagk�incstárikszövetbõlk�észült,kporlepteknadrágja
azonbankegyáltalánknemkillettksemkmesterlegényne�,ksem
parasztna�.
Egyi�knadrágszárakelsza�adt,késkalattakduplaktalpú,
durvakmatrózcsizmakvörösesbarnakbõrszáraklátszott.
"Akmatróz!"k-kvillantkátkPetyakfejénkakszörnyûkgon-
dolat.kUgyane��orkazkismeretlenk�ezekfejénk-kamelykaz
ajtók�ilincsétkszorongattak-knagykrémületérekegyk�é�en
tetováltkvasmacs�átkvettkészre.
Azkismeretlenkazonbank-kakjele�kszerintk-kugyanolyan
zavarbankvolt,kmintkmagu�kazkutaso�.
Ami�orkmegpillantottakakcsodál�ozástólk�õvékmeredt
szemüvegeskuratkéskak�étkmegrémültkgyere�et,kaj�a
hangtalanulkmegremegett,kminthak�öszönne,kvagyktalán
bocsánatotka�arnak�érni.
Dektor�ánknemkjöttk�ikhang,kmindösszekegykfélén�,
tétovakmosolykjelentkmegkaj�án.
Végülklegyintettkegyet,késkmár-márkleugrottkvolnaka
hágcsórólkvisszakazkútra,kami�orkegykútelágazásktûntkfel
elõttü�.kAzkismeretlenkóvatosank�i�andi�áltkakposta�ocsi
mögül;kskami�orkakporfelhõbenk�atoná�atkpillantottkmeg,
villámgyorsankbeugrottkak�ocsiba,késkbecsaptakmagakmö-
göttkazkajtót.
Könyörgõkszemmelknézettkazkutaso�ra,kmajdkszóknél-
�ülknégy�ézlábrakeresz�edett,késkPetyaknagykrémületére
bemászottkakpadkalá,kaholkakgyûjteménykvoltkelrejtve.
Ak�isfiúk�étségbeesvekpillantottkapjára,kdekazkteljesen
mozdulatlanul,k�özömbös,kbárk�isséksápadtkarccalkült,
állatkelõreszegezve.kKétk�ezétkössze�ulcsoltakakhasán,kés
hüvely�ujjaitkforgatta,kegyi�etkakmási�k�örül.
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Arca,kegészklényekaztkfejeztek�i:ksemmiksemktörtént,
semmitksemk�ellk�érdezni,kminden�iküljönkakhelyére,
minthaksemmiksemktörténtkvolna,késkgyerün�kto-
vább.
Nemcsa�kPetya,kdekmégkak�iskPavli�kiskazonnalkmeg-
értettekapjakszándé�át.
Semmitksemkvennikészre!kAk�iala�ultkhelyzetbenkez
voltkaklegegyszerûbbkéskaklegjobbkmegoldás.
Ak�ocsisrólkmégkbeszélniksemkérdemes.kAklova�k�özé
vágott,késktöbbetkhátrakseknézett.
Egyszóvalkezkegykrend�ívülk�ülönös,kdekegységeskösz-
szees�üvéskvoltkakhallgatásra.
Akjárõrkelértekakposta�ocsit.
Néhányk�atonakbenézettkazkabla�on.kDekakmatrózkmár
akpadkalattkvolt,késkegyáltalánknemkvoltklátható.
Ak�atoná�ksemmikgyanúsatknemktalálta�kebbenkakbé-
�ésk�ocsiban,kaholkgyere�e�kvolta�.kMegállásknél�ülkha-
ladta�kelkmellette.
Legalábbkegykfélkóráigktartottkezkazkáltalánoskhallgatás.
Akmatrózkmozdulatlanulkfe�üdtkakpadkalatt.kKörös-�örül
mindenknyugodtkéskcsöndeskvolt.
Végrekaktávolban,kakrit�ászöldka�áco�k�özöttkfeltûnt
akvárosklegszélsõkházsora.
Petyakapjake��orkmegtörtekakhallgatást.kEgy�edvûen
nézettk�ikazkabla�on,késkahogykmegszólalt,kminthaksaját
magána�kbeszélne,kdekszántszándé��alkhangosan:
-kkOhó!kÜgyklátom,kmegér�eztün�.kkMárklátszi�kA�-
�erman.kMilyenkszörnyûkmelegkvankitt!kEgykléle�ksincs
azkúton.



Petyakazonnalkmegértettekapjakravasz�odását.
-kkMegér�eztün�,kmegér�eztün�!k-k�iabálta.
MegragadtakPavli�kvállát,kazkabla�hozkhúzta,késktette-
tettklel�esedésselk�iabált:
-kkOdaknézz,kPavli�,knézd,kmilyenkszépkmadárkrepül
ott!
-kkHolkrepülkak�isk.madár?k-k�érdeztekPavli�,kmi�öz-
benkaknyelvétkisk�idugtaknagyk�íváncsiságában.
-kkÓ,khogyktekmilyenkbutakvagy!kOttkvan,kni!kOtt!
35

I
-kkNemklátom.
-kkA��orkva�kvagy.
Ezalattkhátulrólkhal�kneszkhallatszott,kskrögtönkutána
becsapódottkazkajtó.kPetyakgyorsankmegfordult.kKörös-
�örülkmindenkugyanolyankvolt,kmintkelõbb.kCsa�kakcsiz-
maknemklátszottkmárk�ikakpadkalól.
Petyakizgatottankhajoltkle:kvajonkmegvan-ekakgyûjte-
ménye?kAks�atulyá�kmegvolta�.kMindenkrendbenkvan.
Pavli�kazonbanktovábbkizgett-mozgottkazkabla�nál,ka
�iskmadaratk�ereste.
-kkHolkakmadár�a?k-kgörbültksírásrakakszája.k-kMu-
tasdkakmadarat.kPe-e-tya,kholkakmadár�a?
-kkNekbõgj!kk-kklec�éztettekPetya.kk-kNincskmadár�a.
Elrepült.kMaradjknyugton!
Pavli�knagyotksóhajtott,késkmiutánkmegértette,khogy
csúnyánkbecsaptá�,kcsodál�ozvaknézegetettkakpadkalá.
Dekottkmárknemkvoltksen�i.
-kPapak-kkszólaltkmegkvégrekkremegõkhangonk-,kkhol
akbácsi?kHováklett?
-kkNekfecsegj!k-kszóltkrákszigorúankazkapja.
Pavli�kszomorúankelhallgatott.kTörtek�iskfejét,khová
tûnhetettkelkolyanktito�zatosankak�iskmadár,késkugyan-
olyanktito�zatosankakbácsikis.
Ak�ere�e�kzörögnik�ezdte�,k�övesútrakérte�.kAkposta-
�ocsikbefordultkazka�ácfá��alkszegélyezett,kárnyé�oskvá-
rosikutcá�ra.
Azkútk�étkoldalánkszür�ekteiefonpózná�,kvöröskcsere-
peskésk�é�es,kbádogtetõskháza�klátszotta�.kAktávolban
egykpillanatrakfelcsillantkazköbölkszür�éskszínûkvize.
Azkárnyé�bankegyklilakingeskfagylaltáruskballagott,k�is
hordóbankakfejénkcipeltekáruját.
Aknapkállásakutánkítélvekmárkdélikegykórakiskelmúlha-
tott.kAkTurgenyevkhajókpedigk�ettõ�orkindul.
Papak�iszóltkak�ocsisna�,khogyknekálljonkmegkakven-
déglõnél,khanemkhajtsonkegyenesenkak�i�ötõbe,kahonnan
éppenka��orkhangzottkfel,khosszankelnyújtva,kakhajó�ürt
mélykhangja.
6.kÁktÜRÖENYEVkÍÍAJÖN
Nemkszabadkelfelejteni,khogykazkittkleírtkeseménye�
jóvalktöbbkmintkharminckévvelkezelõttktörténte�.*kAkTur-
genyevkhajótkpedigkmárkabbankazkidõbenkiskeléggékócs�a
hajóna�ktartottá�.kAkTurgenyevkmeglehetõsenkhosszú,
�es�eny,k�ét�éményeskhajókvolt.kRögtönkszembetûnte�
duplakhajtó�ere�éne�kvörösrekfestettklapátjai,kmégiskin-
�ábbknagykbár�ára,kmintk�iskhajórakemlé�eztetett.
PetyakazonbankakTurgenyevetktartottakakhajóépítés
reme�mûvéne�,kskazkOdesszábólkA��ermanbakvalókuta-
zástkezenkakhajónkegyenérté�ûne�ktartottakazkAtlanti-



óceánonkvalókát�eléssel.
Akmásodosztályúkhajójegykelégkdrágakvolt:k1krubelk10
�ope�.kKétkjegyetkvette�.kPavli�kjegyknél�ülkutazott.
Akhajónkutaznikmégiskso��alkolcsóbbkéskfõlegkso��al
�ellemesebbkvolt,kmintkharminckversztetkzötyögnikegy
zsidókfuvaroskrázósksze�erénkakfojtókporban.kAkpiros
�ocsisövvelkát�ötött,krongyosk�aftánbaköltözöttkfuvaros
ötkrubeltk�értkazkútért.kAkpénztkfogaivalk�ipróbálta,khogy
nemkhamis-e,kmi�özbenkgyulladásos,kvöröskszemévelkfür-
�észõenknéztekazkutaso�at,kminthakakveséjü�beka�arna
látni.kAkrázós,krozogaksze�érkmindenk�étversztnyikút
utánkmegállt,késkak�ocsiskzabotkadottkazköregségtõlkmár
félholtkgebéine�.
Alighogykelfoglaltá�khelyü�et,késkelhelyezté�kholmi-
ju�atkakmásodosztályúk�özösk�abinban,kazkutazástólkés
forróságtólkelcsigázottkPavli�knagyonkelálmosodott.
Azonnalklek�ellettkõtkfe�tetnikakfe�etekviaszosvászonnal
borítottkpadra,kmelyetkszintekizzórakhevítettkaknégyszög-
leteskhajóabla�onkbetûzõknap.
Bárkeze�kazkabla�o�kfényesrektisztítottkréz�eretbekvol-
ta�kfoglalva,kmégisknagyonkrontottá�kazkösszbenyomást.
Közismertkdolog,khogykegykvalódikhajónk�isk�ere�
abla�o�na�k�ellklenniü�,késkeze�etkviharkeseténk"légmen-
tesen"kszo�tá�kelzárni.
*kKatajevk1936-bankírtakeztkakregényt.
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Ebbõlkakszempontbólkhasonlíthatatlanulkjobbkvoltka
helyzetkakhajókorrában,kakharmadosztályúk�abinban.kOtt
valódik�ere�khajóabla�o�kvolta�,kbárkpuhakdíványo�khe-
lyettkcsupánkegyszerûkfapado�onkülte�kazkutaso�,kmint
aklóvasúton.
Akharmadosztályonkvalókutazástkazonbank"lealázó-
na�"ktartottá�,kugyanúgy,kmintkahogykazkelsõkosztályút
"pénzpocsé�olásna�".
Társadalmikhelyzeténélkfogvakazkodesszaiktanárkcsa-
ládjakak�özéposztályúkutaso�hozktartozott,kezértkponto-
sankmegfeleltkne�i�kakmásodosztály.kAmennyirekez
�ellemeskésk�ényelmeskvoltkeseten�ént,kannyirak�ényel-
metlenkéskmegalázókisklehetett.kMindenkattólkfüggött,
hogykmelyi�kosztályonkutazna�kismerõsö�.
EzértkBacsejkúrkmindigkóva�odott,knehogykgazdag
szomszédaiktársaságábankutazzé�khazakaknyaralásból,
a�i�klenézté�kvolna.
Éppenkparadicsom-késkszõlõszüretkidejekvolt.kAkhajó
bera�odásakfárasztóankhosszúkideigktartott.
Petyaktöbbszörkiskfelmentkakfedélzetre,khogykmegtudja,
indulna�-ekhamarosan.kAk�isfiúkúgyklátta,khogykakra�o-
dásksohasemkfogkbefejezõdni.kHosszúksorban,kegymás
utánklépegette�kak�es�enykdesz�apallónkakteherhordó�,
ládá��alkésk�osara��alkvállu�on,kdekakpartonkfelhalmo-
zottkra�ománykcsa�knemka�artkelfogyni.
Ak�isfiúkodamentkak�apitánykhelyetteséhez,ka�ikakbe-
ra�odástkellenõrizte.kEgykideigkottklebzseltk�örülötte,
majdkmellékállvaklenézettkakhajófené�be,kahovákláncos
csigávalkóvatosankeregetté�klekakboroshordó�at,khármat-
négyetkegyszerrekössze�ötve.
Idõn�ént,kminthakvéletlenülktörténne,k�önyö�ével
megérintettekakmásod�apitányt.kEztkperszek�észa�arva
tette,khogykmagáraktereljekakfigyelmet.
-kkKisfiú,kneklábatlan�odjkitt!k-kvetettekodak�özöm-



bös,kdekbosszan�odókhangonkakmásod�apitány.
DekPetyaknemksértõdöttkmeg.kNe�ikcsa�kazkvoltkakfon-
tos,khogykvalami�éppenkelinduljonkakbeszélgetés.
-kkMondja,k�érem:khamarosankindulun�?
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-kkHamarosan.
-kkDekmi�orkhamarosan?
-kkAmintkbera�odtun�,kelindulun�.
-kkÉskmi�orkra�odun�kbe?
-kkA��or,kami�orkelindulun�.
Petyaknevetéstkszínlelt,khogykbehízelegjekmagátkakmá-
sod�apitányk�egyeibe.
-kkDeknem,kmondjakmegk�omolyan,khogykmi�or.k.k.
-kkKisfiú,kmenjkaklábamkalól!
Petyaktovábbment,késkolyank�épetkvágott,kminthaksem-
mifélek�ellemetlenségknemktörténtkvolnak�özöttü�,kcsa�
egyszerûenk-kbeszélgette�,kazutánkelválta�.
Állatkak�orlátraktámasztotta,késkismétkakhalálosan
unalmask�i�ötõtk�ezdteknézegetni.
AkTurgenyevenk�ívülkmégkszámtalankbár�akra�o-
dott.
Ak�i�ötõbenkcsa�kúgyknyüzsögte�kakbúzávalkmegra-
�ottksze�ere�.kSzáraz,kselymesenkzizegõkzajjalkömlött
akbúzakakdesz�á�bólkösszeácsoltkcsatornánkakhajófené�
négyszögletesknyílásaiba.
Azkizzókfehérknapk�önyörtelenkegyhangúsággalkural-
�odottkakpoéziskéskakszépségklegcse�élyebbkjelétkisknél-
�ülözõ,kporosktérségen.
Szörnyenkcsúfna�,kunalmasna�késk�ibírhatatlanna�
tûntkittkminden.
Akcsodálatoskparadicsomo�,kamelye�kforrónkésk�ívá-
natosánkragyogta�khervadtklevelei�kárnyé�ábankakvete-
ményes�erte�ben,kittkezernyikegyforma,krácsoskládába
volta�kcsomagolva.kAklegfinomabbkfajtájúkcsemegeszõlõ-
�et,kamelye�ne�kmindenkfürtjekmûreme�ne�klátszott
�intkakszõlõben,kittkdurvakvesszõ�osara�bakpréselté�,
azo�atksietvekbevarrta�kvastagkzsá�vászonba,késktele-
ragasztottá�kegyformak�iskcím�é��el.
Akverejté�eskmun�ávalkmegmûveltkésktermesztett
nagykszemû,knemeskfajkbúza,kamelykátkvoltkitatvaka
szántóföldkezernyikforrókillatával,kittkpisz�oskponyván
hevert,késkcsizmásklába�ktaposta�krajta.
Akkzsá�o�,kkkládá�kkéskkkhordó�kkk�özöttkkkegykkka��ermani
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rendõrkjár�ált.kAkrendõrne�kÖrdögbõrbõlk�észültkfehér
zubbonyakvolt,knarancssárgakrevolverszíjkfeszültkakvál-
lán,késkhatalmask�ardklógottkazkoldalán.
Akmozdulatlan,kfülledtkvízpartikhõségtõl,kakportól,ka
lassúkbera�odáskcsöndes,kdekszüntelenkzajátólkPetyakis
elálmosodott.
Mindenesetrekmégkegyszerkodamentkakmásod�apitány-
hoz,khogykmegtudja,khamarosankindulna�-ekvégre;kde
ismétkcsa�kaztkakválasztk�apta:kamintkbera�odna�,krög-
tönkelindulna�,késkakbera�odástka��orkfejezi�kbe,kami�or
elindulna�.
Petyaknagyo�atkásított,késkazkjártkálmosságtólknehéz
fejében,khogykakvilágonkvalószínûlegkmindenkáru:kakpa-
radicsomkiskáru,kakbár�akiskáru,kakpartikháza�kiskáru�,



akháza�kmellettkfelhalmozottkcitromsárgakszéna�azla�kis
áru�,kdek�önnyenklehetséges,khogykmégkakra�odómun�á-
so�kiskáru�.kLassankbevánszorgottkak�abinba,késkelhelyez-
�edettkPavli�kmellett.kÉszreksemkvette,kmi�orkaludtkel;
ami�orkpedigkfelébredt,k�iderült,khogykakhajókmárkel-
indult.
Ak�abinkteljesenkérthetetlenülkmegváltozott.kValahogy
mindenkso��alkvilágosabbkvoltkbenne.kAkhullámo�ktü�ör-
�épekszeszélyesenkfut�ározottkakfényeskfehérkmennyeze-
ten.
Akgépe�kdolgozta�.kAk�ere�e�kza�atolókzajakerõsen
hallatszott.
Petyakelmulasztottakaklegérde�esebbkpillanato�at,knem
hallottakazkindulástkjelzõkhajó�ürtöt,kak�apitánykparancs-
szavait,knemklátta,kami�orkbevontá�kaklépcsõt,kfelhúztá�
akhorgonyt..k.
Skmindezkannálkszörnyûbbkvolt,kmertksemkpapa,ksem
Pavli�knemkvoltkak�abinban.kSzóvalkõ�kmindentklátta�.
-kMiértknemk�öltötte�kfelkengem?!k-k�iáltottkfelkPe-
tya,ka�ikúgykérezte,khogykálmábankmegloptá�.
Ak�abinbólkakfedélzetkfeléksietett,késkfájdalmasankbe-
verteklábátkazkéleskréz�üszöbbe.kDekmégkcsa�kügyetksem
vetettkilyenkapróságo�ra.
Gonoszo�,kgonoszo�!
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PedigkPetyakfölöslegesenkizgultkannyira.
Bárkakhajókmárkvalóbankelhagytakak�i�ötõt,kdekmég
nemkhaladtkmenetirányban,kcsupánkmegfordult.kSzóval
aklegérde�esebbkmégkhátravolt.
Mostkjönkmégkcsa�kak"félgõzzelkelõre"késk"lassíts"kés
"állj",k"hátra",k"félgõzzelkhátra"késkmégkszámtalankszó-
ra�oztatókdolog,kamitkPetyakolyanktö�életesenkismert.
Ak�i�ötõkeltávolodott,kegészenk�icsiklett,kmajdklassan
elfordult.
Azkutaso�,ka�i��elkváratlanulkmegteltkakhajó,ktömege-
senktódulta�kakfedélzetkegyi�koldalára.kOlyank�étségbe-
esettenkintegette�k�endõi��elkésk�alapjai��al,kmintha
akjókégktudja,khovákakvilágkvégérekindulnána�,kpedigka
valóságbankpontosankharmincversztnyikhajóútkállott
elõttü�.
Dekhátkeztkakviharoskbúcsúzástkmeg�övetelté�kakten-
gerikutazáskhagyományaikéskakdélvidé�ikembere�ktüzes
vérmérsé�lete.
Azkutaso�ktöbbségekharmadosztályúkéskúgynevezett
"fedél�özi"kutaskvolt.kEze�kakhajókorrában,kazkalsókfedél-
zetenkhelyez�edte�kel.kNemkiskvoltkszabadkfelmenniü�
akfelsõkfedélzete�re,kmertkeze�k�izárólagosankazkelsõ-kés
másodosztályúk"úri"k�özönségkszámárakvolta�kfenn-
tartva.
PetyakmostkmegpillantottakapjátkéskPavli�otkakfelsõ
fedélzeten,kõ�kiskak�alapju�atklengetté�.
Ugyanottktartóz�odottkak�apitánykéskakhajókegészksze-
mélyzete,kakmásod�apitánykésk�étkmezítlábaskmatróz.
Közülü�kcsa�kak�apitánykéskazkegyi�kmatrózkfoglal�ozott
akhajókirányításána�kténylegeskmun�ájával.kAkmásod-
�apitánykéskakmási�kmatrózkakjegye�etkárulta.kKülön-
bözõkszínûkjegyte�ercse��elkjártá�kazkutaso�at,ka�i�kel-
mulasztotta�kjegyetkváltanikak�i�ötõben.
Egyi�ü�kegyk�iskdróthálóbólk�észült,kzöldkpénztár-
doboztktartottkak�ezében,kamilyentkakpé�üzlete�benkle-



hetklátni.
Ak�apitánykakfedélzeten,kakhajók�étkvégébenklevõkhi-
da�k�özöttkfel-alákjár�álva,kparancso�atkosztogatott.kEz-
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alattkakmatrózkakcsodál�ozókutaso�kszemekláttárakakréz-
to�bankelhelyezettkiránytûtkfigyelte,késkforgattakak�or-
mány�ere�et,knéha-néhakmégkmeztelenklábávalkisksegí-
tettkhozzá.kAk�ormány�eré�krettenetesenknyi�orgott,ka
�ere�etkak�ormánylapáttalkössze�ötõklánckcsörömpölve
csúsz�áltkelõre-hátrakakfedélzetkszélén,kmindenkpercben
lesza�ítássalkfenyegetvekegy-egykvigyázat!kankhölgy
uszályát.
Akhajókhátrafelékhaladt,késklassankmegfordult.
-kkJobbra!kkk-kk�iáltottakkakk�apitánykkakk�ormányosna�
re�edt,kérdeskhangon,késkügyetksemkvetettkazkiránytût
�ellõkkktisztelettelkkk�örülállókkkutaso�ra.kkk-kkkJobbra!kkkMég
jobbra!kkMégkegyk�icsit!kkMégkegykegészk�eveset!kJól
vank...kígyktartsdkazkirányt!
Ak�apitánykátmentkakjobbkoldalikhídra,kfelhajtottaka
hangtölcsérkfedelét,kamelyne�kcsöveklevezetettkakhajó
belsejébe,késklábávalkmegnyomottkegykpedált.kAkhajó
gyomrábankegykcsengõk�ezdettkcsilingelni.kAzkutaso�
mélyktisztelettelkhúztá�kfelkszemöldö�ü�et,késknémán
összenézte�.kTudtá�,khogykak�apitánykmostkakgépházba
csöngetettkle.
Nos,kmostkmitktegyen?kFelszaladjonkakhídra,khogy
lássa,khogyankbeszélkbelekak�apitánykakcsõbe,kvagykott
maradjonkakmatrózkéskazkiránytûkmellett?kPetyakszerette
volnakszéttépniksajátkmagát.kVégülkiskakhangtölcsérkgyõ-
zött.
MegragadtakPavli�k�ezét,késkmagakutánkvonszoltaka
hídra.kIzgatottank�iabált,kazzalkaktit�oskszándé��al,khogy
tengerésztudományávalkbámulatbakejtsenk�étkgyönyörû,
dekismeretlenk�islányt.
-kkNézd,kkPavli�,kodaknézz,kmindjártkaztkfogjakmon-
dani:k"Teljeskgõzzelkelõre!"
-kkFélgõzzelkhátra!k-k�iáltottkak�apitány.
Odalennkazonnalkmegcsendültkakcsengõ.kJelezte,khogy
akparancsotkmegértetté�.
7.kAkFÉNYKÉP
A��ermankeltûntkakláthatárról.kMárkazkõsrégiktörö�
várkromjaiksemklátszotta�.kAkhajóktovábbkhaladtkelõre
akrend�ívülkszélesköbölben,kakDnyeszterktor�olatánál,kés
minden�ikúgykérezte,khogyksohasemkleszkvégekazkólom-
szür�eknapfénnyelkleöntött,kcsúf,k�ávébarnakvízne�.
Akhajókárnyé�akakzavaroskvízbenkúgyktü�rözõdött,
mintkazkiszapban.
Azkutazáskminthakmégkmegksemk�ezdõdöttkvolna.
Szintek�ínoztakazkutaso�atkazköböl,kaligkvártá�,khogyk�i-
érjkéne�kaknyíltktengerre.
Végre,kúgykmásfélkórakmúlva,kakhajók�ijutottkaktor�o-
latöbölbõl.
Petyakak�orláthozktapadt.kAttólkfélt,khogykelmulasztja
enne�kazkünnepélyeskpillanatna�kvalamelykaprókrész-
letét.
Akvízkészrevehetõnkvilágosabbklett,kbárkmégkmindig
elégkpisz�oskvolt.
Akhullámo�kmegnõtte�,késkmagasabbrakcsapta�.kVörös,
gombaszerûkúszóbójá�kágas�odta�,khintázta�kakvízkszí-
nén,kmutattá�kakhajózhatókutat.



Eze�kakbójá�knéhakolyank�özelk�erülte�kakhajóhoz,
hogykPetyakvilágosankláttakakrácsosktetejûkgombak�öze-
pébenkak�iskvas�alit�át,kahovákéjsza�akaklámpástkhelye-
zi�.
AkTurgenyevknéhánykfe�etekhalászbár�átkésk�étkvi-
torláskcsóna�otkhagyottkmagakmögött.kAksötétkvitorlá�at
dagadtrakfújtakakszél.kAkcsóna�o�kvadulktáncolta�kakhajó
nyománktámadtkhullámverésben.
Akszéles,k�étksorkbójávalkjelzettkvízikútkakKardino-Bu-
gazknapsütöttekhomo�hegyénkállók�aszárnyakéskõrtorony
mellettkvittkel,k�ikaknyíltktengerre.
Ak�apitánykmindenkpercbenkazkiránytûrekpillantott,
�özbenk�ezévelkmutattakak�ormányosna�kazkirányt.kBi-
zony,kezkmárknemkvoltktréfadolog!
Akvízkmégkvilágosabbkésktisztábbklett.kEgyrekin�ább
�everedettkaktiszta,k�é�esfehérktengervízzel.
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-kkMásodi�ksebesség!kk-k�iáltottakak�apitánykkakszó-
csõbe.
Akhajókelõtt,kélesenkel�ülönülvekazköbölksárgakvizétõl,
hullámzottkaktengerkhabos,k�é�enksötétlõkvize.
-kkElsõksebesség!
Aktengerkfelõlkfrisskszellõkfújkdogált.
-kkMégklassabban!
Akgépe�kmárkaligkszuszogta�.kAkhajó�eré�klapátjai
gyengénkpas�oltá�kakvizet.kAklaposkpartkolyank�özelk�e-
rült,khogykszintekúgyktûnt,kminthak�iklehetneklépnika
hajórólkakpartra.
Nesztelenülkúszottkelkakhajókmellettkakhatárõrségkva�í-
tóankfehérkvilágítóhajója.kAkvilágítóhajókmagas,kso�-
színûktengerészzászló��alkdíszített,künneplõkruháskárbo-
cátkazkerõskszélkféloldalrakdöntötte.kAkpartikbo�ro�kár-
nyé�ábankágyúnaszádkringott,knéhánykhatárõrképpenkaz
ingétkmostakakse�ély,k�ristálytisztakvízben.kAknapkéles
fényében,kmintkvalamikfestményen,ktisztánk�ivehetõkvolt
enne�kazkáttetszõk�épne�kminden,kmégkaklegapróbb
részletekis.
Aktengerk�özelébenkegyszerrekfelfrissültkéskmegtisztult
akvilág,kminthakakszellõkegyszeribenklefújtakvolnakakport
akhajórólkéskazkutaso�ról.
Mégkazkeddigkolyankutálatosankunalmaskládá�késk�o-
sara�kiskminthakmegváltozta�kvolna,kmindezklassan�ént
ra�ománnyákváltozott,késkmennélkin�ábbk�özeledte�ka
tengerhez,kannálkin�ábbknyi�orogta�,kszépkcsendesen,
amintkezkmárkakra�ományhozkilli�.
-kkMásodi�ksebesség!
Azkõrtoronykmárkmesszekelmaradtkakhajókmögött.
Tiszta,ksötétzöld,kmélykvízenkúszottkakhajó.kAlighogykbe-
jutotta�kakmélykvízbe,kakhajótestkremegni,kinognik�ez-
dett,késkazkerõsödõkszélkbepermeteztekfinomkvízcseppe�-
�el.
-kkTeljeskgõzzel!
Kormoskfüstfellegktódultkakhajó�éménybõl,kferdekár-
nyé�otkvetvekakhajókorránk�ifeszítettkszélfogókvászonra.
Ügykszemreknemkvoltk�önnyûkazköregkgépne�kmegbir-
44
�óznikaknyíltktengerkerõskhullámaival.kNehezenklihegett,
za�atolt,kakhajókrozzantkbur�olatakszabályosanknyi�or-
gott.kAzkelõárbockalattkfelhúzottkhorgonykmeghajoltka



hullámo�kelõtt.
Akszélkmárkvala�ine�kle�aptakakszalma�aiapját,késka
�alapkottkúszott,kmesszekakhajókmögött,kegyrekhintázva
akszéles,khabzókhullámo�khátán.
Négyk�é�kszemüveges,kva�kzsidóklibasorbank�apasz�o-
dottkfelkaklépcsõn,kgörcsösenkmar�olvakak�orlátot.kAmi-
�orkelérté�kakfedélzetet,knagyotkzö��envekülte�klekegy-
máskmellékegykpadra.
AkMandzsúriakdombjainkindulókfülsértõ,khamiskhang-
jaikössze�everedte�kazkócs�akgépkfújtatóklihegésé-
vel.
Ak�étkhajópincérkegyi�eklobogó,kfecs�efar�úkfra��ban
szaladtkfelkaklépcsõn.kAránylagkeléggékfehérkcérna�esz-
tyûbekbújtatottk�ezévelkbûvészügyességgelkegyensúlyo-
zottkegykapróktálcát,kamelyenkegyküvegkszódavizesklimo-
nádékgyöngyözött.
ígyk�ezdõdöttkaktenger.
Petyakmárkbejártakazkegészkhajót.kKiderítette,khogy
megfelelõkgyere�knincskak�özelben,késkígykúgyszólván
sen�ivelksemklehetk�ellemeskismeretségetk�ötni.
Igaz,keleintekmégkremény�edettkabbankak�étk�islány-
ban,ka�i�kelõttkolyanksi�ertelenülkmutattakbektengerész-
tudományát.
Dekezkakreményknemkváltkvalóra.
Mindene�elõttkeze�kak�islányo�kazkelsõkosztályonkutaz-
ta�.kAzutánkfranciáulkbeszélte�kgouvernante-ju��al,kés
ezzelktudomásárakhoztá�kakmásodosztályrólkjöttk�isfiú-
na�,khogyk"nemkõrizte�kegyüttkdisznót".
Késõbb,kalighogyk�iérte�kaknyíltktengerre,kazkegyi�
�islányktengeribetegségetk�apott,késk-kPetyakjólklátta
aknyitottkajtónk�eresztülk-kazkutolérhetetlenülkfényûzõ
elsõkosztályúk�abinkbársonydíványánkfe�üdt,késkcitromot
szopogatott.kMindezkroppantkutálatoskvolt.
Akfedélzetenkmaradtk�islányk-kbárk�étségtelenülkszép
éskelegánskvoltkaranykmatrózgombo��alkdíszítettkrövid-
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�abátjábankéskpiroskbojtoskfranciakmatrózsap�ájávalk-
hihetetlenülkszeszélyesne�késknyafogóna�klátszott.kSzü-
netknél�ülkfeleseltkakpapájával,kegykmagas,kroppantkfleg-
mati�us,kpofasza�állaskúrral,ka�ikszélesk�öpenytkviselt,kés
úgykhasonlítottkakGrantk�apitánykgyerme�eikLordkGle-
narvanjára,kmintkegyi�ktojáskakmási�ra.
Apakésklányak�özöttkak�övet�ezõkpárbeszédkfolyt:
-kkPapa,kszomjaskvagyo�.
-kkTürtõztesdkmagad,kmajdkelmúli�k-kválaszoltakszem-
rebbenésknél�ülk"LordkGlenarvan",kanél�ül,khogyklátcsö-
vétkletettekvolna.
Ak�islánykszeszélyesenkdobbantóitkegyet,késkmostkmár
hangosabbankismételte:
-kkSzomjaskvagyo�!
-kkTürtõztesdkmagad,kmajdkelmúli�k-kválaszoltkapja
mégk�özömbösebbkhangon.
Ak�islánykma�acsulkismételgette:
-kkPapa,kkkszomjaskkkvagyo�!kkkPapa,kkkszomjaskkkvagyo�!
Papa,kszomjaskvagyo�!
Szintekhabzottkakszájaktehetetlenkmérgében.kOlyank�el-
lemetlenülknyávogókhangonkismételtekmindigkeztkazkegy
mondatot,khogykbár�itkfelktudottkvolnakbosszantanikvele.
-kkPaa-paa,ksz-omjaskva-a-gyo�k...



Amire,,LordkGlenarvan"mégkegy�edvûbbenkválaszolt,
mindenksietségknél�ül,kmégkcsa�kakhangjátksemkemelte
fel:
-kkTürtõztesdkmagad,kmajdkelmúli�.
Kétkma�acskélõlénykszörnyûkpárbajakvoltkez,késkezka
harckmégkmajdnemkA��ermanbank�ezdõdött.
Természetes,khogykismer�edésrekmégkcsa�kgondolni
semklehetett.
Petyake��orkújkésknagyonkérde�eskszóra�ozástktalált:
azkegyi�kutasknyomábakszegõdött.kAhovákazkutaskment,
odakmentkõkis.
Ezkakmulatságkannálkiskin�ábbkérde�feszítõkvolt,kmert
ezkakbizonyoskutaskmárkamúgykiskmagárakvontakPetya
figyelmétk�ülönös,kfurcsakvisel�edésével.
Lehet,khogykaktöbbikutasksemmitksemkvettkészre,kde
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Petyána�kazonnalkszemébekötlöttkvalami,késkezkroppant
meglepte.
Arrólkvoltkszó,khogykezkazkutaskjegyknél�ülkutazott.
Mégpedigkakmásod�apitányktudtával.
Dekmiért,kmiértknem,kakmásod�apitányknemcsa�khogy
semmitksemkszóltkak�ülönöskutasna�,kdekminthakhallgató-
lagosankbeleegyezettkvolna,khogykbejárjakakhajókminden
zegét-zugát,kmégkazkelsõkosztályúk�abintkis.
Petyakvilágosanklátta,kmiktörtént,kami�orkakmásod-
�apitánykodamentkakfurcsakutashozkdrótbólkfontkpénzes-
dobozával.
-kkAkjegyetk�éremk-kmondtakakmásod�apitány.
Azkutaskerrekvalamitkodasúgottkne�i.kAkmásod�apitány
bólintott:
-kkTessé�.
Ezutánktöbbékmárksen�iksemkzavartakak�ülönöskutast.
Azkpedigkvégigsétáltkakhajón,késkmindenüvékbe�u��an-
tott:kak�abino�ba,kgépházba,kbüfébe,kmosdóhelyiségbe,
akhajófené�be.
Kiklehetkezkakfurcsakember?
Földbirto�os?kNem.kAkföldbirto�oso�knemkígyköltöz-
�ödne�,késknemkiskígykvisel�edne�.
Egykbesszarábiaikföldbirto�osna�ko�vetlenülkfehér
szemvédõskútisap�ájakvan,késkvitorlavászonbólk�észült
por�öpenybenkjár.
Azutánk�u�oricasárgakbajusztkhord,késk�iskfonottkvesz-
szõ�osarátkla�attalkzárjakbe.kAk�osárban,kfaládi�óban
füstöltkheringne�,knéhánykparadicsomna�,kgomolyána�
�ellklennikésk�ét-háromkliterkfehérkborna�kegykzöldk�an-
csóban.
Akföldbirto�oso�kta�aré�osságbólkutazna�kakmásod-
osztályon,kdekmindkösszetartana�,k�iksekdugjá�korru�at
ak�abinból,késkazkegészkutazáskalattkeszne�-iszna�kvagy
�ártyázna�.
Petyakazonbanknemkláttakakfurcsakutastkakföldbirto�o-
so�ktársaságában.
Igaz,khogykezkazkemberknyáriksap�átkhordott,kdekviszont
nemkvoltksemkpor�öpenye,ksemkfonottk�osara.
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Nem,kazkmárkbizonyos,khogykezkazkemberknemkföldbir-
to�os.
A��orktalánkvalamikpostatisztkvagyktanító?
Aligha.
Bárk�abátjakalattk�ihajtottkgallérúknyersselyemkinget



viselt,késknya��endõkhelyettk�étkbojtbankvégzõdõkzsinór
voltkaknya�án,kviszontk�ipödrött,knagy,kszuro�fe�etekba-
juszakvoltkésk�iborotváltkállak-kezkpedigksehogyanksem
illettkegykpostatiszthezkvagykegyktanítóhoz.
Azkutaso�kegyetlenk�ategóriájáhozksemkillettkhatalmas
napszemüvege,kamelyetkszõröskorrlyu��alkelé�telenített,
húsosk�rumpliorránkhordott.
Azutánkezkakcsí�osknadrágkésk�önnyûkszandálkiskgya-
núskvolt,késkazkutaskráadásulkvastag,kfehér,k�incstáriféle
harisnyátkviselt!
Nem,kittkvalamiknincskegészenkrendben.
Petyakzsebrekvágtakak�ezétk-kbárkeztkmárktöbbször
szigorúankmegtiltottá�kne�ik-,késkak�ülönöskutasknyo--
mábakszegõdött.kEgy�edvûk�épetkvágva,kmintkanna�kár-
nyé�a,kbejártakazkegészkhajót.
Akfurcsakutaskelõszörkakgépházkéskak�onyhak�özötti
szû�kfolyosónkálldogált.
Ak�onyhábólk�esernyés,kfûszeresk�onyhaillatkáradt,ka
gépházknyitottkszellõztetõibõlkpedigkforrókgõz-,kvas-,kfor-
raltvíz-késkolajszagúkmelegkszellõkfújkdogált.
Akszellõzõabla�ktárva-nyitvakvolt.kFelülrõlkbeklehe-
tettknéznikakgépházba,kamitkPetyaknagykélvezettelkmegkis
tett.
Ûgykismertekeztkak�épet,kmintkaksajátktenyerét.kSkakgép
mégiskmindenkal�alommalklel�eskcsodálatotkváltottk�i
belõle.kÓrá�khosszatkiskszívesenkbámulta.
Bárkminden�iktudta,khogykakgépkócs�a,khasználhatatlan
éskígyktovább,kdekmégkígykiskmeglepõkvoltkhihetetlenül
csodálatoskereje.
Aksûrû,kzöldkolajjalkleöntöttkhajtó�aro�k�önnyedén
mozogta�kodakéskvissza,kamikszázpudosksúlyu�atkte�intve
valóbankcsodálatoskvolt.
Csoszogókzajjalkmû�ödte�kakdugattyú�.kHal�ankduru-
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zsoltkakforgattyú.kKere�kréz�orongo�kdörzsölõdte�kössze,
gyorsankéskidegesen,ktito�zatoskbefolyástkgya�orolvaka
szerény,kdeknagyonkfontoskszelepe�kaligkészrevehetõ,
szorgalmaskmun�ájára.
Skekszédítõk�áoszonkazkóriásiklendítõ�eré�kural�odott.
Mozgásakelsõkpillanatraknagyonklassúna�ktetszett,kdekha
vala�ikfigyelmesebbenkmegnézte,készrevehette,khogy
szörnyûkgyorsankforog,késkforgásávalkegyenletes,kmeleg
szeletktámaszt.
Borzasztókvoltkmégknéznikis,khogyankjár�áltkakgépész
eze�k�özöttkakfeltartóztathatatlanulkmozgók�ere�e�kés
al�atrésze�k�özött.kIdõn�éntkle-lehajolt,késkolajozója
hosszúkcsövétkak�ere�e�k�özékdugta.
Dekaklegcsodálatosabbkvoltkazkegészkgépházbankakhajó
egyetlenkvillanylámpája.kEzkegykbádogtányérkalattklógott,
éskdurvakdrótbólk�észült,kszáj�osárszerûkhálókvédte.
Mennyireknemkhasonlítottkakmaikva�ítókfényûkvillany-
lámpá�hozk!
Akmegfe�etedett,k�örtekala�úküvegburábankgyöngén
pislá�oltkazkizzórakhevítettkszénszálacs�a,ktöré�enyen
remegvekakhajókrezgésétõl.
Ezkakvülanylámpak�észkcsodakvolt.kKapcsolatbankvolt
azzalkakvarázsszóval:k"Edison".kEzkakszókpedigkPetyakelõtt
márkrégenkelvesztettekegykcsaládiknévkjelentõségét,kés
in�ábbkvalamiktito�zatosktermészetikmegnyilvánulástkfe-
jezettk�i,kmintkpéldáulkak"magnetizmus"kvagykak"villa-



mosság".
Mostkak�ülönöskemberklassankvégigmentkazkalsókfedél-
zeten.
Petyakúgyklátta,khogykazkidegenkészrevétlenül,kdekrop-
pantkfigyelmesenknézegetikazkutaso�at,k�örüljárjakakfe-
délzetet,kazkárboco�k�örülkszimatol,késkalaposankszem-
ügyrekveszikakra�ományk�özöttkelhelyezettkbatyu�atkés
�osara�at.
Petyakfogadnikmertkvolnak-kbárkakfogadáskiskszigorúan
tiloskvoltkne�ik-,khogykezkazkemberktito�bank�ereskvala-
�it.
Azkismeretlenknemkso�atkte�etóriázott,kszóknél�ülkát-
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lép�edettkazkalvókmoldováno�on.kBefura�odottkakzsidó�
csoportjába.kAzo�képpenkolajbogyótkebédelte�.kMajdkti-
to�ban,khogyksen�iksekvehessekészre,kfelemeltekakpara-
dicsomoskládá�atkborítókponyvakszélét,késkodakiskbe�u�-
�antott.
Egykemberkaludtkakfedélzetkpadlóján,karcátkbeta�arta
sap�ájával,kfejétkbefúrtakegyk�ötélcsomóba,kamitkak�i-
�ötésnélkszo�ta�khasználni,khogykfelfogjakvelekak�i�ötõ
faláhozkütõdõkhajóklö�ését.kÁlmábank�inyújtottak�arját,
ésklábátkösszehúzta,kúgy,kmintkegykgyere�.
Petyakvéletlenülkazkalvókemberklábárakte�intett,kés
szintekmegmerevedett.
Azkemberklábánkakjólkismertkvöröseskszárúkmatróz-
csizmakvolt!
Kétségtelen,khogykeze�etkakcsizmá�atkláttakmakreggel
akposta�ocsikülésekalatt.
Dekhakezkcsupánkegyszerûkvéletlenkvolt,ksemmikesetre
semklehetettkvéletlenkegykmási�k�örülmény.kAzkalvó
�ezén,kakhüvely�-késkakmutatóujjk�özöttikhúsoskhárom-
szögbenkottk�é�lettkaktetováltk�iskhorgony.
Petyakmajdnemkfel�iáltottkakmeglepetéstõl.
Dekvisszatartottakmagát,kmertkészrevette,khogykakbaju-
szoskutaskszinténknagykfigyelmetkfordítkazkalvóra.
Fel-aláksétáltkmellette,kmi�özbenkmindenkigye�ezetét
arrakfordította,khogykmeglássakazkalvókemberksap�ával
leta�artkarcát.kEzkazonbanksehogyksemksi�erültkne�i.kE�-
�orkmégkegyszerkelsétáltkazkalvókmellett,késkminthakvé-
letlenülktenné,králépettkak�ezére.
-kkBocsánat!
Azkalvókfelriadt.kFelült,késkijedtenkpislogottkálmosksze-
meivel.
-kkÁ?kMikaz?kHová?k-kmotyogtakértelmetlenül,kö�lé-
velkdörzsölgetvekarcát,kamelyenkvöröseskcsí�o�atknyomott
akrozsdáskdrót�ötél.
Ökvolt,kugyanazkakmatróz!
Petyakakhajófené�klejáratakmögékrejtõzött,késklélegzetét
visszafojtvakfigyelte,kmikfogktörténni.
Deksemmik�ülönösknemktörtént.kAkbajuszoskmégkegy-
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szerkbocsánatotk�értkésktovábbment,kakmatrózkpedigka
mási�koldalárakfordult,kdekmárknemkaludtktovább,khanem
riadtankésk-kPetyakúgykláttak-kvalamiktürelmetlen
bosszúsággalknézettk�örül.
Mostkmitktegyen?kSzaladjonkapjához?kVagykmindent
mondjonkelkakmásod�apitányna�?
-kNem,knem.
Petyakigenkjólkemlé�ezettkarra,khogykapjakhogyankvisel-



�edettkakposta�ocsiban.kValószínû,khogykmindabban,kami
történt,kvalamikolyankvan,kamirõlksen�ine�ksemkszabad
szólni,ksen�itksemkszabadk�érdezni,khanemkhallgatnik�ell,
éskúgyktenni,kminthaknemktudnaksemmirõlksemmit.
Elhatározta,khogykmeg�eresikakbajuszost,késkmegnézi,
mitkcsinál.
Azkelsõkosztálykmajdnemküreskfedélzeténkláttakviszont
azkidegent.kOttkálltkakponyvávalkborítottkmentõcsóna�hoz
támasz�odva.
Akfedélzetkalattkegykláthatatlank�eré�kza�atolt,kegyre
pas�oltakakhabzókörvénye��elkborítottksötétkvizet.kOlyan
szünetknél�üli,kállandókzúgáskvoltkitt,kmintkakmalomban.
Akhajókhosszúkárnyé�akgyorsanksi�lottkakfénylõkhullá-
mo�on,kamelye�kminélktávolabbkvolta�kakhajótól,kannál
�é�ebbne�klátszotta�.kAkhajóktatjánkottklobogottkaknap-
fénybenkakfehér-�é�-pirosk�eres�edelmikzászló.
Akhajókmögöttkegykmindjobbankszélesedõ,kolajosán
simaksávkhúzódott.
Balrólkmárkfeltûnte�kakmagas,kagyagoskhazaikparto�.
Akbajuszosklopvaknézegetettkvalamit,kamitkak�ezében
tartott.
Petyakészrevétlenülkmögéjek�erült,klábujjhegyrekállt
éskmeglátta.kKiskfény�épkvolt,kúgynevezettkigazolvány-
�ép.kEgykmatróztkábrázoltkdíszegyenruhában,khety�én
félrecsapott,k�ere�ksap�ájávalkakfején,kaksap�akszalagján
pedigkak�övet�ezõkfelirattal:kKnyazkPotyom�in-Tavri-
csesz�ij.
Akfény�épenkmosolygókmatrózkugyanazkakmatrózkvolt,
aktetováltkhorgonnyalkak�ezén.
Ske��or,kvalamikérthetetlenkgondolattársításk�övet�ez-
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tében,kPetyakelõttkhirtelenkmindenkmegvilágosodott.kA
�isfiúkegyszeribenkmegértette,khogykmikvoltkolyank�ülö-
nöskéskfurcsakakbajuszosk�ülsejében:kakbajuszoskcsa�úgy,
mintkazkakmási�kakhorgonnyal,kszinténkálruhábankvolt.
8.k"EMBERkAkTENGERBEN!"
Frisskhátszélkfújt.kAk�apitánykparancsárakfelhúztá�ka
vitorlát,khogykazksegítsenkakgépe�ne�,késkígykbehozzá�ka
hosszúraknyúltkra�odássalkelveszítettkidõt.
Semmifélekünnepne�,ksemmifélekajándé�na�knem
örültkvolnakPetyakannyira,kmintkmostkenne�kakcse�ély-
ségne�.kMelleslegkmegjegyezve,knemkiskolyankcse�élység!
Akhajónkegyszerrekvoltkgépkiskmegkvitorlakis.kGõzhajó
éskvitorláskiskegyszerre!
Aztkhiszem,k�edveskOlvasó,kTekisklel�esednél,khakvárat-
lanulkazkakszerencsekérne,khogykvalódikgõzhajónkutaz-
hatszkaktengeren,késkráadásulk�ifeszítettkvitorlá��al!
Vitorlakmárkabbankazkidõbenkiskcsa�kaklegöregebbkhajó-
�onkvolt,késkottkiskrend�ívülkrit�án.kMakmárkegyáltalán
nincskilyesmi.
ígykaztánk�önnyûkel�épzelni,kmennyirekélveztekPetya
eztkaknevezeteskeseményt.
Magátólkértetõdi�,khogykak�isfiúkazonnalkmegfeled�e-
zettkakbajuszosrólkiskmegkakszö�evényrõlkis.kCsa�kálltka
hajókorrában,kminthakmegbabonáztá�kvolna,kleknem
vettekszemétkakmezítlábaskmatrózról,ka�ikmeglehetõsen
lustán,kpiszmogvakhúztakelõkazkügyesenkösszehajtogatott
vitorlát.
Petyaknagyonkjólktudta,khogykezkakvitorlakegykúgyne-



vezettk"cleaver",*kmégiskodamentkakmásod�apitányhoz,
a�ik-kmivelknemkvoltktöbbkmatrózk-ksegítettkakvitorlát
felhúzni.
-kMondja,k�érem,kezkcleaver?
*kCleaverk-kháromszögkala�ú,kferdekvitorlakakhajókelülsõkré-
szénk(ejtsd:k�líver).
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-kkCleaverkk-kkmorogtakkmeglehetõsenkkbarátságtalanul
akmásod�apitány.
DekPetyakezértkegykcseppetksemkharagudottkmegkrá.
Elvégrektudta,khogykegykvalódiktengerikmedvéne�k�issé
gorombána�k�ellklennie.kMicsodaktengerészklennekazkmás-
�ülönben?
Petyakfölényéne�ktudatábankleeresz�edõkmosollyalkné-
zettkvégigkazkutaso�on,késkismétk�issékhanyagul,kmintha
egyenrangúa�klennéne�,kodafordultkakmásod�apitányhoz:
-kkÉskmondja,k�érem,kmégkmilyenkvitorlá�kvanna�?
Hakjólktudom,kfõkvitorlakéskelõvitorlak...
-kkKisfiú,kneklábatlan�odjkkittk-knézettkrákakmásod-
�apitánykolyank�éppel,kminthakhirtelenkmegfájdultkvolna
akfogak-,keredjkinnenkszépenkak�abinba,kakmamádhoz.
-kkAkmamámkmeghaltk-kfeleltekPetyakszomorúkbüsz-
�eséggelkakgorombakemberne�.k-kPapávalkutazun�.
Dekakmásod�apitánykerrekmárkvég�éppksemmitksem
válaszolt,késkakbeszélgetéskígykfélbesza�adt.
Végrek�ifeszítetté�kakvitorlát.
Ak�iskhajókmégkgyorsabbankne�iiramodott.kMinden�i
tudta,khogyk�özeledi�kOdessza.kMesszekakhajókelõttkmár
jólklátszottkakSzuhoj-öbölkfehérksávja.
Azköbölkse�élykvizekannyiraksûrû,k�é�eskvolt,khogy
szinteklilásvörosenkfénylett.
Azutánkelõbu��anta�kLüstdorfknémetktelepkpalatetõs
házaikmegkegykmagas,k�omorktemplom,ktornyánkide-oda
forgolódó,kcsi�orgókszél�a�assal.
Akpartonklassankfeltünedezte�kaknyaraló�,kvillá�,k�er-
te�,kgyümölcsösö�,kuszodá�,kfürdõ�,kbástyá�,kvilágító-
tornyo�.
ElõszörkakhíreskKovalevsz�ij-tornyotkpillantottá�kmeg,
amelyrõlkegyklegendátkiskmesélne�.
Éltkegyszerkegykgazdagkember,kKovalevsz�ijkúr.kElha-
tározta,khogykaksajátküzletik�oc�ázatárakvízvezeté�etképít-
tetkakvárosna�.kEzkvégtelenknagykhasznotkhajtottkvolna
ne�i.kMertkenne�kfelekseklettkvolnaktréfa!kAzkembere�
mindenkegyesk�ortykvízértkannyitkfizette�kvolnakKova-
levsz�ijkúrna�,kamennyitkõka�ar.kMertkúgykálltkakdolog,
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hogykKovalevsz�ijkúrkföldjénkegykédesvizûkforráskfa�adt,
azkegyetlenkegészkOdesszak�örnyé�én.kAkvízkazonban
nagyonkmélyenkvolt.kHogykfelszínrekhozhassá�,kegykóriási
szivattyútk�ellettképíteni.kNehézkegykemberne�kilyen
hatalmaskvállal�ozásbak�ezdeni.kDekKovalevsz�ijkúrksen-
�ivelksemka�artakmegosztanikakjövendõbelikhasznot.
ígykhátkegyedülklátottkne�ikakvíztoronyképítéséne�.kAz
épít�ezéskazonbankso��alktöbbek�erült,kmintkamennyire
számított.kRo�onaikhiábak�önyörögte�kne�i,khogykhagyja
abbakeztkazkesztelenkdolgot,kõkmárknemkhallgatottkráju�.
Túlságosankso�kpénztkfe�tetettkebbekakvállal�ozásba,
�ésõkvoltkmárkvisszavonulni.kFolytattakazképít�ezést.kA
toronyna�kmárkakháromnegyedkrészek�észenkvolt,kami�or
elfogyottkakpénze.kE��orkelzálogosítottakházait,kföldjeit,



éskígykaztánkvégülkisksi�erültkne�ikfelépíteniekaktornyot.
Óriásiképületkvoltkez,knagyonkhasonlítottkegykhatalmasra
nõttksa��bástyához.kVasárnapon�éntkazkodesszaia�kcsa-
ládju��alkegyüttkjötte�kaktoronyhoz,kmegbámulnikakcso-
dát.kDekakvíztoronykmagábanktermészetesenk�evéskvolt.
Külföldrõlk�ellettkgépe�etkhozatni,kfúrnikaktalajt,klera�ni
akcsöve�et.kKovalevsz�ijkúrk�étségbeesvekrohantkpénzért
azkodesszaik�eres�edõ�hözkéskban�áro�hoz.kMesébekillõ
�amatotkajánlottkfel,késkpéldátlankhasznotkígértkne�i�.
Könyörgött,kmegaláz�odott,ksírt.kDekakgazdago�,ka�i�
nemkbocsátottá�kmegkne�i,khogykazelõttknemktársultkve-
lü�,kmostkhajthatatlano�kvolta�.kEgyetlenk�ope�otksem
adta�kne�i.kKovalevsz�ijkteljesenk�ikvoltkfosztva,kmeg-
semmisítve,klesújtvakjár�áltkakvárosban.kAkvízvezeté�
rögeszméjévékvált.kReggeltõlkestig,kmintkegykõrült,ksza-
ladgáltkaktoronyk�örül,kmelykelnyeltekegészkvagyonát,kés
egyrekazonktörtekakfejét,kholkszerezzenkpénzt.kLassan�ént
teljesenkmegtébolyodott.kVégülkiskfelmászottkazkát�ozott
toronyklegtetejébe,késkonnanklevetettekmagát.kEzkmintegy
ötvenkévvelkezelõttktörtént,kdekazkidõjáráskviszontagsá-
gaitólkmegfe�etedettkvíztoronykmégkmindigkottkállkakten-
gerparton,knemkmesszekakgazdagk�eres�edõvárostól,ksö-
tét,kszomorúkintõkjel�ént,kmintkaktelhetetlenkemberik�ap-
zsiságkszörnyûkemlé�oszlopa.
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Akpartonkfeltûntkazkújkvilágítótorony,kmögöttekpedig
akrégi,kamelyi�kmostknemkmû�ödi�.
Aknyaralókaranyporralklepettka�ácfáikelõttkakrózsaszínû
napfénybenkolyankélesen,ktisztán,kvilágosankésk�özelrõl
látszottkakpartikszi�lá�kfölöttkálló,k�étkjólkismertkvilágító-
torony,khogykPetyakmostkmárkmagakiskszerettekvolnaktel-
jeskerejébõlkfújnikakvitorlá�at.kAligkvárta,khogykmegér-
�ezzene�.
Ittkmárkakpartkmindenkrészéne�kleg�isebbkzegzugakis
�edveskismerõsekvolt.kNagykForrás,kKözépsõkForrás,kKis
Forrás,kakcsip�erózsa-,korgona-késkgalagonyabo�ro��al
benõttkmagas,kszi�láskpart...
Akpartkmentén,kakvízbõlkmoszattalkféligkbenõttkszi�lá�
meredte�k�i.kEze�enkakszi�lá�onkfürdõzõ�késkhosszúkbam-
buszboto��alkfelszereltkhorgászo�ktanyázta�.
íme,kakcölöpö�reképültkÁr�ádiakvendéglõ.kAkzene�ar
részéreképítettk�agylószerûkhelyiségkígykmesszirõlkolyan
�icsikvolt,kmintkakszínházbankaksúgólyu�.kAkvendéglõben
tar�aknapernyõ�,kabroszo�kvirította�,kfrisskszellõklengette
színeskvásznai�at.
Mindeze�kakrészlete�kegymáskutánktûnte�kfelkak�isfiú
szemekelõtt,késkegyi�kérde�esebb,kfrissebbkvolt,kmintka
mási�.kNemkfelejtettekelkõ�et.kNem!kNemklehetkazkilyes-
mitkelfelejteni,képpúgy,kmintkahogykazkemberknemkfelejt-
hetikelksajátknevét.kCsupánkegykrövidkidõrekröppente�k�i
azkemlé�ezetébõl.kMostkpedigkúgykfutotta�kvissza,kmintha
hazasietnéne�kakhosszúktávollétkután.
Csa�kúgykrajzotta�kazkemlé�e�,kegyi�kakmási�kután.
Mindktöbbenkésktöbbenkvolta�.kIgye�ezte�kelhagyni,kmeg-
elõznikegymást.
Minthakegymástktúlharsogvak�iabáltá�kvolnakak�isfiú
felé:
-kSzervusz,kPetya!kVégrekmegér�eztél!kNagyonkunal-
maskvoltkittknél�üled!kHátknemkismerszkmeg?kNézzkcsa�
megkjobban!kÉnkvagyo�kakMarazij-villa,kamitkannyira



szerettél.kÉskfõlegknagyonkszerettélkmász�álnikazkénkgyö-
nyörûenknyírtkzöldkpázsitomon,khabárkezkszigorúanktilos
volt!kNagyonkszerettedkmárványszobraimatknézegetni.
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Emlé�szel,kakszobro�onkházi�óju�atkcipelõ,knégyszarvú
nagykcsigá�kmász�álta�,knedves-nyál�ásknyomotkhagyva
magu�kután?kNézd,khogykmegnõttemkezenkaknyáron!
Nézd,kmilyenklombosa�klette�kgesztenyefáim!kMilyen
pompáskgeorginakéskbazsali�omkvirágzi�k�ertemkvirág-
ágyaiban!kMilyenkgyönyörûkaugusztusikpillangó�küldö-
gélne�kárnyé�oskfasoraimkhûsében!
-kkEzkmegkénkvagyo�:kVidámkKert!kLehetetlen,khogy
elfelejtettedkakstrandomat,kcéllövöldémet,kte�epályámat!
Nézzkcsa�kide:kamígktávolkvoltál,kottkgyönyörûk�örhintát
építette�,klovacs�á��alkéskhintó��al.kNemkmesszekinnen
la�i�kjátszótársadkéskbarátod:kGavri�.kVárvakvárjakám
õkiskazkér�ezésedet!kGyerekhátkgyorsan,kmégkgyorsabban!
-kkÉnkiskittkvagyo�!kIstenkhozott,kPetya!kNemkismered
megkLanzseront?kIdeknézz,kmennyiklaposkfene�ûkbár�a
fe�szi�kpartomon,khánykhalászhálókszáradkakföldbekszúrt
evezõlapáto�on!kHiszkazkénkhomo�oskpartomonktaláltál
akmúltkévbenk�étk�ope�ot,késkbárkaligkfértkbeléd,kmégis
�iitálkegyszerreknégykpohárksavany�áskgabona�vaszt!*
Akszagakcsa�kúgykfacsartakazkorrod,kazkízekmegkcsípteka
nyelvedet!kHátknemkismeredkmegkak�vaszáruskbódéját?
Ottkvan,kni,kottkállkakparton,kminthaksemmiksemktörtént
volnakaknyáronknagyraknõttkgazk�özött!kEhhezkmégkmesz-
szelátóksemk�ell..k.
-kkIttkvagyo�kénkis!kÉskénkis!kSzervusz,kPetya!kÖ,kha
tudnád,kmiktörténtkittkOdesszában,kamígktekodakvoltál!
Istenkhozott,kistenkhozott!
Minélk�özelebbkérte�kakvároshoz,kannálkgyengébb,klan-
gyosabbklettkakszellõ.
Aknapk�orongjakmárkegyáltalánknemkvoltklátható,kcsu-
pánkazkárbocrúdklegtetejénkülõkvöröskgömböcs�ekcsillo-
gottkmégkaknapkutolsóksugaraiban.
Akvitorlá�atkbevontá�.
Akhajógépe�kza�atolásátkzengõnkverté�kvisszakakparti
szi�lá�.kHalványsárgakfényk�úszottkazkárbocrúdonkfel-
felé.
*kKvaszk-kgabonábólk�észült,ksavany�áskhûsítõkital.
Petyakmindenkgondolatakottkvoltkakparton,kOdesszá-
ban.
Akvilágértksemkhittekvolnakel,khakmostkaztkmondjá�
ne�i,khogyknemkiskolyankrégen,kmégkmakreggelkszinte
sírt,kami�orkelbúcsúzottkazkuradalomtól.
Mifélekuradalom?kMikazkazkuradalom?kAztkmárkrégkel-
felejtette.kAzkuradalomkvoltk-knincs...kegészenkakjövõ
nyárig.
Gyorsankak�abinba,ksiettetnikapját,khogykidejébenkösz-
szeszedjekakcsomago�at!
Petyakne�iindult,khogyktervétkvégrehajtsa,kdekhirtelen
megtorpant,késkszintekelhûltkakrémülettõl...kAzkaktetovált
�ezûkmatrózkottkültkakhajókorrában,kaklépcsõn,kakbajuszos
pedigkegyenesenkfeléjektartott.kMostknemkvoltkrajtakszem-
üveg,kzsebrekdugtakak�ezét,késkcipõjekmindenklépésnél
nyi�orgóitkegyet.
Szorosankakmatrózkmelléklépett,klehajolt,késknemkhan-
gosan,kdeknemkiskhal�ank�érdezte:
-kkZsu�ov?



-kkMifélekZsu�ov?k-knyögtekakmatrózkhal�an,kszinte
erõl�ödve.kÉszrevehetõenkelsápadt,késkfelálltkaklépcsõrõl.
-kkÜljkle.kCsöndesen.kÜljkle,khakmondom.
Akmatrózkállvakmaradt.kFélén�kmosolykremegettkvér-
telennékváltkszür�ekaj�án.
Akbajuszoskszigorúkarcotkvágott.
-kkAkkkPotyom�invöllkkkSzervusz,kkkkbarátocs�ám!kkkkLeg-
alábbkmási�kcsizmátkhúztálkvolna!kVártun�ktéged,kmeny-
nyirekvártun�!...kNos,kmitkszólszkmindehhez,kRogyion
Zsu�ov?kMegér�eztün�?
Akbajuszoskmegragadtakakmatrózk�arját.
Akmatrózkarcakeltorzult.
-kkNeknyúljkkhozzám!k-k�iáltottkfelkszörnyûkhangon,
elrántottakmagát,késkteljeskerejébõlkmellbekvágtakakbaju-
szost.k-kHogykmerszkmegérintenikegykbetegkembert,kte
pimasz?!
Akbajuszosk�arjakaklevegõbeklendült.
-kkÁllj!
Dekmárk�ésõkvolt.
Akmatrózkfutásna�keredt,kvégigrohantkakfedélzeten,ka
�osara�,kládá�késkembere�k�özöttk�anyarogva.kAkbaju-
szoskvágtatottkutána.
Azkérde�telenkszemlélõkaztkhihettekvolna,khogykezkak�ét
felnõttkemberkfogócs�átkjátszi�.
Egymástk�ergetve,kbeugrotta�kakgépházkbejáratán,
majdkakmási�koldalonk�irohanta�;knagykzajjalkdübörögve
futotta�kfelkakcsúszósklépcsõn.
-kkÁllj,kfogjáto�kmeg!k-k�iabáltaklihegvekakbajuszos.
Akmatrózkegyklécetkszorongatott,kmelyetkfutásk�özben
törtklekvalahonnét.
-kkFogjá-á-á�kmeg!
Azkutaso�krémültk�íváncsisággalkverõdte�kösszekakfe-
délzeten.kVala�ikegykrendõrsíppalkélesetkfüttyentett.
Akmatrózknagyklendülettelkátugrottakaklejárókmagas
tetejét.kVillámgyorsankelfordultkakbajuszostól,ka�ikakle-
járatotkmeg�erülve,koldalrólkfutottkfelé,k�anyarodott
egyet,kmajdkismétkátugrottkaklejáróktetején,késkfelugrott
akpadra.kAkpadrólkakfedélzetkszélérektoppant,kbele�apasz-
�odottkakhajókfaránkállókzászlórúdba,kakléccelkteljeskere-
jébõlkakmeghö��entkbajuszosk�épébekvágott,késkbeugrott
aktengerbe.
Akhajókmögöttknagyotkcsobbantkakvíz.
-kkHah!
Azkutaso�,kmindkahányankvolta�,kvisszahõ�ölte�,
minthakhirtelenkszélrohamklö�tekvolnakhátrakõ�et.kAkba-
juszoskakfedélzetkszélénkrohantkfelkskalá,kakfejéhezk�apott,
éskre�edtenk�iabált:
-kkFogjá�kmeg,kmegszö�i�!kkFogjá�kmeg,kmegszö�i�!
Akmásod�apitánykfelsietettkaklépcsõn,kegykmentõövet
tartottkak�ezében.
-kkEmberkaktengerben!
Azkutaso�kodarohanta�kakfedélzetk�orlátjához,kmintha
mostkmegkhátulrólkfújtakvolnakõ�etkazkakszélroham.kPe-
tyakisk�özéjü�kfura�odott.kAkhajótólkmárkelégkmessze,ka
fölvertkhabo�k�özöttkringottkakhullámo�onkazkúszókember
feje.
Deknemkakhajókfelé,khanemkellen�ezõkiránybankúszott,
teljeskerejévelkdolgozva,k�ézzelkésklábbal.kMindenkhárom-
négyk�arcsapáskutánkdühösenkerõl�ödveknézettkvissza.
Akmásod�apitányklátta,khogykaktengerbekesettkember



egykcsöppetksemkóhajtja,hogyk"megmentsé�".kEllen�ezõ-
leg,kazonkigye�szi�,khogykminélkmesszebbk�erüljönkmeg-
mentõitõl.kAzon�ívülk�itûnõenkúszi�,kakpartkpedigkarány-
lagkelégk�özelkfe�szi�.
ígykhátkmindenkrendbenkvan.
Semmiko�ksincskazkizgalomra.kAkbajkuszoskhiábak�apasz-
�odottkakmásod�apitányk�arjába,khiábakforgattakvadulka
szemét,késkhiábak�övetelte,khogykállítsá�kmegkakhajót,kés
engedjene�klekegykcsóna�ot.
-kkPoliti�aikgonosztevõrõlkvankkszó!kkÖnkezértkfelelni
fog!
Akmásod�apitányk�özömbösenkmegvontakakvállát.
-kkSemmik�özömkhozzá!kNemk�aptamkparancsot!kFor-
duljonkak�apitányhoz!
Ak�apitánykiskcsa�klegyintett.
-kkMárkígykisk�ésün�.kHogyk�épzelikezt,kbarátocs�ám?
Nagyonkfontos?kHátkegykfélkórakmúlvak�i�ötün�,ka��or
megfoghatjakakpoliti�aikbûnözõjét.kkAkmikhajón�kk�e-
res�edelmikhajókéskmagántulajdon.kPoliti�ávalknemkfog-
lal�ozun�,késkerrekvonat�ozólagksemmifélekutasításun�
nincs.
Aksebzettk�épûkbajuszoskhal�ank�árom�odottkakfogai
�özött,késkhozzá�ezdett,khogykátfura�odjonkak�iszállásra
�észülõdõkharmadosztályúkutaso�ktömegén,kakhajókszé-
léig,kahonnankakfeljáróhidatkpartrakteszi�.
Durvánklö�döstekszétkakmegrémültkembere�et,klábu�ra
lépett,kfélrerugdostakak�osara�at,késkvégülkelértekakhajó
szélét.kOttkmegállt,khogykmajdkelsõne�kugorhassonka
partra,kamintkakhajók�i�öt.
Akmatrózkfejekmárkalig-aligklátszottkakhullámo�k�özött,
ak�ülönfélekhalászhajó�kfölöttkringókaprókjelzõzászlócs-
�á�kmögött.
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9.kODESSZAkÉJJEL
Akpartkszemlátomástksötétedett,kegyreksötétebbk�é�,
majdklilakszínûrekváltozott,kakszárazföldönkmárkbeálltkaz
est.kAktengerenkmégkvilágoskvolt.kAktiszta,kfelhõtlenkég
visszatü�rözõdöttkaksimaktengerkvizén.kDekmárkittkiskérez-
hetõkvoltkazkal�ony.
Anél�ül,khogykvala�ikészrevettekvolna,kmeggyújtottá�
akhajókjelzõlámpáit.kAklámpá�kdomborúküvegeikannyira
homályosa�késkvastago�kvolta�,khogyknappalklehetetlen
voltk�italálni,kmilyenkszínûe�.kAkvastagküvege�enkmost
zöldkéskvöröskfénykszûrõdöttkát,késkbárkmégknemkvilágí-
totta�,kszíneskfényü�kmárkegészenkvilágosankláthatóvá
lett.
Akváros,kakvárosikszínházk�upolásktetejévelkéskakVoron-
cov-palotakoszlopsorával,kváratlanulkmegjelent,késkelta-
�artakakfélkhorizontot.
Ak�i�ötõklámpáina�kvizenyõskcsillagaikvisszatü�rözõd-
te�kazköbölkvilágoskéskteljesenkmozdulatlankvizében.kOda
fordultkbekakTurgenyev,kmajdnemksúroltakfordulás
�özbenkaknemktúlságosanknagykharanggalkésklépcsõvel
ellátottkvilágítótoronykzömö�ktornyát.
Akgépházbankutoljárakszólaltkmegkak�apitánykcsengõje.
-kkEgészklassan!
Gyorsankéskmajdnemkzajtalanulksi�lottkak�es�enykhajó
ak�i�ötõbenkegymáskmellettksora�ozókháromemeletes
óceánjáró�k�özött.



Petyak�énytelenkvoltkjólk�inyújtottknya��alkhátra-
szegnikakfejét,khogyk�ellõ�éppenkmegbámulhassakaknagy
hajó�kcsodálatoskhorgonyait.kEze�kaztánkhajó�!
-kkÁllj!
Teljeskcsöndben,ksebességétknemkcsö��entveksi�lottka
Turgenyevkvégigkazköblönk-kmár-márkbeleüt�özöttka
�i�ötõkfalába.
Akhajókoldalánálkhal�ankcsobogottkakvíz.
Akhajókéleskorrak�étkhosszúkbarázdátkhagyottkmaga
után,kamitõlkak�étkoldalonkcsobogókvízenktarajo�k�elet-
�ezte�.
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Ak�özeledõkvárosbólkmelegkillatkáradt,kmintkak�emen-
cébõl.
Petyakpillantásake��ork�étkárbocrakéskegyk�éményre
vetõdött,kamelye�kaktü�örsimakvízbõlkágas�odta�k�i.
Egészk�özelkvolta�kakhajókszéléhez,kfe�etén,kijesztõen,
halottan...
Akfedélzetenktolongókutaso�k�özülkvala�ikhal�ankmeg-
szólaltk:
-kkElsüllyesztetté�kakhajót,
"Kiksüllyesztettekel?"k-ka�artak�érdeznikPetyakijedten.
Deke��orkmégkennélkiskszörnyûbbkdolgotklátott:kegykle-
égettkhajókvasvázátkak�i�ötõk�ormoskfaláhozkdõlve.
-kkFelgyújtottá�k-kmondottakmégkhal�abbankazkelõbbi
utas.
E��orkér�ezettkakTurgenyevkak�i�ötõkfaláig.
-kkHátra!
Azkelcsöndesültk�ere�e�kerrekismétkzajoskza�atolásba
�ezdte�,kvisszafelékforogta�.kAprókörvénygyûrû�kfutot-
ta�kszertekakvízen.
Mostkak�i�ötõkeltávolodott,kmintkami�orkvala�ikátmegy
akmási�koldalra,kmajdkismétk�özelednik�ezdett,kdekmost
márknagyonklassan,kakhajókmási�kfeléhez.
Azkutaso�kfejekfölöttk�idobtá�kakpartrakak�ötelet.kPetya
éreztekakgyönge,k�önnyûklö�ést,kami�orkakhajókoldalaka
�i�ötõhözkütõdött,kbárkak�ötélbõlkfontküt�özõpárná�
gyöngítetté�kakzö��enést.
Ak�i�ötõbõlkakhajórakfe�tetté�kaklejáróhidat.kElsõne�
akbajuszoskszaladtklekrajta,késkazonnalkeltûnt,kbelevegyült
aktömegbe.
Utasain�kmegvártá�,kmígkráju�k�erülkaksor,késklassan
lemente�kak�i�ötõbe.kPetyátkmeglepte,khogykaklejáratnál
egykrendõrkésknéhánykcivilkruháskemberkállt.kNagyonkfi-
gyelmesenknézegetté�kazkutaso�at,k�ivételknél�ülkmin-
den�it,ka�ikakhajórólkleszállt.kGondosankszemügyrekvet-
té�kPetyakapjátkis.
Bacsejktanárkúrk�özbenkgépiesenkbegombol�ozott,kre-
megõksza�áiiátkelõreszegezte.kErõsenkszorítottakPavli�
�ezét,késkarcánkugyanazkak�ellemetlenk�ifejezéskjelent
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meg,kmintkreggelkakposta�ocsiban,kami�orkak�atonával
beszélt.
Kocsitkbérelte�.kPavli�otkaklehajthatók�isülésrekültet-
té�,kmígkPetya,kmintkegykfelnõttkember,kapjakmellett
helyez�edettkelkakfõülésen.kMegindulta�.
Ak�i�ötõk�ijáratánálkfegyveres,ktölténytás�áskõrkállt.
Ezkazelõttksohasemkfordultkelõ.
-kkPapa,kmiértkállkittkõr?k-ksuttogtakPetya.
-kkÓ,kkistenem!kk-kkválaszoltkkapjakkingerültkkhangon.kkk-



Mine�késkmiért?kHátkénkhonnanktudjam?kIttkáll,khátkitt
áll.kTekcsa�küljknyugodtan.
Petyakmegértette,khogyknemkszabadk�érdezõs�ödnie,
dekharagudniaksemkszabadkapjakingerültségekmiatt.
Ami�orkazonbankakvasútikátjárónálkhirtelenkmegpillan-
tottakakföldigkleégettkra�tárháza�,kakmegszenesedettktalp-
fá�khalmait,kazkégne�kmeredõ,kelgörbültkvasútiksíne�,
felborultkvagono�k�ere�eine�kmozdulatlankösszevissza-
ságát,kelfulladvak�iáltottkfel:
-kkJaj,kkmikkez?kkNézzete�kkoda!kkKérem,kkk�ocsiskkbácsi,
mikez?
-kkFelgyújtottá�kk-kkmormogtakkakk�ocsiskkktito�zatosan,
éskmegráztak�emény�alaposkfejét;knemklehetettktudni,
helyesli-ekezt,kvagykelítéli.
Azkútkakhíreskodesszaiklépcsõkmellettkvezetettkel.kA
lépcsõktetején,k�étkszimmetri�us,kfél�örkala�úkpalotak�ö-
zöttkRichelieukhercegk�iskméretûkszobrakállott,k�inyújtott
�ezekaktengerkfelékmutatott.
Csillogta�kakhárom�arúk�örútiklámpá�.kAksétánykfelõl
zenekhallatszott.kAk�örútkgesztenyefáikésk�avicsosksétá-
nyaikfölöttkhalványankpislogottkazkesthajnalcsillag.
Petyakjólktudta,khogykarrakfeljebb,kakNyi�olajevsz�ij
�örútonktúlkragyogottkéskzajlottkakvalóbank�ívánatos,kel-
érhetetlen,kmindenk�épzeletetkfelülmúlókvalami,kamirõl
Bacsejé�nálklenézõktisztelettelkbeszélte�:kak"belváros".
Akbelvárosbankak"gazdago�"kélte�,kvagyiskazo�kak�ülö-
nöskembere�,ka�i�kelsõkosztályonkutazta�,kmindennap
járhatta�kszínházba,kmiért,kmiértknem,kestekhétkóra�or
ebédelte�,ksza�ácsnõkhelyettksza�ácsu�kvolt,kdaj�akhe-
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lyettknevelõnõjü�,késknagyonkgya�rankmégk"sajátkfogat-
tal"kiskrendel�ezte�,kamikmárkmindenkemberik�épzeletet
felülmúlókvalamikvolt.
Bacsejé�ktermészetesenknemkakbelvárosbankla�ta�.
Ak�ocsikzötyögvekhaladtklefelé,kvégigkak�i�övezettkKa-
rantinkutcán,kmajdkbalrakfordultkakvároskfelékemel�edõ
úton.
Petyaknyáronkelszo�ottkakvárostól.kFejekszédültkazkut-
ca�öve�enkszi�rázókpat�ó�kcsattogásától,kak�eré�zörgés
egyenlõtlenkzajától,kaklóvasútkcsengetésétõl,kakcipõ�kcsi-
�orgásától,kaksétaboto�k�eményk�opogásátólkak�é�kláva-
�õk�oc�á��alk�ira�ottkjárdán.
Azkuradalomban,kaklearatottkszántófölde�en,kakvég-
telen,knyíltksztyeppénkmárkrégkmegjelentkhûvösenkéskszo-
morúan,ksárgakszíneivelkazkõsz.kDekittkakvárosbankmég
mindigkpompáskmelegknyárkvolt.
Mozdulatlan,kfojtókéjsza�akborultkazka�áco��alkbeülte-
tett,klevegõtlenkutcá�ra.
Kiskbuti�o�knyitottkajtóink�eresztülkpetróleumlámpá�
halványsárgáskfényekszûrõdöttk�ikazkutcára,kmegvilágítva
akfestettk�andiscu�orralkteltküvege�et.
Akjárdán,kazka�ácfá�kalattkdinnyehalmo�kheverte�k-
sötétzöld,kfényeskgörögdinnyé�,kragyás,krecéskésksima
héjú,k�ere�késktojásdadkala�úkdinnyé�kleg�ülönbözõbb
fajtái.
Idõn�éntkegyi�-mási�kutcaksar�ánkfeltûntkegy-egy
gyümölcsüzletkragyogók�ira�ata.kAzka��oribankhaszná-
latosk�arbidlámpá�kszintektûrhetetlenülkvilágoskfényeka
perzsá�rakesett,ka�i�ksuhogókruhái�banksürgölõdte�,kjól
megvilágítottakakgyönyörûk�rímikgyümölcsö�etk-kaknagy



szemû,khamvaslila,kmagvaválókszilvát,kõszibarac�otkéska
sárga,kméregdrágak"Ale�szandr"k�örtét.
Azkörménykáruso�kpapírlegyezõ�etklengette�kakszebb-
nélkszebbkcsemegé�kfölött.
Akvadszõlõvelkbefuttatott,kvasrácsosk�erítése�kmögött
ak�ivilágítottkvillá�kabla�aina�kfényekakvirágágya�rakve-
tõdött.
Pompáskgeorginá�,kbegóniá�késkszázszorszépe�kfölött
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nagykéjsza�aikpillangó�kröpdöste�.kAzkállomásrólkegy
mozdonykéleskfüttyekhallatszott.
Mostkegykismerõskgyógyszertárkelõttkhaladta�*kel.
Azkaranybetûskfelirattalkdíszített,knagyk�ira�atabla�
mögöttk�étkliláskéskzöldeskfolyadé��alkteltk�ristálykváza
fénylett.kPetyakmegkvoltkgyõzõdvekarról,khogykezkméreg.
Ebbõlkakgyógyszertárbólkhoztá�khaldo�lókédesanyjána�
azo�atkakszörnyûkoxigéntömlõ�et.
Ó,kmilyenkborzalmasankhörögte�keze�kaktömlõ�ka
mamakorvosságtólkfe�etekaj�akmellett!
Pavli�kteljesenkelaludt.kApjak�arjárakvette.kAk�isfiú
fejeklelógott,késkjobbra-balrakingott.kKövér�és,kmeztelen
lábacs�áikottktáncolta�kapjaktérdén,kmi�özbenkmind�ét
�ezévelkerõsenkszorítottaktás�áját,kamelybenkazkakneveze-
teskperselykvolt.
így,kalvásk�özbenkvettekátkapjátólkPavli�otkDunya,ka
sza�ácsnõ,kami�orkak�ocsikvégrekmegálltkak�apukelõtt,
melyenkháromszögletûklámpakhalványkfényekvilágította
megkak�õbekvésettkházszámot.kDunyakugyaniskazkutcán
vártakazkér�ezõ�et.
-kIstenkhozta!kIstenkhozta!
Petyakmégkmindigkérezteklábaikalattkazkingadozókfedél-
zetet,kmi�özbenkbeszaladtkak�apun.
Milyenkóriási,küresklépcsõház!kRagyogó,kfényes,kés
mennyirekvisszhangzi�.kMilyenkso�klámpa!kAkfalonkmin-
denkfordulónálköntöttvasktartóbankegy-egykpetróleum-
lámpakáll.kÉskmindegyi�klámpakfölöttkálmosankhintázi�
aklámpak�ere�kárnyé�a.
Azkajtó�onkfényesrekdörzsöltk�iskréztáblá�.kMinden
ajtókelõttklábtörlõ.kIttkegykgyere��ocsi...
Mindeze�kakrégkelfelejtettkdolgo�kúgyktûnte�kfelkcso-
dál�ozókszemekelõtt,kminthakmostklátnákõ�etkelõször.
Eze�hezkismétkhozzák�ellkszo�nia.
Valaholkfennk�ulcskfordultkakzárban,k�icsapódottkegy
ajtó,kcsa�kúgykvisszhangzóitkazkegészklépcsõház,késkgyors
beszédkhallatszott.kMindenk�iáltáskúgykhatott,kmintkegy-
egykpisztolylövés.kAkvastagkfala�kmögülkelfojtvakzon-
gorajáté�k�önnyûkfutamaikszûrõdte�k�i.kAkzongorabil-
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lentyû�khal�kmuzsi�ájakvisszahoztakPetyátkakvaló-
ságba.
Éskvégül..k.kistenem!...kKikez?
Azkajtóbankegykelfelejtett,kdeknagyonkismerõskhölgy
jelentkmeg,kcsip�egallérralkéskcsip�ek�ézelõvelkdíszített
�é�kselyemruhában.kKönnye�tõlkvörös,kizgatottkéskör-
vendezõkszemekvankenne�kakhölgyne�.kMosolyrakhúzódó
aj�akremeg,ksknemklehetktudni,knevetéstõl-ekvagyksírástól.
-kkPavli�!kk-kKi�aptakaksza�ácsnõk�ezébõlkPavli�ot.
-kIstenem,kmilyenknehézklettkezkakgyere�!
Pavli�kfelnyitottakálmoskfe�etekszemét,késkvégtelenül



egy�edvûen,k�özömbösenkmegszólalt:
-kkÓ!kNéni...k-kEzzelkismétkelaludt.
Nokigen,khátkperszekhogykezkaknéni!kAkjólkismert,k�ed-
ves,kdrága,kcsa�kegyk�icsitkelfelejtettknéni.kHogyklehet
az,khogyknemkismertekmeg?
-kkPetya!kMilyenknagykfiúklettél!
-kkNéni,ktudja,kmiktörténtkvelün�?k-k�érdeztekazonnal
Petya.k-kNéni,kmagaksemmitksemktud!kÜgykám,knéni!
Hallgassakcsa�kmeg,khogykmiktörténtkvelün�.kDeknéni,
hiszenkmagaknemkiskfigyel!kNéni,kfigyeljenkhátkide!
-kkJólkvan,kjól,kcsa�knekmindentkegyszerre!kMenjkbeka
szobába!kHolkvankVaszilijkPetrovics?
-kkIttkvan,kitt...
Papakjöttkfelkaklépcsõn.
-kkIttkvagyun�,kmegér�eztün�.kJókestét,kTatjánakIva-
novna!
-kkIstenkhozta!kIstenkhozta!kkTessé�kbefáradni.kkNem
himbálózottknagyonkakhajó?
-kkEgykcsöppetksem.kNagyszerûenkutaztun�.kVankapró-
pénze?kAk�ocsisknemktudkvisszaadnikegykháromrubelos-
ból...
-kkAzonnal,kazonnal.kCsa�kneknyugtalan�odjé�.k.k.kPe-
tya,kneklábatlan�odjkkitt!kMajdk�ésõbbkelmondod.kDu-
nya,kdrága,kszaladjonkle,késkfizessek�ikak�ocsit.kAkszo-
bámbankazkasztalonktalálkpénzt...
Petyakbelépettkazkelõszobába,kamelykvégtelenknagy-
na�,khomályosna�késkannyirakidegenne�ktûntkfel,khogy
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mégkaztkakszalma�alapos,kbarnakbõrûk�isfiútksemkismerte
megkhirtelen-hamarjában,ka�ikváratlanulk-kminthakég-
bõlkpottyantkvolnaklek-kmegjelentkelõtte.kAkrégkelfelej-
tett,kdekjólkismertkdiófak�eretesktü�örben,kakszinténkmár
régkelfelejtett,kdeknagyonkjólkismertklámpakfényébenkrá-
te�intõk�isfiútksemkismertekmegkazonnal.
Pedigk�önnyenkfelismerhettekvolna,kmertkazkak�isfiú
õkmagakvolt.
10.kOTTHON
Ott,kazkuradalombankegyk�isktiszta,kfehérrekmeszelt
szobáju�kvolt,kbennekhárom,k�önnyûkta�aróvalkleta�art
táborikágy.kAksaro�bankbádogmosdókállt.kFenyõfakasztal.
Szé�e�.kGyertya,küvegkgyertyatartóban.kRácsoskzöldkzsa-
lugáter.kAkfolytonosksúrolástólkmegfa�ult,kfestettkpadló.
Milyenk�ellemeskvoltkelaludnikakmajdnemküreskszo-
bában,kakhal�ankmorajklóktengerkpartján,kmiutánkjólla�ott
aludttejjelkéskfrisskrozs�enyérrel!
Ittkmindenkegészenkmáskvolt.
Vászonhuzatbaköltözöttkbútoro��alktelera�ott,krégi-
módi,kpapírtapétávalkbéleltknagykla�áskvoltkez.
Mindenkszobábankmásfajtakbútorkállt,késkmásfajtakfüg-
gönykdíszítettekazkabla�o�at.
Aktapétá�atkdíszítõkvirágcso�ro�késkfurcsakábrá�kmiatt
akszobá�kso��alk�isebbe�ne�ktûnte�,kmintkamilyene�
valójábankvolta�.kAkbútortkittk"berendezésne�"khívtá�,
aklépte�kzajátkéskakhangotkszõnyegktompította.
Aklámpátkátvitté�kegyi�kszobábólkakmási�ba.
Akszalonbankhúsos,kzöldklevelûkfi�uszkállt.kFrisskhajtá-
saikúgykágas�odta�,kmintkhegyeskszattyánhuzatbakbújta-
tottk�iskhüvelye�.
Akhordozhatóklámpakfényekholkazkegyi�,kholkakmási�
tü�örbõlkverõdöttkvissza.kAkzongoraktetejénkremegettka



virágváza:kazkutcánkakházkelõttk�ocsikhajtottkel.kAk�ere-
�e�kzörgések�özelebbkhoztakakvárostkakszobához.
Petyakszeretettkvolnakmielõbbkteázni,khogykazutánk�i-
szaladhassonkazkudvarra,khakcsa�kegykpercrekis.kJóklett
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volnaktalál�oznikakpajtáso��al,késkmegtudni,kmikújság
itthon.
Dekmárknagyonk�ésõkvolt,k�ilenckórakiskelmúlt.kIlyen-
�orkmárkbizonyárakmindenk�isfiúkalszi�.
Nagyonkszeretettkvolnakmihamarabbkmindentkelmon-
danikaknénine�kvagykDunyána�kakszö�evénykmatrózról.
Deksen�iksemkfigyeltkrá,kminden�ikelkvoltkfoglalva:
megvetetté�kazkágyat,ktisztakhuzatotkhúzta�kakpárná�ra,
nehéz,kvastagklepedõ�etkszedte�kelõkak�omódból,k�özben
aklámpátkegyi�kszobábólkakmási�bakcipelté�.
Petyakaknénikutánkosont,králépettkazkuszályára,késk�ö-
nyörgött:
-kkNéni,kkkmiértkkknemkkka�arkkkmeghallgatni?kkkFigyeljen
ide!...
-kkLátod,khogykdolgomkvan.
-kkDeknéni,khátkmiértknemk...
-kkMajdkholnapkelmondod.
-kkJaj,kmilyenkiskaknéni!kNemkengedi,khogykelmond-
jamk..k.kNéni!...
-kkNeklábatlan�odjkitt...kMonddkelkDunyána�.
Petyakszomorúankballagottk�ikak�onyhába.kAk�onyha-
abla�bankfaládi�óbankzöldhagymaknõtt.
Dunyaksietõsenkvasaltkegykpárnahuzatotkakszür�ek�a-
tonapo�róccalkleta�artkvasalódesz�án.kAkvasalókalólkned-
veskpárakgomolygottkelõ.
-kkDunya,kfigyeljenkide,kmiktörténtkvelün�k...k-k�ezdte
Petyakpanaszoskhangon,késkrápillantottkaksza�ácsnõksima,
fehérkbõrû,kizmosk�arjára.
-kkAzonnalkmenjenkinnen,kúrfi,kmertkistenkõrizz,kmég
megégetemkakvasalóval!
-kkIgen,kmegye�,kcsa�khallgassonkide!
-kkMenjen,kmondjakelkaknénine�.
-kkAknéniknemka�arjakmeghallgatni.kkIn�ábbkelmon-
domkmagána�.kFigyeljen,kDunya!
-kkMenjen,kmondjakelkazkúrna�.
-kkJaj,kmilyenkbutakmaga!kHiszenkpapaktudja.k.;
-kkHolnap,kúrfi,kholnapk.k.k.
-kkDekénkmaka�aromk..k.
-kkEjnye,kmenjenkak�ezemkalól!kTalánk�evéskakszoba,
hogykmégkak�onyhábakiskbemászi�?
-kkDunyács�a,kcsa�kelmondom,késkmindjártk�imegye�,
istenkbizonykéskbecsületszavamra!
-kkValóságoskistenkveréskezkakgyere�!kEzkiskazkénknya-
�amrakjöttkmeg!.k..
Dunyakharagosankcsaptaklekakvasalót.kFöl�aptakak�iva-
saltkpárnahuzatot,késknagykszeletkcsapvakfutottkbekakszo-
bába.
Petyakszomorúankdörzsöltekakszemét.kSzörnyûkálmos-
ságkfogtakel,késknagyo�atkásítva,knehezenkvonszoltakma-
gátkágyáig.kSzintekleragadtkakszeme,késkmintkakva�,kcsu-
�ottkszemmelk�ezdtekblúzátklehúzni.
Alighogykletettekfejétkakpárnára,kazonnalkelaludt,kolyan
mélyen,khogykmégkapjaksza�áilátksemkérezte,ka�ikszo�ása
szerintkodajöttkágyához,khogykelalváskelõttkgyengéden
megcsó�olja.



Pavli��alkmárkso��alktöbbkbajkvolt.kÜgykelaludtkak�o-
csiban,khogykapjakéskaknénikegyesültkerõvelkiskaligktudta
levet�õztetni.
Dekalighogykágyábakfe�tetté�,kPavli�ktágraknyitotta
szemét,kcsodál�ozvak�örülnézett,késkfrissen,k�ialudtan
megszólalt:
-kkMégkutazun�?
Aknénikmegcsó�oltakforró,kpiroskarcocs�áját.
-kkNem,kmárkmegér�eztél.kAludj,k�icsi�ém.
Dek�iderült,khogykPavli�kmárkegyáltalánknemkálmos,
éskbeszélgetnikvank�edve.
-kkNéni,ktekvagykaz?
-kkÉn,kcsibi�ém,kaludjk..k.
Pavli�kegyrekbámész�odottktágraknyíltkfe�etekszemé-
vel,késkazkismeretlen,kszo�atlankvárosikzajtkfigyeltekakla-
�ásban.
-kkNéni,kmikzúg?k-k�érdeztekvégülkijedtksuttogással.
-kkHolkzúg?
-kkOtt.kHor�ol.
-kkEz,k�icsi�ém,kakvízvezeté�kcsapja.
-kkAzkszipog?
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-kkIgen,kszipog,khaddkszipogjonk..k.kAludj!
-kkÉskmikfütyül?
-kkEgykmozdonykfütyül.
-kkHol?
-kkHátkmárkelfelejtetted?kkAzkállomáson.kkIttkkvelün�
szembenkvankazkállomás.kAludj!
-kkHolkmuzsi�álna�?
-kkFelettün�kzongorázna�.kkMárkelfelejtetted,khogyan
zongorázna�?
Pavli�khosszankhallgatott.kAztklehetettkvolnakhinni,
hogykalszi�.kDekazkéjjelisze�rényenkállókmécseskzöldes
fényekélén�enkvisszatü�rözõdöttktágraknyílt,kragyogókfe-
�etekszemében.kRémültenkfigyeltekakhosszúkfénysugara-
�at,kamelye�kakmennyezetenkimbolyogta�kelõre-hátra.
-kkNéni,kmikezk?
-kkEgyk�ocsikmentkelkakházkelõtt,klámpással.kCsu�dkbe
akszemed!
-kkHátkezkmi?
Egykóriási,khalálfejeskpillangókcsap�odottkharagoskzú-
gássalkakmennyezetkegyi�kszegletében.
-kkLep�e.kAludj!
-kkHarap?
-kkNem.kNemkharap.kAludj!
-kkNemkvagyo�kálmos.kFéle�.
-kkMitõlkkfélnél?kCsa�knektaláljkk�ikilyesmi�et!kkIlyen
nagykfiú!kAj-jaj!
Pavli�knagyotklélegzett.kMind�étk�ezévelkbele�apasz-
�odottkaknénik�ezébe,késkúgyksuttogott:
-kkCigánytkláttál?
-kkNem,knemkláttam.
-kkFar�astkláttál?
-kkNem,kaztksemkláttam.kAludj!
-kkKéményseprõtkláttál?
-kkKéményseprõtkkksemkkláttam.kkkEgészkknyugodtankkkal-
hatsz.
Ak�isfiúknagyotksóhajtott,kakmási�koldalrakfordult,kfeje
aláktettek�ezét,késkmárkcsu�ottkszemmelkdünnyögte:
-kkNéni,kdudlit!
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-kkNa,kezkszépkdolog!kÉskénkaztkhittem,khogyktekmár
régkleszo�tálkakdudliról.
"Dudli"-na�knevezte�kegyk�ülönkerrekakcélrakszolgáló
fehérkzseb�endõt,kamelyetkPavli�kazkágybankszo�ottkszo-
pogatnikelalvásig.kEknél�ülknemkiskvoltkhajlandókaludni.
-kkDu-ud-li-it...kkk-kkknyöszörgõitkkknyûgösenkkkakkk�isfiú.
Aknénikazonbanknemkadtakodakakzseb�endõt.kPavli�
márknagyfiú,kideje,khogykleszo�jé�kazkilyesmirõl.
DekPavli�ktovábbknyûgös�ödött,kmajdkszájábakvetteka
párnájakcsücs�ét,kbenyálazta,késkszelíden,kálmosankmo-
solygottklassanklecsu�ódóknagykszemével.kHirtelenkeszébe
jutottkakpersely,kvadkrémületknyilalltkbele:kháthakellop-
tá�kaktolvajo�.kDekmárknemkvoltkelegendõkereje,khogy
ezenktörjekakfejét.kBé�ésen,kmélyenkelaludt.
11.kGAVRIK
Ugyanezenkaknaponkegykmási�k�isfiú,kGavri�k-
ugyanaz,ka�irõlkfutólagkmegemlé�eztün�kazkodesszai
tengerpartkleírásánálk-khajnalbankarrakébredt,khogykna-
gyonkfázi�.
Aktengerpartonkaludt,kakbár�akmellett.kNagy,ksimak�ö-
vetktettkpárnána�kakfejekalá,késkarcátkbeta�artaknagyapja
�abátjával.kDekak�abátknemkvoltkelégkhosszú,kaklábak�i-
lógottkalóla.
Azkéjsza�akmelegkvolt,kdekhajnalkfeléklehûltkaklevegõ.
Gavri�kmeztelenklábakfázott.kFélálombanklehúztakfejérõl
ak�abátot,késkaklábátkcsavartakbekvele.kE��orkviszontka
fejek�ezdettkfázni.
Resz�etett,kdeknemkhagytakmagát.kLeka�artakgyõznika
hideget.kElaludnikazonbankmárknemktudott.
Mitklehetktenni?kFelk�ellk�elni,kazkördögkvigyekel!
Gavri�ksavanyúk�éppelknyitottak�ikszemét.kMogorván
néztekaksimánkfénylõktengertkéskak�omor,kmeggyszínû
hajnalpírtkakteljesenktiszta,kszür�ekégkalján.kMelegknap
leszkma.kDekperszekamígkaknapkfelknemk�el,kmelegrekmég
csa�kgondolniksemklehet.
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Gavri�ktermészetesenkelalhatottkvolnaknagyapjával
együttkak�unyhóban.kOttkmelegkvoltkéskpuhakfe�hely.kDe
melyi�kfiúkmondklekarrólkazkélvezetrõl,khogykaktengerpar-
tonkaludjon,kakszabadkégkalatt?
Akcsendeskhullámo�klustán,kaligkhallhatóankcsap�od-
já�kakpartot,kmajdkszelídenkvisszahúzódna�,késkmagu��al
sodorna�kegykcsomók�avicsot.
Kiskidõkmúlvakakhullámkmegintkvisszatér,késkvissza-
hozzakak�avicso�atkis.
Akszür�ésfé�etekégktelis-telekvankszórvakaugusztusi
csillago��al.kAkTejútk�ettõskágaképpenkolyankakmagas-
ban,kmintkegykégikfolyó.
Aktengerkteljeskpompájábankvisszatü�rözikazkeget,kúgy-
hogykakpartonkfe�võkemberksehogyksemkértikmeg,khol
vankfenn,késkholkvanklenn,kminthakóriásikcsillagoskûrben
lenne.kMindenkiránybankéskmindenkiránybólkragyog-
na�,kresz�etne�,kmegjelenne�késkeltûnne�,khullana�ka
csillago�.
Akfûbenkciripelne�kaktücs�ö�.kValaholkmessze,kakten-
gerpartonkegyk�utyakugat.
Azkemberkelsõklátásrakaztkhinné,khogykakcsillago�kmoz-
dulatlano�.kEzknemkigaz.kHakjobbankmegfigyeljü�,klátju�,



hogykazkegészkégboltklassank�örbeforog.kEgyeskcsillago�
leeresz�edne�kakvillá�kmögé,kskmás,kújkcsillago�kbu��an-
na�kfelkaktengerbõl.
Aklangyoskszellõklassankhûvösséklesz.
Azkégkfehérebb,káttetszõbb.kAktengerkvizekminthaksö-
tétednek...kAkhajnalcsillag,kmintkaprókhold,ktü�rözõdi�
akhomályoskvízben.
Akháza�kudvaránkálmosank�u�oré�olna�kharmadszor
ak�a�aso�.kHajnalodi�.
Hogyankisklehetnekfedélkalattkaludnikilyenkéjsza�án?
Gavri�kfelállt,knagyotknyújtóz�odott,kfelgyûrtekaknad-
rágjakszárát,késkásítozvakbelegázoltkakvízbe,kbo�áig.
Megbolondultkvagykmi?kHiszenklábakmárkígykisk�é�re
fagyott,kdekõkráadásulkbemegykaktengerbe,kmi�orkakvíz
látásátólkiskfázi�kazkember!
Gavri�knagyonkjólktudta,kmitkcsinál.kAkvízkcsa�klát-
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szatrakvoltkhideg.kValóságbankjóklangyoskvolt,kso��al
melegebb,kmintkaklevegõ.kAk�isfiúkegyszerûenkmegmele-
gítettekakvízbenkfázóklábá't.
Mi�orkGavri�kmegmosa�odott,kolyankhangosankprüsz-
�öltkaktengerbe,khogykakpartk�özelébenktanyázóknagykfe-
jûkhalporontyo�kijedtenkrebbente�kszét,késksietve,kci�áz-
vaktûnte�kelkakmélykvízben.kGavri�kásítozvakhunyorgott
akfel�elõknapra,kingévelkszárazrakdörzsöltek�ere�,kszep-
lõskarcátkmegkdércsípte,kvöröskorrocs�áját,kmelykúgy
hámlott,kmintkazkújk�rumpli.
-kÁ-á-á...k-kásítottkhangosan,kmintkegykfelnõtt,kaz-
utánklassank�eresztetkvetettkszájára.kElölkmégkmindig
hiányzottk�étkfoga.kEze�kutánkfelvettek�abátkját,késklassú,
megfontoltklépte��el,kmintkáltalábankazkodesszaikhalá-
szo�,kmegindultkfelfelé.kUtatktörtkmagána�kakjóknagyra
nõtt,ksûrûkburjánerdõben;knedvesklábátkésknadrágjakszá-
rátksárgakporralkhintettekbekakso�kdudvavirág.
Ak�unyhókharminclépésnyirekvoltkakparttól,kegykvörös
agyaghalmon,kamelybenkaprókpala�ristályo�kcsillogta�.
Ak�unyhóktulajdon�éppenkcsa�kegyk�iskbódékvolt,
amelyetkmindenfélekfa-késkléchulladé�ból,kfestettkcsó-
na�desz�adarabo�ból,kládá�ból,ktöröttkárbocruda�ból
esz�ábálta�kösszekdurvánkéskfelületesen.
Ak�unyhóklaposktetejétkagyagkfedte,késkebbenkaz
agyagbankiskmindenfélekgazkéskparadicsomknõtt.
Ami�orkaknagymamakmégkélt,kéven�éntk�étszerk-
húsvét�orkéskazkaugusztusikMegváltó-ünnepkelõttk-k�i-
meszeltekak�unyhót,khogykvalahogykmegszépítsekazkem-
bere�kelõttkanna�knyomorúságosk�épét.kDekaknagymama
meghalt,késkmárkvagykháromkévekak�unyhótknemkmeszel-
teksen�i.kFalaikmegfe�etedte�,klehámlotta�.kCsa�kaholka
mészkbeleettekmagátkazkócs�akdesz�á�ba,kottkmaradtkmeg
itt-ottkakmeszelésknyoma.kEze�kakmészfolto�kGavri�ot
mindigknagyanyjárakéskanna�kéletérekemlé�eztetté�,
amelykmégkolyanktartósksemkvolt,kmintkakmész.kGavri�
apátlan-anyátlankárvakvolt.kApjárakegyáltalánknemkis
emlé�ezett.kAnyjárakiskalig:kakmosóte�nõkmellettkállt,
vörösk�ezéne�kegyi�kujjánk�ijevikpecsétgyûrûkéskszámta-
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lankszivárványszínû,kapróbb-nagyobbkszappanbuboré�
röp�ödöttkvasfésûjek�örül.
Nagyapókmárkfel�elt.kAkpicik�ertbenkjár�ált.kOttkmin-
dentkbenõttkakgaz,kbelepettkakszemét.kItt-ottkri�ítóksárga



éskvöröskszínbenknéhányk�éseiktö�kvirágzott.kAknarancs-
sárgakvirágo�káttetszõk�elyhébenkragyogó,kmézédeskhar-
matcseppe�ktündö�ölte�.
Nagyapókparadicsomotkszedett.kAgyonmosottkingekmár
régenkszíntelennékfa�ult,kdekmostkhalványkrózsaszínûre
festettekakfel�elõknapksugara.
Azköregkazkingekaljábakszedtekakparadicsomo�at,kakfel-
húzottkingkéskakzsá�bólkvarrtknadrágk�özöttk�ilátszottkso-
vány,kbarnakhasakéskfe�etek�öldö�e.kAk�ertbenkmárkalig
a�adtkparadicsom.kMajdnemkmindkmegetté�kazkelmúlt
napo�ban.kNagyapóna�kmindösszeknyolc-tízkfélérett,kzöl-
dessárgakparadicsomotksi�erültkösszeszednie.kTöbbknem
volt.
Nagyapóklehajtottakõszkfejét,kúgykjár�áltkak�ertben.
Meztelenklábávalk�otorászottkakgazk�özött,knemka�ad-e
ottkmégkvalami.kDeksemmitksemktalált.
Egyk�isk�a�askfut�ározottkazköregknyomában.kLábára
színesk�iskrongykdarab�akvoltk�ötve;kidõn�éntkmegállt,kés
�apirgálnik�ezdettkakföldön,kmígkfölöttekmegremegettka
�aporkarany�oronája.
Nagyapókéskuno�ájaknemküdvözölté�kegymást,káltalá-
banknemk�ívánta�kegymásna�kjókreggelt.kEzkegyáltalán
nemkjelentettekazt,khogykharagbankvanna�.kEllen�ezõ-
leg.kNagyonkjókbaráto�kvolta�.
Egyszerûenkazértkvoltkez,kmertkakmostk�ezdõdõknap
semkígértksemmikújat,kcsa�knehézkmun�átkéskgondot.
Nemkvoltksemmikértelme,khogyküresk�ívánságo��alkcsap-
já�kbekegymást.
-kkMindentkmegettün�,ksemmin�ksemkmaradtk-kmor-
mogtaknagyapó,kminthakfolytatnákaktegnapikbeszélgetést.
-kMitkszólszkhozzá?kNyolckparadicsom,khátkmirekjókez?
Mégkak�a�askisk�inevetkbennün�et.
-kkIndulun�?kkk-kkkpillantottkkkGavri�kkakktenyerekkkalólkkka
napkirányába.
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-kMennün�k�ellk-kválaszoltaknagyapó,kmi�özbenk�i-
mentkak�ertbõl.
Belépte�kak�unyhóba,késkegymáskutánkjóízûtkitta�ka
tisztakdesz�ávalkrendesenkleta�artkvödörbõl.
Azköregk�rá�ogott,késkGavri�kisk�rá�ogottkegyet.
Nagyapókszorosabbrakhúztakaknadrágszíját,kuno�ája
ugyanígykcsele�edett.kNagyapókezutánklevettekakpolcról
aktegnapik�enyérmaradé�ot,késkakparadicsomo��al
együttkbe�ötöttekegykháziszõttesk�endõbe.kHónakalák�ap-
takak�iskvizeshordót,k�imentkak�unyhóból,késkbela�atolta
azkajtót.
Ezkfölöslegeskóvatosságkvolt.kElõszörkisknemkvoltkmit
lopni,kmásodszorkpedigk�iklettkvolnakolyanklel�iismeret-
len,khogykak�oldustólklopjon?
Gavri�klevettekaktetõrõlkazkevezõ�et,késk�icsi,kdekerõs
vállárakvettekakterhet.
So�kmun�akvárkmaknagyapórakéskuno�ájára.kHarmad-
napjaktomboltkakvihar.kAkhullámo�kmegszaggattá�kak�i-
ra�ottkhorgo�at.kMárkháromknapjakegyetlenkhalatksem
fogta�.kPedigkegyetlenk�ope�ksemka�adtkakháznál.
Tegnapkelcsendesültkaktenger,késkéjsza�árakismétk�i-
ra�tá�kakhálót.kMakfelk�ellkhúzni,kakhalatkelk�ellkvinnika
piacra,kazutánkcsalét�etkra�na�kmajdkakhálóba,késkestére
megintk�iveti�,khogykelknekszalasszá�kak�edvezõkidõt.kA
bár�átkak�avicso�onknagyknehezenkakvízpartigkhúztá�,



éskottkóvatosankbelö�té�kakhullámo�k�özé.
Gavri�ktérdigkbeálltkakvízbe,kakcsóna�kfarábankelhe-
lyeztekaklyu�acsos,kfedettkladi�ot,kamelybenkazkélõkhalat
tartjá�,kerõsenkmeglö�tekakbár�át,kutánafutott,késkhasra
fe�üdtkakszélén.kAkvíztü�örkfölöttk�alimpálóklábárólkcsil-
logókvízcseppe�khullotta�kaktengerbe.kCsa�ka��orkmá-
szottknagyapjakmellé,kami�orkakbár�akmárkjókmélyen
járt,késkne�ife�üdtkazkevezésne�.kMind�ettenkegy-egy
evezõvelkdolgozta�.kígyk�önnyenkéskvidámankmentkaz
evezés:k�ik�itkgyõzkle?
Mind�ettenkegy�edvûenkhunyörgatta�,késkidõn�ént
�rá�ogta�kegyet.
Gavri�ktenyerek�ellemesenkégett.kAkzöldkvízbekmerí-
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tettkevezõkolyanna�klátszott,kminthakelkvolnaktörve.kA
rúdkvégénkak�es�enyklapátkruganyosánkmozgottkakvíz
alatt,kaprókörvénye�etk�avartkmagakmögött.
Akbár�akerõsenkringatózvakmentkelõre,kholkjobbra,khol
balrakfordult.kHolknagyapókhúztakmegkerõsebben,kholkaz
uno�ája.
-kkE-ehh!k-knyögöttknagyapó,késkerõteljesenkmegrán-
tottakaklapátot.
Akbár�akbalraklendült.
-kkE-ehh!k-knyögöttkmégkerõsebbenkGavri�.
Akbár�akvisszanyertekegyensúlyát,késkjobbrakfordult.
Nagyapókmeztelenklábátkazkülésne�kfeszítette,késkrö-
vidkrándításo��alkhúztakazkevezõt.kDekuno�ájaksemkma-
radtkel:kmind�étklábátkne�itámasztottakazkülésne�,kskösz-
szeharaptakaj�át.
-kkNemkhúzkle,kknagyapó!kk-kmormogtakfogaik�özött
azkizzadókGavri�.
-kkLehúzla�kám!k-k�rá�ogottklihegveknagyapó.
-kkBizonyknemkhúzkle!
-kkMajdk�iderül!
-kkMeglátju�!
Deknagyapó,kbármennyirekiskerõl�ödött,knemktudtakle-
gyõznikGavri�ot.kAzo�kazkéve�kmárkelmúlta�!kMegkak�is
uno�akiskalaposankmegnõttkám!kKicsine�k�icsi,kdekerõskés
ma�acs.kMégkaksajátknagyapjátólksemkfél!
Azköregkharagosankráncoltakösszekszemöldö�ét,kõsz
szemöldö�ekalólksandánkpislogottkakmellettekszuszogó
�isfiúra.kÖregesenkvizenyõskszemébenkjó�edvûkcsodálat
fénylett.
ígykhaladta�,kegymássalkbir�ózva,klegalábbkegyverszt-
nyitkakparttól.kIttkakhullámo�k�özöttknagykparafakdu-
gó�onkhintázta�kak�ivetettkhálótkjelzõ,k�ifa�ultkzászlócs-
�á�.
Közbenkmárkazkegészktengertkszintekellepté�kakhalász-
bár�á�.
Felhúzottkvitorlá��alksi�lottkakhullámo�onkakrecés,kla-
poskfene�û,k�é�rekfestettkújkbár�a:kNagyakéskVera.kA
bár�akvégébenkgondtalanulkelnyúlvakfe�üdtkFegya,kka
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malofontanikhalász,ka�itkGavri�kjólkismert.kFegyaknapra-
forgómagotkrágcsált.kMatrózgombosk�é�ksap�ájána�kbõr-
ellenzõjekalólklustánkbámultkaklevegõbekbánatoskszép
szemével,kamelyetkcsa�nemkelta�artkcsapzott,ksötétkhaj-
fürtje.kEgyetlenkpillantásraksemkérdemesítetteknagyapó
szegényeskbár�áját.kHátátkne�ikvetettekak�ormányrúd-
na�,késkmozdulatlanulkült.



DekFegyaköccse,kVaszjak-krövidkujjú,kcsí�oskmatróz-
blúzábank-,kamintkmegpillantottakGavri�ot,kabbahagy-
takakhorgászzsinórkfelte�ercselését,ktenyerétkakszemekelé
tartottakellenzõne�,késkúgyk�iabált:
-kHej,kGavri�!...kElsüllyedsz!kKapasz�odjkakvízbe,
a��orknemkmerülszkel!
AkNagyakéskVerakelsuhantkmellettü�,kegészkvízára-
datotkfröcs�ölveknagyapórakéskuno�ájára.
Ebbenktermészetesenksemmiksértõknemkvolt.kMinden-
napos,kbarátságosktréfakvoltkcsupán.kNagyapókminden-
esetrekúgyktett,kminthaksemmitksemkhallottkvolna.kDe
lel�ekmélyénkazértkegyk�icsitkmégiskmegkvoltksértve.
Hiszkne�i,knagyapóna�,kvalami�orkgyönyörûszép,kúj
vitorláskbár�ájakvolt!kSkazonkakvitorláskbár�ánkso�khalat
fogottkakhálójával.kDekmégkmennyit!kVoltkolyanknap,
hogykakmegboldogultknagyanyók�ét-háromszázkhalatkis
vittkakpiacra.
Azkazkidõkelmúlt...kNagyapóna�kcsa�kakszegényes
�unyhójakmegkakvitorlaknél�ülikbár�ájakmaradtkmeg.kA
vitorlakrámentkazkorvosságra,kami�orknagyanyókbeteg
lett.kMégkazkiskhiábavalóna�kbizonyult:kmégiskmeghalt
szegény.kSkmostkmárkolyankvitorlátktöbbéknemklehetksze-
rezni.
Éskhogyklehetkhalásznikvitorlaknél�ül?kNevetséges!
Csa�kúgy,khakaprókhala�atkhasználkcsaléte�ne�.kSzomorú
dologkez!
Gavri�knagyonkjólktudta,kmirekgondolknagyapó.kDe
nemkmutatta.kEllen�ezõleg!kHogykel�ergessekazköregk�e-
serûkgondolatait,kakhálóvalk�ezdettkfoglal�ozni:k�ihúzta
azkelsõkzászlót.
Nagyapókrögtönkátlépettkakpadon,kuno�ájakmellékállt
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-kk�ettesbenk�ezdté�khúznikaknedveskzsineget.kAkhorgo�
gyorsankemel�edte�k�ikakvízbõl,kdekbizonykhalk�evés
voltkrajtu�,kamikvolt,kazo�kiskapró�.
Gavri�kerélyesenkmegragadtakakvergõdõkhala�kcsúszós
�opoltyúját,kügyesenk�ihúztakszáju�bólkakhorgot,késka
tengerbekeresztettkhalasládábakdobáltakõ�et.
Dekegyktucatnyikhorogk�özülkaligkháromraka�adtkva-
lódikhal,kaktöbbie�enkdöglöttkaprókhalacs�á�kvagykrá�o�
lógta�.
-kkígyknemkmenne�krák-kmormogtakletörveknagyapó.
-kkNa,kmitkszólszkhozzá?kCsupakapró.kHúsk�ellenekcsal-
éte�ne�.kkAkhúsrakmindigkharapna�.kkDekholkkvegyün�
húst,khakegykfontkhalértkakpiaconkcsa�ktizenegyk�ope�et
adna�?kEgyszerûenknevetséges!
Mostkváratlanulkvalamikfüstölgõkóriáskjelentkmegka
tengeren.
Kétknagy,kferdekárnyé�ksuhantkátkakvízen.kAkvízkször-
nyenkzajonganik�ezdett...kSkakbár�ak�özvetlenk�özelé-
benkúszottkelkegykhajó,kszorgalmasankcsap�odvakakvizet
nagy,klapátosk�ere�ével.
Akbár�akfölemel�edett,kmajdkakmélybekzuhant,kaztán
ismétkakmagasbaklendült.
Akhálókjelzõzászlóikszintekakhajó�eré�kalattkugrálta�.
Hakegyk�icsitk�özelebbkjönkakhajó,kforgáccsákzúzottkvol-
nakmindent.
-kkHej,kTurgenyev!k-kordítottakaknagyapó,késkszéttárta
�arjait,kminthakegykmegbo�rosodottklovatka�artkvolna



megállítani.k-kMeg�ergültete�?kNemkláttáto�kakhálót?
Szemtelenknépség!
Dekakhajókmárkszerencsésenkelhaladtkmellettü�.kZajo-
sanktávolodott,kakfaránkháromszínûkzászlóklengett,kmég
akmentõöve�et,kmentõcsóna�o�atkéskazkutaso�atkiskjól
láttá�kakhalászo�.kAklevegõbenksötétkfüstfelhõt,kaktiszta,
sötétzöldkvízenkpedigknagy,khófehérkörvénye�etkhagyott
magakután.
E��orkmárkreggelkhétkórakvolt.
AkTurgenyevkvoltkugyaniskakhalászo�kórája.kEste
nyolc�orkmentkvisszafelékA��ermanbólkOdesszába.
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Sietnik�ellett,khogykelknek�éssene�kakhala��alkakpiac-
ról.
Nagyapókéskuno�ájakgyorsankmegreggelizte�,kmeget-
té�kakparadicsomotk�enyérrel,kvizetkitta�krákakmagu��al
hozottk�iskhordóból.kAkvízkbizonykmárkállott,klangyos,
hordóízûklett.kAzutánkgyorsankhozzáfogta�kaktöbbikháló
�iszedéséhez.
12.k"HÁTkEZkISkLÓ?"
KilenckórakfelékGavri�kmárkbuzgónkgyalogoltkakváros
felé.kVállánkcipeltekakhala��alkteltkládát.kPerszekátkle-
hetettkvolnakra�nikakhala�atkak�osárba,kdekígykso��al
mutatósabbkvoltkazkegész.kEzkaklyu�acsoskládakaztkbizo-
nyította,khogykakhalkteljesenkfriss,kélõ,képpenkmostkfog-
tá�k�ikaktengerbõl.
Nagyapókotthonkmaradt,khogykmegjavítsakakhálót.
BárkGavri�kaligkmúltk�ilencéves,knagyapóknyugodtan
rábíztakeztkakfontoskmun�át,kakhala�keladását.kTeljesen
megbízottkuno�ájában.kÉrtikõkakdolgát.kElvégreknemk�is-
gyere�kmár.
Dekhátk�ibenkiskbízhatottkvolnakazköreg,khaknemkaksa-
játkuno�ájában?
Gavri�kmegbízatásakfontosságána�késkfelelõsségéne�
tudatábank�omolyan,ksõtktalánkegyk�issék�omorankban-
du�oltkaknapsütötte,kmelegkösvényen,kazkillatozókbo�ro�
éskmezeikvirágo�k�özött,kujjaitkmutató,kapróklábnyomo-
�atkhagyvakmagakutánkakporban.
Komoly,kmegfontoltk�épekminthakaztkmondtakvolna:
"Tikcsa�kcsináljato�,kamitka�arto�,kfürödjete�kakten-
gerben,kheverjete�kakhomo�ban,kbici�lizzete�,kigyato�
ásványvizetkvagyklimonádétk-kénkhalászkvagyo�!kAz
énkdolgomkhalatkfogni,késkeladnikakpiacon.kAktöbbiken-
gemknemkérde�el."
Gavri�képpenkakstrandkmellettkmentkel.kAkpénztárkab-
la�akfölöttkbe�eretezettkfe�etektáblakfüggött,kmelyre
�rétávalkráírtá�:k18°.kAk�isfiúkgúnyosankelnevettekma-
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gát:kannyiraknevetséges,ksõtkutálatoskvoltkazkakfehérkbõ-
rû,k�övérkember,ka�ikzseb�endõvelkvédtekaknapkellenk�o-
paszk�oponyáját.kAk�övérkorrát-fülétkbefogvakmeg-meg-
merültkazkiszaposkpartkmentikvízben,késkegykcentiméter-
nyireksemkmertkeltávolodnikakzöldkmoszatoskmentõ�ötél-
tõl.
Kétféle�éppenklehetettkfölmennikakpartra:kakhosszú,
lejtõskszerpentinkútonkvagykpedigkakmajdnemkfüggõle-
ges,kmerede�,k�orhadtkfalépcsõn.
Mondaniksemk�ell,khogykGavri�kaklépcsõtkválasztotta.
Fogaitkösszeszorítva,kgyorsankszedtekaklábát.kEgykiramo-



dássalkfelért,kegyetlenegyszerksemkálltkmeg,khogyk�ifúj-
jakmagát.
Poros,kárnyé�oskutcábakért.kEzkazkutcakak"Melegkten-
gerikfürdõ"kmellettkakKadétis�oláhozkvezetett.kIttk�ezdõ-
döttkakváros.
AkFranciak�örúton,khervadozóklevelûkfá�kárnyé�ában
egyknyitottkfedelûklóvasútkdöcögöttkazkÁr�ádiakfelé.
Aknapkfelékesõkoldalátkvitorlavászonnalkfüggönyözté�kle.
Aklóvasútkhátsókperonjánkegyk�ötegkbambusznádkhor-
gászbotkágas�odottkazkégkfelé.kMindenkegyeskbotonk�é�-
piroskparafakpedzõkvirított.kHáromkjó�edvûkcsi�ókhúzta
azkomnibuszt,kakforduló�bankélesenknyi�orgóitkakfé�.
Gavri�kfigyelmétkmostkak�vaszáruskbódéjakvontakma-
gára.kAkcsinosk�iskházi�ók�ívülrõlkzöldkolajkfesté��elkvolt
bemázolva,kbelülrõlkpedigkugyanolyanksûrûkéskragyogó
fehérrel.
Ak�vaszáruskolyankfelülmúlhatatlankéskünnepélyes
emberkvolt,khogykGavri�kmindenkal�alommal,kami�or
csa�kmegpillantotta,k�énytelenkvoltkmegállnikaksar�on,
éskonnankbámultaklel�esedve,kirigyen.
Sohasemkgondol�ozottkmégkazon,khogykmikleszkbelõle,
hakmegnõ.kTulajdon�éppenknemkiskigenkválogathatott.
Dekhakmárkválasztaniklehet,ka��orktermészetesenk�vasz-
áruskszeretneklenni.
Valamennyikodesszaik�vaszáruskolyankelegánskéskszép
volt,kminthakfestetté�kvolna.kDekezkittk�ülönösenkcsodá-
latoskvolt,kminthaks�atulyábólkvetté�kvolnak�i.
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Valóban.kFinomk�é�kszövetbõlk�észültksap�ájakalól
gesztenyebarna,khullámoskhajkfürtö�klógta�k�i.kTü�örfé-
nyeskcsizmakfeszültkaklábán.kHátkmégkazking,kilyetkcsa�
húsvétvasárnapkvolnakszabadkfelvenni:kragyogókfehér
vászon,kbõkujjú,khosszú,kmajdnemktérdigkérõking,kszám-
talank�é�küveggombbalkdíszítve.
Azkingkfölöttkpedigkfe�etekszövetmellénytkviseltka
�vaszárus.kEnne�kegyi�kgomblyu�ábankezüstkóralánckfi-
tyegett,k�iskezüstrudacs�aktartotta,khogykleknekessen.
Hakazkemberkmegpillantjakeztkakgyönyörûkinget,kmáris
�edvek�ere�edi�kmeginnikegykpohárk�vaszt.
Nézzéte�kcsa�,khogyankdolgozi�!kÜgyesen,kgyorsan,
tisztán.k..
Egykvevõklépkakbódéba.
-kkAdjálkcsa�kegykpohár�ával.
-kkMilyetkkparancsol?kkSavanyút,kkkédeset?kkAzkkédesbõl
egyk�orsókegyk�ope�,kaksavanyúbólk�étk�orsókegyk�ope�.
-kkSavanyútk�ére�.
-kkParancsoljon!
Abbankakpillanatbankegyi�k�ezévelkügyesenkfelemelika
jégsze�rényk�ere�kfedelét,kbelenyúlkakmélyktartóba,kés
�ihúzkonnankegyküveget.kEzzelkegyidejûlegkmási�k�eze
egykronggyalkazkanél�ülkiskszáraz,khófehérkdesz�átktörli
tisztára.kAkvödörbenk�iöblítkegykóriásikliteresk�orsótk-
amelyne�kcsaló�akvastagkfene�ekvank-,késkelegánskmoz-
dulattalkmegforgatjakaklevegõben,kmajdknagyk�oppanás-
salkakvendégkelékállítja.
Kiskdugóhúzókfúródi�kakdugóba.kAkcsizmásklábaik�özé
szorítottküvegkdugójaknagyotkpu��an.kVöröseskhabkcsor-
dulk�i.kAzkügyeskcsaposlegénykak�orsókföléklendítikaz
üveget;kskak�orsókgyorsankmegteli�kegynegyedkrészkcit-



romsárgak�vasszalkéskháromnegyedkrészkhabbal.
Akvevõkmohónkfújjaklekakhabot,késkiszi�,kiszi�...kAz
elegánskcsaposkpedigkmárksebesenktörülgetikazkasztalt,ka
nedvesk�ope�otkpedigkegykpléhdobozbaksöpri,kamelyben
valami�orkak"Krahmalnyi�ovkTestvére�"kcu�or�agyár
�ülönlegességeitkárusítottá�.
Lám,kezkaztánklegénykaktalpán!kEzkazkigazikélet!
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PerszekGavri�kiskszörnyenkszeretettkvolnakegykpohár
�vasztkinni,kdeknemkvoltkpénze.kTalánkmajdkvisszafelék-
deka��orkiskaligha.kMertkvoltkugyankvagyk�étszázkhalka
ládában,kdeknagyapókso��alktartozottkak�ofána�,ka�ine�
akhala�atkmindigkeladtá�.kAkmúltkhétenkfelvettkelõleg-
�éppenkháromkrubelt,khogykazonkdugó�atkmegkhálótkvá-
sároljon,késkeddigkmindösszekegykrubelknegyvenötötkfi-
zetettkvissza.kígykmégktöbbkmintkmásfélkrubelkvoltkaz
adósságk-kóriásiknagykpénzkaz!
Jóklenne,khakak�ofakbeleegyezne,khogyknekegyszerre
vonjaklekazkegészktartozást.kÉskhakmindetka�arja?kAdja
azkisten,khogykazértkmégiskjussonkegyk�evéskpénzkcsal-
éte�rekmegk�enyérre:k�vaszrakmégkcsa�kgondolniksem
lehet.
Gavri�k�öpöttkegyet,kpontosankúgy,kmintkahogyankaz
öregkhalászo�kszo�tá�,kami�orkakgondkmárknagyonknyom-
jakakvállu�at.
Ezutánkegyi�kvállárólkakmási�raktoltakakládát,késkto-
vábbment.
Képzeletébenkmagávalkvittekazkelegánskcsaposlegény
�épétkéskaksavanyúk�vaszkhûvöskillatát,kamitkmegkse
�óstolt.
Márkakváreskmagaskházai,küzletei,kra�tárai,k�apuik�ö-
zöttkjárt.kAzka�ácfá�késkakfényeszöldkszõlõlevele�khûs
árnyé�akittkmindentkbeborított.
Azkútonkegykjeges�ocsikdöcögött.kÁrnyé�csí�o�kfut�á-
rozta�kakmagasknémetkszerszámmalkfelszerszámozottklo-
va�on,kak�ocsisonkéskak�ocsikfehérrekfestettkoldalán,kame-
lyenknagyk�é�kbetû��elkezkállt:k"Mûjéggyár".
Sza�ácsnõ�klép�edte�,k�osárralk�arju�on.kÁrnyé�u�
szorosanknyomu�bakszegõdött,kskegyktapodtatksemkma-
radtkelktõlü�.
Aklógóknyelvûk�utyá�kakfá�ktörzsérekerõsítettkbádog-
tála�hozkfutotta�.kFar�u�atkcsóválvaklefetyelté�kaklan-
gyoskvizet,késkrend�ívülkmegkvolta�kelégedvekazkodesz-
szaikvárosiktanáccsal,khiszenkõ�kgondos�odta�karról,khogy
ak�utyá�kmegknekvesszene�kakszomjkúságtól.
Mindezkjólkismertklátványkvolt,késkegyáltalánknemkér-
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de�es.kDekvalóbank�ülönöskvoltkegyk�isktaligakazzalkaz
aprókpónival.kIlyenk�isklovatkGavri�kmégksohakéletében
nemklátott,kAkpóniknemkvoltknagyobb,kmintkegykborjú,
dekegyknagyklókpontoskmásána�ktûnt.
Aksárgásbarnaksörényû,k�övérk�iskpej�ókrövidrekvá-
gott,kdekdúskfar�ával,kszalma�alappalkakfején,kamelybe
�étklyu�atkfúrta�kfüleikszámára,knyugodtankálltkak�a-
pukelõttkegyka�ácfakárnyé�ában,kolyankszelídenksütötte
lekszemét,kmintkegykjólkneveltk�islány.
Ak�isklovatk�örülvetté�kak�íváncsikgyere�e�.
Gavri�kodament,késkso�áigkszótlanulknézte:knemktud-
ta,kmitkgondoljonkerrõlkaktüneményrõl.kSzóksekróla,ka
�isklóknagyonkmegtetszettkne�i,kdekegyúttalkvalamikin-



gerültségetkiskváltottk�ikbelõle.
Mindenkoldalrólk�örüljártakaklovacs�át.kOlyan,kmint
amilyenkaklókáltalábanklennikszo�ott:kvankpatája,ksöré-
nye,kfoga.kDekmilyenk�icsi?kUtálatos!
-kkHátkezkiskló?k-khúztakfelkvégülklenézõenkazkorrát.
-kkEzknemkló,kezknemklók-kcsiripelteksietvekegyk�is-
lány,ka�ine�k�étk�iskcopfbakvoltkfonvakakhaja,késktapsolt
örömében.k-kEzknemkló,khanemkcsa�kpóni.
-kkLókezk-kmondtak�omorankGavri�,kdekrögtönkelszé-
gyelltekmagát,késknagyonkdühösklett,khogykleeresz�edett,
éskszóbakálltkegykilyenkszalagoskhajúkpoco��al.
-kkPóni,kazkbizonykpóni!
-kkAkcir�uszbólk-kmorogtakGavri�kre�edteskhangon,
minthaksen�ihezksemkszólna.k-kKözönségeskpónikakcir-
�uszból.
-kkDeknemkakcir�uszból,kkdeknemkakcir�uszból!kkPó-
ni...kPetróleumotkszállítkrajtakNobel,kezenkakpónin.kNem
látodkak�anná�at?
Valóban,kaktaligánkpetróleummalktöltöttktisztakbádog-
�anná�kállta�.
Gavri�otkezkteljesenkváratlanulkérte.kMinden�iktudja,
hogykakpetróleumotkfesté�esnélkszo�áskvásárolni.kEgy
�ope�értknegyedklitertk�apni,késküvegetk�ellkvinni
hozzá.
Dekhogykházhozkhordjá�k�ocsival,késkméghozzákak�o-
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csitkegykilyenkdíszeskpónikhúzzak-kezkmárktúlságosan
so�kvolt!
-kkKözönségesklók-kdörmögtekdühösenkGavri�,késkott-
hagytakazkegészkgyüle�ezetet.
-kkPóni!kPóni!kPóni!k-k�iabáltkutánakpapagájkmódra
ak�islány,késkakföldrekülvektapsolnik�ezdett.
"Tekmagadkvagykpóni!"k-kgondoltakGavri�,kdeksaj-
nos,knemkvoltkidejekahhoz,khogyk�omolykvitábak�ezdjen.
Meg�erültekazkállomáskelõttikpar�ot.kAzkalacsonykvas-
rácskmögülkmirtuszkésk�esernyésktujatobozkillatakterjen-
gett.kGavri�kmegállt,késkfejétkhátrahajtva,kmeglehetõsen
hosszúkideigkfigyeltekazkállomáskóráját.
Csa�knemrégibenktanultakmeg,khogyanklehetkmegtudni
azkórárólkazkidõt.kMostkaztánknemktudottkúgykelmenni
egykórakmellett,khogykmegknekálljon,késk�iknekszámítsa
akpontoskidõt.
Azkujjainkszámoltakakrómaikszámo�kfurcsakvonalait.
Egyáltalánknemkhasonlította�kazkeddigktanultkszámo�-
hoz.kCsa�kaztktudtakGavri�,khogykaklegfelsõkaktizen�et-
tes,késkonnank�ellkakszámolástk�ezdeni.
Akföldrektettekládáját,késkujjaitkegymáskutánkbehajlít-
gatva,khal�ankszámolnik�ezdett.
-kkEgy,k�ettõ,khárom,knégyk...k-ksuttogta,késkhomlo-
�átkszigorúankráncolta.kAk�ismutatókak�ilencesenkállt,ka
nagykpedigkakhatoson.
-kkKilenckéskfélk-knyögtek�ikvégülkmeg�önnyebbült
sóhajtással,késkingekujjávalkletöröltekazkizzadságotkakhom-
lo�áról.
Ügyklátszi�,kmindenkegybevág.kDekazértknemkártana
ellenõrizni.
-kkBácsi,khánykórakvan?
Aknyersselyemk�is�abátbaköltözött,ktrópusiksisa�otkvi-
selõkúriemberksasorráraktettekarany�ereteskcsíptetõjét,
megsimogattakõszülõksza�áilát,kegykpillantástkvetettkaz



órára,késkgyorsankmondta:
-kkFélktíz.
Gavri�kmajdk�õvékmeredtkakmeglepetéstõl.
-kkBácsi,kdekottkazkvankírva,khogyk�ilenckéskfél.
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-kSzóvalkfélktízk-kjelentettek�ikszigorúankazkúri-
ember,kmajdkfigyelemreksekméltatvaktovábbkak�isfiút,
beültkegyk�ocsiba,kelefántcsontkfogantyúsksétabotjátktér-
deik�özékszorította,késkak�ocsikazonknyombankelindult.
Gavri�kmégkegykideigkottkálldogált,kfoghíjaskszáját
tátvakfelejtette,kannyirakigye�ezettkmegérteni,kvajonktré-
fált-ekezkazkúr,kvagykpedigkvalóbankúgykvan-e,kahogy
mondta.
Végülkvállárakvettekládáját,kfeljebbkrántottakakdere�á-
rólkegyreklecsusszanóknadrágját,kmajdkfejétkrázvakés
hitetlenülkmosolyogvaktovábbment.
Mostk�iderült,khogyk�ilenckéskfélkóra,kazkugyannyi,
mintkfélktíz.kKülönös.kNagyonk�ülönös.kSemmikesetre
semkártanakmeg�érdeznikeztkvala�itõl,ka�ikértkhozzá.
13.kMADÁMkSZTOROZSENKO
-kkRá�otkvegyene�!kRá�otkvegyene�!
-kkKeszeget!kKeszeget!kKeszeget!
-kkRombuszhalatktessé�!kRombuszhalat!
-kkSz�omber!kÉlõksz�omber!kSz�omber!
-kkLepényhal!kLepényhal!
-kkKölöntét!kKölöntét!kKölöntét!kKölöntét!
Azkodesszaikpiackösszesk�ofáik�özöttkakhalas�ofá�ka
leghíresebbe�:kne�i�kvankaklegélesebbkéskleg�ellemetle-
nebbkhangju�.
Azkodesszaikháziasszonyo�késksza�ácsnõ�kbátorsága
�ellkahhoz,khogykvala�ikszépklassankvégigkmerészeljen
sétálnikakhalpiacon.
Akhalpiaconk�étkhosszúksorbankasztalo�on,k�osara�-
bankéskládá�bankvoltkfölhalmozvakaktengerikhala�,k�agy-
ló�késkrá�o�ktömege.kTerjedelmeskvitorlavászonkernyõ�
alattkheverte�kaksimárakgyalultkdesz�á�onkakcsillogó
pi��elyes,kficán�olókhala�,kakFe�ete-tengerkélõk�incsei.
Mennyik�ülönbözõkformájú,kszínûkésknagyságúkhal!
Aktermészetkmindenkerejétkösszeszedte,khogykcsodála-
toskteremtményeitkmegvédje,késkmegmentsekakpusztulás-
tól.kEzértkazonkigye�ezett,khogykeze�kakhala�kmennélk�e-
vésbéklegyene�készrevehetõ�kazkemberikszemkszámára.
Befestettekõ�etkaktengerkszínéne�kmindenkárnyalatával.
Akdrágakésknemeskfajtájúksz�omberna�kpéldául,kakFe-
�ete-tengerk�irálynõjéne�k�es�eny,ksima,korsókala�ú
testekakszelídk�é�kszínûkmindenkárnyalatábankpompázi�,
akhalványkégszín�é�tõlkaksötét�é�ig.
Gavri�ktudta,khogykjókmesszekakparttól,képpenkott,kahol
aksz�ombero�kseregeikleggya�rabbanktanyázna�,kaktenger
vizekugyanilyenk�é�kszíne�ben,ksötét�é�kránco��alkár-
nyé�oltkvilágos�é�kszínbenkjátszi�.
Lám,kmilyenkravaszkhalkezkaksz�omber!
Bárkmindennapklátta,kmegszo�takakhala�at,késkfél-
versztnyirõlkiskfölfedeztekaktengerbenkaksz�ombert,kmég-
iskmindenkal�alommalkújbólkéskújbólklel�esítettekenne�
azkállatna�kszépségekéskravaszsága.
Vagyknézzü�kcsa�kak�ölöntét.kAkpartkmentén,kakszi�lá�
�özöttktalálható,knokmegkakhomo�ban,kjókmélyen.kEzért
viselikakszi�lá�kszür�ekvagykakhomo�ksárgáskszínét.
Nézdkaksimaktestûknagyk�ambalát,keztkmás�éppenkrom-



buszhalna�kvagykfélszegúszóna�knevezi�.kAk�ambala
csendesk�isköblö�kiszaposkfene�énkél,kskvas�osktestekcso-
dálatosksötétzöldkszínû.kMind�étkszemekakfejektetején
vankelhelyezve,kezértkemlé�eztetkak�ambalakak�erítésre
fir�áitkgyere�rajzo�ra:karckprofilban,kamelyne�k�ét
szemekvan.
Igaz,khogykak�ambalakhasakviaszsárgakszínû,kdekezkakhal
sohasemkmutatjakakhasát,kmindigkakvízkfene�énkhever,
szorosankhozzásimulvakakhomo�hoz.
Gavri�na�kroppantktetszettkak�ambalakravaszságakis.
Azutánkottkvoltkmégkakbarbuny�akis,kapró,kvöröses-
fe�etekszínû,khatalmas,kvöröskpi��elyû,kpúposkhalacs�a.
Ezkmegksza�asztottkolyan,kmintkaklegtisztábbköblö�ben
hemzsegõ,kjólkmegtermett,krózsaszínûk�agyló�.
Apró,kezüstöskheringe�kseregeiknyüzsögne�kakvízkfel-*
színén,kakpartkmentén,kakreggeliknapfénykhalványkcsillo^
gásában.
Szóksekróla,kaktermészetknagyonkravasz.kDekGavri�kjól
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tudta,khogykazkemberkmégkravaszabb.kMertkazkemberk�i-
vetikakhálótkéskakhorgo�at,kbedobjakazkátlátszókvízbeka
csalét�et,késkazkakso�kravaszkéskaligkészrevehetõkhalkmáris
ottkragyogkvarázslatoskszíneivelkak�osara�bankéskakhal-
piackdesz�áin.
Csa�klennekpénzekazkemberne�,khogykvehetnekegykjó
horgászfelszerelést!
Gavri�klassankbandu�oltkazkáttetszõ,khalványzöldkrá-
�o��alkteltk�osara�kmellett,késkazkismerõsk�ofátk�ereste.
Akrá�o�klustánkmozogta�kak�osara�ban,kfenyegetõen
nyújtogattá�kijesztõkollóju�at.
Azkaprókhala�knagykcsomó�bakra�va,kezüstösenkra-
gyogta�,kmintkazkaprópénz.
Aknedveskhálókalattkapróktengerikrá�o�knyüzsögte�,
mozgásk�özbenksókpattogzottklektestü�rõl.kNyál�áskpi�-
�elye�ktapadta�kGavri�kmeztelenklábához.kSar�akmeg-
megcsúszottkegy-egykeldobottkhalhólyagon.
Eszelõsenk�imeresztettkszemû,kmegtépázottkpiacikmacs-
�á�kmohónk�eresgélte�kakföldön,kigye�ezte�kmegsze-
rezniknapikzsá�mányu�at,késkdühösenklapítottá�kakfülü-
�et.
Akgazdasszonyo�krépávalkteltkszatyro�atkcipelte�k�ar-
ju�on.kKezü��elkakfelbontott,k�övérkhala�ksúlyátklatol-
gattá�.
Aknapkégetett.kAzkismerõsk�ofakegykhatalmaskvitorla-
vászonkernyõkalattkült,kzsámolyak�örülkhallalkteltk�osa-
ra�ksora�ozta�.
Aknagy,k�övérkhalas�ofakakhúszfo�oskmelegkellenére
iskrövidkbe�ecsetkviselt,ksõtkakmellénkmégkegyknagy�en-
dõtkisk�eresztbek�ötött.kNya�ábanksúlyoskaprópénzes
tás�aklógott.kÉppknagybankal�udozottkegykvevõvel.
Gavri�ktiszteletteljesenkfélreállt,késkúgykvárta,khogy
rá�erüljönkaksor.kNagyonkjólktudta,khogykõkiskmegknagy-
apókis,kmind�ettenkettõlkazkasszonytólkfüggene�.kSzóval
aklehetõklegszerényebbne�késklegudvariasabbna�k�ell
lennie.kKétség�ívülklevettekvolnaksap�ájátkis,khaklett
volna.kDeksap�ájaknemkvolt.
Ak�isfiúkmegelégedettkazzal,khogykládájátkcsöndesen
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letettekakföldre,késk�étk�ezétklelógatva,kmeztelenklábait
nézegette.kAzkegészklábfejétkbo�áigkvastagkszür�ekpor



borította.
Bárkmindösszeknéhányktucatk�ölöntérõlkvoltkszó,kak�ét
asszonykmégiskszörnyenkso�áigkal�udozott.kAkvevõktíz-
szerkiskelment,kdekmindkaktízszerkvisszatért.kAk�ofaktíz-
szerkegymáskutánkra�taktelekakmérlegkserpenyõjét,kés
mindkaktízszerkvisszadobtakakhala�atkak�osárba.kHevesen
geszti�uláltklevágottkujjú,kfe�etekcérna�esztyûbekbújta-
tott,khúsosk�ezével,kdek�özbenknemkfelejtettekelkak�isujját
elegánsankbegörbíteni.
Kabátjakujjávalkmegtöröltekvöröseslila,kpuffadtkarcát.
Orrakalattknéhánykfe�etekszõrszálknõtt,kminthakbajusza
volna.kAzkállánkegykszõrös,knagykszemölcské�telen�edett.
Dühösenknyom�odtakvisszakzsíroskhajábaknagykvashaj-
tûit.kRe�edteskhangonk�iabált:
-kkDekhovakgondol,kknaccsága?kkIlyenkk�ölöntétkksehol
semktalál!kEzknemkisk�ölönte,khanemktisztakszínarany.
-kkAprók-kmondtakakvevõkmélykmegvetéssel,késkel-
indultk-,knincskmitksütnikrajta.
-kkJöjjönkvissza,knaccsága!kHakerrekakhalrakaztkmond-
ja,khogyknincskmitksütnikrajta,ka��orknemktudom,k�inél
fogkennélknagyobbatktalálni!kTalánkakzsidónál?kHátkmen-
jenkakzsidóhoz!kDekismerhetnekengem.kSohaknemkenged-
némkmegkmagamna�,khogykállandókvevõmrekaprókhala-
�atksózza�krá!
-kkEnne�kak�ölönténe�ktucatjaktízk�ope�?...kkSoha!
Legfeljebbknyolcatkado�kérte.
-kkVegyenk�étktucatotktizen�ilencért.
-kkAnnyikpénzértkmárkin�ábbklazacotkvesze�.
-kkNaccsága,kutolsókáraktizennyolck�ope�.kHaknemktet-
szi�,khátknemktetszi�..k.kHovákmegykhát,knaccsága?
Végrekmeg�ötötté�kazküzletet,kak�ofak�imértekakhalat,
ésktás�ájábakszórtakakpénzt.
Gavri�knyugodtan,ktürelmesenkvárta,kamígkõtkiskészre-
veszi�.kDekak�ofa,kbárkmárkrégenkmegláttakak�isfiút,kúgy
tett,kminthaknemkvennékészre.
Akpiaconkezkvoltkakszo�ás.kA�ine�kpénzrekvankszü�-
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sége,kazkcsa�khaddkvárjon.kNemkteszksemmit.kNemkhal
bele,khakegyk�icsitkvár.
-kkKine�k�ellkfrisskhal?kÉlõk�ölönte!kKambala!kKam-
bala!k-k�iabáltkak�ofa,kmajdkegykpillanatrakmegpihent,
éskráksemkpillantvakGavri�ra,kmegszólalt:k-kNo?kMu-
tasd!
Gavri�k�inyitottakakládát,késk�özelebbktoltakak�ofához.
-kkKölöntek-kmondtaktiszteletteljesen.
Ak�ofakbedugtak�ezétkakládába,késk�imar�oltknéhány
halat.kFélkszemmel,ksandánkrápillantottkakhala�ra,kmajd
Gavri�rakszegeztek�ere�kszemét,kamelykolyank�é�es-
fe�etekvolt,kmintkazk"Izabella"kszõlõ.
-kkNa?kHolkak�ölönte?
Gavri�khallgatott.
-kkNemkhallod?kAztk�érdeztem:kholkak�ölönte?
Ak�isfiúkbánatosanknehezedettkegyi�klábárólkakmási�-
ra,késkszerényenkmosolygott;kmegpróbáltakak�ellemetlen
beszélgetéstktréfávalkelütni.
-kkHátkittkak�ölönte,knéni.kAk�ezében.kNemklátja?
-kkHolkak�ölönte?k-kvörösödöttkelkkak�ofakdühében,
mintkakcé�la.k-kHolkak�ölönte?kMutasdkmeg,kholkvan?
Énknemklátom.kTalánkez,kamitkak�ezembenktarto�?kEz



nemk�ölönte,khanemktetû!kHátkvankezenkmitksütni?kEzt
megsütniksemklehet!kMine�khordto�kaknya�amrakmindig
csa�kilyenkaprót?kAzkaprótkvigyéte�kakzsidóna�!
Gavri�kegykszótksemkszólt.
Perszeknemklehetettkaztkállítani,khogykak�ölönté�kóriá-
so�kvolta�.kDeksemmikesetreksemkvolta�kolyankapró�,
mintkahogykaztkak�ofak�i�iabálta.kEllen�eznikazonban
nemkvoltkszabad.
Ak�ofakbefejeztekak�iabálást,késkegészenknyugodtan
hozzá�ezdett,khogykátra�jakakhala�atkakládábólkaksaját
�osarába;k�özbenkügyesenkéskgyorsankszámoltaktízesével.
Kezekolyankgyorsankmozgott,khogykGavri�knemkgyõzte
akszámolást.kAztkgondolta,khogykak�ofakbeka�arjakcsapni,
azkasszonytkazonbanksehogyanksemklehetettkellenõrizni,
mertkak�osarakmárktelekvoltkhala��al.
Próbáldkellenõrizni...
90
Gavri�otkszörnyûkrémületkfogtakel.kAzkizgalomtólk�i-
vertekakverejté�.
-kkKere�enk�étkéskfélkszázk-kmondtakak�ofa,késkbe-
ta�artakak�osaratkegykgyé�énnyel.kk-kAkládátkviheted.
Viszontlátásra!kMonddkmegkaknagyapádna�,khogykmég
nyolcvank�ope��alktartozi�.kElknekfelejtse!kÉsktöbbetkne
�üldjönkaprókhala�at,kmertknemkfogomkátvenni!
Ak�isfiúk�õvékmeredt.kValamitka�artkmondani,kdekösz-
szeszorultkaktor�a.
Ak�ofakpedigkmárk�iabált,késkügyetksemkvetettkrá:
-kkKambala,k�ambala!kKölönte,k�ölönte,k�ölönte!
-kkMadámkSztorozsen�ok-knyögtek�ikvégülknagyknehe-
zenkGavri�k-,kmadámkSztorozsen�ok.k.k.
Ak�ofaktürelmetlenülkfordultkoda:
-kkTekmégkittkvagy?!
-kkMadámkSztorozsen�o,khátkmennyitkfizetkszázáért?
-kkHarminck�ope�kszáza,kösszesenkhetvenötk�ope�,kti
mégktartozto�kne�emkegykrubelkötvenöttel,kszóvalkmég
tõlete�kjárknyolcvan.kígykmonddkaknagyapádna�!kVi-
szontlátásrak!
-kkHarminck�ope�kszáza!
Gavri�kordítanikszeretettkvolnakbánatábankéskdühé-
ben.kHej,khakteljeskerejébõlkö�öllelkszájonkvághatnákezt
azkasszonyt,kúgy,khogykmeginduljonkazkorrakvérek.k..kVagy
beleharaphatna.k..
Dekehelyettkhízelgõénkelmosolyodott,késkmajdnemksír-
vakmondta:
-kkMadámkkSztorozsen�o,kkkdekkhiszkkmindigkknegyvenöt
�ope�jávalkfizettek...
-kkKöszöndkmeg,khogykilyenkvaca�értkharmincatkado�.
Eredjkistenkhírével!
-kkMadámkkkSztorozsen�ok...kkkHiszkkkmagakkknyolcvanért
árulja...
-kkEredj,keredj,knekzavardkakfejem!kAzkazkénkárum.
Annyiértkadom,kamennyiértka�arom.kEngemknektaníts!
Kölönte,k�ölönte,k�ölönte!
Gavri�kmadámkSztorozsen�óraknézett.kAk�ofa,kmint
óriási,kmeg�özelíthetetlenk�õszobor,kültkak�iskzsámolyon.
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Megmondhattakvolnakak�ofána�,khogyknagyapóna�kés
ne�ikegyk�ope�ju�ksincs,khogyk�enyeretk�ellkvennikés
hústkcsaléte�ne�,khogykmindösszektizenöt-húszk�ope�ra
vankszü�ségü�k-kdekvajonkérdemes-ekmegaláz�odni?



Hirtelenkmegszólaltkbennekakhalászbüsz�eség.
Ingekujjávalkletöröltek�önnyeit,k�étkujjávalk�ifújta
szipogókorrát,kak�önnyûkládátkvállárakvette,késklassú,
megfontoltklépte��elkmegindult,kakfe�ete-tengerikhalá-
szo�kmódjára.
Ment,kment,késkazonkgondol�ozott,khogyankszerezhetne
hústkésk�enyeret.
14.k"ALANTASOK"
Bár,kamintkeztkláttu�,kGavri�kéletekugyanúgy,kmintka
felnõttkembere�é,ktelekvoltkmun�ávalkéskgonddal,kmég-
semkszabadkelfelejteni,khogykõkmindösszekcsa�k�ilenc-
éveskvolt.
Volta�kbarátaikéskpajtásai,ka�i��elknagyonkszívesen
játszott,kfut�ározott,kvere�edett,kmadaratkfogott,kcsúzli-
valklövöldözött,kszóvalkmindazzalkfoglal�ozott,kamivel
általábankakszegényebbksorsúkodesszaikcsaládo�kgyere-
�eikszo�ta�.
Azkúgynevezettk"utcagyere�e�"k�ategóriájáhozktarto-
zott,kskezértknagyonk�iterjedtkismeretségik�örekvolt.
Sen�iksemktiltottkmegkne�iksemmit,khak�edvektartotta,
a�ármelyi�kudvarbakbemehetett,kvagyka�ármelyi�kutcá-
bankjátszhatott.
Szabadkmadárkmódjárakélt,kövékvoltkazkegészkváros.
Dekmégkaklegszabadabbkmadárna�kiskvankegyk�ülönö-
senk�edvenckhelye.kGavri�kiskfõ�éppenkaktengerparti
ÖrömkéskKiskForráskutcak�örnyé�énktelepedettkmeg.kItt
�orlátlanulkural�odottkakhozzákhasonlókfiú�k�özött,ka�i�
félelemmelkésklel�esenkbámultá�kazkõkfüggetlenkéletét.
Gavri�na�kso�kpajtásakvolt,kdekigazikbarátjakcsa�kegy:
Petya.
AklegegyszerûbbklettkvolnakelmennikPetyához,késkvele
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megtanács�ozni,khogykmiklegyenkak�enyérrelkéskakhús-
sal.
PerszekpénzekPetyána�ksemkvolt,kfõlegkolyanknagy
összeggelknemkrendel�ezett,kmintktizenötk�ope�.kErre
gondolniksemklehetett.kDekPetyakesetlegkellophatottkvol-
nakak�onyhábólkegykdarabkhústkéskazkebédlõsze�rénybõl
egykdarabk�enyeret.
Gavri�kmárkvoltkegyszerkPetyáé�nálkvendégségben,
múltk�arácsony�or,késknagyonkjólktudta,khogykvankne�i�
egykebédlõsze�rényü�,kaksze�rénybenkpedigkso�k�enyér,
amireksen�iksemkügyel,kúgyhogykegykcsöppetksemknehéz
onnank�ihoznika�árkegykfélkve�nitkis.kPetyáé�nálkezknem
számít.
Csupánkazkvoltkakbaj,khogyknemktudja,kmegér�ezett-e
márkPetyakaknyaralásból.kMárkigazánkotthonklehetne.
AknyáronkGavri�knéhányszorkbementkPetyáé�kudvarába
érde�lõdni.kDekPetyakmégknemkér�ezettkmeg.
Ami�orklegutoljáraknálu�kjárt,kDunya,kaksza�ácsnõ
aztkmondta,khogykhamarosankmegér�ezi�.kEzkötknappal
ezelõttkvolt.kTalánkmárkitthonkiskvan?
AkpiacrólkGavri�kegyenesenkPetyáé�hozkindult.kSze-
rencséreknemkla�ta�kmessze:kpontosankazkállomással
szemben,kakSzalon�aktérenktúl,kakKötélkutcaksar�án,ka
�atonaikparancsno�ságkmellett,knagy,kháromemeletes
házban,kmelyne�k�étkbejáratakvolt.kNagyszerûkház,kennél
�ülönbetkel�épzelniksemklehetettkvolna.
Elõszörkisk�iválóankal�almaskvoltkutcaikharco�kszámá-
ra,kmertk�étk�apujakvolt.kEgyi�k�apukakSzalon�aktérre



nyílott,kakmási�k�apukpedigkegyknagyszerû,kbogáncs�óró-
valkbenõtt,küresktele�reknézett,kamelyenkvoltkegyk-kigaz,
hogyk�icsi,kviszontkrend�ívülkgazdagk-kszemétdombkis.
Akszemétdombon,khakazkemberkjólk�örülnézett,kmin-
digktömegévelkheverte�kakleg�ülönbözõbbkhasznosktár-
gya�k-korvosságosüvegtõlk�ezdvekakdöglöttkpat�ányig.
Petyána�kszerencséjekvan.kRit�akazkolyankfiú,ka�ine�
akházakmellettkilyenkpompáskszemétdombkvan!
Másodszor,kakházkmellettkvezetettkelkak�es�enykvágá-
nyúkvasútvonal,kaholkakhelyiérde�ûkjártkjáté�szerûkmoz-
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donyával,kúgyhogyknemk�ellettkmesszirekmennie,khaka
vonatk�ere�ekalákpu��anópatrontkvagyk�öve�etka�art
tenni.
Harmadszor,kakszomszédbankvoltkak�atonaikparancs-
no�ság.
Ott,kakrétigknyúlókmagask�õfalkmögöttkegykmás,ktito�-
zatoskvilágkvolt,kamelyetkéjjel-nappalk�atoná�kõrizte�.
Ak�õfalkmögülk�ihallatszottkakparancsno�ságknyomda-
gépeine�kzúgása.kAk�õ�erítésenk�eresztülkakszélkcsodá-
latosankérde�eskdolgo�atkfújtkát:kpapírszalagot,klapo�at,
színeskpapírt.k..
Akrétreknyíltkazkírno�o�kla�ásána�kabla�akis.kHakva-
la�ikfelmászottkak�õfalra,kbenézhetettkakrácsoskabla�on,
hogykmeglássa,khogyankélne�kazkírno�o�,keze�kakgyö-
nyörûszép,kte�intélyeskéskderé�kifjúklegénye�,ka�i�
hosszúktisztiknadrágot,kdekcsupánk�özlegényikvállpántot
viselte�.
Azkírno�o�rólkpontosanktudtakminden�i,khogykeze�
egészk�özönségesk"alantoso�",kvagyisk�öz�atoná�.kÉs
mégiskmilyenkóriásik�ülönbségkvoltk�öztü�késkak�atoná�
�özött!
Talánkazkírno�o�kvolta�k-kak�vaszáruso�atk�ivévek-
aklegelegánsabbkésklegszebbenköltözöttklegénye�kakvá-
rosban.
Ak�örnyezõkháza�kszobalányaikremegte�késksápadoz-
ta�,khakcsa�kmegkiskpillantotta�kegykírno�ot,k�észe�kvol-
ta�kbármelykpercbenkelájulni.kEze�kakszegényklányo�
�önyörtelenülkégetté�késkgöndöríktetté�khaju�atkminden-
féleksütõvasa��al,kbepúderoztá�korru�atkfogporral,kés
színeskpapírralkpirosítottá�karcu�at.kDekazkírno�o�kügyet
semkvetette�kráju�.kAzkodesszaik�atoná�kszemébenka
szobalányo�kelérhetetlenkmagasságbanklebegte�,kdek'az
írno�o�kazkilyenk"falusiklibá�at"kpillantásraksemkmél-
tattá�.
Azkírno�o�kegyedülkéskmélabúsanküldögélte�kvas-
ágyai�onkakrácsoskabla�kmögött,késkzubbonyu�atklevet-
ve,khal�ankgitározta�.kHosszúnadrágju�kvolt,ktisztakfe-
hérkingü�,kfe�etektisztiknya��endõvel.
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Hakpedigkvasárnapkdélutánkazkírno�kmegjelentkazkut-
cán,ka��orkjobbrólkis,kbalrólkiskegy-egykcifrakfrizurás
masamódleánykcsimpasz�odottkbele.
Azkírno�o�khihetetlenülkgazdago�kvolta�.kGavri�ksa-
játkszemévelklátta,kamintkegykírno�kegykal�alommalkfiá-
�erbakült.
Éskbármennyirek�ülönöskiskez,kazkírno�o�kmé-giscsa�
"alantaso�"kvolta�.kGavri�kaztkiskláttakegykal�alommal,
hogykakSzalon�aktérkéskakPirogovkutcaksar�ánkegykezüst
vállpántoskgeneráliskszájonkvágottkegykírno�ot,kmi�öz-



benkfenyegetõenkordított:
-kkHogykállsz,ktekgazember?kHogyká-á-állsz?!
Azkírno�k�ihúztakmagát,kskmintkegykegyszerûk�öz-
�atona,k�idüllesztettekvilágoskparasztszemét,kskúgykmor-
mogtak:
-kkBocsánat,k�egykelméskuram!kUtoljáraktörtént!
Ézkak�ettõskhelyzetko�ozta,khogykazkírno�o�kfurcsa,
�ülönös,kirigylésrekméltókéskegybenkszánalmasklénye�
volta�,kmintkakbu�ottkangyalo�,ka�i�etkbüntetésbõlka
földrekszámûzte�.
Nagyonkérde�eskvoltkazkegyszerû,kõrtkállók�atoná�
életekis.
Eze�kazkírno�o�kmellettkla�ta�.
Ne�i�kszinténk�étkéletü�kvolt.
Azkegyi�,kami�orkteljeskdíszbeköltözve,kpárosávalkáll-
ta�kakparancsno�ságkmárványlépcsõsk�apualjában:kmin-
denkpercbenkfeszesenk�ihúztá�kmagu�at,késkpus�áju�-
�alktisztelegte�,kvagyiskegyk�issékjobbrakdöntötté�klá-
bu�hozktámasztottkfegyverü�kjólkbezsírozottkszuronyát
ak�apunk�i-bekjáróktiszte�kelõtt.
Mási�kéletü�kegyszerû,kháziaskparasztéletkvolt.kIlyen-
�orkbentküldögélte�kak�aszárnyában,kfelvarrogattá�
gombjai�at,ksuvic�oltá�kcsizmáju�at,kvagyk"dámát"kját-
szotta�.
Abla�ai�bankörö��ékcsaj�á�késkfa�anala�kszáradta�,
so�kfe�etek�omisz�enyér-maradé�kmellett,kamitkszíve-
senkodaadta�kakszegénye�ne�.
Akfiú��alkiskszívesenkszóbakállta�,kdekolyank�érdése-
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�etkadta�kfel,késkolyankszava�atkhasználta�,khogykakfiú�
füligkpirulta�,késkrémültenkszaladta�kszét.
Petyáé�kházána�kmind�étkudvarátkaszfaltkborította,ks
ígykaklehetõklegal�almasabbkvoltkarra,khogykottk"is�o-
lát"kjátsszana�.
Azkaszfaltraknagyszerûenklehetettkszénnelkvagyk�rétá-
valkrárajzolnikakmegszámozottk�oc�á�at.kAksimaktengeri
�avicso�kisk�itûnõenkcsúszta�.
Hakpedigkakházmesterkelvesztettektürelmétkakgyere�e�
zajoskjáté�akmiatt,késkseprûvelk�ergettek�ikõ�et,krop-
pantk�ényelmeskvoltkazonnalkátmennikakmási�kudvarba.
Azon�ívülkakházbankcsodálatosanktito�zatoskpincé�kés
fás�amrá�kvolta�.
Leírhatatlankgyönyörûségkvoltkelrejtõznikakpincé�kés
�amrá�kszáraz,kporoskhomályábankaktûzifa,kszénkéskmás
mindenféleklomk�özött,kami�ork�innkazkudvaronkfénye-
senksütöttkaknap.
Egyszóvalkazkakház,kaholkPetyakla�ott,kmindenkszem-
pontbólknagyszerûkvolt.
Gavri�kbement,késkmegálltkPetyáé�kmásodi�kemeleti
abla�akalatt.
Azkudvarkegyi�kfelétkakdéliknapkárnyé�akborította,k�ü-
lönbenkteljesenküreskvolt.kEgyetlenegykfiúksemkvoltklát-
ható.kÜgyklátszott,kmindkfalunkvanna�,kvagykaktenger-
parton.
Aklegtöbbkabla�na�klekvoltkeresztvekakredõnye.kFojtó
meleg,klustakdélikcsendkhonolt.kEgykhangotksemklehetett
hallani.
Csa�kvalahonnankmesszirõl,ktalánkakBotani�uskutcából
hallatszi�kvalamiksistergõ,kpattogókzaj.kAkszagkutánkítél-
vekvalaholkfán�otksütne�knapraforgóolajban.



-kkPetya!k-k�iáltottkfelkGavri�,ktölcsértkcsinálvakte-
nyerébõl.
Némakcsönd.
-kkPe-e-etya-a-a!
Azkabla�kzárvakmaradt.
Ak�onyhaabla�k�inyílt,káskmegjelentkDunyaksza�ács-
nõkfehérk�endõvelkbe�ötöttkfeje.
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-kkMégknemkjötte�kmegk-kmondtakgyorsankakmeg-
szo�ottkmondatot.
-kkMi�orkér�ezne�?
-kkMakestérekvárju�.
Gavri�k�öpöttkegyet,késkrátaposott.kKiskideigkhallga-
tott.
-kkNéni,kamintkPetyakmegjön,kmondjakmegkne�i,khogy
Gavri�k�ereste.
-kkIgenis,kméltóságoskuram!
-kkMondjakmeg,khogykholnapkreggelkeljövö�.
-kkEgészknyugodtankotthonkiskmaradhatsz.kPetyán�at
mostkbeadjá�kakgimnáziumba,kkúgyhogykkistenhozzádot
mondhatkne�edkéskbarátaidna�.
-kkJólkvank-kmormogtak�omorankGavri�k-,kcsa�kaz
akfõ,khogykmegmondjakne�i.kMegkfogjakmondani?
-kkMegmondom,kneksírj!
-kkAkviszontlátásra,knéni!
-kkAkviszontlátásra,ktekgyönyörûkmá�virág!
Ebbõlklátszott,khogykDunyakiskmennyirekuntakmárka
nyáriktétlenséget,khogykilyenktréfál�ozókbeszélgetésbe
eresz�edettkezzelkak�iskmezítlábassal.
Gavri�kegykrántássalkmegigazítottaknadrágját,késk�i-
mentkazkudvarból.
Pocsé�kdolog!kMostkmitktegyen?
PerszekelmehetettkvolnakTyerentyijkbátyjához,ka�ika
Közei-Malombankla�ott.kDekelõszörkiskezkakKözel-Maiom
azkistenkhátakmögöttkvan,kodakéskvisszaklegalábbknégy
órakjárás.kMásodszor,kakzavargáso�kutánk�iktudja,kotthon
van-ekTyerentyij?kKönnyenklehetséges,khogykvalahol
buj�ál,kvagykmagakisk"nyelikazkéh�oppot",kvagyisknincs
mitkennie.
Nemkloptakaklábát,khogykhiábak�optassa!
Gavri�k�imentkakrétre,késkak�õ�erítéskmellettkelmenve,
felnézettkak�atoná�kabla�ára.
Ak�atoná�képpenka��orkfejezté�kbekazkebédet,kskaz
abla�bankállva,k�analu�atkmostá�.
Nagykhalomkmegmaradtk�enyérkszáradtkazkerõsknap-
sütésben.
7kkk117!
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Legye�kmász�álta�kakmesszirõlkisksavanyúkszagú,kszá-
raz,kbarnak�enyérdarabo�on.
Gavri�kmegálltkazkabla�kalatt,kvalósággalkmegigézte
ekbõségklátása.
Egykdarabigknémánkálldogált,kmajdkönmagakszámára
iskváratlanulkmegszólalt:
-kkBácsi,kadjonk�enyeret!
Dekrögtönkmagáhozktért,khónakalákvettekakládát,kés
továbbindult.kFoghíjaskszájávalkmosolyogvaknézettkvissza
ak�atoná�ra.
-kkDeknem,kcsa�kúgykmondtam!kNemk�ell!



Dekak�atoná�kazkabla�hozktódulta�,k�iabálta�késkfüty-
tyentette�kak�isfiúkután:
-kkHé!kPszt!kHovákszaladsz?kGyerekvissza!
Akrácsonk�eresztülk�énykérkdarabo�atknyújtotta�kfeléje.
-kkVeddkel!kNekfélj!
Habozvakálltkmeg.
-kkTartsdkazkinged!
Zajongók�iáltásai�bankannyikvidámkjólel�ûségkvolt,
hogykGavri�kmegértette:kegyáltalánknemkleszkmegalázó,
hakelfogadjaktõlü�kak�enyeret.kOdamentkazkabla�hoz,kés
felemeltekingét.
Ak�enyérdarabo�kmárkröpülte�kis.
-kkKóstoldkkcsa�kkmegkkakk�omisz�enyeret!kkSzo�jkkkcsa�
hozzá!
Ak�enyérenk�ívül,kamibõlkledobálta�kvagykötkfontot,
ak�atoná�kmégkjókadagktegnapkestérõlkmaradtk�ásátkis
adta�.
Gavri�kmindeztkszépkrendbenkelhelyeztekakládában,
éskak�atona�osztna�kakhaskmû�ödésérekéskazkemésztésre
gya�oroltkhatásárólkszólókvas�osktréfá�tólk�ísérvekmeg-
indultkhazafelé,khogyksegítsenknagyapjána�kakhálótk�i-
javítani.
Estefelékpedigkismétk�imente�kaktengerre.
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15.kBÁRKAkAkTENGEREN
Akmatrózkegyk�issékmegnyugodott,késkmagáhozktért,
ami�orkészrevette,khogykakhajóknemkállkmeg,ksõtkmég
akmentõcsóna�otksemkbocsátottakle.
Mindene�elõttkigye�ezettklevetnikruháját,kmertka�a-
dályoztakazkúszásban.
Leg�önnyebbenkak�abátjátólkszabadultkmeg.kNéhány-
szorkmegfordultkakvízben,knagyo�atk�öp�ödöttkak�eserû-
sósktengervíztõl,késkügyesenklehámoztakmagárólkak�é-
nyelmetlenkruhadarabot.kAk�abátkakvíztõlkszintekmár
ólomsúlyúklett.
Aklevetettk�abátk�iterjesztettkujja��alkegykideigka
matrózkutánkúszott,kminthakélne,késknemka�arnákott-
hagynikgazdáját,kvalósággalklábaibak�apasz�odott.
Akmatrózknéhányszorkbelerúgott,kmirekak�abátklema-
radt,késklassankelmerült,kmindkmélyebbre,kahovákmár
aligkjutotta�kelkakleáldozóknapkhalványksugarai.
Legtöbbetkveszõdöttkakcsizmáival,kúgykragadta�kaklá-
bához,kminthakcsirizzelklette�kvolnaktele.
Dühösenkigye�ezettkegyi�klábávalkakmási�rólklerúgni
akvöröskszárú,kdurvakmatrózcsizmá�at.kEze�kárultá�kel
gazdáju�atkakbajuszosna�.kKézzel-lábbalk�apálózvaktán-
coltkakvízben;kholklebu�ott,khogykakfejeksemklátszottk�i,
holkpedigkválligk�iemel�edettkakhabo�ból.
Akcsizmá�knemkhagytá�kmagu�at.kAkmatrózke��or
teleszívtaktüdejétklevegõvel,késkmind�étk�ezévelkmeg-
ragadtakazkegyi�et.kAkvízkalákmerülve,kvadulkrángatta
akcsúszóskcsizmasar�ot,kgondolatbankaklegdurvábbksza-
va��alkszidtakéskát�oztakazkegészkvilágot.
Végreksi�erültkmegszabadulniakazkát�ozottkcsizmától.
Akmási�kmárk�önnyebbenkment.
Mirekmind�étkcsizmájátkésknadrágjátkisklehúzta,kmeg-
�önnyebbülést,kdekegybenknagyonkerõskfáradtságotkiskér-
zett.kAktengervízbõlkmindenkigye�ezetekellenérekolyan
nagykadagotknyelt,khogyktor�akégnik�ezdett.kErõskfáj-
dalmaikvolta�,kmertkmi�orkakhajórólkleugrott,kalaposan



megütöttekmagátkakvízben.
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Rogyionk�étknapkótakaligkaludt,kvalamiknegyven-ötven
versztetkgyalogoltk-kmegkakso�kizgalomkisk�imerítette.
Mindenkelhomályosultk�örülötte.kDeklehet,khogykcsa�
nagyonkgyorsankal�onyodott.
Akvízkelvesztetteknappalikszínét.kBárkfelületekmég
mindigksimánkvilágoslilakszínbenkfénylett,kdekmélyeb-
benkmárkijesztõ,kmajdnemkfe�etekvolt.
Aktengerrõlkakpartkegyáltalánknemklátszott.kAkláthatá-
ronkseholkegykfénysugár,kcsupánkaktisztakégkegyi�ksar�á-
bankpislogottkhalványan,kaligkészrevehetõenkazkesthaj-
nalcsillag.
Szóvalkottkvankakpart,késkarrafelék�ellkúszni.
Akmatrózonkcsa�kingekéskrövidkalsónadrágjakmaradt.
Ezkmárkszintekegyáltalánknemkzavarta.kDekfejekszédült,
�ar-késklábizületeikmegfájdulta�,kmindknehezebbkéskne-
hezebbklettkazkúszás.
Néhakmárkaztkhitte,khogykeszméletétkveszti.kIdõn�ént
erõskhányingerkfogtakel.kMajdkhirtelenkvalamikhidegkré-
mületktörtkrá.kAzkegyedüllétkéskaktengerkmélységekijesz-
tette.
Ilyesmikmégksohasemkfordultkelõkvele.kBizonyárakmeg-
betegedett.
Ügykérezte,khogyknedves,krövidkhajszálaikegészenkszá-
raza�,kszintekforró�,késkolyank�eménye�,khogykszur�ál-
já�kakfejbõrét.
Körös-�örülkseholkegykléle�.kAzkestikhomálybankegy
vastagkszárnyú,k�övérksirálykrepültkelkfölötte.kHosszú,
�ampóskcsõrébenk�iskhalatktartott.
Akrémületkismétkelfogtakakmatrózt.kÜgykérezte,khogy
szíveknemkbírjaktovább,késkmindjártkelmerül.kKiabálni
a�art,kdekfogsorakösszeszorult,késknemkvoltk�épeskszét-
feszíteni.
E��orkhal�kevezõcsapáso�atkhallott,késk�isvártatva
megpillantottakegykbár�akmajdnemkfe�etek�örvonalait.
Mindenkerejétkösszeszedvekakbár�akfelékúszott.kEl�e-
seredettenkrugdostakakvizet,kamígkelérte,késksi�erült
bele�apasz�odnia.kAzutánkaklegnagyobbkerõfeszítéssel
felhúztakmagátkakbár�akpereméig,késkottkfüggvekmaradt.
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-kkHé,kknekkvaca�olj!kkk-kk�iáltottkkrákkGavri�kk�omoran,
ami�orkmegpillantottakazkingadozókbár�ábakbenézõ,kázott
fejet.
Akjelenetkegyéb�éntkcsöppetksemkleptekmegkakfiút.
Odesszakhíreskvoltkjókúszóiról.
Elõfordult,khogykegyese�kelúszta�khárom-négykverszt-
nyirekiskakparttól,késkcsa�k�ésõkestektérte�kvissza.kValó-
színû,khogykezkiskegykilyenk"bajno�".
-kkEj,khakteknagykhõskvagy,khátknek�apasz�odjkmás-
na�kakbár�ájába,késknekpihenj,khanemkússzkakmagadkere-
jébõl!kIttkazkembere�kmárkanél�ülkiskelégkfáradta�.kHal-
lod,knekbolondozz,kengeddkelkaztkakbár�át,kmertk�ülön-
benkmindjártk�upánkvágla�kazkevezõvel!...
Skak�isfiú,khogykjobbankelijessze,kúgyktett,kminthak�i
a�arnáka�asztanikazkevezõtkakvillából.kHasonlókesetben
nagyapókiskígykszo�ottkcsinálni.
-kkRosszul..k.kvagyo�...k-kszólaltkmegkazkemberkel-
fulladtkhangon.



Skakvízbõlkegykremegõk�ézknyúltk�i,kmajdkazkegész
�ar,kamelyreknedves,k�ivarrottkszegélyûku�ránkingkta-
padt.
Gavri�kerrekrögtönkmegértette,khogykittkvalamikhiba
van,kmertkazkúszó�knemkszo�ta�k�ivarrottkszegélyûking-
benkúsz�álnikaktengerben.
-kkHogyk�erülszkide?kVízbekestél?k.k.k.
Akmatrózkhallgatott.kFejekésk�arjakélettelenülkcsün-
göttkbekakbár�ába,klábakakvízkszínénklebegett.kEszmélet-
lenkvolt.
Gavri�késknagyapókelengedté�kazkevezõ�et,késknagy
nehezenkbehúztá�kakszörnyenksúlyos,keszméletlenktestet
akbár�ába.
-kkTyû,kmilyenkforró!k-klihegettknagyapó.
Skvalóban,kbárkakmatrózknedveskvoltkéskremegett,
mégiskegészktestekszáraz,kbetegesklázbankégett.
-kkBácsi,ka�arkinnik?k-k�érdeztekGavri�.
Akmatrózknemkválaszolt.kCsa�kértelmetlenülknézett
zavaroskszemével,késkhangtalanulkmozgattak�icserepese-
dettkaj�ait.
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Gavri�kodaadtakne�ikak�iskvizeshordót.kAkmatrózkfél-
retoltakgyönge,kremegõk�ezével.kUndorodvaknyeltkegyet
aknyálából,kamitõlkismétkrosszulklett.kFejekhátracsu�lott,
éskbeleütõdöttkakpadba.
Késõbbkakhordókutánknyúlt,k�itapogattakaksötétben,
mintkakva�.kVacogókfogaikzörögte�kakhordókcsapján.kMost
si�erültkvalahogykeloltaniakszomját.
Nagyapókmegcsóváltakfejét.
-kkSzépk�iskhistória!.k.k.
-kkBácsi,khonnankjött?k-k�érdeztekGavri�.
Akmatrózknagyotknyelt,ka�artkvalamitkmondani,kde
csa�k�ezévelkmutattakazkirányt,kmajdk�inyújtottk�eze
erõtlenülkhullottkle.
-kkÓ,kazkördögkvigyekel!k-kmormogtakakmatrózkha-
darvakkéskkkaligkkérthetõen.kkk-kkRejtsete�kkelkkvalahová.k..
hogyknektudjakmegksen�i...kMertkfela�asztana�k...kMat-
rózkkvagyo�k.k..kkkIstenkkbizonykkigazk.k..kkkBecsületistenem-
rek...
Erõtlenülk�eresztetka�artkvetnikmagára,kdeknemkbírta
felemelnikak�ezét.kSajátkgyöngeségekfanyarkmosolyra
�észtette,kdekmosolykhelyettkvalamikbánatosk�ifejezés
jelentkmegkzavaroskszemében.
Ismétkelvesztettekeszméletét.
Nagyapókéskuno�ájakösszenézte�,kdekegykszótksemkszól-
ta�kegymáshoz.
Olyankidõ�kjárta�,khogykaklegjobbkvoltkhallgatni.
Óvatosanklefe�tetté�kakmatróztkakcsóna�kaljára,kakvi-
zeshordótkakfejekaláktetté�kpárnána�,késkazkevezõhöz
ülte�.
Lassacs�ánkevezte�,kráérõsen,khogykcsa�ka��orkérje-
ne�kpartot,kami�orkmárkegészenkbesötétedi�.kMennél
sötétebbklesz,kannálkjobb.kSõtkmielõttk�i�ötötte�,kmég
egykideigk�eringte�kiskazkismerõskszi�lá�k�özött.
Szerencsérekakpartonkegykléle�ksemkvolt.
Akcsöndeskestikhomálybankcsa�kegyktücsö�kciripelt,
éskakcsillago�kragyogta�.
Nagyapókéskuno�ájak�ihúztakakbár�átkakfövényre.kA
csóna�kalattktito�zatosankcsörögte�kakpartik�avicso�.
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Nagyapókottkmaradtkakbetegetkõrizni,kGavri�kpedig
elõreszaladt,khogykmegnézze,knincs-ekvala�ikak�özelben.
Hamarosankvisszatértknesztelenklépte��el.kEbbõlknagy-
apókmegértette,khogykmindenkrendbenkvan.kNagyknehe-
zen,kdekvigyázvak�iemelté�kakmatróztkakbár�ából,klábra
állítottá�,késk�étkoldalrólk�özrevetté�.
AkmatrózkátöleltekGavri�knya�át,késkodaszorítottakmár
megszáradt,kforrók,ktüzelõktestéhez.kSúlyosankráneheze-
dettkak�isfiúra,kalig-aligkvoltkeszméleténél.
Gavri�kerõsenkmegvetetteklábát,késkúgyksuttogta:
-kkTudkmenni?
Akmatrózkegykszótksemkszólt,kdekingadozva,kmintkegy
hold�óros,knéhányklépéstktett.
-kkLassacs�án,kklassacs�ánkk-kkmormogtakknagyapó,kkhá-
tulrólktámogatvakaktántorgókembert.
-kkIttkvankegészk�özel,kbácsik.k.k.kKétklépéskazkegészk...
Végrekfölérte�kakdombra.kSen�ikksemkláttakõ�et.kkDe
mégkhakláttakvolnakiskvala�ikeztkaktámolygókfehérkala�ot,
a�itkegyköregemberkmegkegyk�isfiúkvezetett,ka��orksem
vetettkvolnakrák�ülönösebbkügyet.
Megszo�ottklátványkazkilyesmi.kEgykrészegkhalászt
viszne�khozzátartozói.kSkhogykakhalászke�özbenknemk�á-
rom�odi�,kvagyknemkordítkvalamikrészegknótát,kenne�
egyszerûenkazkazko�a,khogyktúlságosankso�atknya�altkbe
akpálin�ából.
Alighogykbevonszoltá�kakmatróztkazkillatos,kmeleg,ksö-
tétk�unyhóba,kszintekrázuhantkakdesz�aágyra
Nagyapókegykfurnérládakmaradványaivalkfedtekbekaz
abla�ot,késkbezártakazkajtót.kCsa�kezutánkgyújtottakmeg
ak�is,küvegknél�ülikpetróleumlámpát.kAklámpabeletka
lehetõklegrövidebbrekcsavarta.
Aklámpakaksaro�bankállt,kegykrégikújsággalkleta�art
polcon.
Akpolconkvoltkmégkaknedvesk�endõbekcsavargatottk�o-
misz�enyér,knehogykidõkelõttk�iszáradjon;kegyk�onzerv-
dobozbólk�észültkivóedény;kegykpléhtányérbankak�ato-
ná�tólk�apottk�ása;k�étkfa�anál,k�evéskdarabosksókegy
nagykk�é�kk�agylóbankkk-kkegyszóvalkkakk�unyhókknagyon
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szegényes,kdek�ülönöskgonddalkrendbenktartottkélés�am-
rája.
Akhalászo�kvédõszentje,kcsodatevõkSzentkNyi�olaj
régi,kmárkegészkfe�etérekpácolódottk�épekelnyúltk�ávé-
folthozkhasonló,kósdikarcávalkéskfurcsa,k�ijevikrajzúksze-
mévelknézegettekak�unyhókbelsejét.kAkpolckfölé,kaksa-
ro�baka�asztottá�.kMostkazköregkszentkévszázadoskarca
irányábankhömpölygöttkaklámpakfényekésk�önnyû
füstje.
Ezkazkarckígykszintekélt,klélegzett...
Nagyapókmárkrégótaknemkhittksemkistenben,ksemkör-
dögben.kEletébenknemklátottkésknemk�apottksekjót,kse
rosszatktõlü�.kDekcsodatevõkNyi�olajbankhitt.
Mertkhogykisknekhinnekazkemberkabbankakszentben,
a�iknehézkéskveszélyeskmesterségébenksegíti?kHiszksem-
miksemkvoltkfontosabbknagyapókéletében,kmintkakhalá-
szat.
Bárk-kazkigazatkmegvallvak-kazkutóbbikidõbenkmár
minthakakszentkiskveszítettkvolnakcsodatevõkerejébõl.
Ami�orknagyapókmégkfiatalabbkvolt,ktöbbkerõvel,kjó
felszereléssel,kvitorlávalkjártkhalásznik-ka��orkakcsoda-



tevõkszentkelégkso�atksegített.kA��orkmégkvoltkak�is
gazdaságna�knémikhasznakakcsodatevõbõl.
Dekminélköregebbklettknagyapó,kannálk�evesebbkhasz-
notkhajtottkakszent.
Természetesenkhakegykhalászgazdaságbanknincskvi-
torla,khakazköregne�kazkerejeknaprólknaprakfogy,khaknincs
elégkpénzkhúsra,khogykabbólkcsalét�etk�észítsene�,ka��or
hiábakaklegcsodatevõbbkszentkisk-kcsa�kapró,kvaca�khal
a�adkakhorograk.k.k.kSknemkisklehetkSzentkNyi�olajtól
többetk�övetelnikeze�benkazkidõ�ben.
Mertka�ármilyenkcsodatevõkiskvala�i,knehézkvalamit
�ezdeniekazköregségkéskakszegénységkellen.
Azköregkmostkmégisk�eserûkszemrehányássalknézett
far�asszemetkakszigorú,kdekhaszontalankszenttel.kIgaz,
hogykenni-inniknemk�ér,knyugodtanklógkaksaro�ban.kNo,
hakmárkottkvan,kcsa�khaddkmaradjon,ktalánkvalami�or
mégiscsa�ksegítemkfog.kAzkidõkmúlott,késknagyapókegé-
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szénkmegszo�ta,khogyklenézõen,ktalánk�icsitkgunyorosan
nézegessekakcsodatevõt.
Akhalászatkutánkak�unyhóbakvisszatérvek-kazkered-
ménykazkutóbbikidõbenktöbbnyireknagyonkrosszkvoltk-,
nagyapókrossz�edvûenkmormogott,kmi�özbenksandán
pislogottkakszégyen�ezõkcsodatevõre.
-kkNo,köregkbetyár,kmakmegintknemksi�erült!kOlyan
apró�atkfogtun�,khogykszégyellemkakpiacrakvinni.kNem
halkez,khanemktetû.
Dekhogyktúlságosankmegknekszégyenítsekazköregkszen-
tet,kjólel�ûenkhozzátette:
-kkIgazkis...kkHátktalánkegykjólk�ifejlett,kk�övérk�ö-
löntekrámegykegyk�iskollótlankrá�ra?kEgykjólla�ott,khí-
zottk�ölöntekfütyülkazkilyesmire.kMégkcsa�kráksek�öpk.k.k.
Húsk�ellkanna�kakjólla�ott,kigazik�ölöntene�.kDekholkve-
gyün�kmostkhúst,ktekmegkén,kmik�etten?kCsodávalknem
lehetkhústkvásárolni.kEzkazkigazság!
Mostkazonbankazköregkügyetksemkvetettkakcsodatevõre.
Nagyonknyugtalanítottakakmatróz.kNemcsa�kaz,khogyklá-
zaskbetegkvoltkéskeszméletlen,kdeknagyapókvalamikhalá-
loskveszélytkérzett,kamiknemktudni,khonnan,kdekfenye-
getõenk�özeledett.
Természetesenknagyapókmárksejtettkvalamit,ksõtkegyet-
mástkmegértettkakdolgo�ból.kDekmégis,khogyksegíteni
tudjonkakmatrózon,kahhozktöbbetk�ellenektudnia.
Akmatrózkezalattkájultánkfe�üdt,klázasankfetrengettka
rongyoskta�arón,késkmerevenkbámultkaklevegõbektágra
nyílt,ksemmitksemklátókszemével.
Egyi�k�ezekernyedtenklógottkazkágyról,kakmási�kpedig
akmellénkhevert.kNagyapókaktetováltk�é�khorgonytkné-
zegette.
Idõn�éntkakmatrózkmegpróbáltkfelugrani,kelöntötte
akforrókverejté�,khörgött,keszméletlenülkvergõdöttkaz
ágyon,k�ezétktördeltekéskrágta,kminthakakhorgonytka�ar-
nák�iharapnik-khaknemklennekezkakhorgony,kmindjárt
�önnyebbklennekakhelyzete.
Nagyapókerõsza��alknyomtakvisszakazkágyra,kmegtö-
röltekizzadtkhomlo�át,késkrábeszélõenksuttogott:
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-kFe�üdjkle,kno...kMaradjkfe�ve,khakmondomk...kés
aludj,knekféljk.k.k.kaludj!
Gavri�kak�ertbenkegyk�isk�atlanbankvizetkforralt,



hogykakbetegkteátkihasson.kVagyisknemkteát,khanemkan-
na�kazkillatoskfûne�kakforrázatát,kamelyetknagyapókmég
májusbankgyûjtögetettkak�örnyezõkdombo�on,kaztánkmeg-
szárítvakteakhelyettkhasznált.
16.k"TORONYLÖVEGk.k.k.kTÜZ!"
Nagykizgalma�k�özöttkteltkelkazkéjsza�a.
Akmatrózkletéptekmellérõlkazkinget.kLevegõkutánk�ap-
�odott.
Nagyapókeloltottakakfüstölgõklámpát,késk�inyitottakaz
ajtót,khogykfrissklevegõtkbocsássonkbe.
Akmatrózkmegpillantottakakcsillagoskeget,kdeknemktud-
ta,khogykmikaz.kAzkestikszellõkberöppentkak�unyhóba,kés
�issékfölfrissítette.
Gavri�kleheveredettkazkajtókmellé,késkúgykfigyeltkmin-
denkneszre.
Reggeligknemkhunytaklekakszemét.kFejétk�ezérektá-
masztvakbámultakakfénylõkcsillago�at,kmígk�önyö�ekegé-
szenkelknemkzsibbadt.
Nagyapókelhelyez�edettkak�unyhóbankakföldön,kés
szinténknemkaludt,khallgattakaktücsö�kciripelését,kakhul-
lámo�kmorajátkéskakbetegknyögését,ka�ikidõn�éntkizga-
tottankfelugrott,késkgyöngekhangjávalkigye�ezettkmen-
nélkhangosabbank�iabálni.
-kkToronylöveg...kkkTûz!kkkKosuba!kkkLõj,kkktoronylöveg,
lõj!...
Éskmáskilyenkösszefüggéstelenkszava�at.
Ilyen�orknagyapókerõsk�ézzelkmegszorítottakakbeteg
�étk�arját,kóvatosankmegrázta,kskaklihegõ,klázaskbeteg
fülébeksúgta:
-kkFe�üdj,knek�iabálj!kAzkistenkszerelmére,knekcsapj
lármát!kkkFe�üdjkkkéskkkhallgass!kkkValóságoskkkistencsapása,
te!...
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Akmatrózkegyk�issékelcsendesült,kcsa�kakfogátkcsi�or-
gatta.
Kikvoltkhátkezkak�ülönöskbeteg?
AkPotyom�inkpáncélosrólkRomániábankpartrakszállt
700kmatrózk�özöttkvoltkRogyionkZsu�ovkis.
Semmivelksemkváltk�ikakfellázadtkhajóktöbbikmatróza
�özül.kÉppenkolyankvolt,kmintkaktöbbi.
Akfel�eléskelsõkpercétõlk�ezdve,kattólkakperctõl,kami-
�orkakpáncéloskparancsno�akrémültenkésk�étségbeesetten
térdrekvetettekmagátkaklegénységkelõtt,kami�orkfelhang-
zottkazkelsõksortûz,késkaktiszte�kholttesteikaktengerbekre-
pülte�,kami�orkMatyusen�okmatrózknagykrobajjalkfel-
téptekazkadmirálisk�abinjána�,kanna�kak�abinna�kaz
ajtaját,kamelykmellettkmindeddigkmégkelmennikiskfélel-
meteskvoltk-kattólkakperctõlk�ezdvekRogyionkZsu�ov,
ugyanúgy,kmintkakmatrózo�knagyktöbbsége,klel�es,klázas
�ödbenkélt,kgondol�ozottkéskcsele�edettkmindaddig,kamíg
nemkvolta�k�énytelene�kmegadnikmagu�atkakrománo�-
na�,késkpartrakszállnikKonstancában.
Rogyionkezelõttkmégksohasemktetteklábátkidegenkföld-
re.kSkazkidegenkföldönkazkéletkolyank�eserû,kmintkak�e-
gyelem�enyér.
AkPotyom�inkak�i�ötõk�özvetlenk�özelébenkhorgony-
zottkle.
Ak�iskvitorláso�,kteherhajó�k�özött,kakmotoroso�,ka
jachto�,knaszádo�kmegkegyk�övérkrománkcir�álókmellett
akhárom�éményes,kszür�ekpáncéloskvégtelenülknagyna�



látszott.
Aklövegtornyo�,kmentõcsóna�o�késkárbocruda�kfölött
mégkmindigkottklengettkakhajók�é�k�ereszteskfehérkzász-
laja.
Akzászlókmegremegettkfennkazkárbocrúdon,késklassan
leeresz�edett.
Rogyionke��orklevettek�é�kmatrózsap�áját,késkolyan
mélyenkmeghajolt,khogykaksap�akszalagjakegészenkakföl-
digkért,kmintkvalamiknarancssárga-fe�etekszínûkfalusi
virág.
-kSzégyen-gyalázat.k.k.kkkMicsodakkkszégyen!kkkTizen�ét
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hüvely�eskágyú,késklövedé�khozzá,kamennyitkcsa�ka�arsz,
azkirányzótüzére�kegymáskhegyén-hátán.kKár,khogyknem
hallgattun�kKosubára.kKosubakhelyesenkbeszélt:kakrév-
�alauzo�at,kaktetvesktiszte�etkmindkaktengerbekdobni,
GyõzedelmeskGyörgyötk-kelsüllyeszteni!kIránykOdessza
felék-kottkpartrakra�nikegykcsoportot.kFellázítottá�kvolna
azkegészkodesszaikhelyõrséget,kmindenkodesszaikmun�ást,
azkegészkFe�ete-tengert!kEj,kKosuba,kKosuba,kmiértkis
nemkhallgattun�krád?...kMilyenkértelmetlenségklettkígy
azkegészbõl!
Rogyionkmégkegyszer,kutoljárakmeghajoltkszeretett
hajójakelõtt.
-kJólkvank-kmormogtakfogaik�özöttk-,kjólkvan.kRaj-
tun�knemkmúli�.kMégiskföllazítju�kegészkOroszországot.
Néhányknappalk�ésõbbkutolsókpénzénkcivilkruhátkvásá-
rolt,késkegykéjjelkát�eltkakDunán,kVil�ovokmellett,kaz
oroszkpartra.
Azkvoltkakterve,khogykaksztyeppénkeljutkA��ermanig,
onnankbár�ánkvagykhajónkOdesszábakmegy,késkOdesz-
szábólkszülõfalujáig,kNyerubajsz�igkmárkcsa�kegykmacs-
�augrás.kOttkazutánk-kmajdkcsa�kleszkvalahogyk.k.k.
Rogyionkcsa�kegyetktudottkbiztosan:khogykmúltjához
mindenkútkelkvankvágva.kElõbbikélete,kakrabszolgamat-
róz-életkakcárkpáncélosánkéskaknehézkmun�ábankeltöltött
parasztéve�kotthon,kaksárgakéskrózsaszínkmályvá�k�ö-
zöttikzsalugáterosk�isk�unyhóbank-kmindezkörö�rekelkvan
vágvaktõle.
Mostk-kvagyka�asztófa,kvagykpedigkelrejtõzni,klázadást
szítani,kfelgyújtanikazkuraságk�astélyát,kvagykbemenni
akvárosba,késkmeg�eresnikakszervezetet.
Márkút�özbenkrosszulkéreztekmagát.kDekmárknemkle-
hetettkmegállni.kMentktovábbkbetegen.
Éskmost...kMiktörténi�kmostkvele?kHolkfe�szi�kmost?
Miértkcsillogna�kazkajtóbankakcsillago�?kVagyktalánknem
iskcsillago�keze�?
Rogyiontk�örülvettekakfe�ete-tengerikéjsza�a.kAkcsil-
lago�khalmazakholk�igyulladt,kholkelhalványultklázas
szemekelõtt.kZsibonganik�ezdettkakváros,k�igyulladtka
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�i�ötõbenkakmóló,krohanta�kazkembere�,kelvegyülte�ka
lobogóklángo�ban.kPus�asortüze�kropogta�khosszankaz
országútkmentén.
Hajóágyúkdörgésekremegtettekmegkazkéjsza�át.kEgy
fényszórókcsóvájakfutottkvégigkakhalmoskparton,kfehér
fényekmegvilágítottakakháza�ksötétksar�ait,kmegcsillant
azkabla�o�ban,k�iemeltekakhomálybólkakfutók�atoná�
ala�jait,kaklobogókvöröskzászló�at,klõszeresládá�at,kágyú-



talpa�at,kazkutcak�özepénkelhullottklova�at.
Mostkaklövegtoronybankláttakmagát.
Azkirányzókszemétkakbemérõ�észülé�rekszorítja.kAkto-
ronykmagátólkfordul,kakvárosrakcélozkazküregeskágyúcsõ,
amelybenkbelülrõlktü�örsimakmenetkvankvágva.kÁllj!
Pontosankszemtõlkszembenkakszínházk�é�k�upolájával,
aholkaktáborno�képpenkhaditanácsotktartkakfel�elõ�kellen.
Aktoronybankhosszankcsengkaktelefon.
Vagyktalánkaktücsö�kciripelkaksztyeppén?
Nem,kezkaktelefon.kAkfelvonógépklassankemel�edi�ka
hajókfene�ébõl,kegyklövedé�etkhozk-kaklövedé�khintá-
zi�kaklánconk-,kegyenesenkRogyionk�ezébe.
Vagykezktalánknemkisklövedé�,khanemkjókhûskdinnye?
Ó,kmilyenkjókvolnakennikegyet!kDeknem,knem,kezklöve-
dé�.
-kkLövegtoronyk.k.k.kTûz!
Skabbankakpillanatbankmegcsendültkakfüle,kminthak�í-
vülrõlkráütötte�kvolnakaktoronykpáncéljára,kskazkúgy
hangzott,kmintkaknagydob.kFelvillantkakláng,késkégett
szarukillatakterjedtkel.
Azköbölkegészkszélességébenkmegrendült.kTáncolta�
akbár�á�kazköbölkvizén.kEgykvasövkfe�üdtkakpáncéloskés
akvárosk�özé.
-kkLövés!
Rogyionk�ezekolyankforróklett,khogykszintektüzelt.kDe
íme,kaktücsö�k�ristályhegedûjekismétkhallatszi�kaksûrû
csillago�késkakszárazkfûszála�k�özött.
Vagyktalánkaktelefonkcseng?
Skakmásodi�klövedé�kmárkmagátólkcsúszi�kakfelvonó-
bólkakmatrózk�ezébe.kElbánun�kakgenerálissal,kcsa�kvárj!
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-kkLövegtorony,ktûz!kLövegtorony,ktûz!
-kkFe�üdj!kNek�iabáljk...ktalánkinnika�arsz?kFe�üdj
csöndben...
Másodi�kgránátksüvítettkátkazköbölkfelett.kMegintkhosz-
szú!kNemkbaj,kharmadszorrakeltalálju�!kNekféljete�,kvan
elégkgránát!kAkhajófené�ktelekvan.
Pehelynélkisk�önnyebbenkcsúszottkelfáradtk�ezébeka
harmadi�klövedé�,késkmégisksúlyosabban,kmintkegykház.
Aklehetõkleggyorsabbank�ilõnikmégkeztkis.kHogykmen-
nélkhamarábbkfüstktóduljonk�ikak�é�k�upolából.kAzután
aktöbbikmárkmegykmagától...
Minthakmárknemkcsengenekaktelefon,kmárknemkciripel-
ne�kaktücs�ö�.k.k.kMindkmeghalta�kodafenn,kvagykmi?
Vagyktalánkakhajnalkfa�adkmostkilyenkcsöndben,krózsa-
színûkfénnyel?
Aklövegtoronykszintekmagátólkvisszafordul.k"Vissza-
vonulás!"k-késkakgránátk�icsúszi�kremegõk�ezébõl,
visszasüllyedkakhajókfene�ébe,kcsa�kakfelvonókláncaikcsi-
�orogna�.
Nem,knem:kak�orsókhullottk�ikremegõkujjaik�özül,ks
hal�ankcsurogkakvízkakföldre.
Éskcsönd,kcsöndk.k.k.
"Mikez,khátkmiktörtént?kEh,keladtáto�,kelárultáto�kma-
gato�at,kördögadtakgyává�!kVisszahõ�öltete�?kHakmár
belefogtun�kakvere�edésbe,khátknekálljun�kmegkfélúton!
Hogyk�õk�övönknekmaradjon!"
-kkLõdd,klövegtorony,klõdd!..k.
-kkÓ,kkuramisten,kkcsodatevõkkSzentkkNyi�olaj!kkFe�üdj
le,kigyálkmégkegyk�iskvizet.kMicsodakszerencsétlenségk...



Akhajnalkgyöngéd,krózsáskcsendjeklágyankborultkRo-
gyionkégõkarcára.kMessze,kazkaranysárgakpartonk�u�o-
ré�olta�kak�a�aso�.
110
17.kAkCÉLLÖVÖLDEkGAZDÁJA
Nagyapókéskuno�ájakmegvitattá�kakhelyzetet,késkúgy
döntötte�,khogykakbetegetkegyelõreksen�ine�ksemkszabad
látnia.kAnnálk�evésbékszabadktehátkakvárosik�órházba
szállítani,kaholko�vetlenülkel�érné�kazkigazolványát.
Nagyapókvéleményekazkvolt,khogykakmatróztkegysze-
rûenkakhidegkleli,kamiknemknagyonk�omolykbetegség,kés
hamarosankelmúli�.kAztánkmajdkõkmagakfogjaktudni,
hogykmitktegyen.
E�özbenkmárkteljesenkmegvirradt,késkismétk�ik�ellett
mennikaktengerre.
Akbetegkébrenkvolt.
Azkéjsza�aikrosszulléttõlklegyöngülve,kmozdulatlanul
fe�üdtkhanyatt.kÉlén�,ktisztakszemétkakcsodatevõkszent-
�éprekmeresztette.kAk�épkelõttkegykfrisskviaszgyertya
égettkazkócs�a,kmeggörbültkéskmegbámultkdesz�apolcon.
-kkHallod?k-klépettkodaknagyapókakbeteghez.
Akmatrózkgyöngénkmozgattakaj�ait,kminthakaztka�arná
mondani:k"Hallom."
-kkJobbankérzedkmagadk?
Akbetegkigenlõenkhunytaklekszemeit.
-kkTalánkennélkvalamit?
Nagyapókakpolckfeléksandított,kaholkak�enyérkéska
�ásakállt.
Akbetegkaligkészrevehetõenkmegráztakakfejét:k"Nem."
-kkHátkkjólkkkvan,kkahogykka�arod.kkkHallgasskkide,kkfiacs-
�ámk.k..kNe�ün�k�ik�ellkmennikaktengerrekhalászni.kÉr-
ted?kMiktégedkittkhagyun�kegyedül,késkazkajtótkbezárju�
la�attal.kNyugodtankfe�hetsz,késkmegbízhatszkbennün�.
Éppenkolyankembere�kvagyun�,kmintktek-kfe�ete-ten-
gerie�.kÉrted?kTekfe�üdjkkittkcsöndben,késkpihenj!kHa
vala�ikk�opog,ktekegyszerûenknekválaszolj,késkennyikaz
egész.kkkGavri�kkmegkkénkkmindjártkkkelindulun�,kkkéskkmajd
igye�szün�kgyorsankvisszajönni.kkIde�észíte�kne�edkvi-
zetkak�orsóba:khakmajdkszomjaskleszel,kigyál...kÉskne
gondoljksemmire,klégykegészenknyugodt.kÉrted?
Azköregkúgykbeszélgetettkakbeteggel,kmintkvalamikér-
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telmetlenk�isgyere��el,kcsa�nemkmindenkmásodi�kszó
utánkmeg�érdezte:k"Érted?"
Akmatrózkerõl�ödve,kmosolygókszemmelknéztekazköre-
get,késknéhakhelyeslõénkpislogott,kminthakaztkmondaná:
neknyugtalan�odj,kmindentkérte�,k�öszönöm.
Ak�étkhalász,kmiutánkakmatrózrakrázártakak�unyhó
ajtaját,k�iment,khogykmun�akutánklásson,késkmintegy
négykórávalk�ésõbbkvisszatért.kOtthonkmindentkakleg-
nagyobbkrendbenktalálta�.kAkbetegkaludt.
Ezkal�alommalkszerencséjü�kvolt.kAkhálóbólktöbbkmint
háromkéskfélkszázkgyönyörû,knagyk�ölöntétkszedte�k�i.
Nagyapókhálásanknézettkakcsodatevõkszentre,kösszeha-
raptakráncoskszájakszélét,késkmegjegyezte:
-kJólkvan.kMakegészkjókfogáskvolt.kBárkcsa�k�iskrá�
voltkakcsaléte�,kmégiskjóknagyo�atkfogtun�.kAdjonkisten
jókegészségetkne�edkis!
Dekakcsodatevõkszentkhatalmána�kteljesktudatában,
szigorúan,ksõtkfölényesenknézettknagyapóra,kminthakcsa�



aztka�arnákmondani:k"Ésktekmégk�étel�edtél,kbetyár-
na�kneveztélkengem?kTekmagadkvagykakbetyár!"
Nagyapókúgykhatározott,khogykõkviszikak�ölöntétka
piacra.kElk�ellettkvégrekintéznikazkügyetkmadámkSztoro-
zsen�óval.kHogyklehetkaz,khogykbármennyikhalatkviszkis
ne�i,kmégkmindigkmaradkadósság,kpénztkmegkegy
fillértksemklát?kígykaztánknincsksemmikértelmekakhalá-
szatna�.
Maképpenk�edvezõkal�alomk�ínál�ozottkazkelszámo-
lásra.kMakszégyen�ezésknél�ülkmutathatjakmegkakhala-
�at.kMindkegyformakszépknagyo�.
Gavri�kperszekszinténkszeretettkvolnakmakakpiacra
menni.kMakbiztosanktalál�oznakPetyával,késkvégrekmeg-
ihatnakegykpohárk�vaszt.
Dekveszélyeskvoltkegyedülkhagynikakmatrózt,kmertkép-
penkvasárnapkvolt.kIlyen�orkaktengerpartrakso�kember
jönk�ikakvárosból.
Nagyapókvállárakvettekakmégknedveskhalasládát,késkel-
csoszogottkakpiacra.kGavri�kezalattkfrisskvizetkhozottka
�orsóba,kbeta�artakakmatrózklábát,khogyknekcsípjé�kakle-
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gye�,kbela�atoltakazkajtót,késkegyk�isksétárakindult.kItt
egészk�özel,kaktengerpartonk�ülönbözõkszóra�ozóhelye�
volta�:kegyk�isknyárikvendéglõk�erthelyiséggel,k�ugli-
pálya,kcéllövölde,k�örhinta,kszódavizeskbódé�kmegkegy
mási�kházi�ó,kaholktörö�mézetkéskegyébk�eletikédessé-
ge�etkárulta�,kerõmérõk�észülé�,kpofozógépk-kegyszó-
valkvalóságoskvurstli.kIttksétálnikéskbámész�odniköröm-
ünnepkvoltkGavri�kszámára.kAknagymisekmégkcsa�kmost
�ezdõdöttkmeg.
Aktengerpartiktemplomo�bankmostkhúztá�kakmásodi-
�at.kAkharangszókünnepélyesenkszálltkaklevegõben,ka
tengerkmerede�kpartjakfölött.
Csa�kakmagasbanklengedezettkvalamikgyöngekszellõ,
ésknéhakmeg�ergettekazkégenkúsz�álókfehérkbárányfel-
lege�et,kmelye�kolyankfényesenkcsillogta�,kmintkakten-
gerpartiktemplomo�kharangjaina�kcsengése.
Akszóra�ozáskmégkvalójábanknemk�ezdõdöttkmeg,kde
néhánykünneplõbeköltözöttkvárosikpolgárkmárkottkbá-
mész�odott,késkvárta,khogykmi�orkhúzzá�klekak�örhinta
vitorlakvászonbólk�észültkta�aróját.
Ak�uglipályakfelõlkidehallatszottkak�es�enykdesz�a-
pályánkgurulóknagykgolyó�kzörgése.kAkgolyóknagyonkso-
�áigkgurult,kakcsi�orgókzajkmindin�ábbkgyöngült,kmíg
végre,k�iskszünetkutánkaksárgaka�áco��alkbenõttk�erítés
mögülkhallaniklehetettkakföldöntöttk�uglibabá�kdübörgõ
zaját.
Vala�ikidõn�éntkegyet-egyetklõttkaklövöldében.kAklövés
pu��anásakutánknéhaktöröttkcserépkvagyküvegkcsöröm-
pölésekütöttekmegkakfület,kvagykvalamelyi�kmozgókcélpont
szer�ezeténe�knyi�orgása.
Aklövöldekfeltartóztathatatlanulkvonzottakmagához
Gavri�ot.kOdamentkakbódéhoz,késkak�orlátkmellettkmeg-
állva,kmohónkszaglásztakaklõporkólmoskfüstjét.kAklövedé�
�ülönös,ksavany�áskéskfojtókszagátkéreztekmégkaknyel-
vénkis.
Ó,keze�kakfegyvere�kolyankcsábítóa�kazkállványo�on!
Akpus�ak�isk�eménykagya,kszépktisztánk�ifaragvaksúlyos,
szintekakvasnálkisktömörebbkfából,kamelyrekhálószerûkbe-
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vágáso�atkreszelte�kazonkakhelyen,kaholkaklegjobbkfogás
esi�krajta,khogykak�ézknekcsúsz�áljon.kAkpus�akcsöve
hosszú,kvastag,kfényesrekcsiszolt,k�é�eskszínûkacélból
van,kskakvégén,kmintkegykborsószem,ka��orak�isklyu�
látszi�.kAkcsõkvégénkacélbólk�é�kcélgömb.kÉskolyank�öny-
nyûkéskegyszerûkfelnyitnikakpus�akzávárját.
Mégkakleggazdagabbk�isfiú�kiskcsa�kábrándozhatta�
ilyenkpus�áról.kÖsszeszorultkakszívü�,kami�ork�imond-
tá�keztkakszót:k"monte�risztó".kEzkazkegykszók�ifejezte
akmesebelikgazdagság,kboldogság,kdicsõségkéskbátorság
fogalmát.kEgykilyenk"monte�risztó"kso��alktöbbetkért,
mintkhakvala�ine�ksajátk�eré�párjakvolt.
Azo�atkakfiú�at,ka�i�ne�kmonte�risztó]u�kvolt,kjólkis-
merté�,kmesszekazkutcáju�khatárainktúl.kCsa�kígykbeszél-
te�królu�:k"AzkakVologyakakRichelieukutcából,ka�ine�
monte�risztójakvan."
Gavri�kperszekálmodniksemkmertkegykmonte�risztóról.
Mégkarraksemkgondolhatott,khogykakmonte�risztóbólklõ-
jönkegyet,kmertkegyklövéskszörnyenkso�bak�erült:kötk�o-
pe�ba.kCsa�knagyonkgazdagkemberkengedhettekmegkma-
gána�kazkilyesmit.
Ábrándjaikcsa�kodáigkterjedte�,khogykegyszerkcéloz-
hassonkegykilyenkcsodálatoskfegyverrel.kAklövöldekgazdája
néhaknagylel�ûenkhozzákisksegítettekõtkehhezkazkélve-
zethez.
Mostkazonbankvoltkvala�ikaklövöldében,ktehátkerrekmég
csa�kgondolniksemklehetett.kTalánkmajdkhakazkaklövész
elmegy,ka��orkmeg�érikakgazdát,késkazután...
Dekaklátogatókegykcsöppetksemksietett.kOttkállt,kszan-
dálbakbújtatottkizmosklábaitkszétvetve,késknemkannyira
lövöldözött,kmintkin�ábbkbeszélgetettkaklövöldekgazdá-
jával.
Gavri�kellestekakpillanatot,kami�orkakgazdakodate�in-
tett,késk�öszönt:
-kAdjonkisten,kbácsi,k�ellemeskünnepe�et!
Akgazdakméltóságteljeskfejbólintássalkfogadtakak�öszön-
tést,kamintkazkegykilyenkrend�ívülkszóra�oztatókintéz-
ményktulajdonosáhozkillett.kEzkjókjelkvolt.kÜgyklátszi�,
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akgazdakjó�edvû,késknagyonk�önnyenklehetséges,khogy
Gavri�kmak�ézbekvehetikakmonte�risztót.
Ak�isfiúkúgykvélte,khogykeze�kutánk�özelebbkléphet.
Csendesenkmegállt,kakbódék�üszöbén.
Mohóklel�esedésselkbámultakakfalraka�asztottkpiszto-
lyo�at,kak�orlátot,kamelyne�kne�iklehetettktámasz�odni
ak�önnyebbkcélzásk�edvéért.kAkszínesrekfestettkcélfigurá�
egyi�ek�ülönösenkmegtetszettkne�i.
Ágyú��alkéskzászló��alkdíszített,kaprókjapánkpáncélos
hajókvoltkez,kakbádograkfestettktengerkélén�zöldkhullá-
main.kAktengerbõlk�iskpálci�akálltk�i,kvégénkegykpiros
ponttal.kCsa�keztkakpontotk�ellettkeltalálni,késkakpáncélos
nagykrobajjalk�ettétörtkéskelmerült,khelyébekpedigka
robbanástkábrázolókbádoglegyezõkugrottkelõ.
Természetesenkakdobolóknyula�,kbaleriná�,khalászo�k-
akhorogkvégénkegykócs�akba�anccsalk-késkakvégtelenkszala-
gonkmozgóküvege�k�özöttkezkakjapánkcir�álókfoglaltakel
azkelsõkhelyet.kAknagyszerûkéskötleteskcir�álókvalóban
mûvésziesenkvoltkmegfestve.
Minden�iktudta,khogykakjapáno�knemrégenkCsuzima



�özelébenkaktengerkfene�érek�üldté�kazkegészkoroszkflot-
tát,késkaklövésze�k�özöttkmindigka�adtkegy-egykhõs,ka�i
bosszútka�artkállnikakjapáno�on.
Aklövöldébenkvoltkmégkegykvalódikszö�õ�útkis.kDekezt
csa�k�ülönkmegrendelésrekindítottá�kel.kAkgazdakakvé-
�onykvízsugárktetejérek�önnyûk�aucsu�labdátkhelyezett.
Akvízsugárkfürgénkjátszottkaklabdával:kholkmagasbakemel-
te,kholkleeresztette,kforgatta.kEzkvalóságoskcsodakvolt,
aktermészetkcsodája.kHihetetlenülknehézkvoltkaklabdát
eltalálni.kEgyese�kmeg�oc�áztattá�,kellõtte�k10-15kgo-
lyótkis,kdeklegtöbbszörkeredménytelenülktávozta�.
Ámkhakvala�ikmégiskeltaláltakaklabdát,ka��orkingyen
lõhetettkmégkegyet.
-kkSzóvalksemmik�ülönösknemktörténtkmagu�nálkteg-
napkeste?k-kfolytattakakbeszélgetéstkaklátogató,kmi�öz-
benknagyk�ezévelkide-odakforgattakazkelegánsk�iskpus�át,
játszadozottkvele.
-kkNem,ksemmik�ülönös.
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-Ügy...
Körülnézett,khogykmirekcélozzon.kLevettek�é�kszem-
üvegét;kakszemüvegkhelyén,khúsoskorránk�étk�orallszínû
bevágásklátszott.kAkdobolóknyúlrakcélzott.kAzutánkmeg^
gondoltakmagát,késkleeresztettekakpus�át.
-kkÉskazkittenikhalászo�ksemkmesélte�ksemmikérde�eset?
-kkNemkmesélte�.
-kkHmk...
Ismétkfelemeltekakmonte�risztót,kmajdkmegintkleeresz-
tette.
-kkÉnkkpedigkkúgykkhallottam,kkhogyktegnapkestekkittkka
parttalkszembenkegykemberkakTurgenyevvõlkaktengerbe
esett.kSemmitksemkhallottkerrõl?
-kkSemmit.
Gavri�na�kela�adtkaklélegzete,kminthakhirtelenkegész
vödörkjegeskvízzelköntötté�kvolnakle.kSzívekösszeszorult,
jóformánkteljesenkelálltkakszívverése.kLábakremegett.
Nemkmertkmegmozdulni.
-kkPedigkeztkazkembertkállítólagkkakrendõrségkiskül-
dözi.kÉskittkugrottklekakhajóról.kIttkni,kszembenkakparttal.
Nemktudkróla?
-kkMostkhallomkelõször.
Aklövöldéskmárknagyonkuntakakbajuszoskfecsegését.
Udvariaskméltósággalkforgattak�ezébenkakpatrono��al
teltkzöldk�artondobozt,kdek�özbenknagyo�atkásított.kAz
voltkakvélemények-késkjogosank-,khogykhakvala�ikbejön
akcéllövöldébe,kazklövöldözzön.kHakpedigkmindenáronkbe-
szélgetnikvank�edve,khátkmiértkne?kLehetkbeszélgetnikis,
dekcsa�k�étklövésk�özött.kLehetkbeszélgetni,kdekpersze
csa�iskvalamikérde�esktémáról:kpéldáulkak�eré�párver-
senyrõlkvagykpedigkazkorosz-japánkháborúról.
Akgazdaktit�oskszenvedélye�tõlkmeggyötört,kizzadt,
ráncoskarcánkszörnyûkunalomkült.kGavri�ktisztakszívbõl
sajnálta,kmertkmintkmindenkgyere�,kõkisknagyonkszerette
eztkakpofasza�állas,kgörbeklábúkembert,ka�ine�kszõrös,
tetováltkmellek�i-�ivillantkazkingekalól.
Gavri�ktudta,khogykbárkaklövöldéskigenkjólk�eresett,
mégsemkvoltksohakegykvasaksem.kMindigktartozottkvala�i-
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ne�,kmindigktelekvoltkgondo��al.kAztkbeszélté�króla,khogy
valami�orkhíreskcir�uszikmûlovarkvolt,kdekegyszerkvalami



aljasságértkostorávalkakcir�uszigazgatókarcábakvágott.
Errekperszek�idobtá�.kEgykfillérknél�ülk�erültkazkutcára,
�ésõbbklóversenyenk�ezdettkjátszani,késkakjáté�szenve-
délyklettkakveszte.kMostkmindenfélekszerencsejáté�otkját-
szott,kmégkaztksemkvetettekmeg,khogykakgyere�e��el
"snúrozzon"kaprópénzben.
Akjáté�szenvedélykfolytonosankgyötörteklel�ét.kAztkis
beszélté�króla,khogyknéhakeljátszottakmégkakrajtaklevõ
ruhátkis.kPéldáulkakcipõ,kmelyetkviselt,knemkazkövékvolt.
Aksajátjátkmégkaknyárkelejénkelvesztettek"huszonegye-
zés"k�özben,késkmost,kami�orkestekbezártakakbódét,kle-
húztakakcipõt,késkmezítlábkmentkhaza.kHónakalattkvitte
akpus�á�atkéskpisztolyo�atkegyk�iskládában,kamelyet
megõrzéskvégettkreggeligkegykismerõskházmesternélkha-
gyottkakKiskArnautakutcában,knehogykéjsza�akel�ár-
tyázza.
Egykal�alommalk-keztkGavri�ksajátkszemévelkláttak-
félkrubelbakfogadottkegykúrral,ka�ikaktengerpartonksétált,
hogykmonte�risztójávalkröptébenklelõkegykverebet.kPer-
szekeztkakfogadástkiskelvesztette.
Gavri�kszintek�önnye�rekfa�adt,kúgyksajnáltakakgazdát,
ami�orkazkmester�éltenkvállatkvont,késkvégülk�önyö�ig
dugtak�ezétklyu�askzsebénk�eresztülkrongyosk�abátja
béléséne�kmélyébe.kKihúzottkonnankegykfélrubelost,kés
sápadtkarccalknyújtottakátkazkúrna�.kAzkúrknevetvekvissza-
a�artakutasítani,kmondván,khogykcsa�ktréfakvolt.kDeka
lövöldéskolyankfurcsa,kszánalmas,kdekegybenkfenyegetõen
vérbenkforgókszeme��elknézettkrá,khogykzavartankelvette
akfélrubelost,késksietveknyersselyemk�abátjakzsebébe
dugta.
Ezenkaknaponkaklövöldéskebédidõbenksemkzártakbeka
bódét.
Nemkmentkebédelni.
-k...kAztktanácsolom,kuram,khogyklõjönkakbalerinára.
Megkfogjaklátni,khogykmilyenkpi�ánsánkmozgatjakaklábát
-kszólaltkmegkakgazdaklengyelesk�iejtéssel,khogykbefe-
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jezzekvégrekazkunalmasktársalgást,késkaklátogatókfigyelmét
ismétkakcéllövésrekterelje.
-kkMégiscsa�kfurcsa,khogyksen�iksemktudksemmitk-
mondtakaklátogató,késkebbenkakpillanatbankmegpillantotta
Gavri�ot.
Futólagkvégignézettkrajta.
-kkKisfiú,ktekidevalósikvagy?
-kkIdevalósik-kmondtakmeglepõenkgyönge,kvé�onykhan-
gonkakfiú.
-kkHalász?
-kkHalász.
-kkMitkszégyelledkmagad?kGyerekide,knekféljk.:;
Gavri�kránézettkakszúrós,k�ipödörtkbajuszra,kamelyi�
olyankfe�eténkcsillogott,kminthakcipõ�rémmelk�enté�
volnakbe,kmajdkakvendégkarcánk�eresztül-�asulkragasztott
tapaszcsí�o�ra,késkgépiesenkmozgatvaklábát,krémülten
lépettk�özelebb.
18.kKÉRDÉSEKkÉSkFELELETEK
-kkApád,kanyádkvan?
-kkNincs.
-kkHátk�inélkla�ol?
-kkNagyapónál.



-kkMikaknagyapád?
-kkÖreg.
-kkHátkperszekhogyköreg,késknemkfiatal.kDekmivelkfog-
lal�ozi�?
-kkHalatkfog.
-kkSzóvalkhalász.
-kkNokigen,khalász.
-kkHátktekmikvagyk?
-kkFiú.
-kkVilágos,khogykfiú,késknemk�islány.kDekaztk�érdezem,
hogyktekmivelkfoglal�ozol.
-kkÉnksemmivel.kSegíte�kaknagyapámna�.
-kkSzóvalkegyüttkhalászto�?
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-kkEhe.
-kkÜgy,kértem.kHátkhogykhalászto�?
-kkHátkegyszerûen.kEstek�ira�ju�kakhálót,kaztánkreggel
�ihúzzu�kakhala�at.
-kkSzóvalkbár�ávalkjárto�k�ikaktengerre?
-kkEhe.
-kkMindennap?
-kkHogyan?kMitk�érdezett,kbácsi?kNemkértem.
-kkHogykmilyenknehézfejûkvagy!kAztk�érdeztem,khogy
mindennapk�imente�-ekakbár�ávalkaktengerre.
-kkHátkhogyne!
-kkReggelkéskeste?
-kkNem.
-kkHogyhogyknem?
-kkCsa�kreggel.
-kkHátkeste?
-kkEstekis.
-kkHátka��orkmiértkmondod,khogykcsa�kreggel,kami�or
estekis?
-kkNem.kEstekcsa�k�ira�ju�kakhálót.kDekakhala�atkreg-
gelkhúzzu�k�i.
-kkÉrtem.kSzóvalkestekisk�imente�.
-kkNem.kEstekcsa�kakhálótkra�ju�k�i.
-kkÓ,kuramisten!kDekahhoz,khogyk�ira�játo�kakhálót,
elõbbk�ik�ellkmennikaktengerre!
-kkHátkpersze!
-kkSzóvalkestekisk�imente�?
-kkNem,kesteknemkhúzzu�k�i.kCsa�kreggelkhúzzu�k�i.
-kkDekestekisk�imente�kakhálótklera�nik?
-kkHátkpersze!
-kkSzóvalkestekisk�imente�?
-kkEhe.
-kkNoklátod,kmilyenknehézfejûkvagy!kNehézkveledkbe-
szélgetni.kMiértkvagyktekilyenknehézfejû?
-kkÉnkmégk�icsikvagyo�.
Akbajuszoskúrkgúnyosankmosolyogvaktetõtõlktalpigkvé-
gignéztekGavri�ot,késk�önnyedén,kdekazértkelégkalapo-
sankegykbarac�otknyomottkakfejekbúbjára.
120
-kEj,ktekhalász!
'kPedigkak�isfiúkegyáltalánknemkvoltknehézfejû.kAzonnal
megérezte,khogykakbajuszoskravaszkéskveszélyeskellenfél.
Ittkjár�álkakparton,késkakmatrózkutánkérde�lõdi�.kCsa�
úgyktesz,kminthakcélbaklõnikjöttkvolna.kAkvalóságban
pedigk�iktudja,kmikvankakfejében?kBiztoskvalamikdete�tív.
Mégk�épeskésk�iszagoljakvalahogy,khogyképpenkazkõ



�unyhóju�bankrejtõzi�kakszö�evény.kVagyktalánkmár,
istenkõrizz,k�ikisknyomozta!
Gavri�knyombankelhatározta,khogykbutak�isfiúna�ktet-
tetikmagát.kAk�iskbutátólkpedigknemklehetkso�atkmeg-
tudni.
Azonnalkostobak�épetkvágott,kolyat,kamilyenne�kegy
butak�isfiúkarcátkel�épzelte,kértelmetlenülk�imeresztette
szemeit,kegyi�klábárólkakmási�rakállt,késkujjaivalkpatta-
násátkva�argatta.
Akbajuszosklátta,khogykértelmetlenkéskostobak�isgyere�-
�elkvankdolga;kelhatározta,khogykelõbbkmegbarát�ozi�
vele,kazutánkmajdkmindenrõlk�ifaggatja.kHelyesenkgon-
dolta,khogykakgyere�e�k�íváncsia�,késkjókmegfigyelõ�,
tehátkjobbanktudjá�,kmintkakfelnõtte�,khogykmiktörténi�
�örülöttü�.
-kkHogykhívna�,k�isfiú?
-kkGavri�.
-kkÚgy.kSzóvalkGavri�.
-kkEhe.kGavri�.
-kkNos,ktudodkmit,kGavri�,ka�arszklõnikegyet?
Gavri�kakfülektövéigkelpirult.kDekrögtönkészbek�apott,
ésktovábbkjátszvakazkostobát,kvé�onykhangonkcsipogta:
-kkNincskne�emkpénzem,kbácsi�ám.
-kkTudomkénkjól,khogyknemkvagyk�apitalista.kNemktesz
semmit.kLõhetszkegyet,kmajdkénkmegfizetemk.k..
-kkBácsi�a,kmagakcsa�kugratkengemk..k.
-kkNemkbízolkbennem?kNo,kjólkvank.k.k.kIdeknézz!
Skakbajuszoskekszava��alkegykegészenkúj,kfényesköt�o-
pe�ostkdobottkazkasztalra.
-kkLõj!
Gavri�kakboldogságtólkegészenkelfulladva,khatározat-
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lanuíknézettkakiövöídésre.kDekanna�karcánkmárkszigorúari
hivatalosk�ifejezéskült.kEzkaztánk�izártakakbarátságos
�acsintásna�kmégkaklehetõségétkis.
Ügyknézettkak�isfiúra,kminthaksohaknemkláttakvolna,
éskazkasztalkfölékhajolva,kudvariasankmeg�érdezte:
-kkMivelkkkóhajtkkin�ábbkkklõni,kkkfiatalember:kkkpisztollyal
vagykpus�ával?
Gavri�ke��orkigazánkostobána�kéreztekmagát,kannyira
zavarbakjöttkettõlkakváratlanulkrázuhanóknagykszerencsé-
tõl.kZavartankmosolygott,késkszintekdadogvaksuttogta:
-kkMonte�risztóval.
Akcéllövöldéskelegánskmozdulattalkmegtöltöttekakpus-
�át,késkátnyújtottakGavri�na�.kGavri�knagyotkszippan-
tott,krádõltkak�orlátra,késkmegcélzottkegyküveget.kPersze
jobbankszeretettkvolnakakjapánkcir�álóraklõni.kDekfélt,
hogyknemktaláljakel,kazküvegkpedigkjóknagykvolt.kIgye�e-
zettkmennélkhosszabbkideigkelhúznikakcélzáskélvezetét.
Rövidkideigkazküvegrekcélzott,kazutánkaknyúlra,kmajdka
cir�álóra,kvégülkvisszatértkazküveghez.kIde-odaksétáltatta
akcélgömbötkaklevegõben,k�özbenknagyo�atknyelt,késkré-
mültenkgondoltkarra,khogykhakmeghúzzakakravaszt,ka
pus�akelsülk-késkvégekleszkenne�kaknagykboldogságna�.
Nagyotksóhajtott,kletettekakpus�át,késkbûnbánóankrá-
te�intvekakIövöídésre,kakbajuszoshozkfordult.
-kkTudjakmit,kbácsi:kénkin�ábbknemkisklövö�,kmárkcé-
loztam,késkezkne�emképpenkelég,kin�ábbkfizessenkne�em
egykszódavizesklimonádét.kEzkmégkolcsóbbkisklesz.



Akbajuszosna�knemkvoltksemmikellenvetése,késk-kmi-
�özbenkigye�ezte�kel�erülnikaklövöldésklenézõ,kde
ugyana��ork�özömbösenkmosolygókte�intetétk-kelindul-
ta�kaklimonádéáruskbódéjakfelé.
Akbajuszoskittkolyankbõ�ezûne�kbizonyult,khogykGav-
ri�na�ktátvakmaradtkakszája.kAkszódavizesklimonádékhe-
lyett,kamik�étk�ope�bak�erültkvolna,kegyknagyküveg
Ibolyaklimonádétkrendeltknyolck�ope�ért.
Gavri�kszinteknemkiskhittkaksajátkszeméne�,kami�orka
limonádéskaknagykfehérküvegetkeléjü�ktette.kAzküvegre
gyönyörû,klilakszínû,kdíszeskcím�ekvoltkragasztva,késka
122
dugó,kugyanúgy,kmintkakpezsgõsüvege�nél,kvé�onykréz-
dróttalkvoltkle�ötve.kAzkárusk�ibontottakakdrótot.
Hal�,kfinomkpu��anássalkjöttk�ikakdugókazküvegbõlk-
nemkúgy,kmintkahogyankak�vaszkpu��ank-,késkazkátlát-
szókfolyadé�kazonnalkpezsegnik�ezdett.kAzküvegkszájából
�önnyûkpárakszálltkfel,késkvalóbankaklegfinomabb,kvalódi
ibolyaillatotkárasztotta.
Gavri�kóvatosank�étk�ézrekfogtakakpoharat,kmintkva-
lamik�incsetkérõkaranyserleget,késkakszemébeksütõknaptól
hunyorgatvakinnik�ezdett.kAzkillatoskszénsavkaktor�án
�eresztülkazkorrábaktódult.
Mohónknyeltekakgazdago�na�keztkakcsodálatoskitalát,
éskúgykérezte,khogykazkõkdiadalátknézikazkegészkvilág:
aknap,kakfelhõ�,kaktenger,kazkembere�,kak�utyá�,kak�eré�-
pároso�,kak�örhintakfalovacs�ái,kakvárosikuszodakpénz-
tárosnõjek...kÉskmindkaztkmondjá�:k"Nézzéte�,knézzéte�,
ezkakfiúkIbolyaklimonádétkiszi�!"
Egykapró,ktür�izszínûkgyí�ocs�ak�úszottkelõkaknapra
akburjánkalól,khogyksüt�érezzé�kegyk�icsit,késk�örmöcs-
�éjévelkjókerõsenkbele�apasz�odottkaktermés�õkoldalába.
Mégkezkak�iskhüllõkiskhunyorgókszemecs�é��elk�acsinga-
tottkak�isfiúra:k"Nézzéte�kakszerencsekfiát!kIbolya
limonádétkiszi�!"
Gavri�kivott,késk�özbenkazonktörtekakfejét,khogyankfog
�ibújnikakreákvárók�érdése�közönekalól,khakakbajuszos
ismétkfaggatnik�ezdi.kGyorskhaditervetk�észített,késkígy
vártakaktovábbik�érdése�et.
-kkNos,kGavri�,khogykízlettkaklimonádé?
-kkKöszönömkszépen,kkbácsi�a,kkéletembenkilyenkkfino-
matkmégknemkittam.
-kkAztkelhiszem.kkMostkkpedigkmonddkmeg:kk�imente-
te�-ektegnapkestekaktengerrek?
-kkKimentün�.
-kkLáttáto�-ekakTurgenyevkhajót?
-kkHátkpersze!kMajdhogykösszeknemkszaggattakhorgain-
�atkak�ere�ével.
-kkÉskakhajórólksen�iksemkugrottkle?
Akbajuszosk�özvetlenk�özeibõl,kmerevenknéztekakfiút
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Szûróskszeméveí.kGavri�k�ényszeredettenkmosolygott,kés
túlzottkizgalommal,kgyorsankbeszélnik�ezdett:
-kkDekistenkbizonykleugrott!kkSüllyedje�kel,kkhaknem
igaz.kÜgykleugrott,khogykakvízkcsa�kúgykfröcs�öltkminden-
felé.kÉskaztánkcsodakgyorsankúszott!.k..
-kkMegállj!kNemkhazudsz?kHovákúszott?
-kkIstenkkbizonykkknemkkhazudo�!kkkKrisztuskkk�eresztjére
es�üszöm!
IttkGavri�,kbárktudta,khogykezkbûn,kmégisknégyszer



�eresztetkvetett.
-kkÚgykúszott,kdekúgykúszott.k..
Éskak�arjaitknagyklendülettelkmozgatvak�ezdtekmutat-
ni,khogyankúszottkakmatróz.
-kkDekhová?
-kkArrak-kmutatottkGavri�kaktengerkfelé.
-kkNakéskhovaklett?
-kkAztánkfelszedtekegykbár�a.
-kkBár�a?kMilyen?
-kkTudja,kbácsi,kolyanknagy,ksötétkvitorláskbár�a.
-kkIdevalósi?
-kkNem.
-kkHátkhovákvalók?
-kkNagykkkkForrásra...kkkDekkklehet,kkkkhogykkkkLüstdorfba.
Olyanknagyksötét�é�,késkakfelekpirosk...kAkbár�akfelszedte
aztkazkembert,kazután,knagyksebesenktovábbment,kegyene-
senkLüstdorfkfelé.kIstenkbizonyk.k.k.
-kkAkbár�aknevétknemktudod?
-kkDehogynem:kSzonya.
-kkSzonya?kkkNagyszerû!kkkDekkkmonddkkkcsa�:kkknemkkkha-
zudsz?
-kkIstenkbizony,kúgyklegye�kboldog,khogykvagykSzo-
nyakvagykVera.
-kkSzonyakvagykVera?
-kkIgen,kSzonyakvagykVera,kesetlegkNagya.
-kkTe,kvigyázzk.k.k.
E��orkakbajuszoskaklimonádéáruskfelékfordult,késkahe-
lyett,khogykfizetettkvolnakne�i,kvalamitksúgottkakfülébe,
amitõlkazkemberkarcakegyszeribenkelhalványodott.
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Azutánkodabólintottkakfiúra,késksietvekmegindultkakvá-
roskfelé,kabbankazkirányban,kahonnankakhelyiérde�û
vasútkindul.
Gavri�kpedigképpenkeztkvárta.
19.kMÁSFÉLkFONTkÁRPA
Minélkhamarábbkfigyelmeztetnik�ellkakmatrózt.
Gavri�kazonbankszerencsérekértelmeskéskóvatoskgyere�
volt.kMielõttkhazatértkvolna,kelindultkakbajuszoskután,kés
messzirõlkfigyeltekmindaddig,kamígkazkelknemktûntkazkutca
végén,kazkállomáskirányában.
Csa�ka��orkszaladtkhazakak�unyhóba.
Akmatrózkaludt.kDekamintkmeghallottakakzárk�attaná-
sát,kfelugrott,késkazkágykszélérek�uporodva,kmereven
bámultakazkajtótkfényes,kijedtkszemével.
-kkNekféljen,kbácsi,kcsa�kénkvagyo�.kFe�üdjönkle!
Akbetegklefe�üdt.kGavri�kso�áigkpiszmogottkaksaro�-
ban.kÛgyktett,kminthakak�ere�,kfûzfavesszõbõlkfontk�as-
�ábakdobáltkhorgo�atkvizsgálná.kNemktudta,khogyan
�ezdjenkakdologhoz,knemka�artaktúlságosankmegijeszteni
akbeteget.
Végülkodamentkazkágyhoz,késkottktopogottkegykideig,
egyi�klábátkakmási�hozkdörzsölgetve.
-kkJobbankérzikmagát,kbácsi?
-kkJobban.
-kkÉrti,kamitkmondo�?
-kkÉrtem.
-kkA�arkenni?
Akbetegetkmégkezkakrövidkbeszélgetéskisk�imerítette,
ezértktagadóankintett,késklezártakszemét.



Gavri�knéhánykpercigkbé�énkhagyta,kazutánkismét
megszólalt,kaklehetõklegbarátságosabbkhangon:
-kkBácsi,kmagakugrottklektegnapkakTurgenyevkhajó-
ról?
Akbetegk�inyitottakakszemét,késkalulrólkfölfelé,kfigyel-
mesenkszemügyrekvettekakfiút,kdekegykszótksemkszólt.
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-kkBácsi,kfigyeljenkrámk-ksuttogtakGavri�,késkleültkaz
ágykszélére.k-kCsa�knekizguljon,kfe�üdjönkcsöndesen.k..
Éskroppantkóvatosankelmondottakne�i,khogyankismer-
�edettkmegkakbajuszossal.
Akbetegkismétkfelugrott,késkazkágykszélénkülve,kmind�ét
�ezévelkerõsenkbele�apasz�odottkakdesz�ába.kMerev,
tágraknyíltkte�intetétkleknemkvettekGavri�ról.kHomlo�át
�ivertekazkizzadság.kDekegészkidõkalattknémakmaradt.
Csa�kegyszerktörtkmegkakjég,ka��or,kami�orkGavri�ka
bajuszoskarcánkvégighúzódókfrissksebhelyrõlkbeszélt.kEn-
ne�khallatárakakbetegkszemébenkvalamikvadkéskvidámku�-
ránkravaszságkvillantkfel,késkfogaik�özöttkhal�ankmor-
mogta:
-kkÜgyklátszi�,kmeg�armoltakõtkegykmacs�a.
Azutánkkizegni-mozognik�ezdett,kkéskkakkfalbakk�apasz-
�odva,knagyknehezenkfelállt.
-kkGyerün�k-kmormogta,késktehetetlenülknézettkmaga
�öré.k-kGyerün�kvalahová...kazkégkszerelmére!
-kkBácsi,kfe�üdjönkle.kHiszkmagakbeteg!
-kkGyerün�k.k.k.kGyerün�k.k..kAddkidekgyorsankazkin-
gemk.k.k.kHolkakholmim?
Teljesenkelfeled�ezettkarról,khogykakfelsõruhájátkle-
vetettekaktengerben,késktehetetlenülk�eresgéltklesoványo-
dottk�ezévelkazkágyk�örül.kSápadt,kborotválatlankarcá-
val,kfehérkingbenkéskalsónadrágbankolyankvolt,kmintkegy
õrült.
Olyankszánalmaskéskegybenkolyankfenyegetõkvoltkaz
egészkember,khogykGavri�kmár-márkelka�artkszaladni
ijedtében.
Mégiskle�üzdöttekfélelmét,kbele�apasz�odottkakbeteg
�arjába,késkmegpróbáltakszelídkerõsza��alkvisszafe�tetni
azkágyba.kSzinteksírvakmondogatta:
-kkBácsi,kvigyázzonkmagára,kfe�üdjönkle!
-kkEngedjkel!kÉnkmostkmindjártkelmegye�.k..
-kkHovákmennekalsónadrágban?
-kkAddkidekakruhámat.k..
-kkMitkmondott,kbácsi?kMilyenkruhát?kFe�üdjönkvisz-
sza.kNemkvoltkmagánksemmifélekruhak.k..
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-kkEngedjkel!kMegye�k...
-kkMagakaztksemktudja,kmitkcsinál,kbácsi!kOlyan,kmint
egyk�isgyere�!kFe�üdjönkle,khakmondom!k-k�iáltottkrá
türelmétkvesztve,kharagosankGavri�.k-kMitkiskvaca�olo�
ittkmagával,kmintkegykgyere��el?!
Akbetegkmegszelídülveklefe�üdt,késkGavri�klátta,khogy
szemekismétklázasankfényli�.
Akmatrózkösszeráncoltakhomlo�át,késkhal�an,kvontatot-
tankmormogott:
-kkKrisztuskszerelmérek.k.k.kkvezessenkelkvala�i..k.kkEn-
gedjete�,kmegye�kakbizottsághozk.k.k.kNem.ktudjáto�,khol
vankazkodesszaikbizottság?k...kNeklõjete�,kazkördögkvigye
el,kmégkazkegészkszõlõtkösszelövite�k...
Féligkeszméletlenül,klázasankfélrebeszélt.



"Bajkvan"k-kgondoltakmagábankGavri�.
Kívülrõlklépte�khallatszotta�.kVala�ikakdudvarengéte-
genk�eresztülkegyenesenkak�unyhókfeléktartott.
Gavri�kösszehúztakmagát,kmégklélegzenikiskaligkmert.
Aklegszörnyûbbkgondolato�k�erengte�kazkagyában.
Egyszerrekcsa�kismerõsk�öhögéstkhallott.kAk�unyhóba
belépettknagyapó.
Skabból,kahogykazköregkledobtakak�üszöbkmellettkazküres
ládá�at,kahogyk�ifújtakazkorrát,késkhosszan,kmérgesen
hánytakmagárakak�eresztetkakcsodatevõkszentk�épekelõtt,
Gavri�kazonnalkmegértette,khogyknagyapókberúgott.
Ezknagyonkrit�ánkfordultkelõknagyapóval,késkmindig
valamelykrend�ívülikeseményk�övet�eztébenkivott,ka�ár
vidámkvoltkezkazkesemény,ka�árkszomorú.
Ezkal�alommal,kabbólkítélve,kahogykazköregkakcsodatevõ
SzentkNyi�olajtknézegette,kazkeseménykmindenkvalószí-
nûségkszerintkszomorúklehetett.
-kkVettkhústkcsaléte�ne�,knagyapók?
-kkHústkcsaléte�ne�?
Azköregk�eresztülnézettkGavri�on,késkazkorrakalákdugta
ö�lét.
-kkNeszekhús!kEddkmeg!kÉsk�öszöndkmegkakmikvaca�
csodatevõn�ne�...kImád�ozzkehhezkazköregkmélá�hoz,
hogykpu��adnakszétkakneveknapján!kNagykhala�atkfogni,
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aztktud,kdekrendeskáratkelérnikakpiaconk-kahhozkmár
nemkért!kMitkszólna�kehhez,kuraim?kIlyenkhala�értkhar-
minck�ope�otkadna�,kszázkdarabért!kHátklátta�kmár
ilyet?
-kkHarminck�opej�át?k-ktátottakelkakszájátkGavri�.
-kkHarmincat,khátknak...kHaknemkigaz,knektudja�kinnen
elmozdulni!kMondomkne�i:k"Ilyenkáruértkharminck�ope-
�ot?kHátknemkfélkazkistentõl,kmadámkSztorozsen�o?!"kÖ
megkaztkmondjakne�em:k"Nálun�kazkistenknemkavat-
�ozi�kbelekakpiacikára�ba,kNálun�kiskmáskára�kvanna�,
megkazkistennélkis.kHaknemktetszi�,kmenjenkakzsidóhoz,
lehet,khogykottkegy-�étk�ope��alktöbbetk�ap,kcsa�kelõbb
fizessekmegkaknyolcvank�ope�kadósságát."kHátklátta�kmár
ilyet?kHátknemk�ellkszemenk�öpnikazkilyenkasszonyt?kHát
tudjá�kmeg,kuraim,khogykénkbizonykszemenk�öptem!kAz
egészkpiackszemekláttára!kIstenkbizony!kEgészktele�öptem
akszemét!
Beszédk�özbenknagyapóknéhányszorksietvek�eresztet
vetett.
Perszekegyk�icsitkfüllentettkazköreg.kNemk�öpöttkõksen-
�itksemkszemen.kCsupánkelsápadtkdühében,késkgyorsan
beleszórtakakhala�atkmadámkSztorozsen�ok�osarába,kmi-
�özbenkmérgesenkmormogta:k"Ittkvan,kszedjekössze
ésksüllyedjenkel!kA�adjonkaktor�án!"
MadámkSztorozsen�oknyugodtankmegszámoltakakhala-
�at,kátnyújtottknagyapóna�ktizen�étk�ope�ot,késkröviden
megjegyezte:k"Mostk�vitte�kvagyun�."
Nagyapókátvettekakpénzt,kmajdktehetetlenkdühébenkre-
megvekazonnalkbementkegykpálin�ásboltba,késkhatk�ope-
�értkegyk�isküvegkvöröskcím�éskvod�átkvett.kAmintk�i-
lépettkazkutcára,krögtönkegyk�ülönkerrekakcélrakszolgáló
vasdarabbal,kamelykazkitalboltkmellettika�ácfáhozkvolt
erõsítve,k�ihúztakakdugótkazküvegbõl,késkremegõk�ezével
akszájáhozkemeltekazkitalt.kEgykhajtásrak�iittakazkegészet,
azküvegetkpedigkodavágtakazkútk�özepére,kholottkazküres



üvegértkegyk�ope�otkvissza�aphatottkvolna.
Azutánkmegindultkhazafelé,kút�özbenkuno�ájána�kvá-
sároltkegyk�ope�értkegyk"vörösk�a�as"knyaló�át.kAzköreg
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mégkmindigkaztkhitte,khogykGavri�kegészenk�isfiú.kÉs
vettkmégk�étkfehérkperecetkakbetegkmatrózna�.
Akmegmaradtkpénzértkpedigkmásfélkfontkárpátkvásá-
rolt.
Út�özbenkolyankdühbekgurult,khogyklegalábbktízszer
megállt,késkmérgesenk�öp�ödött,kmi�özbenkmegkvoltkgyõ-
zõdvekarról,khogykmindenkal�alommalkmadámkSztoro-
zsen�okgonoszkszemébek�öp.
-kkIstenkengemkúgyksegéljen!k-kfejeztekbeknagyapó,
édes�éskvod�aszagotklehelvekGavri�karcába,késkakfiúk�e-
zébeknyomtakaknyaló�át.k-kKérdezzkmegka�ár�itkakpia-
con!kAzkegészkpiacklátta,khogyk�öptemkbelekabbakakgo-
noszkszemébe.kTe,kfiacs�ám,kszopogasdkaknyaló�át,knincs
semmikbaj.
Azköregne�ke��orkeszébekjutottkakbeteg,késkak�étkpere-
cetkmindenáronkak�ezébeka�artaknyomni.
-kkHagyjakbé�ében,knagyapa!kÉppkmostkaludtkel,khadd
pihenjen!
Nagyapókóvatosankletettekak�étkperecetkakpárnára,ka
betegkmatrózkfejekmellé,késksuttogvakmondta:
-kkPszt!kPszt!kHaddkpihenjenkmost!kAzután,khakfel-
ébred,kmajdkmegeszi.kFolyé�onyátkmostknemkszabadkne�i
enni:knagyonkgyöngé�kakbelei,kdekakperec,kazkmás,kazt
szabad.k.k.
Azköregkegyk�iskideigkcsöndesenknézegettekak�étkpere-
cetkéskakbeteget,kazutánkmegcsóváltakakfejét,késkszelíden
megjegyezte:
-kkAlszi�,ksemmitksemkhall.kEj,kmatróz,kdekrosszkbõr-
benkvagy!
Leterítettek�abátjátkaksaro�ba,késklefe�üdt.
Gavri�k�imentkak�unyhóból,k�örülnézett,késkbehúzta
magakutánkazkajtót.kElhatározta,khogykegykpercnyik�ése-
delemknél�ül,kazonnalkelmegykKözei-Malomba,kTyeren-
tyijkbátyjához.
Eztkmégka��orkelhatározta,kami�orkakbetegklázasan
félrebeszélt,késkak"bizottság"kszótkemlegette.kGavri�knem
tudtakpontosan,khogykmikazkakbizottság,kdekegyszer
régebbenkhallottakeztkakszótkTyerentyijtõlkis.
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20.kREGGEL
Ami�orkPetyakreggelkfelébredt,knagyonkcsodál�ozott,
hogykakvárosikszobábanktaláltakmagát,kaknyárkfolyamán
régkelfelejtettkbútoro�késktapétá�k�özött.
Akredõnyk�es�enykhasadé�ánkbelopódzóknapsugárkát-
szeltekakszobát.kAkporosklevegõtkminthakfentrõlklefelé
ferdénkfüstkszeltekvolnak�etté,kaprókporszeme�,kszálacs-
�á�,kpihé�kragyogta�kebbenkakfényeskcsí�ban,kforogta�,
táncolta�kaklevegõben,késkugyana��orkmozdulatlano�kis
volta�.kValóságoskragyogókfalatkal�otottkezkakfénysáv.
Mi�orkegyknagykõsziklégykrepültkrajtak�eresztül,kegykpil-
lanatrakminthak�igyulladtkvolna,kdekaklángkazonnalkel
iskaludt.
Ittknemkhallatszottkak�acsá�kgágogása,ksemkaktyú�o�
hisztéri�usk�ot�odácsolása,ksemkakpuly�á�kbutakfecse-
gése,ksemkakverebe�kfrisskcsiripelésekazkabla�kalattiksze-



derfakívbenkmeghajló,kvé�onykágain.
Egészenkmáskzajkvoltkoda�int,kmintkbentkakhûvöskla-
�ásban.
Azkebédlõbenkidõn�éntkhal�ankmegreccsente�kakbécsi
szé�e�.kAk�onyhábankmuzsi�áltkakmosogatótál,kamely-
benkakmeg-megpendülõkpohara�atkmosogattá�.kFelhang-
zottkapjána�k-kPetyakígyk�épzeltekelk-k"sza�állas"
hangja:kmélyebben,kvárosiasán,kidegenülkhangzott.kAkvil-
lanycsengõkhangjakbetöltöttekakfolyosót.kCsap�odtá�kaz
ajtó�at,kholkazkelõszobaajtót,kholkak�onyhaajtót,kdekPetya
mindigkfelismertekakhangkután,khogykmelyi�kajtótkcsap-
tá�kbe.
Közbenk�ívülrõl,kvalamelyi�kutcaikszobábólk-kigen,
aknéniébõl!k-kszünetknél�ülkhangzottkakházaló�késkutcai
áruso�kéne�lõkhangja.kEgymáskutánkjötte�kvendégszere-
pelnikazkudvarba,késkmindegyi�keléne�eltkegy-egykrövid
áriát.
-kSze-e-net!kSze-e-net!k-kéne�eltekvalahonnankmesz-
szirõlkegykoroszktenor,kminthakelmúltkboldogságát,kel-
szálltkszerencséjétka�artakvolnakmegsiratni.k-kSze-e-net!
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Ak�öszörûsk�omi�usánkmélykbasszuskhangjakfoglaltakel
akhelyét:
-kkKést,kollótk�öszörülni...kKé-é-st,ko-ol-lo-ót,kberet-
vát!...
Ak�öszörûskutánkmegjelentkakdrótos;kférfias,kbársonyos
baritonjakbetöltöttekazkudvart:
-kkDrótozni-föltözni...kkjavítani...kkkVödröt-lábost-fa-
ze�at!...
Beszaladtkazkudvarrakegykgyümölcsárusnõ;kúgyklátszi�,
nemktudottkéne�elni,kmertkfülsértõkhangon,kszóno�olva
�ínálgattakáruját:
-kkAlma,k�örte,kparadicsom!kAlma,k�örte,kparadicsom!
Egykszomorúkószereskvalamikrégik�upiékdallamárakéne-
�elte:
-kkÓcs�akholmi,kkköregkkholmi!kkÓszeresk...kkÓszeresk...
Végülkmeg�oronáztakeztkak�oncertetkegyk�intornás,
vadonatújkNyecsadakhangszerénkegykbûbájosknápolyi
daltkjátszott,kmajdkfelhangzottkegykutcaikéne�esnõ
hangja:
Szellõkaklombo�k�öztkfrissenk�él,
dalolkakbúskcsalogá-ány,
tegnapkmégknagy�endõtkviseltél,
makmárkse-e-lymetkviselszkcsupá-án.
Szólj,k�iskpacsirtám,kzengdkazkéne�ed,
csitítsdkelkbúskszí-í-ívemet...
-kkSze-e-net,ksze-e-net!k-kcsendültkfelkazkoroszktenor
rögtönkazután,khogykak�intornáskeltávozott.
Éskak�oncertkelölrõlk�ezdõdött.
Ugyana��orkazkutcárólkbehallatszottkak�ocsi�ere�e�
zörgése,kakhelyiérde�ûkvasútkza�atolásakéskegyk�atona-
bandakzenéje.
Ebbenkakfurcsakzajkegyvelegbenkegyszerrekcsa�kfelbú-
gottkegykszörnyenkismerõskhang,kaztánkvalamik�attant,
felhúzódott,késkegymáskutánknéhányszor,k�imért,kegy-
formakidõ�özö�ben,krugalmas,kcsengõkhangúkütése�khal-
latszotta�.
Mikkez?kkkDekkhiszkkkezkkkakkfalióra!kkkAzkkkakkhíreskkkfalióra,
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nyert,kmégkvõlegényk�orában.
HogykiskfelejthettekelkPetyakeztkazkórát?kAzkám,khát
perszekhogykezkakfalióra!kAzkórátk"ütötte"!kCsa�knemksi-
�erültkmegszámolnia,khogykhányat.kAnnyikbiztos,khogy
so�at:kvagyktízet,kvagyktizenegyet.
Istenem!kAknyaralóbankmindigkhétkóra�ork�elt...
Kiugrottkazkágyból,kgyorsanköltözött,kmegmosdottk-
akfürdõszobában!kÉskbementkazkebédlõbe,khunyorgatva
azkabla�onkbesütõknapfénytõl.
-kNemkszegykelledkmagad?!k-k�iáltottkrákaknéni,kfejét
csóválva,kdek�özbenkboldogankmosolygottkaknyaralásban
nagyraknõtt,knapbarnítottkuno�aöccsére.k-kTizenegy
óra.kNemk�öltöttün�kfel,kmegka�artu�knézni,khogykmed-
digkfogszkazkágybanklustál�odni,ktekfalusikhétalvó!kNo,
nemkbaj!kElfáradtálkazkutazástól.kÜljklekgyorsan!kTejjel
vagyktejknél�ülkiszodkakteát?kPohárbankvagykaktekcsé-
szédben?
Igazkis,khátkeztkiskelfelejtettekvolna?kAzkõkcsészéje!
Hiszkne�ikvoltk"sajátkcsészéje",knefelejcse��elkdíszített
porcelánkcsésze,krajtakaranybetûskfelirat:k"Petyána�k-
neveknapjára."kDunyátólk�aptakajándé�bakmégkakmúlt
évben.
Nikcsa�,kezkmegkittkakszamovár.kÜgyklátszi�,kerrõlkis
megfeled�ezett.kAkpereckiskottkmelegszi�kakszamovár
fülénkcsüngve,késkakfehérkfémbõlk�észült,k�örtekala�ú
cu�ortartókmegkakcu�orfogó.
Ittkpedigkegykzsinóronklógkakcsengõkgombja,kakfüggõ-
lámpakmellett...kMegkittkvankaklámpakis:kgömbkala�ú,
nagy,kfehérkellenzõvel!
Ésk�éremkszépen,kmikezkottkakpapak�ezében?kÓ,kpersze,
újság!kAzkigazatkmegvallvakteljesenkelfelejtette,khogyka
világonkújságo�kiskvanna�.kOdesszaikHíre�,k�iskfüstölgõ
mozdonykvankakvasútikmenetrendkéskfüstölgõkhajóka
hajó�kmenetrendjekfelett.kÉskegykhölgykfûzõbenkakhirde-
tése�k�özött.kOhók...kezkmegkak�épeskújság,kakVirány,ka
MeghittkSzó!kMilyenkso�kújságkésk�épesklapkgyûltkössze
aknyáron!
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EgyszóvalkPetyakolyankso�krégi-régikújdonságotklátott
magak�örül,khogykakszemekszintek�örbenkforgott.
Alighogykpir�adt,kPavli�k�iugrottkazkágyból,késkegé-
szenkjólkfeltaláltakmagátkazkúj-régikhelyzetben.kMárkrég
megittakaktejet,késkmostkKudlat�átkfogtakbekakhárom
szé�bõlkösszeállítottkhintóba.
Idõn�éntkvégigszaladtkakszobán,ktrombitáit,késksiet-
tettekak�épzeletbelikutaso�at.
Petyána�kerrõlkeszébekjutotta�kaktegnapikeseménye�,
éskszintekfelugrottkakhelyérõl.
-kkÓ,knéni�é!kTegnapkmégsemksi�erültkelmondanom!
Elksemktudjak�épzelni,kmennyikmindenktörténtkvelün�!
Mostkkkmindjártkkkelmondom,kkkcsa�kkkte,kkkPavli�,kkknekkkszólj
belek.k..
-kkMárktudom,kmindentktudo�.
Petyakettõlkegyk�issékelsápadt.
-kkAkposta�ocsitkisktudja?
-kkTudom,ktudom.
-kkAkhajótkis?
-kkAkhajótkis.
-kkAztkis,khogykugrottkbelekegyenesenkaktengerbe?
-kkMindentktudo�.



-kkKikmondtakel?
-kkVaszilijkPetrovics.
-kkÓ,kkpapa!kk-k�iáltottkfelkPetyakel�eseredetten,kkmi-
�özbenktoppantottkmind�étklábávalk-kKik�értktégedkar-
ra,khogykelmondd,kmi�orkénkjobbanktudomkelmondani,
mintkte!kLátod,kmostkne�emkmindentkelrontottál!
Petyakmajdnemksírvakfa�adt.kMégkaztkiskelfelejtette,
hogykõkmárknagyfiú,késkholnapkbeíratjá�kakgimnáziumba.
Nyafognik�ezdett:
-kkNéni�é,kénkelmondomkmégkegyszer,kso��alkérde�e-
sebbklesz,khakénkmondomkel.
Dekaknénine�khirtelenkelvörösödöttkazkarca,kszemétkel-
lepté�kak�önnye�,késk�ezétkhalánté�árakszorítva,kszen-
vedõkhangonkmondta:
-kkDehogy,kazkistenért,knemk�ell!kNemktudomkeztkmég
egyszerknyugodtankvégighallgatni.kHogyklehetkaz,khogy
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embere�,ka�i�k�ereszténye�ne�ktartjá�kmagu�at,kelég
gonoszo�kahhoz,khogykígyk�ínozzá�kegymást?...
Elfordult,késkegyk�iskcsip�éskzseb�endõvelkmegtörölte
azkorrát.
Petyakijedtenkpillantottkapjára.kApjaknagyonk�omo-
lyan,kmerevenkazkabla�raknézett.kPetyakúgyklátta,khogy
apjakszemébenkisk�önnykcsillog.
Nemkértettksemmitkazkegészbõl,kcsupánkazt,khogyka
tegnapiknapktörténetétkittkalighaksi�erülkelmesélnie.
Gyorsank�iittakakteát,késk�imentkazkudvarra,khogykmás
hallgatóságotk�eressenkmagána�.
Akházmesterkroppantkegy�edvûenkhallgattakvégigka
mesét,késkmegjegyezte:
-kIgen,kezkelégkegyszerûkdolog.kElõfordulkennélk�ü-
lönbkis.
Ezutánkmárkvalóbanknemkvoltk�ine�kelmondania.
NyuszjakKogan,kakboltoskfia,ka�ikugyanebbenkakházban
la�ott,kminthakcsa�kazértktettekvolna,khogykPetyátkbosz-
szantsa,kelutazottkmeglátogatnikaknagybácsijátkakKujal-
nyic�ij-öbölhöz.kVologyakDibsz�ijkvalahovákel�öltözött.
Máso�kkpedigkkkmégkkknemkkjötte�kkkvisszakkkakknyaralásból.
Gavri�kmegüzentekDunyával,khogykmakbejön,kdekmég
mindigknemkjött.kNe�ikjókvolnakelmondani!kElk�ellene
mennikGavri�hozkaktengerpartra.
Petyána�knemkvoltkszabadkegyedülk�imenniekaktenger-
partra,kdekak�ísértésktúlságosankerõskvolt.
Zsebrekvágtak�ezét,kegy�edvûenkide-odaklépegetettkaz
abla�kalatt,kaztánkugyanolyankegy�edvûk�éppel,khogy
gyanútknek�eltsen,k�imentkazkutcára,kegyk�iskideigkakház
elõttksétált,kazutánkbefordultkaksar�on,késkfutásna�keredt
aktengerkfelé.
Dekanna�kazkutcána�kak�özepektáján,kaholkakmelegkten-
gerikfürdõkvan,kmajdnemkne�iszaladtkegykmezítlábaskfiú-
na�.kValahonnankismerõsk...kKikez?
DekhiszkezkmagakGavri�!...
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21.k"BECSÜLETSZAVAMRA!..."
-kkGavri�!
-kkPetya!
Ekcsodál�ozástkéskörömetk�ifejezõk�étkfel�iáltássalktu-
lajdon�éppenkbekiskfejezõdöttkak�étkjókbarátktalál�ozásá-
na�kelsõkrésze.
Ak�étkgyere�knemkölei�ezettkössze,knemkszorongatta



egymásk�ezét,knemknézegetettkegymáskszemébe,kamint
eztk�étklányk�étségtelenülkmegtettekvolna.
Nemkérde�lõdte�kegymáskegészségekfelõl,knemkfejez-
té�k�ikhangosankörömü�et,knemksürögte�-forogta�.
Ügykvisel�edte�,kahogykakFe�ete-tengerkpartjánknevel-
�edettkférfia�hozkilli�:kmiutánkérzései�etk�étkrövidkfel-
�iáltássalk�ifejezté�,kazonnalkrátérte�kaktárgyra,kmintha
csa�ktegnapkválta�kvolnakel.
-kkHovákmész?
-kkAktengerpartra.
-kkHátkte?
-kkKözei-Malomba,kakbátyámhoz.
-kkMine�?
-kkKell.kEljössz?
-kkKözei-Malomba?
-kkMiértkne?
Közei-Malomk.k..
PetyakmégksohasemkvoltkakKözei-Malomban.kDekazt
tudta,khogykszörnyenkmesszekvan,kvalaholk"azkistenkháta
mögött".kKözei-MalomkPetyak�épzeletébenkazközvegye�
éskárvá�kszomorúkországakvolt.kKözei-Malomklétezését
mindigkvalamikszerencsétlenségknyomábankfedezté�kfel.
AkKözei-Malomkfogalmátkleggya�rabbankvala�ine�
idõkelõttikhalálak�ísérte.kAztkmondtá�:k"Hallotta-e,
milyenkszomorúkesetktörtént?kAnzseli�akIvanovnána�kvá-
ratlanulkelhunytkakférje,késkittkhagytakõtkegyk�ope�knél-
�ül.kAkMarazlijevakutcábólkát�öltözte�kakKözei-Ma-
lomba."
Onnankpedigknemkvoltkvisszatérés.kHakonnankvala�i
mégiskvisszatért,kazkmárkszinteksajátkmagána�kazkárnyé�a
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volt,kdekígyksemkjöttkvisszakhosszúkidõrek-kegy-�étkórára,
nemktöbbre.
Beszélté�:k"TegnapkakKözei-Malombólkeljöttkhozzán�
Anzseli�akIvanovna,ka�ine�khirtelenkelhunytkakférje,kott
ültknálun�kegykórát,knemktöbbet.kNehézkfelismerni.
Olyan,kmintkazkárnyé�k..."
Egykal�alommal,kmi�orkPetyakelmentkapjávalkegykhir-
telenkelhunytktanítóktemetésére,kottk�ülönös,kijesztõksza-
va�atkhallott,kamelye�etkakpapkak�oporsókfölöttkmondott
elk-kazk"igaza�kla�helyérõl,kaholkmindkmegnyugszana�",
vagykvalamikehhezkhasonlót.
Kétségtelen,khogykazk"igaza�kla�helye"kvalóbanknem
más,kmintkakKözei-Malom,kaholkazutánkvalahogyankbé�é-
benk"megnyugszana�"kazkelhunytkro�onai.
Petyakélén�enkmagakelék�épzeltekaztkakszomorúkla�ó-
helyet,kaholkszámtalankszélmalomkvan:keze�k�özött
"nyugszana�"kmegkbé�ébenkakfe�etek�endõsközvegye�
árnyé�aikéskakfoltozottkruhájúkárvá�.
Magátólkértetõdi�,khogykengedélyknél�ülkelmennika
Közei-Malombak-kszörnyûkcsele�edetkvolt.kEzkbizonykso�-
�alknagyobbkbûn,kmintkazkélés�amrábakbesurrannikle�-
várért,kbefõttért,kvagyka�árkegykdöglöttkpat�ánytkhaza-
vinni.kEzkmárkigazikbûntett.kÉskbárkPetyakszörnyenksze-
retettkvolnakelmennikGavri��alkakbánatoskmalmo�kcso-
dálatoskországába,késksajátkszemévelkmeglátnikazközve-
gye�kárnyé�ait,kmégsemkmertekmagátkegyszerrekelhatá-
rozni.
Legalábbktízkpercigkgyötörtekskfurdaltakaklel�iismeret.
Ingadozott.



Melleslegkmegjegyezve,kezkegyáltalánknemkzavartakab-
ban,khogykGavri�koldalánkvidámanklép�edjenkakvároson
�eresztül,késkazkizgalomtólkelfulladvakmeséljekútik�aland-
jait.
Ûgyhogykmi�orkaklel�iismeretekellenikszörnyûk�üz-
delembenkmégiscsa�kPetyakaratottkgyõzelmet,késklel�i-
ismeretétkvéglegesenklegyõzte,k�iderült,khogykak�étkfiú
márkmeglehetõsenkmesszekjár.
Akjókmodorkéskazkillemszabályo�kelõírtá�kakfe�ete-
136
tenger-partikfiú�na�,khogykakvilágonkmindentkminélkegy-
�edvûbben,k�özömbösenkfogadjana�.
Petyakelbeszélésekazonbankmindenkvára�ozáskellenére
óriásikhatássalkvoltkGavri�ra.kGavri�kegyetlenegyszer
semk�öpöttklenézõenkakvállánk�eresztül,késkegyetlenegy-
szerksemkmondta:k"Mesebeszéd!"
Petyakúgyklátta,khogykGavri�kegyk�icsitkmegkiskijedt.
Eztkazonbankelbeszélõtehetségéne�ktudtakbe.kKivörösö-
dött,késkúgyk�iabált,khogykazkutcakvisszhangzóit,kami�or
akvere�edéskszörnyûkrészleteitkmesélte:
-kkErrekazkú-úgykakpofájábakvágottkakszögeskdesz�ával!
Becsületszavamrakmondom!kErrekazkú-úgykordított,khogy
azkkkegészkkkTurgenyevkkkhallotta:kkk"Állj,kkká-állj!"kkkSzemen
�öphetsz,khakhazudo�!kA��orkezkmegkú-úgykfelugrottka
�orlátra,késkúgykbeleugrottkaktengerbek-kzumm!k-,khogy
akvízkegészkaknegyedi�kemeletigkfelspriccelt,kolyankma-
gasra,ksüllyedje�kel,khaknemkigaz!...
Petyakúgykhadonászottkak�ezével,kska��orá�atkugrott,
hogykfelborítottkegykzöldséges�osaratkazkegyi�kbódé
elõtt.kígykakfiú�k�énytelene�kvolta�knyelvü�etklógatva,
lihegvek�étkutcasar�otkszaladnikakbódékharagoskgazdája
elõl.
-kkEzkmelyi�kvolt?k-k�érdeztekGavri�.k-kAz,kamelyi�-
ne�khorgonykvankak�ezén?
-kkHátkpersze!kVilágos!k-kordítottakizgatottankPetya,
mi�özbenkmégkmindigklihegettkakfutástól.
-kkAkhorgonykittkvan,kezenkakhelyen?
-kkPersze,khátktekhonnanktudod?
-kkTalánknemkláttamkmégkmatrózt?k-kmormogtakGav-
ri�,késk�öpöttkegyet,kpontosankúgy,kmintkakfelnõtte�.
Petyakirigy�edvekte�intettkbarátjára,késkszinténk�öpött.
Dekak�öpésknemksi�erültkolyankszépenkéskelegánsan.
Ahelyett,khogykmesszirekrepültkvolna,kPetyaktérdére
csöppent,késk�énytelenkvoltkazkingekujjávalkletörölni.
Errekismételtenkelhatározta,khogykmegtanulkjobban
�öpni;késkegészkútonkolyankszorgalmasankgya�oroltakma-
gátkak�öp�ödésben,khogykmásnaprakfölrepedezettkazkaj�a,
éskfájt,kami�orkdinnyétkevett.
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-kkÉskazonk-k�érdeztekGavri�k-kszandálkvoltkmegkszem-
üveg?
.kkk-kIgen,kszemüveg.
-kkJólkvan.
-kkHátktekhonnanktudod?
-kkTalánknemkláttamkmégkdete�tívet?
Petya,kalighogykbefejeztekaktörténetet,kgyorsankmeg-
nedvesítettekaj�át,késkazonnalkhozzáfogott,khogykelmondja
mégkegyszerkelölrõl.
Nehézkel�épzelni,khogykmitkszenvedettke�özbenkGav-
ri�.kMertkazzalkszemben,kamitkõktudott,kPetyak�alandjai



egyklyu�askgarastksemkérte�.kHakcsa�kegyetlenkszótkis
szólhatnakarról,khogykezkaktito�zatoskmatrózkmostkazkõ
�unyhóju�bankvan,kPetyána�kmindjártktátvakmaradnaka
szája.
Dek�énytelenkvoltkhallgatni,késkvégighallgatnikmásod-
szorkiskPetyakfecsegését.kEzkmárk�ibírhatatlankvolt.
Talánkmégiskmondhatnakvalamit?kCsa�képpenkegyet-
lenkszócs�át.kNem,knem,ksemmikesetre!kPetyakbizonyosan
elfecsegné.kHátkhakbecsületszavátkvenné?kNem,knem,kúgy
iskeljárkakszája.kHátkhakmeges�etnékakfeszületre?kIgen,kha
meges�üszi�kakfeszületre,ka��orktalánknemkfecsegik�i...
EgyszóvalkGavri�otk�étsége�kgyötörté�.
Rettenetesenkvisz�etettkaknyelve.kIdõn�éntk�énytelen
voltkujjávalkleszorítanikaj�ait,khogyknek�ezdjenkelkbe-
szélni.
Dekezksemksegített.kMindkjobbankéskjobbankszerette
volnakelmondanikaktit�ot.kPetyakpedigke�özbenknagy
lel�esedésselkmeséltktovább,kszemléltetõenkbemutatta,
hogykmentkakposta�ocsi,khogyankugrottk�ikakszõlõbõlkaz
akszörnyûkmatróz,késkhogyanktámadtakmegkak�ocsit,kmire
õkrá�iáltott,kskerrekazkbebújtkakpadkalá.
Ezkmárktúlságosankso�kvolt.kGavri�knemkbírtaktovább.
-kkAddklegszentebbkbecsületszavadat,khogyksen�ine�
semkmondodkel!
-kkLegszentebbkbecsületszavamrakfogadomk-kmondta
Petyakgyorsan,kszemhunyorításknél�ül.
-kkEs�üdjkmeg!
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-kkIstenkbizony,kistenkengemkúgyksegéljen!kNa,kmikaz?
-kkValamitkmondo�kne�ed.
-kkMit?
-kkDeknemkmondodkmegksen�ine�?
-kkNektudja�kelmozdulnikerrõlkakhelyrõl,khakegykszót
iskszólo�!
-kkEs�üdjkmegkakboldogságodra!
-kkNeklegye�kazkéletbenkboldog!k-kmondtak�észségesen
Petya,késkak�íváncsiságkmárkszörnyenkfurdaltakoldalát.
Aknagyobbkbizalomk�edvéértkmégkhozzátette:
-kkFolyjonk�ikakszemem,khakelmondom!kNo?
Gavri�kegykideigknémánkhallgatott,kszipogott,késk�öz-
benknagyo�atk�öpött.kMégkmindigk�üzdöttkakcsábításkel-
len.kDekakcsábításkgyõzedelmes�edett.
-kkPetyak-kszóltkvégrekk-,kkes�üdjkkkmegkakfeszületre!
Petya,ka�ikmárkégettkaktürelmetlenségtõl,khogykmennél
hamarábbkmeghalljakaktit�ot,k�örülnézett,khogykholkta-
lálhatnakegyk�eresztet.
Ak�étkfiúke��orképpenkakrégik�eresztényktemetõkelõtt
mentkel.kAktemetõkfehérrekmeszeltkfalakmenténk�oszorú�
fe�üdte�,késksír�õáruso�khelyez�edte�kel,kbentrõlköreg
a�ácfá�k�oronáikéskbánatoskangyalo�kmárványszobrai
látszotta�.
(SzóvalkakKözei-Malomkvalóbankszoroskszomszédság-
bankvankakhalállal,khakazkodakvezetõkútkaktemetõkmellett
viszkel!)
Azka�áco�késkazkangyalo�kmögöttkaktemetõk�ápolná-
jána�k�é�rekfestettk�upolájakemel�edett.
Petyakõszinténkmeges�üdöttkak�ápolnátkdíszítõ,kláncos
aranyk�eresztre,késkmeggyõzõdésselkfogadta:
-kkAkszentk�eresztrekes�üszöm,khogyknemkszólo�kegy
szótksem!kNa,kmonddkmegk...



-kkFigyelj,kPetyak.k.k.
Gavri�kazkaj�átkharapdálta,kmajdkak�ezébekharapott.
Szemébenkmegjelentkegyk�önnycsepp.
-kkIdekfigyelj,kPetya.k.k.kEs�üdjkaknagykes�üvel:kegyél
földet!
Petyakóvatosank�örülnézett,kakfalkmellettktisztakföldet
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látott.kKörmévelkfelmar�oltkegykcsipetnyit,k�idugtakned-
ves,kvirsliszínûkrózsásknyelvét,késkföldetkhintettkrá.kAztán
�érdõkte�intettelkfordultkbarátjához.
-kEdd!k-kmondottakmogorvánkGavri�.
Petyakösszevontakszemöldö�ét,késkgondosankrágnik�ezd-
tekakföldet.kEbbenkakpillanatbankazkútonkvelü�kszemben
furcsa,kzörgõkzajtkhallotta�.
Azkõrszázadk�étkfe�etekvállpántosk�atonájakfeltûzött
szuronnyalk�ísértkegykmegbilincseltkembert.kEgykharma-
di�k�atonaklép�edettkmögöttü�,koldalánkrevolverkvolt,ka
hónakalattkpedigkegykmárványpapírk�ötésû,kvastagk�ézbe-
sítõ�önyvetkszorongatott.kAkfogolyksap�átkésk�atona�ö-
penytkviselt,kamelykalólk�ilátszottkszür�ekvászonkalsó-
nadrágja;klehajtottkfejjelkment.
Aklábárakszorulókbilincsknemklátszott,kcsa�ktompán
csörgöttkazkalsónadrágkalatt,kdekak�ezénklevõkbilincsrõl
hosszúkláncklógottklekelöl,késkhal�an,kzörögvekverdesteka
fogolyktérdeit.
Akfogolykidõn�éntkfelemeltekakláncot,kolyankmozdulat-
tal,kmintkahogykegykpapkfelemelikreverendáját,kami�or
valamiktócsánka�ark�eresztüllépni.kSzür�e,kborotvált
arca,knagyonk�atonásk�épekvolt,kvagyktalánkmégkin�ább
valamikmatrózrakhasonlított.
Látszottkrajta,khogyknagyonkszegyellikmagát:kfényes
nappalkígykmegbilincselvekmennikazkutcak�özepén.kIgye-
�ezettksehováksemknézni.
Ügyklátszott,khogykak�atoná�kiskszégyelli�kmagu�at,
dekõ�knemklefeléknézte�,khanemkharagosankmeresztetté�
szemü�etkaklevegõbe,karrakszámítva,khogykígyknemktalál-
�ozi�kpillantásu�kakszembejövõkjáró�elõ�ével.
Ak�étkgyere�kmegállt,késktátottkszájjalkbámultakak�a-
toná�kfélrecsapottksap�áját,kak�é�krevolverzsinórtkéska
fényeskfehérkszuronyo�at,kmelye�ne�khegyekva�ítóan
ragyogottkaknapfényben.
-kMenjete�ktovább,knekálljato�kmeg!k-kmondtakhara-
gosankak�önyvetkvivõk�atona,kanél�ül,khogykránézett
volnakak�étkgyere�re.k-kTiloskbámész�odni..,
Akfoglyotkelvitté�.
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Petyakmegtöröltekszájátkazkingekujjával,késkmegszólalt:
-kkNo?
-kkMikaz?
-kkMostkmonddkmeg!
Gavri�kváratlanulkdühöskpillantástkvetettkbarátjára,kés
fügétkmutatottkne�i.kFügétkmutatók�ezétkPetyakorrakalá
nyomta.
-kkNe!kEddkmeg!
Petyaknemkhittksajátkszeméne�.kSzájakmár-márksírásra
görbült.
-kkDekhiszkmeges�üdtem!kMégkföldetkiskettem!k-kszó-
laltkmegkmajdnemksírva.
Gavri�kszemekravaszk�egyetlenséggelkcsillogott,klegug-
golt,kel�ezdettkpörögni,kmintkakcsiga,késkfülsértõkhangon



éne�elte:
Nagykszamár!
Mégiskis�olábakjár!
Ügyk�ellett,
�áposztábakhúsk�ellett!
Petyakmegértette,khogykbeugrott:kGavri�na�ksemmi-
félektit�aknemkvolt,kcsa�k�ika�artakõtknevetni,kmiutánkfel-
csigáztak�íváncsiságát,kbecsületszavátkvette,kmindenfé-
lérekmeges�ette,késkmégkföldetkisketetettkvele.kEzkpersze
sértés,kdeknemkszámít.
Leg�özelebbkmajdkõkugratjakbekGavri�ot,kdekúgy,khogy
megemlegeti,kamígkél.kMeglátju�,k�iknevetkutoljára!
-kkJólkvan,ktekaljas,keztkmégkvissza�apod!k-kmondta
méltóságteljesen,késkak�étkjókbarátktovábbkfolytattakútját,
minthakmiksemktörténtkvolna.
CsupánkGavri�kálltkmegkidõn�ént,késklátszólagkminden
o�knél�ülkvadkindiánktáncotkjártkmeztelenklábaival,kmi-
�özbenkcsúfkondároskhangonkéne�elte:
Nagykszamár!
Mégiskis�olábakjár!
Ügyk�ellett,
�áposztábakhúsk�ellett!
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22.kKÖZEL-MALOM
Jó�edvûenkbandu�olta�.kEzkak�iránduláskvalóbankna-
gyonkérde�esne�kígér�ezett.
Petyaknemkisksejtette,khogykakvároskilyenknagy.kAz
ismeretlenkutcá�kmindkszegényesebbe�klette�.kIdõn�ént
egy-egyküzletrekbu��anta�,kaholkazkárukazkajtókelé,k�öz-
vetlenülkakjárdárakvoltkra�va.kAzka�ácfá�kalatt,kakjárdán
olcsókvaságya�kállta�kcsí�oskmatraco��al,k�onyhaszé�e�,
nagy,kvöröskpárná�,kciro�seprû�,klapáto�késkegyébkhol-
mi�.kMindenbõlkso�kvolt,késkmindeze�kaktárgya�,khakúja�
is,kdekrend�ívülkszegényese�kvolta�.kValószínûlegknagyon
olcsókholmiklehetett.
Aktemetõkutánktûzifatelepe�hezkérte�.kAktelepe�rõl
csodálatosank�ellemes,klangyos,k�isséksavany�ásktölgyfa-
szagkáradt.
Azutánknagykta�armányra�tára�k�övet�ezte�,kahol
nagykmennyiségûkzab,kszénakéskegyébkta�armánykvolt
felhalmozva.kAkra�tára�kelõttkóriási,kláncoskmázsáló-
mérlege�kmellettkolyankhatalmasksúlyo�kheverte�,kmint
amilyene�etkakcir�uszbankszo�ta�kemelgetni.
Majdkismétkfatelepe�k�övet�ezte�,krengetegkdesz�ával.
Ittkiskakfûrészeltkfakmelegkillatakérzõdött.kDekmivelkezkfe-
nyõfakvolt,kakteleprõlknemksavany�áskszagot,khanemkszá-
razkgyantaillatotkhozottkakszél.
Azkemberne�ka�aratlanulkiskszemébekötlött,khogykmen-
nélk�özelebbkérte�kakKözei-Malomhoz,kaktájkmindksivá-
rabb,kcsúnyábbklett.
Hováklette�kazkelegánsk"ásványvizetkésklimonádét"
árusítóküzlete�,kamelye�k�ira�atábankezernyik�ülönbözõ
színûklimonádé,kszirupkéskásványvízküvegekcsillogott?
Ké�kcégéresk�ifõzése�késk�is�ocsmá�kváltottá�kfelkeze-
�et,késkhakaknyitottkajtó�onk�eresztülkvala�ikbe�u��an-
tott,kfõzelé�félé�hezkhasonló,ktar�akvirágo��alkdíszített,
fehér,ktojásdadkcserépbögré�etklátottkazkasztalo�on.
Akszénávalkéskta�armánnyalkbeszemetelt,kgidres-gödrös
útonksze�ere�kzörögte�kazkelegánskfiá�ero�khelyett.
Akvárosna�kebbenkakrészébenkazonbankso��alktöb"bkér-
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té�eskholmitklehetettktalálni,kmintkakjólkismertkhelye�en.
Azkútkporábankholkitt,kholkottkvillantkfelkegykpat�ókvagy
csavar,kesetlegkcigarettadoboz.
Ak�étkfiúkilyen�orkversenytkfutva,kegymástklö�dösve
rohant,kmi�özbenkfülsi�etítõénkordítozta�:
-kkEnyém!kÉnkláttamkmegkelõbb!
Vagykpedig:
-kkKözös!
Éska�ikelõbbk�iáltott,kaktaláltktárgykanna�klettkszent
ésksérthetetlenktulajdona,kvagykpedigkmegosztozta�krajta.
Olyankso�kmindentktalálta�,khogykvégülkmárknemkis
szedté�kfel,khakmeglátta�kvalamit,k�ivévektermészetesen
akcigarettadobozo�at.
Akcigarettadobozo�kfedelekak"�artonjáté�hoz"k�el-
lett.kMindenkegyeskcigarettadobozna�kakrajtaklevõk�ép-
tõlkfüggõ,kmeghatározottkérté�ekvolt.kEgykemberikala�
ötkpontotkszámított,kállatkegyet,kházkötvenet.kMinden
odesszaikgyere�kzsebébenkegészkcsomókilyenk�épe��el
díszítettkcigarettadoboz-fedeletklehetettktalálni.
Játszotta�kugyankezüst-késkszíneskpapíro�bakis,kame-
lye�bekakcu�or�átkcsomagoljá�,kdekfõlegkaklányo�késkaz
ötkévenkaluli,kegészk�iskfiú�.
Gavri�késkPetyaktermészetesenkmárkréges-régenkmeg-
vetetté�keze�etkakszíneskpapíro�at,késkcsa�iskcigaretta-
doboz-fedele�bekjátszotta�.
Aktengerpartk�örnyé�én,kmiért,kmiértknem,k�izárólag
CigánylánykéskFecs�ekcigarettá�atkszívta�.
Megoldhatatlanktalány,khogykmikélvezetetktalálta�ka
tengerpartikdohányzó�keze�benkakcigarettá�ban.kUndo-
rító,kvaca�kcigarettá�!
Azkegyi�enkegykfe�etekszemûkcigánylányk�épekragyo-
gott,kfüstölgõkcigarettávalkpiroskszájábankéskpiroskrózsá-
valkakhajában.kAkCigánylánykmindösszekötkpontotkért,
éskaztkisknehezenkadtá�kmeg,kmertkakcigánylánykala�ja
csa�kderé�igklátszott.
Akmási�kdobozonkháromkszánalmaskfecs�emadárkvolt.
Ezkmégk�evesebbetkért:kmindösszekháromkpontot.
Volta�kfurcsakembere�,ka�i�kZephirtkszívta�.kEnne�
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dobozánksemmifélek�épknemkvolt,kcsupánkakfelirat,kúgy-
hogykeztkakdoboztkakjáté�bankegyáltalánkelksemkfogadtá�.
Éskvalóbankfurcsa,khogyképpenkeze�kakcigarettá�kvolta�
aklegdrágábba�kaktrafi�ban.
Nagyonkostobána�k�ellklennikahhoz,khogykvala�ikilyen
vaca�otkvásároljon.kAkfiú�kmegvetõenk�öpte�kegyet,kha
egy-egykZephir-dobozk�erültkaklábu�kelé.
PetyakéskGavri�kégte�kaktürelmetlenségtõl,khogykmi-
elõbbknagyo�klegyene�,késkõ�kiskdohányozhassana�.kPer-
szeknemkleszne�kostobá�,k�izárólagkcsa�kKereskciga-
rettátkfogna�kszívni.kEzkvalóbank�iválókcigarettaklehet,
mertkakdobozánkegészktáj�épkvan:kegyktengerpartikváros-
�a,k�i�ötõkéskszámtalankhajó.
Akjáté�k�omolyksza�értõiksemktudtá�kpontosan,khogy
mennyiklehetkegykKereskigazikára,kmivelknemktudta�
megegyeznikakhajó�kérté�elésében.kMindenesetreka
Keresetkazkutcaiktõzsdénk�ere�enkötszázbakszámítot-
tá�.
Ak�étkfiúna�krend�ívülknagykszerencséjekvolt.kAzt
gondolhattakvolnakazkember,khogykenne�kak�örnyé�ne�



akdohányzóikelhatároztá�,khogykgazdaggákteszi�kPetyát
éskGavri�ot:kittk�izárólagkcsa�kKeresetkszívta�.
Ak�étkfiúkaligkgyõztekfelszednikazkérté�eskdobozo�at.
Eleinteknemkhitte�kaksajátkszemü�ne�.kOlyankvoltkez,
mintkegykszépkálom,kami�orkazkemberkcsa�kmegy,kmegy
azkúton,késklépten-nyomonkpénztktalál.
Hamarosankmindenkzsebü�kmegtelt.kOlyankgazdago�
lette�,khogykmárknemkiskörülte�kgazdagságu�na�.kMeg-
csömörlötte�ktõle.
Egykmagaskgyárfalktövében,kamelyrekolyankhatalmas
betû��elkvoltkfelírvakakgyárkneve,khogyk�özelrõlkelksem
lehetettkolvasni,kak�étkfiúkjátszanik�ezdettkakdobozfede-
le��el:kaklevegõbekdobtá�kazkegészkcsomót,késkfigyelté�,
hogykmelyi�kfelérekesi�kle.
Akjáté�kazonbankmindenkszenvedélyknél�ülkfolyt.kTúl-
ságosankso�kdobozfedelekvoltkmind�ettõjü�ne�.kNemksaj-
náltá�kakveszteséget,kígykviszontknemkvoltkélvezetkakjá-
té�.
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10kk1171
Akvároskvégtelenülkhosszúkvolt,kaktájkmindenkpercben
változott.kKezdetbenkaktemetõ,kakbörtönkhangulatakjelle-
mezte.kAztánk"üzleti"késkegybenk"�ocsmai"kjellegekvolt.
Végülkakgyárnegyedk�övet�ezett.
Ak�örnyé�kakvároskosztatlankuralmakalattkállt.kÕrhá-
za�,kszemaforo�,kra�tára�kmellettkhaladta�kel.kMajdkhir-
telenk�ettévágtakazkutatkegykcsí�oskvasútiksorompó,kame-
lyetképpkazkorru�kelõttkeresztette�kle.
Azkõrházbólk�iskzöldkzászlóvalk�ijöttkakváltóõr.kFütty
hallatszott.kAkfá�kmögülkhófehérkgõzfelhõkcsapódottkfel,
éskakszintekmegbabonázottankbámulók�étkfiúkszemekelõtt
szer�ocsijaivalkegyüttkeltolatottkegykvalódiknagykmoz-
dony.
Micsodaklátványosság!kMárkcsupánkenne�kak�edvéért
érdemeskvoltkengedélyknél�ülkelmennikhazulról.
Micsodakboszor�ányoskgyorsasággalkcsattogta�kakdu-
gattyú�;kcsa�kúgykcsengett-bongottkaksínpár,kakszédítõ
sebesenkforgók�ere�e�etksûrû,kdekmégiskcsa�nemkátlát-
szókgõzfelhõkbur�oltakbe.
Azkelbûvöltklel�etkõrültséggelkhatároskrohamkszálljka
meg,kakgépkemberfeletti,kellenállhatatlankmozgásakmagá-
valksodorja,khiábakigye�szi�kszembeszállnikakcsábítással
aktest,khiábakmeredk�õvékakrémülettõl.kAk�ere�e�kalákro-
hanókléle�kilyen�orkegykszempillantásrakfa�épnélkhagy-
jakakgyávaktestet.
Ak�étkfiúksápadtkarccal,kragyogókszemmel,kö�ölbekszo-
rítottk�ézzel,kszétterpesztettklábbalkbámultakakcsodálatos
látványt.kHaju�kazkégne�kmeredt.kÓ,kmilyenkszörnyû
volt,késkmégiskmilyenkgyönyörûszép!
Igaz,kGavri�kmárkismertekeztkazkérzést,kdekPetyakmost
talál�ozottkvelekelõször.kÉszreksemkvettekmindjárt,khogy
akmozdonykováliskabla�ánkmozdonyvezetõkhelyettkegy
�atonaknézegetk�ifelé,késkakszer�ocsinkegykmási�k�atona
állkfegyveresen.
Alighogykeltûntkakmozdonykakfordulóban,kak�étkfiúka
síne�rekvetettekmagát,késkfülü�etkakmeleg,kfényes,kfehér-
rekcsiszoltkfémrekszorítottá�,kamelykúgykdübörgött,kmint
egykrezesbanda.
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Bizonykmegérte,khogykengedélyknél�ülkmegszö�jön



otthonról,késkhakvisszamegy,kbármilyenkbüntetéstk�ap-
jonkis,kazkazkélvezet,khogykaksínrekszoríthattakfülétk-
mindenértk�árpótolta.kÉskaksínenképpenka��or,kabbanka
pillanatbankmentkvégigkegykvalódikmozdony.
-kkMiértkvank�atonakakgépészkhelyén?k-k�érdeztekPe-
tya,kami�orkmegelégelté�kaksíne�kzajána�khallgatását,kés
ak�avicsbólknéhánykszemetkzsebrektéve,kszótlanulkto-
vábbindulta�.
-kkÜgykkklátszi�,kkkakkvasutaso�kkkmegintkkksztráj�olna�kk-
válaszoltak�elletlenülkGavri�.
-kkMikaz,khogyksztráj�olna�?
-kkSztráj�olna�kaztkjelenti,khogyksztráj�olna�k-k�o-
morodottkelkmégkjobbankGavri�.k-kkNemkmenne�kdol-
gozni.kIlyen�orkelõfordul,khogyk�atoná�kvezeti�khelyet-
tü�kakvonatot.
-kkHátkak�atoná�knemksztráj�olna�?
-kkKatoná�knemksztráj�olhatna�.kNincskjogu�khozzá.
Õ�etkazkilyesmiértkk-kohó!kkk-kbedughatjá�kakbüntetõ-
századba.kNagyonkegyszerûkakdolog.
-kkKülönbenkõ�kisksztráj�olnána�?
-kkDekmennyire!
-kkTyerentyijkbátyádkisksztráj�ol?
-kkMi�orkhogyk...
-kkMiértksztráj�ol?
-kkAzértkmert.kNekzavardkakfejemet.kNézzkin�ábbkoda:
"Odessza-Teherpályaudvar".kOttkmögöttekmegkakKözei-
Malom.
Petyakhiábaknyújtogattaknya�át,késkhiábakmeresztgette
szemeit.kSeholksemmifélekmalomknemkvoltkakláthatáron:
sekszélmalom,ksekvízimalom.
Csa�kazk"Odessza-Teherpályaudvar"ksárgakléc�eríté-
sét,kszivattyúját,kpiroskvagono�at,kvörös�ereszteskegész-
ségügyikéskponyvávalkleta�artkteher�ocsi�at,kõgyelgõkõrö-
�etklátott...
-kkHolkvankakmalom?kHol?
-kkOttkvan,kni,kakvagonjavítókmûhelykmögött,ktekpu-
pá�!
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Petyakelhallgatott.kAttólktartottkugyanis,khogykGavri�
megintk"beugratja".
Olyankszorgalmasankforgattakfejétkmindenkirányban,
hogykgallérjakfeldörzsöltekaknya�át,kdekmalmotknemklá-
tottksehol.
Furcsa.
Gavri�ke�özbenkegyáltalánknemkcsodál�ozottkazon,
hogyknincskmalom.kFürgénklép�edettkak�es�enykösvé-
nyenkegykhosszú,kfüstöskfalkmellett,küvegtáblá�knél�ül
ásítozókóriási,kvasrácsoskabla�o�kalatt.
Petya,ka�]kmárkmeglehetõsenkelfáradt,kcsoszogóklép-
te��elkbandu�oltkmögöttekakfüstöskésk�ormoskfûben.
Idõn�éntkegykrozsdáskvasdarab,ktöröttkrugó,kvasforgács
csi�ordultkmegktalpakalatt,kamitkvalószínûlegkazkabla�on
dobta�k�i.
Gavri�klábujjhegyrekállt,késkbenézettkazkegyi�kabla-
�on.
-kkOdaknézz,kPetya,kezkakvagonjavítókmûhely.kTyeren-
tyijkiskittkdolgozi�.kNemkláttadkeztkmégksoha?kGyerekide!
Petyakszinténklábujjhegyrekálltkbarátjakmellé,késkbe-
nézettkegyktöröttkabla�on.



Azkóriásikmûhelyteremkhomályábankszéleskszíja�klóg-
ta�klekfentrõl,kmindenfelékunalmask�ere�eskvasholmi�
állta�.kMindenkbekvoltkszórvakvasforgáccsal.kAkporoskab-
la�üvegenkbesugárzóknapfényksápadtk�oc�á�atkrajzoltkaz
egyenetlenkpadlóra.
Éskebbenkazkóriási,kfurcsa,k�ülönöskterembenkegyetlen
élõkléle�ksemkvolt.
Néma,k�ülönöskcsöndkural�odottkbent,kúgyhogykPetya
megijedt,késkaligkhallhatóanksuttogta:
-kkNincskbentksen�i!...
Gavri�kszinténksuttogva,ktalánkmégkhal�abban,kcsupán
azkaj�átkmozgatvakválaszolt:
-kkValószínûlegkmegintksztráj�olna�.
-kkHé,kmitkcsinálto�kazkabla�kalatt?!k-khallatszottkvá-
ratlanulkegykdurvakhangkakfiú�kmögött.
Összerezzente�késkhátranézte�.kEgyk�atonakálltkmel-
lettü�,k�ezébenkfegyverrel.kOlyank�özelkálltkhozzáju�,
148
hogykPetyaktisztánkéreztekak�atonakfurcsak�áposztaleves-
ésksuvi�szszagát.
Akvilágossárgakbõrkpatrontás�á�,knyilvánktelekélesktöl-
ténnyel,kfenyegetõenkágas�odta�kakfiú�korrakelõtt.kAk�a-
tonakolyankóriásna�ktûnt,khogykak�öpenyénklevõk�étksor
rézgombkvalaholkfenn,kszédítõkmagasságban,kszintekaz
égbenkvégzõdött.
"Elvesztem!"k-kgondoltakrémültenkPetya,késkúgy
érezte,khogykmindjártkvalamikszégyenletesk�ellemetlen-
ségkfogkvelektörténni,kugyanaz,kamikrendszerintkazkegész
�iskgyere�e��elkfordulkelõ,khakvalamitõlknagyonkmeg-
ijedne�.
-kSzaladj!k-kugrottkelkak�atonakmellettkGavri�,kés
futásna�keredt.
Petyaknya�ábakszedteklábait,késkbarátjakutánkloholt.
Magakmögöttkhallottakak�atonacsizmá�k�opogását.
Meggyorsítottakazkiramot,kahogykcsa�kerejébõlktelt.kA
csizma�opogásknemkmaradtkel.kSzemekelõttkelfe�etedett
akvilág,kcsa�kegykbarnakfoltotklátottkmagakelõtt:kGavri-
�ot.
Szívekhangosankéskgyorsankvert.kAk�atonakcsa�knem
maradtkel.kAkszélkdudáltkakfülébe.
Ami�orkmárklegalábbkegykversztetkfutotta�,kcsa�ka�-
�orkvettekészrekPetya,khogyknemkak�atonakcsizmájak�o-
pogkmögötte,khanemkakhátracsúszott,kgurniszalagonklógó
szalma�alapkütögetikakhátát.
Ak�étkfiúklihegve,kfújtatvakálltkmeg.kPata�o�bankfolyt
rólu�kazkizzadság.kDekamintkmeggyõzõdte�,khogyksem-
mifélek�atonaknincskak�özelben,krögtönk�özömböskarcot
vágta�,késkegy�edvûen,kzsebrekvágottk�ézzel,klassanklép-
�edte�ktovább.
Olyank�épetkvágta�,kminthaksemmiksemktörténtkvolna,
hakpedigkmégisktörténtkvalami,kazkolyankapróság,kamirõl
beszélniksemkérdemes.
Mostkegykszéles,k�övezetlenkutcábankjárta�.kÁmbárka
�is�apu�késkakházacs�á�kfölöttkvárosiklámpáso�kvilágí-
totta�,küzlete�késkmûhelye�kcégtábláiklátszotta�kegyes
háza�on,kazkegyi�ksar�onkpedigkgyógyszertárkvolt,k�ira-
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�atábank�ülönbözõkszínûküvege��elkéskaranysassal,kép-
penkúgy,kmintkakvárosban,kdekezkazkutcakmégiskin�ább
valamikfalusikutcárakemlé�eztetett.



-kkHolkvankhátkakKözei-Malom?k-kszólaltkmegkPetya
savanyúk�éppel.
-kkHátkezkmi?kTalánknemkakKözei-Malom?
-kkHol?
-kkMikaz,khogykhol?kItt.
-kkHolkitt?
-kkItt,kaholkmegyün�.
-kkHátkakmalomkholkvan?
-kkDekkfurcsakk�érdéseidkkvanna�!kk-kmondtaklenézõen
Gavri�.kk-kHátkakNagykForrásnálkholkakforrás?kOlyan
vagy,kmintkegyk�isgyere�.kKérdezel,kdekmagadksemktu-
dod,khogykmit!
Petyaksemmitksemkválaszolt.kGavri�na�kteljesenkigaza
volt.kTénylegkvankNagykForrás,kKiskForrás,kKözép-
Forrás.kDekforráskottkperszeknincs.kEgyszerûenk-k"úgy
hívjá�".
EztkakhelyetkpedigkMalomna�khívjá�,kdekmalomkitt
egyáltalánknincs.kNos,kakmalomktulajdon�éppenknemkis
fontos.kDekholkvanna�kaksajátkmagu�kárnyé�árakhasonlí-
tóközvegye�késkaktoldott-foldottkruhájú,ksápadtk�iskár-
vá�?kHolkvankakmesebelikszomorúkország,kakbánatkorszá-
ga,kahonnanknincskvisszatérés?
Gavri�tólkeztkmégseklehetettkmeg�érdezni.
Petyakteljesenk�iábrándult,kmertknemklátottkegyetlen
özvegyet,kárvátkvagykszomorúfüzetksem.kMégkazkégksem
voltkszomorú-szür�e,khanemkellen�ezõleg,kfényes-meleg,
bárányfelhõs.
Akháza�kudvaránkeper-késka�ácfá�atklátott.kAkháza�
mögöttkelterülõk�erte�benk�éseiktö�kvirágzott.kAkfüves
rétenklibá�klegelte�,kbutakfejü�etkholkjobbra,kholkbalra
forgattá�,kmintkak�atoná�kakKuli�ovoktéren.
Ak�ovácsmûhelybenkcsengettkak�alapács,kakfújtatókzi-
hálvakzúgott.
Perszekmindezkszinténknagyonkszóra�oztatókvolt.kDe
nehézkvoltkelfelejtenikmindazt,kamitkPetyakel�épzeltka
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Kozel-Malomról,kaholkolyanktito�zatosank"megnyugosz-
na�kbé�ében"kakhirtelenkelhunytkférfia�kro�onai.
ÉskPetyakléle�benkrnégkso�atkbir�ózottkazkel�épzelt
malomk�ísértetiesk�épével,kamikannyirakellentétbenkállt
ezzelkakszínes,kélén�,kféligkfalusik�éppel,kazkigazikKözei-
Malommal,kaholkGavri�kbátyja,kTyerentyijkla�ott.
23.kGAVRIKkBÁCSI
*-kMegér�eztün�!
Gavri�klábávalkbenyomtakak�is�aput,késkak�étkjókba-
rátkbelépettkegyk�iskel�erített,k�a�astaréjjalkbeültetett
udvarba.kNagy,kbarnak�utyakrohantkfeléjü�,kdühösen
morogva.
-kkHallgass,kRugy�o!k-k�iáltottkrákGavri�.k-kNemkis-
merszkmeg?
Ak�utyakmegszagolta,kráismert,késkvidámankmegcsó-
váltakakfar�át.kNyilvánkarrakgondolt,khogyk�árkvoltkza-
vartatniakmagát.kBehúztakakfar�át,k�inyújtottakaknyel-
vét,késklihegvekfutottkvisszakazkudvarkvégébe,kcsörömpö-
lõkláncátkmagakutánkhúzva.kAk�ülvárosikházacs�akudva-
rábólkijedtk�épûkasszonyknézettk�i.kMi�orkmegláttakak�ét
fiút,,kmegtöröltek�ezétk�é�k�ötényébe,késkvisszaszóltka
házba:
-kkAk�isköcsédkjöttkmeg.
Azkasszonykhátakmögülkmagas,kerõskférfiklépettkelõ,krö-



vidkujjú,kcsí�oskmatróztri�ókfeszültkerõsktestén.
Aprókizzadságcsöppe��elkborított,kzavart,kszeplõskarca
egyáltalánknemkillettkatlétatermetéhez.kErõsktestekszinte
fenyegetõkvolt,kdekjóságoskarcakszinteknõies.
Akférfikszorosabbrakhúztaknadrágszíját,késkodalépettka
fiú�hoz.
-kkEzkPetyakakKötélkutcából,kakSzalon�aktérksar�án
la�i�k-kmutattakbekbarátjátkGavri�.k-kEgyktanárkfia.
Rendeskgyere�.
TyerentyijkfutólagkrápillantottkPetyára,kmajdkrámo-
solygottkGavri�ra.
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-kkHolkakcipõd,kamitkhúsvétrakmegtalpaltam?kMiért
mász�álszkmezítláb?
Gavri�kszomorúankfüttyentett.
-kkOhó,kholkvankmárkazkakcipõ!
-kkEj,ktekmezítlábas!...
Tyerentyijkfejétkcsóválvakindultkakházkfelé.kAk�étkfiú
�övette.
Itt,kPetyakleírhatatlankörömére,kazkeperfakalatt,kegy
öregk�onyhaasztalonkegészkla�atosmûhelykvoltkberen-
dezve.kMégkakforrasztólámpakiskégett.kAklámpakrövid
csövébõl,kmintkvalamikágyúból,knagykzúgássalktörtk�ifelé
ak�é�eslilakláng.
Azkajtókelõttkfelfordítottkbádogkfürdõ�ádkállt,késkakTye-
rentyijk�ezébenklevõkforrasztóvaskutánkítélvekmegklehe-
tettkállapítani,khogykakházigazdátképpenkmun�ak�özben
lepté�kmeg.
-kkFabri�álsz?kkk-kkk�érdeztekkkGavri�,kkkmi�özbenkkkolyan
hosszútk�öpött,kmintkegykfelnõtt.
-kkEhe.
-kkAkvagongyárkleállt?
Tyerentyijkúgyktett,kminthaknemkhallottakvolnakak�ér-
dést,kakforrasztóvasatkaklámpaklángjábakdugta,késkfigyel-
mesenknézegetvekvárta,khogykizzóklegyen.
Közbenkmagakelékmormogott:
-kkNekfélj,kmiattun�kneknyugtalan�odjato�!kEgykda-
rabk�enyérrevalótkmindigkösszefabri�álun�k...
Gavri�kfelmászottkegykszé�re,késkösszefontaklelógóklá-
bait.kTérdérek�önyö�ölt,késklassankhimbálózvak�omoly
beszélgetésbekmerültkbátyjával.kHámló,kpiszekorrakfelett
összevontakaknaptólkéskaksóskvíztõlkteljesenk�ifa�ultkszem-
öldö�ét.
Elõszörkiskátadtaknagyapóküdvözletét,kmajdk�özölteka
halkárát,kfelháborodvakszidtakmadámkSztorozsen�ót,ka�i
"olyankpisz�oskboszor�ány,khogykállandóankaktor�u�at
szorongatja,késknemkhagyjaklélegzethezkjutnikazkembert"
-késkígyktovább,kmindenrõlkbeszámolt.
Tyerentyijkbólogatott.kKözbenkóvatosankvégighúztakaz
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izzókforrasztóvasatkakforrasztóónon,kamelykakvaskérinté-
sétõlkúgykolvadt,kmintkakvaj.
Elsõkpillantásraksemmik�ülönösknemkvoltkabban,khogy
Gavri�kmeglátogattakakbátyját,késkelbeszélgetkvelekakvi-
lágkdolgairól.kDekhakfigyelembekvesszü�kGavri�kfontos-
�odó,kgondterheltkarcát,kvalamintkaztkaktávolságot,kame-
lyetkmegk�ellettktenniekcsa�kazért,khogykbeszélgessen
Tyerentyijkjel,k�önnyûkvoltk�italálni,khogykvalamikfontos



ügybenkjött.
Tyerentyijknéhányszork�érdõenknézettköccsére,kde
Gavri�készrevétlenülkPetyakfelékintett,késkfolytattakakbe-
szélgetést,kminthakmiksemktörténtkvolna.
Petyakpedigkakvilágonkmindenrõlkmegfeled�ezett,kúgy
elfoglaltakakforrasztáskcsodálatosklátványossága.kNagykfi-
gyelemmelk�ísértekakhatalmaskollókmozgását,kamelykúgy
vágtakakvastagkbádogot,kmintkakpapírt.
Azkodesszaikfiú�kegyi�kleg�edvesebbkszóra�ozásakvolt
azkudvark�özepénkállnikakforrasztódrótoskmellett,késkfi-
gyelnikanna�kvarázslómûvészetét.kDekolyan�orkmindig
egykismeretlenkember,kegykvendégszeretõkbûvészkvoltka
színen:kgyorsankéskügyesenkelvégeztekdolgát,kmegfor-
rasztottakakteás�annát,kazutánkvállárakvetettekszerszá-
mosládájátkmegkazkösszegöngyöltkpléhlemezt,k�ezébe
�aptakakforrasztólámpát,késk�imentkazkudvarról,kharsá-
nyank�iabálva:k"Drótozni-fótozni-forrasztani!..k."
Ittkazonbankegykismerõskdolgozott,kbarátjána�kakbáty-
ja,kegykvérbelikmûvész,ka�ikotthonkmutatjakbektudásátka
�iválasztotta�kszámára.kBármelyi�kpillanatbankmegkle-
hetk�érdezniktõle:k"Mikezkitt,kebbenkak�iskbádogdoboz-
ban,ksósav?"k-késkmégsemkhallatszottkakdurvánkelutasí-
tókválasz:k"Eredjkinnen,k�isfiú,koda,kahonnankjöttél!
Hagyjkdolgozni!"kEzkittkvalamikegészenkmáskdolog.
Petyakmégkaknyelvétkisk�inyújtottakörömében,kami
márkegyáltalánknemkillettkegykilyenknagykfiúhoz.kValó-
színûlegksohaknemktudottkvolnakelsza�adnikazkasztaltól,
hakfölknemk�eltikfigyelmétkegyk�islány,ka�ikmégkapróbb
gyere��elkak�arjánkodalépettkhozzáju�,kazkeperfakalá.
Ak�islánykerõl�ödvekcipeltkegyk�övér,kegyévesne�klát-
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szókgyere�et,ka�ine�kmárk�étkfényeskfehérkfogakvoltk�o-
rallpiroskszájacs�ájában.kAk�islánykegyenesenkGavri�-
hozklépett.
-kkIdeknézz,k�ikvankitt!kMegjöttkGavri�!kMonddkszé-
penkGavri�kbácsina�:k"Szervusz,kGavri�kbácsi!"
Gavri�krend�ívülk�omolyankövébeknyúlt,késkPetya
végtelenkcsodál�ozásárak�ihúzottkonnankegykszíneskpa-
pírbakcsomagoltknyaló�át.
Háromkóránkátkmagávalkcipelnikilyenkfejedelmiknya-
lán�ságot,késkmegksek�óstolni,ksõtkmégkcsa�kmegksem
mutatnik-keztkcsa�iskegykhihetetlenknagyka�araterõvel
rendel�ezõkemberktudjakmegtenni!kGavri�kodanyújtotta
aknyaló�átkak�icsine�.
-kkTessé�!
-kkVeddkel,kZsenyak-kbiztattakak�islányt,késkodatolta
ak�isgyere�karcátkaknyaló�ához.k-kVeddkak�ezedbe!kNézd,
milyenkfinomatkhozottkne�edkGavri�kbácsi!kFogdkmeg!
ígykni!kkFogdkmegkszépen!kkMostkmondd:kk"Köszönöm,
bácsi!"kMonddkszépen:k"Köszönöm!"
Ak�isgyere�kmaszatos,k�övérk�ezecs�éjébekszorítottaka
nyaló�akvé�onykfanyelét,késktágraknyíltk�é�kszemével
bámultakak"bácsit".
-kkLátjáto�,kmostkaztkmondja:k"Köszönöm,kbácsi�a!"
-kmagyaráztakak�islány,kmi�özbenkleksemkvettekszemét
azkirigylésrekméltóknyalán�ságról.k-kMáriskakszádbaka�a-
rodkvenni?kVárj,kelõbbkjátsszálkvelekegyk�icsit.kElõbb
�ásátk�ellkenni,kcsa�kazutánkszabadkaknyaló�átk-kfoly-
tattakak�islányko�tatókhangon,kmi�özbenkgyors,k�íváncsi
pillantáso�atkvetettkazkismeretlenk�isfiúra,ka�ine�kúj,



gomboskcipõjekéskszalma�alapjakvolt.
-kkEzkPetyakakKötélkutcából,kakSzalon�aktérksar�án
la�i�k-khadartakismétkGavri�.kk-kEredj,kjátsszálkvele,
Motya!
Ak�islánykszintekelsápadtkazkizgalomtól.kMagáhozkszo-
rítottakak�isgyere�et,klesütöttkszempilláikalólkfélén�kpil-
lantáso�atkvetettkPetyára,késkzavartankhátráltkmindad-
dig,kamígkapjábaknemküt�özött.
Tyerentyijkmegsimogattak�islányakvállát,kmegigazítot-
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tak�iskfej�ötõjétk�opaszraknyírtkfején,késkszinténkbiz-
tattak:
-kkEredj,kMotya,kjátsszkak�isfiúval,kmutasdkmegkne�i
azo�atkak�épe�etkazkorosz-japánkháborúról,kamitka��or
vettemkne�ed,kami�orkbetegenkfe�üdtél.kEredj,k�islány,
Zsenyátkpedigkaddkodakmamána�.
Motyakzavarábankapjaklábábak�apasz�odott,késkfülig
pirult.kSzemébenkegykhatalmask�önnycseppkcsillogott.
Mégkfülcimpájábankiskremegte�kaktür�iz�é�kfülbevaló�.
Petyakmegállapítottakmagában,khogykilyenkfülbevaló-
�atklegin�ábbkaktejesasszonyo�kszo�ta�kviselni.
-kkNekfélj,k�islányom,kezkak�isfiúknemkfogkveledkvere-
�edni,knekféljk...
Motyakengedelmesenkbevittekakgyere�etkakházba,kés
rögtönkvisszajött.kEgyenesenklép�edett,kmintkegyknád-
szál,k�ihúztakmagát,késkszörnyenk�omolykarcotkvágott.
VagyknégylépésnyirekPetyátólkmegállt,knagyotkléleg-
zett,késklesütöttkszemmel,khal�,kvé�onykhangonkmegszó-
lalt:
-kkKisfiú,kkkhakkka�arja,kkkmegmutatomkkkazkkkorosz-japán
�épe�et.
-kkMutasdk-kmondtakPetyak�özömbösen,kamintkakfe-
�ete-tenger-partikjókmodorkszabályaikszerintkaklányo��al
beszélnik�ellett.kE�özbenkelégkügyesenk�öpöttkegyetka
vállánk�eresztül.
-kkGyerün�,k�isfiú!
Ak�islányknémik�acérsággalkfordítottkhátatkPetyána�,
éskvállátkmozgatva,kugrándozvakindultkazkudvarkvégébe,
akpincekmögé,kaholkbabáitkéskegyébkjáté�aitktartotta.
Petyakhabozvak�övette.kFigyelmesenknézegettekazkelõt-
tekhaladók�islányksoványknya�át,ksk�özbenkolyankizgal-
matkérzett,khogykaligktudtaklábátkemelgetni.
Perszeknemklehetkaztkállítani,khogykmáriskhalálosan
beleszeretett.kDeksemmik�étségknemkfértkhozzá,khogykez
azkügyk�omolykszerelemmelkfogkvégzõdni.
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24.kSZERELEM
Azkigazatkmegvallva,kPetyakmárkso�szorkvoltkszerel-
meskéletében.kElõszörkis:kszerelmeskvoltkegyk�iskfe�ete
lánybak-khakjólkemlé�szi�,kVerána�khívtá�k-,ka�ivel
tavalyk�arácsony�orkismer�edettkmegkpapakegyi�k�ollé-
gájánál.kSzerelmeskvoltkbelekegészkeste,kmellettekültkaz
asztalnál,kazutánkegyüttkmász�álta�knégy�ézlábkak�a-
rácsonyfakalatt.
Elsõkpillantásrakbeleszeretett,késkegészenk�étségbekvolt
esve,kami�orkfélk�ilenc�orkak�islánytkhazaka�artá�kvin-
ni.kNyûgös�ödött,késknyöszörögnik�ezdett,kami�orkak�is-
lánykhajfürtjeikéskszalagjaikeltûnte�kakfõ�ötõkéskaktéli-
�abátkalatt.
Gondolatbankazonnalkmeges�üdött,khogykmindhalálig



szeretnikfogjakVerát,kbúcsúzóulkne�ikajándé�oztakak�ará-
csonyrak�apottkjáté�kmandolint,késknégykdiótkiskadottkne-
�ik:kháromkarany-késkegykezüstdiót.
Aligkmúltkelkazonbank�étknap,késkaknagykszerelembõl
semmiksemkmaradt,kcsupánk�eserûkfájdalom:kszörnyen
sajnáltakak�önnyelmûenkodaajándé�ozottkmandolint.
Azutánkperszekszerettekaknyaralóbankakrózsaszínktün-
dérjelmezesk�iskZoját,ka�ivelkmégkcsó�olódzottkiskakvi-
zeshordókmellett,kakbarac�fakalatt.kDekebbenkakszerelem-
benkiskcsalódott,kmertkZojakmásnapkszemtelenülkcsaltka
�ri�ettben,khogyk�énytelenkvoltkjólkbo�ánkütnikak�ri�ett-
ütõvel,kamikutánktermészetesenkszerelemrõlktöbbékszó
semklehetett.
Azutánkjöttkegykfutókszenvedélykakhajónklátottkszép
�islánykiránt,ka�ikelsõkosztályonkutazott,késkegészkúton
vitat�ozottkakpapájával,k"LordkGlenarvannal".
Mindezktermészetesenknemkszámít.kMelyi�kférfiknem
voltkmeggondolatlankszerelmes?kPerszekMotyakegészen
máskeset.kAzon�ívül,khogyk�islány,khogyktür�iz�é�kfül-
bevalótkvisel,khogykidõn�éntkfurcsánkelsápad,kaztánkmeg
elpirul,késkolyank�edvesenkvonogatjakvállátk-kmindeze-
�enk�ívülkMotyaklegjobbkbarátjána�kak�iskhúga.kTulaj-
don�éppenknemkiskhúga,khanemkuno�ahúga.kDekhakGav-
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ri�kélet�orátknézzü�,ka��orképpenkolyan,kminthakakhúga
lenne.kLegjobbkbarátjána�kak�iskhúga!kVajonklehet-ekegy
�islánybankvalamikvonzóbb,kmintkaz,khogykazkak�islány
aklegjobbkbarátjána�kaktestvére?kEzkmárkmagábankfoglal-
jakakszerelemkel�erülhetetlenkvoltát.
Petyakérezte,khogykvég�éppklegyõzté�.kAmi�orkvégre
akpincéhezkérte�,kmárkvéglegkéskfüligkszerelmeskvolt.
DekhogykMotyakeztkészreknekvegye,kakfiúkazonnalk�i-
bírhatatlanulkszemtelenklett,késk�özömböskarcotkvágott.
Motyakudvariasanksorrakmutogattakbabáit,kamelye�
szépenkegymáskmellettkfe�üdte�kbabaágyai�ban.kAk�is
tûzhelyenkapróklábaso�késkfaze�a�kállta�,keze�etkMotyá-
na�kazkédesapjaktá�oltakösszekcin�hulladé�ból,kami,
azkigazatkmegvallva,kroppantktetszettkPetyána�,kdekazért
megvetõenksercintettkfogaik�özött,késkgúnyosankvihogva
�érdezte:
-kkMotya,kmiértknyírta�kilyenk�opaszra?
-kkTífuszomkkkvoltkkk-kkkfeleltekkkMotyakkksértõdött,kkkhal�
hangon,késkolyanknagyotksóhajtott,khogykmadárfüttyhöz
hasonlókhangkjöttk�ikaktor�án.k-kA�arjaklátnikak�épe-
�et?
Petyakleeresz�edõenkbeleegyezett.
Egymáskmellékülte�kakföldre,késknézegetnik�ezdté�ka
színes,khazafiasságrakbuzdítók�épe�et,kamelye�kfõleg
tengerikcsatá�atkábrázolta�.
Egyi�k�épenkfényszórók�es�enyksugaraikhasítottá�
mindenkiránybankaksötét�é�keget.kJapánkzászló��alkdí-
szítettktöröttkárboco�khullotta�kaktengerbe.kAkhullámo�-
bólkakrobbanáso�khelyénkfehérkszö�õ�útktörtkelõ.kEgy
vörösessárgaklángo�bankállókjapánkcir�álóképpenksüllye-
dõfélbenkvolt.kApró,ksárgakarcúkember�é�kpotyogta�kró-
lakakvízbe.kAklevegõbenkcsillagotkszórvakrobbanta�kaklö-
vedé�e�.
-kkJapánocs�á�!k-ksuttogtaklel�esültenkak�islány,kmi-
�özbenknégy�ézlábkmász�áltkak�épe�k�örül.
-kkNemkjapánocs�á�,khanemkjapán�á�k-kjavítottak�i



szigorúankPetya,ka�ikmindentkjobbanktudott,kakpoliti�á-
hozkmegk�ülönösenkértett.
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Egykmási�k�épenkva�merõ,kfe�etek�ucsmás,kvörös
lampaszosk�ozá�khada�ozottkegykjapánnal,késképpenka�-
�orkvágtaklekakjapánkorrát,kami�orkazkegyknagykfakmögül
elõbu��ant.
Akjapánkfejébõlkvastagksugárbankömlöttkakvér.kLevá-
gottknarancssárgakorra,kak�étkjólkláthatókfe�etekorrlyu�-
�al,kottkhevertkaklábakelõtt.kEzkolyankfurcsakvolt,khogyka
�étkgyere�ktelekszájjalk�acagottkrajta.
-kkMine�kdugodkazkorrodkoda,kahováknemk�ell?!k-k�a-
cagottkPetyakhangosan,késkösszeszorítottkö�lévelkvidá'-
mankütögettekakszáraz,kmelegkföldet,kamelyenkmeszeskfe-
hérkfolto�atkhagyta�kaktyú�o�.
-kkÜgykvan,kúgykvan!k-kismételgettekMotya,kmi�öz-
benkvállánk�eresztülkpislogottkakszépk�isfiúra,késkössze-
ráncoltakorrocs�áját,kmelyképpenkolyankhegyes,kszeplõs
volt,kmintkGavri�é.
Akharmadi�k�épenkugyanezkak�ozá�késkugyanazka
dombkvoltklátható.kDekakfakmögöttkegykhanyatt-homlo�
mene�ülõkjapánna�kakhátaklátszott.kAk�épenkaláíráskis
díszelgett:
Nogikjapánkgenerális,
ihajja!
azkorosztólkelfutkmáris,
csuhajkja!
-kkÜgyk�ellettkne�i,kmine�k�ezdté�!k-kéne�eltekMo-
tya,kbizalmasankPetyáhozksimulva.k-kIgazkis,kmine�kjöt-
te�kide!
Petyakösszeráncoltakakhomlo�át,kmélyenkelpirultkés
hallgatott,kigye�ezettknemkránéznikak�islányksovány,
meztelenk�arjára,kmelyenk�ét,kostyaszerûenkfinomkoltás-
forrkadáskvoltklátható.
Dekmindezkhiábavalókerõfeszítésne�kbizonyult.kPetya
márkfüligkszerelmeskvolt.
Ami�orkpedigk�iderült,khogykazkorosz-japánk�épe�en
�ívülkMotyána�kmégknagyszerûk�avicsai,kak"�irályfijá-
té�"kcéljairakszolgálókdiócs�ái,kszíneskpapírjai,ksõtkciga-
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rettadoboz-fedeleikiskvanna�,kPetyakszerelmekaklegma-
gasabbkfo�rakhágott.
Milyenknagyszerû,kboldog,kfelejthetetlenknap!kSoha
életébenknemkfogjakelfelejteni.
Petyátknagyonkérde�elte,khogyankvankak�islánykfülébe
erõsítvekakfülbevaló.kMotyakmegmutattakne�ikaknemrég
fúrtk�isklyu�at.kAkfiúkmégkarrakiskrászántakmagát,khogy
megérintsekakbársonyosanksimakésk�issékmégkduzzadt
fülcimpát,kamelykolyankvolt,kmintkegykgerezdkmandarin.
Késõbbkakcigarettadoboz-fedele��elk�ártyázta�,késkPe-
tyakmindentkelnyertkak�islánytól.kDekmertkMotyakrend-
�ívülksiralmask�épetkvágott,kmegsajnálta,késknemcsa�kaz
elnyertkdobozo�atkadtakvissza,kdeknagylel�ûenkodaaján-
dé�oztakaksajátjátkiskmindkegykszálig.kHaddktudjakmeg,
hogyk�ivelkvankdolga!
Azutánkszárazkgazt,kaprókfadarab�á�atkszedte�kössze,
ésktüzetkra�ta�kakbabatûzhelyen.kFüstöltknagyon,kdekég-
niksehogyanksemka�art.kAbbahagytá�kakdolgot,késkbú-
jócs�áznik�ezdte�.
Bújócs�ak�özbenkolyankfélreesõkzugo�bakiskelmász�ál-



ta�,kaholkbizonyknagyonkbarátságtalankvoltkegyedülkül-
dögélni.
Mennyirekörülte�kilyen�or,khakmeghallottá�kakmási�
óvatosklépteine�kzaját.kAkbúvóhelyenkmégkakszáju�atkés
orru�atkiskbefogtá�,khak�ellett,k�étk�ézzelkis,kcsa�khogy
elknektüsszentsé�kmagu�at.
Milyenkvadulkvertkakszívü�,kmilyenkszörnyenkzúgottka
fülü�!
Dekíme,kakszögletkmögülklassan-lassankelõbu��antkaz
izgalomtólksápadt,kszorosankösszeszorítottkaj�ú,kelõre-
nyújtottkarcocs�akfelsõkrésze:kakhámlókbõrûkorrocs�a,ka
tágraknyíltkszemecs�e,kakfodroskfej�ötõ,kmajdkakhegyes
�iskállacs�akisk�ivehetõkleszk...
Mostkösszetalál�ozi�kakte�intetü�.kMind�ettenkannyi-
rakmegrettente�,khogykszintekelájulna�kazkizgalomtól.
Felhangzi�kakfülhasogató,kbõszkdiadalordítás:
-kPetya!kIpi-apacs!
Nya�u�bakszedi�kaklábu�at,kléle�sza�advakrohanna�ka
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�i�opogóhelykirányába,kaholkakhunyókszámolnikszo�ott.
Kikérkodakhamarabb?
-kIpi-apacs!
Egyszerkak�islánykolyankmesszirekment,khogykPetya
csa�nemkfélkóráigk�ereste,kmígkvégülkeszébekjutott,khol
�eresse.kÁtmászottkakhátsóksövényen,késkak�ertkalattkmeg
isktalálta.
Motyakazkijedtségtõlkfélholtank�uporgottkegykdudvá-
valksûrûnkbenõttkgödörben.kSoványkállatkfel�arcoltktér-
dérektámasztottakguggolásk�özben,késkijedtenkbámultaka
mennykboltk�é�kmezejét,kamelyenk�orakestikbárányfelhõ-
nyája�klegelészte�.
Körülöttü�ktücs�ö�kcirpelte�,késktehene�kballagta�.
Ak�islányknagyonk�ényelmetlenülkéreztekmagát.
Petyakbelesettkakgödörbe.kAkgyere�e�kso�áigknéz-
te�kfar�asszemetkegymással,kmegmagyarázhatatlankza-
vartkérezte�,késkezkakzavarkteljesenk�ülönbözöttkattól,
amitkjáté�k�özbenkszo�ottkéreznikazkember.
"Ipi-apacs,kMoty�a!"k-ka�artak�iabálnikak�isfiú,kde
egykhangksekjöttk�ikaktor�án.kNem,kezkmárknemkjáté�,
hanemkmás,kegészenkmásvalamikvolt.
Motyakóvatosank�imászottkakgödörbõl,késkmegindultkaz
udvarkfelé.kEgymáshozkértkakvállu�,kskaligkbírtá�k�i,
hogykmegknekfogjá�kegymásk�ezét.
Mostkegykfelhõkhûvöskárnyé�aksuhantkvégigkak�ülvá-
rosikrétkszalmavirágaikfölött.kMi�orkakgyere�e�kvissza-
mászta�kaksövényen,kPetyakfelocsúdott.
-kkIpi-apacs!kkk-kkk�iáltottakkk�étségbeesettenkkkakkkravasz
fiú,késkhanyatt-homlo�kvágtatottkakhunyóhelykfelé,khogy
õk�opogjak�ikhamarabbkazkámuló-bámulók�islányt.
Mindezkolykrend�ívüli,kolyankszóra�oztatókvolt,khogy
PetyakügyetksemkvetettkGavri�ra,ka�ikazkizgalmaskjáté�
�özbenkodajöttkhozzá.
-kkTekPetya,khogykiskhívjá�kaztkakmatrózt?k-k�érdez-
tekaggodalmasankGavri�.
-kkMilyenkmatrózt?
-kkA�ikleugrottkakTurgenyevrõl.
-kkNemktudom...
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-kkDekhiszenktekmondtad,khogykakhajónkaknevénkszólí-



tottakazkakbajuszoskdete�tív.
-kkIgenk...kAha,kigen!...kZsu�ov,kRogyionkZsu�ov.kNe
zavarjkmost,knemklátod,khogykjátszun�?k...
Gavri�kgondterheltk�éppelktávozott,kPetyakpedigkrög-
tönkmegfeled�ezettkazkegészrõl,kannyirakelfoglaltakazkúj
szerelem.
Késõbbk�ijöttkMotyakmamája,késkvacsoráznikhívtaka
gyere�e�et:
-kkMotya,khívdkmegkakgavallérodatkegyk�isk�ásaleves-
re,kmárkbiztosankéhes.
Motyakerõsenkelpirult,kaztánkelsápadt,kolyankegyene-
senkállt,kminthaknyársatknyeltkvolna,késkhal�an,kfojtott
hangonksuttogta:
-kkKisfiú,kjöjjönkvelün�kvacsorázni...
Petyakcsa�ke��orkvettekészre,khogykmilyenkéhes.kHisz
aznapknemkiskebédelt!
Ö,ksohakéletébenknemkevettkmégkilyenkjóízûkételt,
mintkezkak�ásaleves,kamelybenk�emény,kfüstöskízû
�rumpli�,kaprókszalonnadarab�á�kúsz�álta�.
Akszabadklevegõn,kazkeperfakalattkelfogyasztottkcsodá-
latosankfinomkvacsorakutánkak�étkfiúkelindultkhazafelé.
Tyerentyijkiskvelü�kmentkakvárosba.kEgykpillanatrakel-
tûntkakházban,kfelvettekrövid�abátját,ksap�áját,késkegy
vé�onykvaspálcátktartottkak�ezében,kamelykpontosan
olyankvolt,kmintkegykesernyõne�kaknyele.kIlyenkbottal
sétálta�kazkodesszaikmesterlegénye�künnepnapon.
-kkTyerentyij,knekmenjkel,kmárk�ésõkvank-k�önyör-
göttkazkasszony,kmi�özbenkférjétkak�apuigk�ísérte.kOlyan
rémültenknézettkakférjére,khogykPetyakszintekmegijedt.
-kMaradjkin�ábbkitthon!kKiktudjak...
-kkDolgomkvan.
-kkAhogyka�arodk-kegyezettkbelekszelídenkazkasszony.
Tyerentyijkvidámankmosolygottkrá.
-kNekféljksemmitõl.k.k.
-kkNekféljksemmitõl.k.k.
-kkTudomkénkaztkjólk.k.ki
*-kSo�kszerencsét!
SikkkkÜ71
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-kkNe�edkis.
Tyerentyijkéskakfiú�kmegindulta�kakvároskfelé,kdeknem
azonkazkútonkmente�,kamelyenkidefelékjötte�.kTyeren-
tyijkmindenféleküresktel�en,kmellé�utcá�on,k�erte�enk�e-
resztülkvezettekõ�et.kEzkazkútkso��alkrövidebbkvolt,kés
egykteremtettkléle��elksemktalál�ozta�k�özben.kEgész
váratlanulkérte�k�ikakjólkismertkSzénásktérre.kIttkTye-
rentyijkGavri�hozkfordult.
-kkMégkmakbenéze�khozzáto�.
Barátságosankintettkak�étkgyere�ne�,késkeltûntkaktö-
megben.
Aknapkmárklenyugodott.kAzküzlete�benkitt-ottkmár
lámpakégett.kPetyátkelfogtakakrémület:kmikleszkotthon'?!
Akboldogknapkvégetkért.kEljöttkakfizetéskórája.kPetya
igye�ezettkerrõlkelterelnikakfigyelmét,kdekezkmajdnem
lehetetlenkvolt.
Istenem,kmilyenklettkazkújkcipõje?kHátkakharisnya!
Honnankvankezkaknagy,k�ere�klyu�kaktérdén?kReggelkmég
egyáltalánknemkvoltkott.kKezérõlkjobbknemkbeszélnik-
olyankak�eze,kmintkegyk�éményseprõé.kAzkarcánk�át-



rányfolto�.kIstenem,kistenemk...
Odahazakegészenkbizonyosankvalamikszörnyûkdolog
fogktörténni!
Noskhátk�i�ap!kDekhiszképpenkazkakborzalmas,khogy
nemkfogjá�kmegverni.kMajdknyögni,ksóhajtozni,kször-
nyû�ödnikfogna�,késkolyano�atkmondana�kne�i,kamitõl
összeszorulkazkemberkszíve,kdek-ksajnos!k-ktö�életesen
igazu�klesz.
Papakpedigkmajdkmegfogjakak�étkvállát,kteljeskerejé-
bõlkmegrázza,kmi�özbenkígyk�iabál:k"Holkcsavarogtál,kte
csir�efogó?!kAksírbaka�arszkvinni?"k-kami,kskeztkmin-
den�iktudja,kszázszorkrosszabb,kminthak�iporolnákaknad-
rágját.
Ilyenkéskhasonlók�eserûkgondolato�kfoglal�oztattá�
Petyát.kRosszkhangulatátkmégkfo�oztakaz,khogykvégtele-
nülksajnáltakakcigarettadoboz-fedele�et,kamelye�etkegy
szenvedélyeskpillanatbankolyankostobánkodaajándé�ozott
aklegelsõ,kútjábak�erültk�islányna�.
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25.k"ENGEMkELLOPTAK!"
Petyakúgykérezte,khogyknincskolyankerõkakvilágon,
amelykmostkmegmenthetnékakhallatlankbotránytól.kPe-
tyána�kazonbank�étkforgókvoltkakfejekbúbjánk(nohaka
legtöbbkfiúna�kcsa�kegykszo�ottklenni),kskezkaklegbizto-
sabbkjelekanna�,khogykszerencséskcsillagkalattkjöttkakvi-
lágra.kÉskvalóban,kakvéletlenkváratlanksegítségetk�üldött
Petyána�.
Bármitklehetettkvolnakin�ábbkvárni,kcsa�keztknem!
AkSzénásktértõlknemkmessze,kakRégikSzabad�i�ötõkut-
cánkbu�dácsolt,krohantkak�iskPavli�.kTeljesenkegyedül
volt.kRémült,kmaszatoskarcánkpata�o�bankfolyta�kak�öny-
nye�.kFéligknyitottkszájábólkbánatosanklógattak�ikhegyes,
pirosknyelvecs�éjét.kMégkazkorrakiskcsöpögöttkaksírástól.
Futásk�özbenksza�adatlanulksírtkelcsu�ló,kszaggatott
hangon.
-kkPavli�!
Ak�iskPavli�,kahogykmegpillantottakPetyát,kolyankgyor-
san,kahogyanklábaikbírtá�,khozzárohant,késkmind�étk�ezé-
velkbele�apasz�odottkbátyjakmatrózblúzába.
-kkPetya,kkPetya!kk-kk�iáltoztakkremegvekéskelfulladva.
-Petya!
-kkMitkcsinálszkitt,ktekhaszontalan?!k-kráncoltakösszeka
szemöldö�étkPetyakszigorúan.
Pavli�kfeleletkhelyettkcsu�lanikésksírnik�ezdett,knem
voltkelégkerejekahhoz,khogyka�árkegykszótkisk�iejtsen.
-kkAztk�érdeztem,kkhogykkmitkkcsinálszkkitt!kkNos?kkHol
csavarogtál,ktekcsir�efogó?kÜgyklátom,ksírbaka�arszkvin-
ni...kkkMindjártkkkjólkkkmegpofozla�,kkka��orkkkmajdkkkvála-
szolszk...
PetyakmegragadtakPavli�kmind�étkvállát,késkaddigkráz-
ta,kamígkazksírvak�iknemknyögte:
-kkEngem...kkkk-kkkkszipogottkkkk-kkkkengemkkkkel...kkkkellop-
ta�!k...
Éskújabbksírórohamk�övet�ezett.
Miktörténhetett?
Kiderült:knemcsa�kPetyána�kjutottkeszébekazkaksze-
163
rencsétlenkgondolat,khogykmegér�ezésü�knapjánkmagá-
nosksétárakinduljon.kPavli�kmárkszinténkrégótakvágya�o-



zottkerre.kPerszekeszébeksemkjutottkolyankmesszirekel-
menni,kmintkakKözei-Malom.kTervekcsupánkazkvolt,khogy
meglátogatjakakszemétdombot,kaklegvégsõkesetbenkel-
megykaksaro�ig,késkmegnézikak�aszárnyában,khogyanksza-
lutálna�kak�atoná�kakpus�ával.
Szerencsétlenségérekazonbanképpenka��orkjöttkbekaz
udvarbakPapri�akJancsi,kvagyiskegykvándorlókbábszín-
ház.
Aktöbbikgyere��elkegyüttkPavli�kiskvégignéztekazkelõ-
adást,kdekaztktúlságosankrövidne�ktalálta.kAk�ószakhíre�
szerintkakszomszédkházkudvaránkhosszabbkmûsortka�ar-
ta�kbemutatnikakbáboso�.
Akgyere�e�kátballagta�kPapri�akJancsiknyomábanka
szomszédoskudvarra.kDekazkelõadáskottkmégkrövidebb
volt.kAzzalkfejezõdöttkbe,khogykakhosszúkorrúkPapri�a
Jancsik-ka�ikhegyeskvöröskpapri�áhozkhasonlóksip�átkvi-
seltk-kbun�ójávalkagyonütöttekakzsandárt.kPedigkaztkaz-
tánkmárkazkegészkvilágktudja,khogykeze�kutánkmégkmeg
�ellettkvolnakjelenniekaktûzo�ádóksár�ányna�,kamely
állatkátmenetetkjelentkegyksárgakborzask�acsakéskegyk�ro-
�odilusk�özött,khogykhosszask�üzdelemkutánkmegragadja
szörnyûkfogaivalkPapri�akJancsit,késkelvigyekakpo�olba.
Eztkazonbanknemkmutattá�kbe.kLehet,khogykazért,kmert
azkabla�bólknagyonk�evéskrézpénzkhullott.kKétségtelen
volt,khogykak�övet�ezõkudvarbankso��alkjobbankfog
mennikazküzlet.
AkPapri�akJancsikjáté�átólkteljesenkmegigézettkgyer-
me�hadkegyi�kudvarbólkakmási�bak�övettekaktar�akruhás
asszonyt,ka�ikakhátánkcipeltekak�intornát,kmegkakfödetlen
fõvelkutánaballagókférfit,ka�ikviszontkazkösszehajtható
színházatkvittekakhónakalatt.
Pavli�otk�imondhatatlanulkgyötörtekaklegyõzhetetlen
�íváncsiság,késkizmosk�isklábacs�áivalkõkiskottktopogott
aktöbbikgyere�k�özött.kNyelvétkisk�idugta,ktágraknyitott
szemmelkbámultakakbábszínházat,késkakvilágonkmindenrõl
megfeled�ezett:kelfelejtettekaknénit,kpapát,ksõtkmégkKud-
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lat�átkis,ka�itkmakbeksemk�ötöttkazkistállóba,késkelfelej-
tettekmegetetnikzabbalkmegkszénával.
Teljesenkmegfeled�ezettkazkidõrõl,kskegyszerrekcsa�
legnagyobbkcsodál�ozásárakazonkvettekészrekmagát,khogy
márkestekvan,késkõkmégkmindigkottkvankakbábszínházknyo-
mában,kegykegészenkismeretlenkutcában.kAktöbbikgyere�
márkrégenkelmaradt,kelszéledt,kPavli�kteljesenkegyedül
maradt.
Aktar�akruháskasszonykéskakver�liskemberkgyorsanklép-
�edte�,kvalószínûlegkhazasiette�.kPavli�kaligktudottklé-
péstktartanikvelü�.kMindkismeretlenebb,kmindkgyanúsabb
�örnyé�rekérte�.kPavli�kúgyklátta,khogykakférfikéskaz
asszonykgyanúsanksuttogna�kegymásk�özött.
Ami�orkbefordulta�kakleg�özelebbiksar�on,kmind�etten
hirtelenkvisszafordulta�,késkPavli�kijedtenkvettekészre,
hogykazkasszonykszájábankcigarettakfüstölög.kNagyon
megrémült.kEszébekjutottkvalami,kamikcsa�kfo�oztakijedt-
ségét,kúgyhogykszintekmárkremegettkfélelmében.kHiszkaz
egészkvilágktudja,khogyképpenkazkilyenkbábszínházaso�
szo�tá�kellopnikak�isgyere�e�et,k�itöri�k�ezü�etkésklábu-
�at,kazutánkeladjá�kõ�etkakvásárikmutatványoso�na�.
Ö,khogyankiskfeled�ezhetettkmegkerrõl!kEzképpolyk�öz-
ismertkdolog,kmintkaz,khogykakKrahmalnyi�ov-gyárkbon-



bonjaivalk�önnyenkmegmérgezhetikmagátkazkember,kvagy
az,khogykakfagyialtoso�kakfagylaltotkolyanktejbõlk�észíti�,
amibenkelõzõlegkakbetege�etkfürösztötté�.
Semmik�étség!kCsa�kakcigányasszonyo�késkmáskgyer-
me�rablóknõ�kcigarettázna�.kMostkmindjártkmegfogjá�,
betömi�kakszájátkegykronggyal,késkelviszi�kõtkvalahová
ak�ülvárosba,kaholk�ificamítjá�k�ezét-lábát,késk�iska�ro-
batátkcsinálna�kbelõle.
Pavli�khangosksírásrakfa�adtkéskne�iiramodott.kMind-
addigkfutott,kamígkváratlanulkPetyáraknemkbu��ant.
Petyakalaposankelverteköcsi�éjét,kazutánk�ézenkfogva,
diadalmasankhazavezette.kOtthonkmárkaklegteljesebbkpá-
ni�kural�odott.kDunyakper�álszo�nyábankide-odakszalad-
gált,kbejártakazkösszeskszomszédoskudvart.kAknénine�
migrénjekvolt,késkvalamikceruzáhozkhasonlókrudacs�át
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dörzsöltkakhalánté�ához.kPapakmárkfelvettekakfelöltõjét,
akrendõrségreka�artkmenni,khogykbejelentsekakgyere�e�
eltûnését.
Ami�orkaknénikmegpillantottakPavli�ot,kegészbenkés
sértetlenül,khozzárohant,késknemktudta,khogykmitkcsi-
náljon:ksírjon-ekvagyknevessen.
Végülknevetettkis,kmegksírtkiskegyszerre,ksebtébenk�i-
poroltakak�iskszö�evényknadrágját,kamitkelfelejtettkróla
elõbbklehúzni.kAztánkösszecsó�oltakPavli�k�isírtkarcocs-
�áját,kmajdkismétk�ettõt-hármatkrávertkakfene�ére.
Éskcsa�keze�kutánkfordultkfenyegetõenkPetyakfelé.
-kkHátkte,kbarátom?
-kkHolkcsavarogtál,ktekgazember?!k-kfogtakmegkazkapja
Petyakvállát.
-kkPavli�otk�erestemk-kválaszoltkszerényenkPetya.k-
Azkegészkvárostkbefutottam,kamígkmegtaláltam.kKöszön-
jéte�kmegkne�em.kHakénknemkvolné�,kmárkrégkelloptá�
volna.
ÉskPetyakrögtönkelmeséltkegykcsodálatosktörténetet,
hogyankfutottkakbábszínházaskután,khogyankszö�öttkmeg
elõlekakbábjáté�oskegykátjáróházonk�eresztül,kdekõkmégis
utolérte,kmegfogtakakgallérját,késkrendõrtkhívott.kErreka
bábjáté�oskmegijedt,késkvisszaadtakPavli�ot,kdekvégül
mégiskmegszö�ött.
-kkMertk�ülönbenkistenkbizonyklecsu�attamkvolna!
Petyakkkmindenkkkvára�ozásakkellenérekkakkhallgatóságon
semmiféleklel�esedésknemkvettkerõt,ksõtkellen�ezõleg,
papakdühösenkráncoltakakszemöldö�ét,késkmegvetõenkszólt
akfiához:
-kkNemkszégyelledkmagad,ke��orátkfüllenteni...
Mégsemklehetettkegykszótksemkszólni:kvalóbankPetya
hoztakvisszakazkelveszettkPavli�ot.kEnne�k�öszönhette,
hogykszárazon,kmindenkbotrányknél�ülkmegúsztakazkegész
napiksétát.kNoklám,kcsa�kszerencsétkhozottkne�ikak�ét
forgó!
.k..kEzalattkGavri�khazatértkak�unyhóba,kaholknagy-
apótkéskakmatróztknagykizgalombanktalálta.kKiderült,
hogykakdélutánkfolyamánkvalamikbizottságkjártknálu�
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akvárosházáról,kállítólagkazért,khogykellenõrizzé�kakhalá-
szatikengedélyü�et.kAzkengedélykteljesenkrendbenkvolt.
-kkHátkottk�ikfe�szi�?k-k�érdeztekváratlanulkazka�ta-
tás�áskúr,kamintkészrevettekakmatrózt.
Nagyapókrémültenkhümmögött.



-kkBeteg?kHakbeteg,ka��orkmiértknemkviszedkbekak�ór-
házba?
-kkNemk-kigye�ezettk�özömböskarcotkvágniknagyapók-,
nemkbeteg,kcsa�krészeg.
-kkAha,krészeg!kAkfiad?
-kkNem.
-kkIdegen?
-kkDeknagyságoskúr,kmondom,khogykrészeg!
-kkÉrtem,khogykrészeg,kdekhogyk�erülkhozzád?
-kkHogyk�erültkide?k-kigye�ezettknagyapókminélkosto-
bábbk�épetkvágni.k-kHátkrészeg,kmondom,khogykrészegk...
Minden�iktudja,khogykmikaz.kAkfûbenkhevert...
Azkúrkfigyelmesenkmegnéztekakmatrózt.
-kkÉskcsa�kegykszálkalsónadrágbankhevertkakfûben?
-kkIgen,kígy...
-kkHé,kte!kLeheljkcsa�krám!k-k�iáltottkazkúrkakmatróz-
ra,késkegészenk�özelkhajoltkhozzá.
Zsu�ovkúgyktett,kminthaknemkhallottkvolnaksemmit,ka
falkfelékfordult,késkfejérekhúztakakpárnát.
-kkRészeg,kdekborszagaknincsk-kjegyeztekmegkazkúr,
szigorúankvégignézettknagyapón,késkfenyegetõenkhozzá-
tette:k-kVigyázz!k...
Ezzelkakbizottságkeltávozott.
Gavri�na�ksehogyanksemktetszettkakdolog.
Ami�orkakvendéglõkelõttkjött,kak�örzetikrendõrfelügye-
lõtkláttakazkabla�onk�eresztül.kEzkakrendõrfelügyelõkigen
gonosz,krossza�aratúkvolt,kazkottanikhalászo�knemkiskhív-
tá�kmás�épp,kmintk"akmikszaglászón�".
Sörtkivott,kmajdkletettekak�orsótkegykvastag,k�ere�k�ar-
tonlemezre,kamelyreknagykbetû��elkvoltkfelírva:k"Sal-
zenbacherksör".kSknemkiskannyirakivott,kmintkin�ább
ezüstkzsebórájátknézegette.
...kAkmatrózkmárkso��alkjobbkbõrbenkvolt.kTúlesettka
167
legnehezén.kAklázkteljesenkmegszûnt.kMostkazkágykszélén
ült,kborostásk�épétksimogattakéskmegszólalt:
-kkMostkmindjártkelk�ellenekbújnikvalahová.
-kkHovákmennélknadrágknél�ül?k-kmondtakel�esere-
dettenknagyapó.k-kAmígkbeknemksötétedi�,kittk�ellkma-
radnodkak�unyhóban.kEzkmárkegyszerkbizonyos.kkÉhes
vagy,kGavri�?
-kkÉnkmárkvacsoráztamkTyerentyijnél.
Nagyapókfelhúztakakszemöldö�ét.kNoklámk...kSzóval
uno�ájakvoltkmárkTyerentyijnélkkis.kkÜgyeskdolog!
-kkMikújságkott?
-kkAztkmondta,khogykmégkmakbenézkhozzán�.
Azköregkmégkmagasabbrakhúztakszemöldö�étkakcsodál-
�ozástól:knoklám,kmibõlkleszkakcserebogár!kHogykmegnõtt
azkõkuno�ája,kmárkmindentkmegért.kJobban,kmintkegy
felnõtt.kÉskamikakfõ:kravasz!kOhó,kdekmilyenkravasz!
BárkGavri�kmégkcsa�k�ilenckéskfélkéveskvolt,kdekegyes
dolgo�atkvalóbankjobbankmegértett,kmintkso�kfelnõtt.
Nincskebbenksemmikcsodálatos.kAmiótakmegszületett,
mindigkhalászo�k�özöttkélt,kazkodesszaikhalászo�kpedig
lényegébenknemkso�bank�ülönbözne�kakmatrózo�tól,
fûtõ�tõl,kakra�odó-késk�i�ötõmun�áso�tól,kvagyiskakvá-
roskla�osságána�klegszegényebbkésklegszabadságszere-
tõbbkrészétõl.
Eze�kazkembere�kéletü�kfolyamánkelégkso�k�eserûsé-
getkéskbánatotknyelte�,kaksajátkbõrü�önktapasztaltá�kaz



életkmegpróbáltatásait,kmindkakfelnõtte�,kmindkakgyere-
�e�.kDekakgyere�e�ne�ktalánkmégkrosszabbksoru�kvolt,
mintkakfelnõtte�ne�.
Azk1905-öskévkvoltkez,kazkelsõkoroszkforradalomkéve.
Akszegénye�,kaknincstelene�,kak�isemmizettkembere�
mindkharcrak�elte�kakcárizmuskellen,kskakhalászo�knem
azkutolsókhelyetkfoglaltá�kelk�özöttü�.kAkharckpedigk�e-
ménykvolt:kéletre-halálrakment.kÉskharck�özbenkmeg-
tanultá�,khogykmikakravaszság,kazkóvatosság,kazkéberség,
akmerés-zségkéskakbátorság.
Mindeze�kaktulajdonságo�kak�iskhalászbankteljesen
észrevétlenülk�ifejlõdte�,késkgyö�eretkverte�.
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Gavri�kbátyja,kTyerentyijkelõbbkszinténkhalászkvolt,
dekmi�orkmegnõsült,kakvagongyárbakmentkdolgozni.
Gavri�kso�-so�kaprókjelbõlktaláltak�i,khogykbátyjána�
vankvalamik�özekahhoz,kamitkabbankazkidõbenkszerényen,
dekjelentõségteljesenk"mozgalomna�"knevezte�.
HakmeglátogattakbátyjátkakKözei-Malomban,kgya�ran
hallottktõlekilyenkszava�at:k"bizottság",kfra�ció",k"tit�os
talál�ozó"k...kÉskbárkGavri�knemkértette,kdekérezte,khogy
eze�kakszava�k�apcsolatbankvanna�kmáskszava��al,kame-
lye�etkminden�ikmegért,kmintkpéldáulk"sztráj�",k"dete�-
tív",kröpirat".
Ak"röpirat"kszókjelentõségétk�ülönösenkjólktudtakGav-
ri�:krosszkpapírlapo�raknyomtatottkapró,kszür�ekbetûs
szöveg.
Egyszer,kTyerentyijk�érésére,kGavri�kéjsza�akszéthor-
dottkegyknagykcsomótkaktengerparton,késkvigyázva,khogy
sen�ikészreknekvegye,kmindenkhalászbár�ábaktettkegyet-
�ettõtkbelõle.
Tyerentyijkelõzõlegk�io�tattakak�isfiút:
-kHakvala�ikészrevesz,kdobdkazkegészetkakvízbe,kés
fusskel!kHakpedigkelcsípne�,kmonddkazt,khogykakmezõn
találtad.
Szerencsérekazonbanksemmikbajknemktörtént.
Ezértkvoltkaz,khogykGavri�kmindene�elõttkTyerentyij
bátyjána�kszámoltkbekakmatrózról.kTudtakjól,khogykTye-
rentyijkmindentkrendbekhoz.kMegértettekaztkis,khogy
Tyerentyijne�keztkvala�ivelkmegk�ellktanács�oznia,kvala-
hovákelk�ellkmennie,ktalánképpenkabbakakbizonyosk"bi-
zottságba".
Szóvalkegyelõrekvárnik�ell.kDekakvára�ozáskmindkve-
szélyesebbékvált.
Akmatrózknéhányszork�inyitottakazkajtót,késkóvatosan
�i�émleltkrajta.kBárk�ívülkmárkelégksötétkvolt,kdekmég-
semkannyira,khogyk�iklehetettkvolnakmennikilyenköltözé�-
benkanél�ül,khogykmagáraknekvonnákakfigyelmet.
Akpartonkmégkso�kemberkjár�ált,késkaktengerrõlkide-
hallatszottkakcsóna�ázó�kdalolása.
Akmatrózkismétkleültkazkágykszélére,késkhangosankbe-
169
Szélt.kMárknemktörõdöttkazzal,khogykazköregkéskGavri�
meghalljá�.
-kRothadt,kgyávakbandak...kCsa�k�erüljete�kmégkegy-
szerkak�ezembe!...kNemktudom,kmitkcsinálo�kvelete�k...
Hakakfejembek�erülkis,kelbáno�kvelete�...kÉskdühösen
ütögettekö�lévelkazkágyat.
26.kÜLDÖZÉS



Márkegészenkbeal�onyodott,kami�orkváratlanulk�inyílt
ak�unyhókajtaja,késkbelépettkegykmagaskférfi.kÉgykpilla-
natrakelta�artakakcsillago�at.kAkmatrózkfelugrottkazkágy-
ról.
-kkÜljönkkkcsa�kkknyugodtan,kkkbácsi,kkkezkkkTyerentyijkkk-
mondtakGavri�.
Akmatrózkleült,késkigye�ezettkakfélhomálybankjólkszem-
ügyrekvennikakjövevényt.
-kkJókestét!k-khallatszottkTyerentyijkhangja.k-kKikvan
itt?kNemkláto�ksen�it.kMiértknemkgyújtjáto�kmegkaklám-
pát,ktalánkelfogyottkakpetróleum?
-kkMégkvankegyk�evésk-k�rá�ogtaknagyapó,késkmeg-
gyújtottakaklámpát.
-kkJókestét,knagyapó,khogykvan?kMakestekbennkjártam
akvárosban,késk...kgondoltam,kbeszalado�kmagu�hoz.kAz
ám,kúgyklátom,kmégkvala�ikvankittkak�unyhóban.kJókestét!
Tyerentyijkgyorsan,kdeknagyonkfigyelmesenkmegnézte
akmatróztkakfüstölgõklámpakgyöngekvilágánál.
-kkAkvízbõlkhúztu�k�ik-kmagyaráztakjóa�aratúkmosoly-
lyalknagyapó.
-kkHallottamk.k.k.
Akmatrózk�omor,kgyana�vók�éppelknézegettekTyeren-
tyijkt,késkhallgatott.
-kkRogyionkkkZsu�ov?kkk-kkk�érdeztekkkTyerentyijkkkszinte
vidáman.
Akmatrózkösszerezzent,kdekmindjártkmagáhozktért.kMég
�eményebbenkszorítottakösszekazkö�lét,késkszemétkössze-
húzva,k�ihívóankmondta:
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-kkMondju�,khogykZsu�ov.kHátkmagak�icsoda?kKöte-
leskvagyo�kénkválaszolni?kTudjakmeg,khogykénkcsa�kakbi-
zottságkelõttkvagyo�k�öteleskválaszolni.
AkmosolykeltûntkTyerentyijk�issékhimlõhelyeskarcáról.
Gavri�kmégksohasemkláttakbátyjátkilyenk�omolyna�.
-kkVeddkúgy,khogykénkvagyo�kakbizottságk-kmondta
Tyerentyijkkrövidkgondol�odáskután,késkleültkakmatróz
mellékazkágyra.
-kkÉztkmivelkbizonyítja?k-k�érdeztekhidegenkakmatróz,
visszautasítvakaktegezést,késkelhúzódott.
-kkÉlébbkmagána�k�ellkbizonyítanik-kválaszoltkTye-
rentyij.
-kkAztkhiszem,kazkénkügyemkelégkvilágosk-kintettka
matrózkharagosan,késkrövidkalsónadrágbakbújtatott,kmez-
telenklábárakmutatott.
-kkLehetségesk...
Tyerentyijkazkajtóhozklépett,kféligk�inyitotta,késkhal�an
�iszólt:
-kkHjakBoriszovics,kjöjjönkbekegykpercre.
Megzörrentkakharaszt,késkak�unyhóbakegykalacsony,
nagyonkfiataloskemberklépettkbe,korránkszemüveggel,
melyne�kfe�etekzsinórjakakfülekmögékért.kÖcs�a,k�igom-
boltkzubbonyakalattkfe�etekoroszkingetkviselt.kHosszú
hajátkfélrecsapottkdiá�sap�ájakalákgyûrte.
Akmatrózkúgykvélte,khogykmárkvalaholkláttakeztkak"diá-
�ot".
Akfiatalemberkmegálltkakmatrózkelõtt,kmegigazította
akszemüvegét,késkfélkszemétkbehunyvaknézegette.
-kkNos?k-k�érdeztekTyerentyij.
-kkÉnkkmárkláttamkkeztkkazkkelvtársat,kkkjúniuskkk15-énkka



Platonovsz�ij-mólón.kkkÖrségetkkkálltkkkBa�ulincsu�kkkmat-
rózkholttestekmellett,ka�itkaktiszte�kgyil�olta�kmegk-
mondtakgyorsan,kegykszuszrakakfiatalember.k-kOttkvolt
maga,kelvtárs?
-kkOtt!
-kkNoklátja!kSzóvalknemktévedtem.
Tyerentyijkerreknémánk�ihúzottkak�abátjakalólkegykcso-
magot,késkakmatrózktérdérektette.
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-kkNadrág,köv,kzubbonyk.k.k.kCipõt,ksajnosknemktudtun�
szerezni,kegyelõrekmezítlábkfogkjárni,kazutánkmajdkvesz
magána�.kNekveszítsenkidõt,költözzönkfel,kmikaddigkelfor-
dulun�,khaka�arja...k-khadartakakfiatalemberkugyan-
olyanksebesen,kmintkazkelõbb,késkmégkhozzátette:k-kAzt
hiszem,khogykeztkakházatkfigyeli�.
Tyerentyijkmegszólalt:
-kkRajta,kGavri�!
Gavri�kazonnalkmegértette,késkzajtalanulk�ilopódzott
ak�unyhóbólkakhomályoskéjsza�ába.kMegállt.kOlyankzajt
hallott,kminthakak�ertbenkakszárazk�rumpli�órókzörögne.
Lehajolt,knéhányklépéstktett,késkami�orkszemekmeg-
szo�takaksötétséget,khirtelenk�étkmozdulatlankala�otkvett
észrekak�ertk�özepén.
Gavri�na�kela�adtkaklélegzete.kAkfülekúgykel�ezdett
zúgni,khogykmárknemkiskhallottakaktengerkegyhangúkmor-
molását.
Erõsenkaj�ábakharapott,késknesztelenülkigye�ezettka
�unyhókmögék�erülni,khogykmegnézze,knincs-ekvala�i
azkösvényenkis.
Azkösvényenkmégk�ettenkállta�,kazkegyi�ne�kmesszirõl
fehérlettkakzubbonya.kGavri�kakdombocs�akaljáhozkcsú-
szott,késkakdombonkisknéhánykrendõrtklátott.kRögtönkfel-
ismertekõ�etkfehérkzubbonyu�ról.kAk�unyhótkteljesen
�örülvetté�.
Visszaka�artkrohannikak�unyhóba,kami�orkegyknagy,
melegk�ézkhátulrólkmegragadtakaknya�át.kKisza�ította
magát,kdekelgáncsoltá�,késkarccalkelõrekakbo�ro�k�özé
zuhant.
Erõsk�eze�kragadtá�kmeg.kNagykerõfeszítésselkfordult
meg,késklegnagyobbkrémületérekakbajuszossalktaláltakma-
gátkszem�özt.kSimárakborotvált,kcsontoskarcakszintekérin-
tettekGavri�karcát,kkszájábólkmarhahúskkszagakkáradt.
-kkBácsí�a-a-a-a!k-k�ezdettksirán�oznikGavri�kvé�ony
hangon.
-kkHallgass,ktekpimasz!k-ksziszegtekakbajuszos.
-kkEngedjenkel!k...
-kkNehogykk�iabálnikk�ezdj,kktekkcsibész!kkk-kkmorogtakka
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bajuszoskakfogaik�özött,késkvas�ezévelkmegragadtakGav-
ri�kfülét.
Gavri�kösszehúztakmagát,késkvadulk�iáltoznik�ezdett,
ak�unyhókfelékfordulva:
-kkMene�üljete�!
-kkElhallgass,kmertkmegölle�!
Akbajuszoskúgykmegrántottakakfülét,khogykazkmajdkle-
sza�adt.kÚgykérezte,khogykszétpu��ankakfejekak�íntól.
Akszörnyû,khihetetlenülkéleskfájdalomkszintekazkagyát
égette.kDekakborzalmask�ínnalkegyidejûlegkGavri�otkel-
öntöttekakdühkéskakgyûlölet,kamitõlkegészenkelsötétültka
szemekelõttkminden.



-kkMene�üljete�!k-k�iáltottakmégkegyszerktelektoro�-
�al,késkegészktestekvonaglottkakfájdalomtól.
AkbajuszoskGavri�rakvetettekmagát,kegyi�k�ezévelkszü-
netknél�ülkrángatta,kcsavartakakfülét,kakmási��alkpedig
igye�ezettkbefognikakfiúkszáját.kDekGavri�kizgett-moz-
gott,kide-odakcsúsz�áltkakföldön,kbeleharapottkakbajuszos
izzadt,kgyûlöletes,kszõrösk�ezébe,késkpotyogók�önnye��el
akszemében,ktor�asza�adtábólkordítozott:
-kkMene�üljete�!kkkSzaladjato�!kkkSza-a-la-adja-a-to-o�!
Akbajuszoskeszeveszettkdühveiklö�tekfélrekak�isfiút,kés
ak�unyhóhozkrohant.kEgykrendõrsípkhosszúkfüttyekhal-
latszott.
Gavri�ktalprakállt,késkrögtönktudta,khogyk�iáltozását
meghallottá�:kháromkala�,k�étknagykéskegyk�icsikugrott
�ikak�unyhóból,késkbu�dácsolvakvégigszaladta�kak�erten.
Kétkfehérkzubbonyoskzártakelkazkútju�at.kAkmene�ülõ�
megka�arta�kfordulni,kdekhamarosankészrevetté�,khogy
bekvanna�k�erítve.
-kkÁllj!k-k�iáltottakaksötétbenkegykismeretlenkhang.
-kkHjakkkBoriszovics,kkklõjön!kkk-kkkhallottakkke��orkkkGavri�
Tyerentyijkhangját.
Abbankakpillanatbankfénykvillantkfel,késkegymáskután
háromkrevolverlövéskhallatszott.kÜgykpattogta�,kmintkaz
ostorcsapás.kAk�iáltáso�ból,kak�aro�késklába�ktopogókza-
jábólkGavri�kmegértette,khogykaksötétbenknagykvias-
�odáskfolyi�,
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Csa�knemkfogjá�kelkõ�et?kGavri�kúgykmegrémült,khogy
aztksemktudta,kmitkcsinál,késkakvere�edõ�kfelékrohant,
minthaklegalábbisksegíteniktudottkvolnakrajtu�.
Mégktízklépéstksemkfutott,kami�orkészrevette,khogy
azkössze�apasz�odottkembere�k�özülk�isza�ítjakmagát
ugyanazkakháromkala�,k�étknagykéskegyk�icsi,kaksza�a-
dé�kfelékszaladna�,kmajdkeltûnne�kaksötétben.
-kkFogjá�kmeg,kfogjá-á�kmeg!
Vörösklángkcsapottk�ikakrendõrknagyk�aliberûkrevolve-
rébõl,kmi�orkelsütötte.kFennkakpartkmentikszi�lá�kcsa�
úgykvisszhangzotta�kakrendõrsípo�khangjától.kJóformán
azkegészktengerpartotk�örülzártá�.
Gavri�k�étségbeesettenkfigyeltekazküldözéskzaját.kEgy-
általánknemkértette,khogykmiértkválasztottakTyerentyij
eztkazkiránytkakmene�ülésre.kÕrültségkfelfelékfutnika
parton:kottkfennklesbenkállna�,késkmindenkbizonnyalkel-
fogjá�kõ�et.kJobbklettkvolnakelillannikakpartkmentében.
Gavri�kegyk�issékmégkelõreszaladt,késklátta,kamintka
sza�adé�kmerede�,kmajdnemkfüggõlegeskfalánkhárom
ala�k�úszi�.kBiztoskhalál!
-kkJaj,kTyerentyij,khovákmente�?k-ksuttogtakel�esere-
dettenkak�isfiú,késkbeleharapottkazkö�lébe,knehogykhan-
gosksírásrakfa�adjon.kVisszafojtottk�önnyeikszintekéget-
té�kaktor�át.
Dekegyszerrekvilágosságkgyúltkakfejében.kEgykszempil-
lantáskalattkmegértette,khogykmiértkmászta�kazo�kaksza-
�adé�ba.kEgészenkmegfeled�ezettkróla...kPedigkmilyen
egyszerû!kArrólkvankszó,khogyk...
Ebbenkakpillanatbankakbajuszoskrendõrkne�irohant
Gavri�na�,khónakalák�apta,késkak�unyhóhozkhurcolta,kmi-
�özbenkdarabo�rakszaggattakazkingét.kDurvánkbelö�teka
�unyhókajtaját.kAzkajtóbank�étkrendõrkállt.kGavri�ka
lö�éstõlkak�unyhókellen�ezõksar�ábakrepült,késkalaposan



megütöttekmagát,kmi�orknagyapórakzuhant,ka�ikmárkott
ültkakföldön.
-kkHakelszö�ne�,kletépemkakfejete�et!kk-küvöltötteka
bajuszoskakrendõrö�kfelé,késkelrohant.
Gavri�knagyapókmellékült,késkfelhúztaklábait.kígykül->
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te�k�ettesben,kegykárvakszótksemkbeszélte�,kcsa�kfigyel-
té�kakfüttyö�etkésk�iáltáso�at.kAkzajklassacs�ánkeltávo-
lodott.
Rövidkidõkmúlvakmindenkzajkmegszûnt.kGavri�kcsa�
e��orkébredtktudatára,khogykmennyirekfájkakfüle.kAknagy
izgalombankegészenkmegfeled�ezettkróla,kpedigkeddigkis
szörnyenkégett.kÜgyktüzelt,kminthaktüzeskvassalkégetté�
volna,késkmegérinteniksemklehetett.
-kkEzkakbitangkletéptekakfülemetk-kszólaltkmegkGav-
ri�,kmi�özbenkkazonkerõl�ödött,kkhogykk�önnyeitkvissza-
tartsa,késkegy�edvûne�klássé�.
Nagyapókfélkszemmelkrápillantott.kAzköregkszemei
mozdulatlanulkülte�kakmélykszemürege�ben,kmereven
bámultkmagakelé.kAj�aklassankmozgott,kso�áigkhallgatott,
végülkmegráztakakfejét,késkszemrehányóankmegszólalt:
-kkLátta�kmárkilyet,kuraim,khogykegykgyere�ne�kle-
tépjé�kakfülét?kHátkszabadkilyetkcsinálni?
Nagyotksóhajtottkéskelhallgatott.kMajdkhirtelen-várat-
lankGavri�hozkhajolt;kijedtenknézettkazkajtóra,knemkhall-
gatózi�-ekvala�i,késkodasúgta:
-kkNemkhallaniksemmit...kkkVajonkmeglépte�,kVagykel-
fogtá�kõ�et?
-kkBemászta�kaksza�adé�bak-kfeleltekgyorsankéskna-
gyonkhal�ankGavri�k-,kTyerentyijkelvezettekõ�etkak�ata-
�ombá�ba.kkkHakkút�özbenkknemkklövi�klekõ�et,kkbiztosan
megmene�ülne�.
Nagyapókakcsodatevõkszentkfelékfordult,klehunytaksze-
mét,késklassan,kszéleskmozdulattalk�eresztetkvetett.kHá-
romkujjátkerõsenkodaszorítottakakhomlo�ához,kakhasához,
végülkak�étkvállához.kEgykapró,kaligkészrevehetõk�önny
gördültkvégigkazkarcán,késkeltûntkvalaholkakránco�k�özött.
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27.kNAGYAPÓ
Akvilágna�kigenkso�kvárosakalattkvanna�k�ata�ombá�:
Rómában,kNápolyban,kKonstantinápolyban,kAlexandriá-
ban,kPárizsbankéskOdesszábankis.
Valami�or,kvagykötvenkévvelkezelõttkazkodesszaik�ata-
�ombá�atkakvárosk�õbányána�khasználta,kaholkmész�ö-
vetktermelte�k�ikazképít�ezése�hez.kEze�kak�ata�ombá�
mégkmakiskmegvanna�.kMintkvalamikbonyolultklabirintus,
húzódna�kvégigkazkegészkvároskalatt,késktöbbk�ijáratu�kis
vankakvárosonk�ívül.
Odesszakla�osaiktermészetesenktudta�kak�ata�ombá�
létezésérõl,kdek�evesenkmerte�kodaklemenni,késkmégk�e-
vesebbenkismerté�kottkakjárást.kAk�ata�ombakakvárosna�
in�ábbktit�a,klegendájakvolt.
Tyerentyijkazonbanknemhiábakvoltkhalászkfiatalk�orá-
ban.kKitûnõenkismertekazkodesszaiktengerpartot,késksorra
megismertekak�ata�ombá�ktengerpartraknyílók�ijáratait.
Azkegyi�kilyenk�ijáratkmintegykszázlépésnyirekvoltka
�unyhókmögött,kaksza�adé�kmélyén.kSzi�lábakvájtk�es-
�enykbarlangnyíláskvoltkez,kamitkteljesenkelrejtette�,kbe-
nõtte�kak�ecs�erágó-késkcsip�ebo�ro�.kKiskpata�ocs�a
folydogáltkaknyílásból,késklecsurgottkaksza�adé�ba,kmeg-



öntöztekaksza�adé�kmélyébõlkfel�úszókmindenfélekgiz-
gazt.
Tyerentyij,kami�orkakrendõrö�kelsõktámadásátkvissza-
verté�,kgyorskfutássalkvezettek�étktársátkazkismertkbar-
langnyíláshoz.
Azküldözõ�keztkakhelyetkegyáltalánknemkismerté�,ka
�ata�ombakbejáratárólkmitksemksejtette�.kAztkgondoltá�,
hogykakmene�ülõ�kak�erte�enk�eresztülkakvárosbaka�ar-
na�kjutni.kEzkpedigkakrendõrö�kszámárak�edvezõklett
volna.kAk�erte�hezktartozóknyaralóháza�krnindk�örülkvol-
ta�kvéve,késkakmene�ülõ�kígykmindenkbizonnyalkcsap-
dábak�erülne�.
Ezértkazkelsõklövéskutánkakrendõrö�kparancsotk�apta�,
hogyktöbbetkneklõjene�.
AzkAle�szandrk�erületkrendõrfõnö�ekszemélyesenkirá-
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nyitottakéskvezettekakrazziát.kVagyknegyedórakhosszat
álldogáltklegényeivelkegyüttkaksza�adé�kalsókrészén,kvé-
gülkel�üldtekakdete�tívfkelkügyelõt,kmegtudni,kelfogtá�-e
márkakbûnösö�et.
Akfelügyelõk�ényelmesenkindultkútna�,késkegykjókne-
gyedórakmúlvaktértkcsa�kvissza,kazzalkakjelentéssel,khogy
akszö�evénye�kmégknemkérte�kfelkakpartra.kEze�kszerint
nemkvolta�ksemkfenn,ksemklenn.kHátkholkvanna�?kNa-
gyonkvalószínûtlenne�klátszott,khogykleülte�kvalaholka
meredélyk�özepénkakbo�ro�k�özött,késkottkvárjá�,khogy
elcsípjé�kõ�et.
Akrendõrfõnö�kazértkmégiskparancsotkadottklegényei-
ne�,khogykhaladé�talanulkmásszana�kfelkakmerede�kol-
dalra,késk�utassana�kátkmindenk�iskbo�rot.kSzörnyûk�á-
rom�odáso�k�özepettekhaladta�kelõre,kmertkmindenkperc-
benkmegcsúszta�kla��csizmái��alkaknedves,kiszaposkfü-
vönk-kõkmagakiskbemászottkaksza�adé�ba:kmárknemkbízott
többék"eze�benkakhülyé�ben".
Át�utattá�kaksötétbenkazkegészksza�adé�ot,kdeksemmit
semktalálta�.kEzkmárkakcsodávalkvoltkhatáros.kCsa�knem
bújta�keze�kakmene�ülõ�kvalóbankakföldkalá?
-kkRendõrfõnö�kkúr!kk-khallatszottkegykijedtkhang.kkk-
Tessé�kcsa�kidejönni!
-kkMikvankott?
-kkRendõrfõnö�kkkúrna�kkkalázatosankkkjelentem,kkkk�ata-
�omba!
Akrendõrfõnö�kfehérk�esztyûsk�ezévelkaktüs�éskbo�or-
bak�apasz�odvakigye�ezettkodajutni.kMar�osk�eze�kra-
gadtá�kmegk�étk�arját,késknagyküggyel-bajjalkfölsegítet-
té�kakbarlangkbejáratához.
Akbajuszoskegyi�kgyufátkakmási�kutánkgyújtottakmeg.
Akgyöngekfénybenkiskjólkláthattá�kakbo�ro��alksûrûn
át-kmegkátszõttk�es�eny,ksötétknyílástkakszi�lában.
Akrendõrfõnö�kazonnalkmegértette,khogykakcsatátkel-
vesztette.kAkzsá�mánykelillant!kRemegettkdühében,khara-
gosanktoporzé�oltkla��csizmásklábával,késkfehérk�esztyûs
ö�lévelkjobbra-balrakosztogattakazkütése�et,kagyba-fõbe
vertekakrendõrö�et,késkdühösen,kre�edtenkordítozott:
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-kkMitkállto�kitt,ktikbarmo�?!kElõre!kÁt�utatnikak�ata-
�ombá�at!kLetépemkakfejete�et,khülyérekveremkakpofá-
to�at!kEze�etkakcsir�efogó�atkelk�ellkfogni!kMars!
Dekõkmagakiskjólktudta,khogykazkügykreménytelen.kLeg-



alábbk�étkhétrekvankszü�ségkahhoz,khogykazkösszesk�ata-
�ombá�atkát�utassá�.kÉskmostkmárkúgyiskmindenkhiába,
mertkmárkvagykegykfélkórakiskelmúlt,késkezalattkakmene-
�ülõ�kmárkbizonyárakrégenkakvároskmási�kvégébenkvan-
na�.
Néhánykrendõrk�ényszeredettenkbemászottkaknyílásba,
éskegymáskutánkgyújtogatvakakgyufá�at,kegyrekakbejárat
�özelébenktopogott.kUndorodvaknézegetté�kaknyir�os,
meszeskfala�at,kakföldkalattikfolyosót,kamelyne�kvégeksíri
homálybanktûntkel.
Akrendõrfõnö�kdühösenk�öpöttkegyet,késksar�antyúit
pengetvekszaladtklekazkútra.kAkdühkvalósággalkfojtogatta.
Zubbonyakgallérjátk�ika�artaknyitni,kdekolyankerõvel
rántottakmeg,khogykak�apocsklesza�adtkróla.
Akgazzalkbenõttkösvényenknagyklépte��elksietettka
�unyhókfelé.kDühösenkbelö�tekazkajtót.kAkrendõrö�kré-
mültenkegyenesedte�k�i.
Akrendõrfõnö�kbelépettkak�unyhóba,késkszétterpesztett
lába��alkmegállt.kIdegesenkrángatózók�ezétkhátratette.
Mögötte,kmintkazkárnyé�a,knyombankmegjelentkazkajtó-
bankakbajuszos.
-kkRendõrfõnö�kkkúrna�kkkalázatosankkkjelentemkkk-kkksut-
togtaktito�zatosankakbajuszos,késk�ere�kszemévelknagyapó
felékintettk-,kezkittkak�onspirációskla�áskgazdája,kezkmeg
ak�isfia.
Akrendõrfõnö�kügyetksemkvetettkekszava�ra,k�inyúj-
tottak�arját,késkfehérk�esztyûsk�ezévelkbeletenyereltka
bajuszoskizzadtkpofájába,kmajdkdühöskutálattalkellö�te.
-kkTéged,ktekbarom,ksen�iksemk�érdezett!kEztkmagam
isktudom.
Gavri�otkelfogtakakrémület.kÉrezte,khogykmostkvalami
szörnyûkfogktörténni.kAkvörös,kdagadtkfülûk�isfiúkmere-
venknézettkakmagas,kszéleskvállúktisztre,ka�ik�é�knadrá-
gotkéskakdere�ánkfe�etekla��k�ardszíjatkviselt.
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Akrendõrfõnö�klegalábbkegykpercigknézettkfar�assze-
metkak�isfiúval,ka�ine�kezkegykórána�ktûntkfelk-kazután
leültkazkágykszélére.kLeknemkvettekszemétknagyapórólkés
Gavri�ról,k�inyújtottakla��csizmásklábát,kszû�knadrágja
zsebébõlkelõhúzottkegykezüstkcigarettatárcát,késkrágyúj-
tottkegyksárgakcigarettára.
"AszmolovkCigarettagyár"k-kgondoltakmagábankGav-
ri�.
Akrendõrfõnö�k�ifújtakakfüstötkazkorránk�eresztül,kés
olyankdühösenkordított,khogykakfülü�kszintekmegcsen-
dültkbelé:
-kkÁlljkfel,ktekgazember,khakegyktisztklépkakszobába!
Nagyapókkkgyorsankkkfelugrott,kkkösszeszorítottakkkfe�ete,
meztelenklábait,kmegigazítottaksovány,k�iaszottktesténkaz
inget,késkértelmetlenk�atonaszemetkmeresztettkakrendõr-
fõnö�re.
Gavri�klátta,khogyankremegknagyapóknya�a,késkhogyan
feszülkmegkakrégenkbegyógyultksebhelykfölöttkakráncos
arcbõr,kmintkvalamikgyeplõszár.
-kkIllegáliskala�o�atkrejtegetsz?k-kszólaltkmegkjéghideg
hangonkakrendõrfõnö�.
-kkAlázatosankjelentem:knemk-ksuttogtaknagyapó.
-kkBeszélj:k�ikvoltkmostkittknálad?
-kkNemktudom.
-kkAha,knemktudod!k-kÉskaktisztklassankfelállt.



Összeszorítottakaj�át,késkrövid,kerõskütéstkmértknagy-
apókfülére,kolyankerõvel,khogykazkmegtántorodott,kés
ne�iesettkakfalna�.
-kkBeszélj:k�ikvoltkitt?!
-kkNemktudomk-kválaszoltakszilárdankazköreg.
Ismétkmegvillantkakfehérk�esztyûskö�öl.kNagyapókorrá-
bólk�étk�es�enykvérpata�kindultkmeg.kAzköregkösszerán-
coltakakhomlo�át,kvállaik�özékhúztakfejét,késk�itört.
-kkMiértkütkengem,knagyságoskúr?k-kmondtakhal�an
éskfenyegetõenknagyapó.kKezekfejévelkletöröltekakvérét,
éskodamutattakakrendõrfõnö�ne�.
-kkHallgass!k-kordítottkaktiszt,késkelsápadt.kNagy,kpi-
héskanyajegykfe�etéllettkgipsszerûkarcán.
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Utál�ozvaknéztektön�retettk�esztyûjét.
-kkBeszélj:k�ikvoltkitt?!
-kkNemktudomk..k.
Azköregkvéde�ezõénk�aptak�ezétkarcakelé,késkakfalkfelé
fordult.kAzkütéskakfejénkérte.kMegremegett,késklassan
összecsu�lott.
-kkBácsi,kknekküsse,kkköregkkmár!kkk-kk�iáltottkkfelkkGavri�
�önnyeskszemmel,k�étségbeesettenkugorvakakrendõrfõ-
nö�kelé.
Dekazkmárk�ilépettkak�unyhóból,késknagyotk�iáltott:
-kkFogjáto�kmegkakgazembert!kVigyéte�!
Akrendõrö�kazköregrekvetetté�kmagu�at,kmegragadtá�,
éskhátracsavartá�k�arját.kMintkegykcsuta�kszalmát,kúgy
cipelté�k�ikak�unyhóból.kGavri�kleültkakföldre,késkö�lét
harapdálva,kdühös,kvadksírásbak�ezdett.
Egykideigkmozdulatlanulkült,kfélkfüllelkhallgattakaz
éjsza�akhangjait,ksusogását.kMási�kfülérekmegsü�etült.
Idõn�éntkbedugtakegészségeskfülét.kIlyen�orkmély,
némakcsöndkvettek�örül.kRémeskérzéskvolt:kminthakebben
akcsöndbenkvalamikhangtalankveszélykfenyegetné.
Gyorsank�inyitottaképkfülét,kminthaksietnek�iengedni
akbelezártkhango�at.kDekfélkfüllelkcsa�knemktudtakfel-
fognikazkezerfélekzajt,kneszt...
Holkaktengerkrit�a,kerõteljesksóhajtásaitkhallotta,kés
semmikmást.kHolkaktücsö�k�ristálytisztakciripelésektöl-
töttekbekfélkfülét,kdeka��orkmegksemmitksemkhallottka
tengerkhangjából.kIdõn�éntkakbozótkerdejébenkvégig-
suhanókszellõkneszekhatoltkfélkfülébe,késka��orksemka
tengerküzeneténe�,ksemkaktücsö�kciripeléséne�knemkju-
tottkhely.kNéhakviszontkcsa�kakpetróleumlámpakduruzso-
lásátkhallotta.
Hirtelenkrájött,khogykmilyenkegyedülkmaradt,késkször-
nyenkmegijedtkazkegyedülléttõl.kSietvekelfújtakaklámpát,
ésknagyapjakutánkrohant.
Pompáskaugusztusikéjsza�akborultkOdesszára.kAkfe-
�etekégboltkragyogókcsillagtûzzelkszórtakbekakszaladók�is-
fiút.kAknagykcsöndbenkaktücs�ö�kciripelésekegészkakTej-
útigkfölhallatszott.
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Dekmitktörõdöttkakmegvert,kmeg�ínzottk�isfiúkezzelka
�özömböskszépséggel,kamelyne�kúgysemkvoltkelégkhatal-
makahhoz,khogykõtkboldoggáktegye?
Mindenkerejétkmegfeszítvekszaladtktovább.
Nagyapótkcsa�kakvárosban,kakRégikSzabad�i�ötõkutcá-
bankértekutol,kakrendõrõrszobak�özelében.
Kétkrendõrkõriztek-kegyi�kült,kakmási�kálltkak�ocsi-



ban,kamelyenknagyapótkvitté�.kAzköregklecsúszottkaz
ülésrõl,késkazkállókrendõrklábaik�özöttkhevert.kFejekerõt-
lenülklógott,késkmindenkzö��enésnélkodaütõdöttkak�ocsi
hágcsójához.kPoros,kvéreskarcátkmegvilágítottá�kazkutcai
gázlámpá�.
Gavri�kak�ocsihozkrohant,kdekazképpenka��orkálltkmeg
azkõrszobakelõtt.kAkrendõrö�kbecipelté�kaklábánkaligkálló,
bu�dácsolóköregetkazkõrszobára.
-kNagyapó!k-k�iáltottkfelkGavri�.
Azkegyi�krendõrkak�ardhüvellyelk�önnyedénknya�on
legyintettekGavri�ot.kAk�apukbezárultknagyapókmögött.
Gavri�kegyedülkmaradt.
28.kFELVÉTELIkVIZSGA
Ezenkaknaponkelér�ezettkPetyakéleténe�klegboldogabb,
legdiadalmasabbkperce.
Mégkdélikegykóraksemkvolt,kdekõkmárkvégiglátogatta
akházbankla�ókösszeskismerõst,khogykmegmutassakúj
diá�sap�áját.kIzgatottankmeséigette,khogyankvizsgá-
zottkle.
Azkigazatkmegvallvaknemkvoltkso�kmeséinivalója.kTu-
lajdon�éppenkezknemkiskvoltkvizsga,khanemkvalami
�önnyûkfelvételivizsga-féle,kamelyktizenötkpercigktartott.
Félktizenegy�ork�ezdõdött,késkötkperccelktizenegykóra
utánkakgimnáziummalkszembenklevõk�alaposüzletksegédje
szeretetrekméltókmosollyalknyújtottakátkPetyána�kócs�a
szalma�alapját,kfinomkpapirosbakcsomagolva.
Petyakazkújkdiá�sap�ájátkmégkazküzletbenkakfejére
tette,kaktü�örkelõtt,khogykleksekvegyekegypárkórára.
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-kkOhó,knagyszerûenklevizsgáztam!k-kmondtakizgatot-
tankak�isfiú,késksietvekszedteklábait.
Mindenk�ira�atbankmegnéztekmagát,késkelgyönyör�ö-
döttkak�épben.
-kkBarátocs�ámkk-kszóltkrákkvégülkknagynénje,kka�ine�
akvisszafojtottknevetéstõlkmárkremegettkazkaj�ak-,knyu-
godjkmárkmeg.kNemkvoltkezkvizsga,khanemkcsa�kegyszerû
felvételi...
-kkDeknéni!kHogykmondhatkilyet?k-kpirultkelkdühösen
Petya,klábávalktoppantottkegyet,késkúgykmegsértõdött,
hogykszinteksírvakfa�adt.k-kHiszenkmagaknemkiskvolt
benn,knemklátottkésknemkhallottksemmit,késkmégiskvitat-
�ozi�.kEgészk�omolykvizsgakvolt,kmagakpedigkezalattka
íogadószobábankvárt,késképpenkezértknincskjogakilyene�et
mondani!kHiggyekel,khogykvizsgakvolt!
-kkNokpersze,kõkazko�os,kénkpedigkbutakvagyo�k...kÉrtsd
meg,khogykezkcsa�kfelvételi.k.k.
-kkDekvizsgakvolt!
-kkÉnkkaztkkmondom:kkkborotváltá�,kkktekkmegkkazt,kkkhogy
nyírtá�...
Aknénikeze��elkakszava��alknagyonkiskérthetõenkarra
akrégiku�ránkane�dotárakcélzott,kaholkegykma�acskember-
rõlkesettkszó.kEzkazkemberkösszeveszettkakfeleségévelkazon,
hogyknyírtá�-ekvagykborotváltá�kak�örjegyzõksza�áilát.
Aknya�asku�ránkak�ézzelfoghatókbizonyíté�o�kellenére
iskaztkhajtogatta,khogyk"nyírtá�",kegészenkaddig,kamíg
akfeleségekbeleknemklö�tekakpata�ba.kMárkfuldo�oltka
ma�acskparaszt,kdekakvízbõlkmégka��orkisk�i-�idugtakaz
ujjait,kúgykmutogattakvelü�,kazkollótkutánozva,khogy
"nyírtá�".
DekPetyakmostkeleresztettekfülekmellettkaknénikmeg-



jegyzését,késksíróskhangonkállította:
-kkVizsgakvolt!kVizsgakvolt!
AkjószívûknénikmegsajnáltakPetyát,késknemka�artaktõle
elvitatnikakvizsgakdicsõségét.k"Vizsga"k-kmilyenkso�at
érkezkazkegykszó!kHaddkörüljönkak�isfiú!kNemk�ellkõtkel-
szomorítanikezenkaknapon.
Skaknénikelhatározta,khogykenged.
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-kkLehet,khogykénktévedtemk-kmondtak�önnyûkmosoly-
lyal.k-kAztkhiszem,kvalóbankvizsgakvolt.
Petyána�kfelragyogottkazkarca.
-kkHohó,kdekmilyenkvizsga!
Ámkaklel�ekmélyénkPetyátkmégisk�étségkgyötörte.
Mindenktúlságosank�önnyenkéskgyorsankmentkahhoz,
hogykezkvalóbank"igazikvizsga"klegyen.
Igaz,kakgyere�e�etkpárosávalksorbakállítottá�,kúgykmen-
te�kbekazkosztályba.kAzkiskigaz,khogykegyk�é�kposztóval
leta�art,khosszúkasztalkálltkak�atedrán.kAzkasztalkmögött
szigorúkarcú,k�é�kegyenruhás,kpápaszemesktanáro�külte�,
so�kgombju�késkhéjszerûne�,k�eményne�klátszókingmel-
lü�kvolt.kCsa�kúgykzörgöttkakmandzsettáju�.kValamennyi
felra�tak�itüntetéseit.kKülönkszembetûntkegykpapksely-
meskreverendájakésknõieskhajzata.
Petyaklyu�atkérzettkakhasában,kaklábakizzadt,khideg
veríté�csöppe�kverté�k�ikhomlo�át...kMindenkúgyktör-
tént,kamintkezkõsidõ�kótakakvizsgá�onktörténnikszo�ott.
Dekakvizsga...kPetyakmostkmárkmagakiskgyanította,
hogykezktalánkmégsemkvoltkigazikvizsga.
Alighogykakfiú�kbeülte�kakpado�ba,kazkegyi�ktanár
rögtönkbedugtakazkorrátkegyknagyk�önyvbe,kamikazkasz-
talonkhevert,késkhangosan,kérthetõen,kmindenkszótk�ü-
lönkhangsúlyozvakmegszólalt:
-kkNos,kkk�ezdjü�kkkmeg.kkkAle�szandrovkkkBorisz,kkkAle�-
szandrovkNyi�olaj,kBacsejkPjotr.kTessé�kide!
Vezeté�-késk�eresztnevekhallatára,kamelykilyenkidege-
nülkéskazküresktanterembenkvisszhangosankcsendültkmeg,
Petyána�kakmeglepetéstõlkéskijedségtõlkföldbekgyö�e-
rezte�klábai.kNemkisksejtette,khogykakszörnyûkpillanat
ilyenkhamark�övet�ezi�kmajdkbe.kVáratlanulkérte.kElpi-
rult,késkszintekféligkeszméletlenülklép�edettkaksimakpad-
lónkazkasztalig.
Háromkfiúkálltkegyszerrekaktanáro�kelé.kPetyakakpap-
hozk�erült.
-kkNos,kjerkide,kgyerme�k-kszólaltkmegkakhatalmas
termetû,k�övérkpap,kmi�özbenk�issékfelhúztakreverendája
bõkujját.k-kHogykhívna�?
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-kkPetya.
-kkPjotr,k�edvesem,kPjotr.kPetyakotthonkmaradt.kCsa-
ládikneved?
-kkBacsej.
-kkVaszilijkPetrovicskfiakvagy?kApádkaktizedestanfo-
lyamkiparis�olájána�kaktanára?
-kkIgen.
Akpapkhátradõltkakszé�én,khunyorogvaknézettkPetyára,
a�iksehogyanksemkértette,kmiértkmosolyogkezkazkember.
-kkHátkkkperszekkkhogykkkismerem.kkkLiberáliskkkúriember.
Nosk...
Akpapkmégkjobbankhátradõlt,kúgyhogykakszé�k�étkhátsó



lábánkhintázott.
-kkMilyenkkkimádságotkkkismersz?kkkTudod-ekkkakkkhisze�-
egyet?
-kkTudom.
-kkMonddkel!
Petyaknagyotklélegzett,késkhozzáfogott,khogykegykszusz-
rakledaráljakazkegészet:
-kk"Hisze�kegykistenben,kmindenhatókatyában,kmenny-
ne�késkföldne�kteremtõjében,kõkegykfiában,kakmikUrun�-
bank.k.k."
IttkPetyaklevegõtartalé�ak�imerült,késkakfiúkmega�adt.
Deksietve,knehogykakpapkaztkgondolja,khogyknemktudjakaz
imát,kfrisskadagklevegõtkszippantottkbe,késkfolytatnika�ar-
ta.kDekakpapkriadtankintett.
-kkElég,kelég.kMenjktovább.
ÉskPetyakmáriskakszámtantanárkelõttkállt.
-kkHányigktudszkszámolni?
-kkA�árhányigk-kfeleltekPetya,kfelvillanyozvakazkelsõ
si�ertõl.
-kkNagyszerû!kSzámoljkegymillióig!
Petyakúgykérezte,khogykegyksza�adé�bakzuhant,kön-
�éntelenülkiskolyankhangotkhallatott,kminthakfuldo�olna.
Kétségbeesettenknézettk�örül,ksegítségetk�eresve.kDek�ö-
rös-�örülkminden�ikelkvoltkfoglalva.kMégkakszámtanktanár
iskelnézettkakfejekfölött.kDomborúkszemüvegénkélesen
tü�rözõdöttkvisszakakteremk�étkhatalmaskabla�a,kmelyben
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akgimnáziumkzöldk�útja,kakPantyelejmon-templomk�é�
�upolája,ksõtkmégkazkAle�szandrk�erületktûzoltótornya
isklátszott,kmelyenk�étkfe�etekgömbkjelezte,khogykak�ettes
�örzetbenktûzkvan.
Egymillióigkszámolni...kkPetya,kelvesztél!
-kkEgy,k�ettõ,khárom,knégy,köt,khat,khét...kkk-k�ezdte
Petyaknagykigye�ezettel,k�özbenktito�bankmindigkbehaj-
lítottakegy-egykujját,késkszomorúankmosolygott.k-kNyolc,
�ilenc,ktíz,ktizenegyk..k.
Akszámtantanárk�özömbösenknézettk�ikazkabla�on.
Ami�orkPetyakak"hetven�ilenc"-hezkért,kmegszólalt:
-kkElég.kAzkegyszeregyetkmegtanultad?
-kkEgyszerkegykazkegy,k�étszerkegykazk�ettõ,khárom-
szorkegykazkháromk-k�ezdtekgyorsan,kkcsengõkhangon
Petya,kattólkfélve,khogykmegintkfélbesza�ítjá�,kdekakta-
nárkmárkintettkis.
-kkElég.
-kkTudo�kösszeadni,k�ivonni,kosztanikéskszorozni!
-kkJólkvan.kMenjktovább!
Mikaz,kmégkaztksemkengedi�kmeg,khogykakszájátk�i-
nyissa?kMicsodaksértés!
Petyakak�övet�ezõktanárkeléklépett,ka�ine�knya�ában
egykszalagonkaranyéremklógott,kamikát-átvillantkrit�ás
sza�állak�özött.
-kkOlvasdkezt!kInnenk...
Petyak�ézbekvettekak�emény�ötésûk�önyvet,késkmeg-
néztekazkolvasmányknagybetûskcímét:kAzkoroszlánkéska
�is�utya.
-kk"Azkoroszlánkéskak�is�utyak-k�ezdtekPetyakbátran,
bárkegyk�isséka�adozottkazkizgalomtól.k-kAzkoroszlánkés
ak�is�utya.kEgyszerkegykállat�ertbenkvoltkegykoroszlán.
Azkoroszlánknagyonkvérszomjaskvadállatkvolt.kAzkõrö�
nagyonkfélte�ktõle.kAzkoroszlánknagyonkso�khústkevett.



Azkállat�ertkgazdájaknemktudta,kmitktegyenk..."
-kkElég.
Petyakmajdnemksírvakfa�adt.kMégkelksemkér�ezettka
�is�utyáig,késkmárisk-k"elég"k...
-kkElktudnál-ekmondanikegykversetkemlé�ezetbõl?
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Petyakakgyõzelemktit�oskizgalmávalkvártakeztkakpil-
lanatot.kVégrekmegmutathatja,khogykmitktud!
-kkTudomkakVitorlát,kLermontovk�ölteményét.
-kkNo,kmonddkel!
-kkSzavaljam?
-kkSzavald!
-kkAzonnal!
Petyakelõretettekegyi�klábát,kamikszerintekazkegyi�kleg-
szü�ségesebbkelõfeltételekvoltkakszavalásna�,késkbüsz-
�énkhátravetettekfejét.
-kkVitorla.kLermontovkversek-k�ezdtekPetyakjókhan-
gosan.
Távolbankegykfehérkvitorla
�é�ktengerk�ödénkátragyog.
Mértkindulkmesszekországo�ba,
éskotthonábankmitkhagyott?
Petyak�ezévelkgyorsank�érdõkéskcsodál�ozókmozdulatot
tett,késksietvekfolytatta,khogykminélktöbbetkmondhasson
elkakversbõl,kamígkaktanárkfélbeknemksza�ítja.
Akszélksüvölt,khullámkdobálja,
azkárbockrecsegkskmeghajol,
nemkvárkseholkszerencsekraja,
sknemkiskvoltkboldogkmégksehol!
Petyakegykpillanatnyikszünetetktartott,khogykannálkha-
tásosabbklegyenkak�övet�ezõksza�asz,kdekaktanárk-k�i-
használvakeztkak�iskpihenõtk-kmárkintettkis.
-kkElég.
-kkMindjártkbefejezem,kkmárkkcsa�kkegykkegészenkk�icsi
vankhátrak-knyögtekPetyakel�eseredve.
Lentkazúrnálkragyogóbbkfényárk.k..
-kkElég,kelég.kMenjkhaza!
-kkDekénktudomkmégkPus�inna�kegykversétkis,kazt,
hogyk.k..
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-kkNemk�ellkmásksemmi.kMegmondhatodkakszüleidne�,
hogykfelvette�.kElmehetsz!
Petyaklekvoltksújtva.kEgy-�étkpercigkmégktétovázott
akteremk�özepén,knemktudta,khogykmostkmitkisktegyen
tulajdon�éppen.
Egészenkvalószínûtlenne�klátszott,khogykazkakfélelme-
teskésktito�zatoskesemény,kamelyrekremegvek�észültkegész
nyáron,kmárkbekiskfejezõdött.
Végülkügyetlenülkmegfordult,kmegbotlottkvalamiben,
ésk�iszaladtkakterembõl.kEgykmásodperccelk�ésõbbkazon-
ban,kmintka�ikeszétkvesztette,kvisszarohant,késkazkizga-
lomtólkelfulladtkhangonk�érdezte:
-kkMegklehetkmárkvennikakdiá�sap�át?
-kkLehet,klehet.kEredjk...
Petyak�iszaladtkakfogadószobába,kaholkLomonoszov
mellszobrakalattkegykaranyozottkszé�enkülvekvártakõt
nagynénje,kfátyolosknyárik�alapbankésk�önyö�igkérõ
�esztyûben.
Ak�isfiúkolyankhangosank�iabált,khogyk�étségtelenül
meghallottá�kmégkazkutcánkis:



-kkNéni!kGyerün�kgyorsan!kAztkmondtá�,khogykmeg
�ellkvennikakdiá�sap�át!
29.kAkKERÜLETIkÖRSZOBÁBAN
Aksap�avásárláskvalóbankmennyeikboldogságkvolt!
Elõszörkiskso�áigkpróbálgattá�,kazutánkal�udozta�,
majdk�iválasztottá�kakmegfelelõkjelvényt,keztkazkelegáns
�iskezüstholmit.kAkjelvénykcímerkala�úkezüstlaponk�ét
egymástk�eresztezõktöviseskág,kak�étkágk�özöttk"O.k5.kG.",
amikannyitkjelentett,khogykötöskszámúkodesszaikgimná-
zium.
Aklegnagyobbkéskaklegolcsóbbkjelvénytkválasztottá�,
dekmégkígykisktizenötk�ope�bak�erült.
Ak�eres�edõsegédkárralk�étk�isklyu�atkfúrtkak�é�kdiá�-
sap�akszövetébe,késkügyesenkráerõsítettekakjelvényt,kbe-
lülrõlkpedigkbehajlítottakak�étk�iállókrézlapocs�át.
188
Otthonkakcímereskdiá�sap�átkáltalánosklel�esedéssel
fogadtá�.kMinden�ik�ézbeka�artakvenni,khogyk�özelebb-
rõlkiskmegcsodáljá�.kDekPetyaknemkengedte.kNézegetni
-kaztklehet,kdek�ézzelksen�ikseknyúljonkhozzá!
Papa,kDunya,kPavli�k-kmindkaztk�érdezté�:k"Meny-
nyibek�erült?"k-kminthakezkvolnakaklegfontosabb.
Petyakbüsz�énkválaszolt:
-kkEgykrubelknegyvenötkaksap�a,késktizenötkakcímer,
dekezksemmi!kHakláttáto�kvolna,khogyankvizsgáztamkle!
Pavli�kirigy�edveknézegettekaksap�át,késkszipogott,
már-márksírvakfa�adtkbánatában.
AzutánkPetyakleszaladtkakházbanklevõkboltba,khogy
NyuszjakKogankiskláthassakazkújksap�át...
DekNyuszjakKogankmégkmindigkvidé�enkvoltkvendég-
ségbenkro�onainál.kBorzalmas!
Annálkin�ábbkérde�lõdöttkazkújksap�akirántkNyuszja
édesapja,kazköregkKogan,ka�itk"pat�ányna�"kbecézte�
akfiú�.kAkbácsikorráraktettekpápaszemét,kso�áigknézegette
aksap�átkmindenkoldaláról,kmégkcsettintettkiskaknyelvé-
vel,kvégülkmeg�érdezte:
-kkMennyibe�erült?
MiutánkPetyakvégigjártakazkösszeskismerõstkakház-
ban,kelindultkakgya�orlótérkfelé,khogykak�atoná�kisklát-
hassá�kazkújksap�át.kPerszekazo�kszinténkmeg�érdezté�,
hogykmennyibek�erült.kMostkmárknemkvoltkmásksen�i,
a�ine�kmegmutathattakvolna,kpedigkmégkaknapkfeleksem
múltkel!
Petyak�étségbeesett.kÁmke��orkváratlanulkfelbu��ant
Gavri�kakházu�k�erítésekmögött.kPetyakbarátjáhozkro-
hant,késktelektoro��alküvöltveklengetteksap�áját.
Dek-kistenem!k-kmiktörtént-Gavri��al?kSzemek�örül
sötétk�ari�á�kfe�etedte�,kdekazértkeze�kakszeme�kfojtott
dühveikragyogta�k�iksovány,kpisz�oskarcából.kAzkinge
összekvoltkszaggatva.kRögtönkészrevette,khogykegyi�kfüle
lilavöröskéskdagadt.kIjesztõkvoltkmégkcsa�kránéznikis.
"Ohó,kmilyenknagyszerûenklevizsgáztam!"k-ka�arta
�iáltanikPetya,kdektor�ánka�adtkakszó.
Ehelyettkhal�anksúgtakbarátjakfelé:
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-kkJaj!kKivelkvere�edtél?kKikvertkmeg?
Gavri�kszomorúankelnevettekmagát,késklesütötteksze-
mét.
-kkMutasdkkk-kkknyúltkkválaszkhelyettkkakksap�akkután.kkk-
Mennyibek�erült?



BárkPetyakroppantk�ínszenvedéstkálltk�i,khakmásk�ezé-
benkláttak�edvesksap�áját,kdekmostk-kigaz,khogyknagy
szívfájdalommalk-kmégiskmegengedtekGavri�na�,khogy
alaposankszemügyrekvegyekak�edveskjószágot.
-kkDekvigyázzkrá!
-kkNekizgulj!
Ak�étkgyere�k�ényelmesenkelhelyez�edettkegykbo�or
alatt,kakszemétdombktõszomszédságában,késktüzeteskvizs-
gálatkalákvettekaksap�át.
Gavri�kazonnalkszámtalanktit�otkésklehetõségetkfede-
zettkfelkaksap�ában.kEze�keddigkteljesenkel�erülté�kPetya
figyelmét.kElõszörkisk�iderült,khogykaksap�ábólk�iklehet
vennikaztkakvé�ony,kacélbólk�észültk�ari�át,kamikmeg-
adjakakformáját.kEzkak�ere�kabroncskmegrozsdásodott,
papírralkvoltkbecsavarva,késkaksap�ábólk�ivévekiskönálló
érté�etk�épviselt.kEztkazkabroncsotk�önnyûszerrelkapró
darab�á�raklehetettkvolnaktördelni,késkhakeze�etkakrövid
drótdarabo�atk-kmondju�k-kaksínrekra�já�,kakvonat
�ere�eikalá...kÉrde�eskvolnakmegtudni,kmiktörténi�,kha
átmegykrajtakakvonat!
Másodszor,kaksap�akbelsejébenkfe�etekszaténbéléskvolt.
Errekaranybetû��elkvoltkráírva:k"Guralnyi�kTestvére�".
Hakakbéléstkegyk�iskdarabonkfölsza�ítjá�,k�ülönbözõkapró
holmi�atklehetkmögékrejtenik-kamitksohaksen�ikmegknem
találhat!
Harmadszor,kakfe�etekla��alkbevont,k�eménykbõrellen-
zõtkmégkragyogóbbáklehetktenni,khakalaposankmegdörzsö-
li�kzöldkfalevele��el.
Akjelvénytkazonbankminden�éppenkmegk�ellettkhajlí-
tani,kmertkezkmostkígykdivat,ksõtkak�étkágatkegyk�issékle
isk�ellkfaragni.
Ak�étkfiúknagykhévvelklátottkne�ikakmun�ána�,kés
mindaddigkdolgozta�,kamígkaksap�ábankrejlõkösszesktit-
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�o�atkéskkszóra�oztatókkújdonságo�atk�ikknemkkkélvezté�.
Ezkegyk�issékelszóra�oztattakGavri�otkis.
Dekami�orkaksap�akvéglegesenkelvesztettekeredetikfor-
máját,késkvéglegkráunta�,kGavri�kismétkszomorúklett.
-kkHallod-e,kPetya,khozzálk�ikegykdarabk�enyeretkés
�étkdarabkcu�rotk-kszólaltkmegkváratlanul.k-kElviszem
nagyapóna�.
-kkHová?
-kkAzkõrszobára.
Petyaktágraknyíltkszeme��el,kértelmetlenülkbámult
barátjára.
Gavri�kszomorúankmosolygott,késk�öpöttkegyet.
-kkNo,kmitknézel?kNemkérted?kTánkgyere�kvagykmég?
Nagyapótktegnapkbevitté�kazkõrszobára.kEnnivalótk�ell
ne�ikvinni.
Petyakmégkmindigknemkértettksemmit.
Aztkmárkhallotta,khogykakrészege�et,kvere�edõ�et,ktol-
vajo�at,kcsavargó�atkbeviszi�kazkõrszobára,kdekGavri�
nagyapját?kEzktöbbkvolt,kmintkamitkmegktudottkérteni.
Petyaknagyonkjólkismertekazköreget,khiszenkgya�rankel-
jártkGavri�hozkaktengerpartik�unyhóba.
NagyapóktöbbszörkelvittekõtkGavri��alkegyüttkhalászni.
Nagyonkso�szorkmeg�ínáltak�ülönöskillatúkteával,késkmin-
digkmentegetõzött,khogyk"nincskcu�or".kÉskhányszorkcsi-
náltkne�ikhorgot,kmegktanítgattakhorgászni!.k.k.
Éskmilyenkérde�esku�ránk�özmondáso�atktudottkmon-



danikazkéletkmindenkeseményére,kmilyenkso�kapróktörté-
netetkmeséltkaktörö�kháborúkidejébõl,khányk�atonaane�-
dotátkhallottktõlek.k..
Gya�rankelõfordult,khogykazköregkak�unyhókelõttkül-
dögélt,klábátkmagakalákhúzva,kmintkegykvalódiktörö�,kés
mi�özbenkakhálótkfoltozgatta,kmesélt,kmesélt.kAzkem-
berkmajdkszétpu��adtkaknevetéstõl.kMeséltkarról,khogyan
fõztekmegkak�atonakakbaltát;kmeséltkaknagydobosról,ka�i
akmennyországbak�erült;kaktisztiszolgáról,ka�ikolyan
ügyesenkbecsaptakakrészegktisztet.
Petyakmégksohakéletébenknemktalál�ozottkilyenkszívé-
lyes,kkkvendégszeretõkkházigazdával.kkkSzívesenkkmeséltkkaz
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Öreg,kdekmáso�atkisknagykélvezettel,körömmelkhallgatott
végig.
Elõfordult,khogykPetyakiskel�ezdettkvalamitkmesélni,
azutánktúllõttkakcélon,késka��orátkhazudott,khogykakfüle
isk�étfelékállt.kNagyapókilyen�orkiskcsa�khallgatott,kés
bólogatottkhozzá.
-kkHátkmitkgondolto�,kelõfordulkazkilyesmikelégkgya�-
ran!
Éskegykilyenkembertkvitte�kbekazkõrszobára!kHihetet-
len!
-kkDekhátkmiért,kvajonkmiért?
-kkHátkcsa�kazért!
Gavri�knagyotksóhajtott,kmintkegykfelnõtt,kegyk�is
ideigkhallgatott,kazutánkbarátjakválláraktettek�ezét,kés
tito�zatosankfülébeksúgta:
-kkFigyeljkide...
ÉskelmondtakPetyána�,kamikazkéjsza�aktörtént.
Perszeknemkmondottkelkmindent.kEgykszóvalksemkem-
lítettekakmatrózt,ksemkTyerentyijt.
Azkelmondotta�bólk�iderült,khogykéjsza�akak�unyhó-
ju�bakbeszaladtkháromkember,késkottkelrejtõzte�kakrend-
õrö�kelõl.kAktörténetktöbbikrészekpontosankmegfeleltka
valóságna�.
-kk...kÉska��orkazkakrondakáspis�ígyókmajdk�icsavarta
akfülemet!
-kkÉnkolyatkadtamkvolnakne�i,kdekolyat!k...kkk-k�iál-
tottakPetyakizgatottan,kcsillogókszeme��el.k-kA��orkmajd
megismerhetettkvolna!...
-kkFogdkbekakszád!kk-kmérgelõdöttkGavri�,kmegfogta
Petyakdiá�sap�ájána�kellenzõjét,késklehúztakegészenkaz
orráig.
MajdkGavri�knyugodtankfolytattakakbeszélgetést,kmint-
hakmiksemktörténtkvolna.kPetyakrémültenkhallgatta.
-kkDekhátk�ikvoltkazkakhárom?k-k�érdezte,kami�orkGav-
ri�kelhallgatott.k-kRabló�?
-kkDehogy!kMárkmegmondtam,khogyk�i�:kegyszerûkem-
bere�,kbizottságbelie�.
Petyaknemkértette.
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-kkMicsodá�?
-kkDeknehézkfejedkvan!kMondom,khogykbizottságbelie�,
akbizottsághozktartozna�.k-kGavri�kegészk�özelkhajolt
Petyához,kkkéskkúgykksuttogottkkhagymaszagúkkszájával:kkk-
A�i�kaksztráj�otkcsináljá�.kAkpártbólkvaló�.kÉrted?
-kkDekhátka��orkmiértknagyapótkverté�kmeg,késkvitté�
bekazkõrszobára?
Gavri�klenézõenkmosolygott.



-kkTektö�fejû!kAzért,kmertkelrejtettekõ�et!kEngemkis
elvitte�kvolna,kdeknincskhozzákjogu�:kénkmégk�icsikva-
gyo�.kTudod,kmeddigk�ellkülnikanna�,ka�ikvala�itkelrejt?
Hohó!kCsa�hogyk...kkk-kGavri�k�örülnézett,kmégkjobban
lehal�ítottakhangját,késkúgyksuttogta:k-kCsa�hogykõknem
fogktöbbetkülnikegykhétnél.kMertk,,azo�"khamarosankbe-
járjá�kegészkOdesszát,késkmindenkõrszobátkszétverne�.
Akkkrendõrö�etkkkegyen�éntkkkbeledobáljá�kkkakkkFe�ete-ten-
gerbek..k.kkkkIstenkkkengemkkkúgykkksegéljen,kkkhogykkkezkkkígy
lesz!...
Gavri�k�öpöttkegyet,késkmostkmárkegész,kmáskhangon
beszélt:
-kkSzóvalk�ihozod?
Petyakhazarohant,késknéhánykperckmúlvakvisszatértkhat
�oc�acu�orralkakzsebébenkéskegykfélkcipóvalkakblúzában.
-kkElégk-kmondtakGavri�,kmiutánkmegszámoltakakcu�-
rot,késk�ezévelkméregettekak�enyérksúlyát.k-kEljösszkve-
lemkazkõrszobára?
Azkõrszobaknemkvoltkmessze,kdektermészetesenkoda
nemkvoltkszabadkelmenni.kPetyakazonbankegyszerrekolyan
ellenállhatatlankvágyatkérzettkerrekak�isk�irándulásra,
hogykaztkszinteklehetetlenkleírni.
Lel�ébenkismétk�eményk�üzdelemk�ezdõdöttklel�iis-
meretével,késkezkakharckúgyszólvánkegészkútonktartott,
egészenkazkõrszobáig.
Skmi�orkaklel�iismeretkvégülknagyknehezenkgyõzött,
a��orkmárk�ésõkvolt:kak�étkfiúkmegér�ezettkazkõrszo-
bára.
Gavri�kjelenlétébenkazkösszeskfogalma�késkdolgo�
azonnalkelvesztetté�kmegszo�ottkformáju�atkéskjellegü-
13kkk1171
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�et,kdek�imutattá�kmindazo�atkaktulajdonságo�at,kame-
lye�kmindeddigkrejtvekvolta�kPetyakelõtt:kKözei-Malom
azközvegye�késkárvá�kmenedé�helyébõlkegészk�özönséges
mun�ásnegyeddékváltozott,kakrendõrbõlkzsaruklett,késk�i-
derült,khogykakdiá�sap�ábankacélabroncskvan.
Éskmostkittkazkõrszoba.
MilyenkvoltkakrendõrõrszobakeddigkPetyakel�épzelésé-
ben?kEgyk�özönségeskhivatalosképületkakRichelieukéskaz
Ujhalászkutcaksar�ánkakPantyelejmon-templommalkszem-
ben.
HányszorkutazottkelkelõttekPetyakaklóvasúton!
Azképületklegfontosabbkrészekakmagas,knégyszögletes
�isktoronykvolt.kAktoronyker�élyénkéjjel-nappalkegykbá-
ránybõrksubásktûzoltókjár�áltk�örbe-�örbe,késkfigyelte
akvárost.kKözépenkárbockálltk�eresztrúddal.kAzkárboc
Petyátkmindigkmérlegrekvagyktrapézrakemlé�eztette.
Rúdjárólkmajdnemkmindigknéhánykbaljóslatú,kfe�etekgo-
lyóklógottkle,keze�ne�kakszámakmutatta,khogykakváros
melyi�k�erületébenkvanktûz.kOdesszakolyanknagykvolt,
hogykmindigkégettkvalami.
Aktoronyklábánálkálltkaktûzoltó-parancsno�ságkszer-
tára.kEzk�ívülrõlknézvekóriásikvaspántosk�apu�ksorából
állt.kAk�apu�kvalamelyi�ébõlkidõn�éntkfülsi�etítõktrom-
bitálásk�özepettekrohantk�iknégykhófehérksörényûkés
far�úkalmásszür�ekpej,kmagakutánkhúzvakakvörösktûz-
oltó�ocsit.kEzkakrémületeskéskmégiskjáté�szerrekemlé�ez-
tetõk�ocsikakvészharangkszüntelenk�ongásak�özepettekro-
hantkvégigkak�övezeten.kAk�ocsinkrézsisa�osktûzoltó�kül-



te�,késkestekvagykéjsza�aklángolókfá�lyá�atkszorongatta�
ak�ezü�ben.kAkfá�lyá�kfényekmegcsillantkakrézsisa�on,
akgondtalankvároskfelettkakvészk�ísérteteksuhantkel.kPe-
tyakszerintkeze�kvolta�kakrendõrõrszobak�özelebbikismer-
tetõjelei.
ÁmkGavri�kjelenlétébenkazképületk-kmintegykvarázs-
ütésrek-kmegváltozott.kEgykmellé�utcábaktérte�kbe,kide
nyílta�kakfegyházkrácsoskabla�ai.
Ésk�iderült,khogykazkõrszobaknemkmás,kmintkegyknagy
börtön.
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-kkVárjkitt!k-kmondtakGavri�.
Átszaladtkaknedvesk�ocsiúton,késkészrevétlenülkbesur-
rantkak�apubankállókrendõrkmellett.
Gavri�kszemlátomástkismerõskvoltkezenkak�örnyé�enkis.
Petyakegyedülkmaradt.kMellettekegykembercsoportkáll-
dogált,kszembenkakrácsoskabla�o��al.kEze�kro�ono�kvol-
ta�.kAkrácso�onk�eresztülkbeszélgette�kakletartóztatot-
ta��al.
Petyaksohasemkgondolta,khogykazkõrszobánkilyenkso�
emberk"ülhet".
Legalábbkszázankvolta�.
Mellesleg,kegyáltalánknemkülte�.kAzkabla�pár�ányon
állta�,késkbele�apasz�odta�kakrácsba.kMáso�kmögü-
lü�k�u�ucs�álta�k�i,knagybankintegette�;kismétkmá-
so�kfelugrálta�,khogykõ�kiskleláthassana�kazkutcárakaz
elõttü�kálló�kmögül.
Petyaklegnagyobbkcsodál�ozásárakeze�knemkvolta�ktol-
vajo�,ksekrészege�,ksekcsavargó�.kEllen�ezõleg:kegyszerû,
rendes,kmindennapikembere�etklátott,kolyano�at,kami-
lyene�ktucatjávalkmász�álna�kakvárosban,kakpályaudva-
ron,kakLanzseronon,kazkAle�szandrktéren,kaklóvasútonk...
Sõtknéhánykdiá�kiskvoltk�özöttü�.kEgyi�ü�k�ülönösen
feltûnõkruhátkhordott.kAranygomboskfehérkzubbonya
fölöttkfe�etek�au�ázusikbáránybõrkbundátkviselt.kTe-
nyerébõlktölcsértkformálva,kfülsi�etítõkhangonk�iabálta
lekvala�ine�kaktömegbe:
-kkMondjakmeg,k�érem,kakföldie�ne�,khogykmakéjjel
Lord�ipanidze,kkKraszi�ovkéskBurevojkkelvtársa�atkhol-
miju��alkegyüttkelvitté�kakcellából.kIsmétlem:kLord�i-
panidze,kKraszi�ovkéskBurevoj!kMakéjjel!kSzervezzé�kmeg
ázkáltalánosktilta�ozást!kÜdvözletkazkelvtársa�na�!
Egykmási�kabla�bankmagaskfiatalemberkállt.kNyitott
nya�úkingébenk�issékhasonlítottkTyerentyijre.kHangosan
�iabált:
-kkSzergej,kmenjenkelkakfizetésemértkazkirodába!
Akso�félekemberkegymáskhangjátka�artaktúl�iabálni:
-kkNekbízzato�kAfanaszjevban!kHalljáto�?kAfanaszjev-
banknekbízzato�!
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-kkKol�akakBulvár-börtönbenkül!
-kk...kPavelkIvanovicsnál,kakládában,kaksze�rénykmö-
gött!
-kkLeg�ésõbbkszerdán!
Akro�ono�kszinténk�iabálta�,kfejü�kfölékemelvek�isk�o-
sarai�at,kamibenkazkennivalótkhoztá�,késkmagasraktartva
ak�isgyere�e�et.
Egyi�kasszonyk�islánytktartottkak�arján.kAk�icsine�kép-
penkolyankfülbevalójakvolt,kmintkMotyána�.



Azkasszonykisk�iabált:
-kkMiattun�kneknyugtalan�odj!kMin�etknemkhagyna�
elkazkembere�!kVankmitkennün�.kNézd,kmilyenknagykés
szépkakmikVerán�!
Idõn�éntkegy-egykrendõrk�özeledettkaktömeghez,kés
erõsenkszorítvak�ardjakmar�olatát,kmegszólalt:
-kkUraim,kfel�éremkönö�et,knekálljana�kmegkazkabla�
alatt,késknekbeszélgessene�kakletartóztatotta��al!
Errekakszóno�latrakazkabla�bólkazonnalkfülsi�etítõ
füttyö�,k�iabálás,ksüvöltéskharsogott.kDinnyehéj,k�u�o-
ricacsut�a,kubor�akröpültkakrendõrkfelé.
-kkTalpnyaló!
-kkZsandár!
-kkEredjkakjapáno��alkvere�edni!
Errekaztánkakrendõrkhónakalákvettekak�ardját,késklassú
lépte��elkvisszaballagottkak�apuhoz,kolyank�épetkvágva,
minthaksemmik�ülönösknemktörténtkvolna.
Lehet,khogykezenkakvilágonkmégksincskmindenkany-
nyirakrendben,kmintkahogykezkazkelsõkpillantásraklátszi�?
Gavri�k�omor,kdühöskarccalkjöttkvissza.
-kkNo,kláttadknagyapót?
Gavri�knemkválaszolt.kAk�étkfiúkmegindultkhazafelé.
AzkállomáskmellettkGavri�kmegállt.
-kkMindennapkveri�k-kszólaltkmegktompa,k�omorkhan-
gon,késksza�adtkingekujjávalkmegtöröltekazkarcát.k-kVi-
szontlátásra!
Azzalkmegindult.
-kkHová?
-kkAkKözei-Malomba.
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AkSzalon�aktérenk�eresztülkPetyakhazasietett.kAkszél
száraz,kunalmaskporfelhõ�etk�avart.
Petyána�kolyanknehézkvoltkakszíve,khogykmégkazkaktöl-
tényhüvelyksemkvidítottakfel,kamitkút�özbenktalált.
30.kI/AkOSZT.kTAN.
Eljöttkazkõsz.kPetyakmárkakgimnáziumbakjárt.kAkhosszú
lábú,kbarnakbõrû,kcérnaharisnyásk�isfiúkfölvettekakgim-
nazistá�kegyenruháját,knulláskgéppelklenyírtá�kakhaját,
éskhosszúkfülûk"alsós"kvagykakgimnazistá�knyelvénkegy-
szerûenk"poco�"klettkbelõle.
Akgimnazistá�kegyenruhájakhosszúknadrágbólkésk�ato-
náskzubbonybólkállt.kHarminchatkrubelértkvásároltá�
Landesmannk�onfe�ciósküzletében.kPetyakúgykéreztekma-
gátkazkegyenruhában,kminthakegykzsá�otkhúzta�kvolna
rá.kNagyonk�ényelmetlenkviseletne�ktalálta.kFõlegkazért,
mertkakdurvakanyagbólk�észültkzubbonykgallérjakfeldör-
zsöltekakbõk�ivágásúkmatrózgallérhozkszo�ottknya�át.
Mégkazkövk-kakgimnazistá�kvalódikrézcsatosköve,kamire
talánkmégkakdiá�sap�ánálkiskjobbankvágyódottk-,kmégkez
azkövksemkfeleltkmegkakhozzákfûzöttkreménye�ne�.kFoly-
tonkfelcsúszottkakhónakalá,késkakcsatkmagaksemkmaradt
megk�özépen,knemkbeszélvekarról,khogykakszíjkszabadon
maradtkvégekállandóanknyelvétknyújtogatta.
EzkazkövksemmivelksemktettekférfiasabbákPetyakala�-
ját,kholottkerrekõknagyonkszámítottk-ksõt,kmivelkállan-
dóankigazgatnik�ellett,kcsa�k�ellemetlenségetko�ozott,
aminkakfelnõtte�kmosolyogta�,kesetlegkgúnyoskmegjegy-
zése�etktette�krá.
Mindezzelkszembenkrengetegkváratlankörömetko�ozott
Petyána�kakfüzete�,ktan�önyve�késkírószere�kmegvásár-



lása.
Mennyireknemkhasonlítottkezkak�omoly,kcsöndes,knagy
�önyv�eres�edéskazo�rakakRichelieukutcaik�isk�önyves-
bolto�ra,kamelye�etkPetyakmárkigenkjólkismertkelemista
�orából.kkEzkak�önyv�eres�edéskmégk�omolyabbkvolt,
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mintkakgyógyszertár,késkso��alkintelligensebbne�klátszott.
Márkazküzletkegyszerû,kszerénykcégtáblája:k"Mûveltség"
-kelegendõkvoltkahhoz,khogyktiszteletteljeskérzése�etkvált-
sonk�ikazkembere�bõl.
EgykhomályoskõszikdélutánkmentkPetyakédesapjávalka
Mûveltségbe.
Ezkakdíszesk�önyve�kálmoskbirodalmakvolt,kazkívlámpa
miszti�us,kzöldkfénnyelkhintettekbekakfalonkaknégykem-
berfajta:kakvörös,kaksárga,kakfe�etekéskakfehérkemberkegy-
egyk�épviselõjéne�kfelcicomázottkfejétkábrázolók�é-
pet.
Akháromkelsõkfejkszínektö�életesenkmegfeleltkfajtája
színéne�.kAzkindiánkvalóbankvöröskvolt,kmintkakfõttkrá�.
Ak�ínaik-ksárga,kmintkakcitrom.kAknégerk-kfe�etébb
akszuro�nál.kCsa�kazkural�odókfajtána�,kakfehérne�ka
�épviselõjétkfestetté�kleknagyonkgyöngén:knemkvoltkaz
fehér,khanemkrózsaszínû,késkállánkbodroskszõ�eksza�áll
é�es�edett.kPetyakelbûvöltenknézegettekakrézkdél�örö�
�ari�ájábankforgókégszín�é�kföldgömbö�et,kakcsillagoskég
fe�etektér�épét,kakfélelmeteskéskmeglepõenkri�ítókszínû
bonctanikábrá�at.
Szintekérezniklehetett,khogykakvilágmindenségkminden
bölcsességekebbekak�önyv�eres�edésbeksûrûsödött.kEz
szintekbeleittakmagátkakvevõ�kpórusaiba.kLegalábbiskPe-
tyakmárknagyonkmûveltne�kéreztekmagát,kami�orkdol-
gu�végeztévelkhazafelékutazta�kaklóvasúton.
Azküzletbenkmindösszektízkpercetktöltötte�,késkötk�öny-
vetkvásárolta�.kAklegvastagabbk�önyvknegyven�étk�o-
pe�bak�erült.
Petyakezutánkegykmási�küzletbenkborjúbõrbõlk�észült
valódikis�olatás�átk�apott,kmegkegyk�isk�osaratkazkuzson-
nakszámára.
Apjávalkegyüttk�iválasztottá�kaklegszebbktolltartót,ka
�ihúzhatókfedelénkegykgyönyörûk�épkdíszelgett.kAktoll-
tartókfedeleknagyonkszorosankjárt,kszomorúanknyi�orgott,
ami�orkelõszörk�ihúztá�.kPetyakmindenkigye�ezetekarra
irányult,khogykaktolltartókösszeskre�eszeitkmegtöltseka
megfelelõkholmi��al,kízlésesen,kcsinosan,kdekazértkfõleg
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arraktöre�edett,khogykegyetlenkre�eszksekmaradjon
üresen.
Különbözõkfajtájúktolla�atkvásárolta�.kAkPus�inktol-
la�onkmégkazkírókgöndörkhajátkiskreme�ülklehetettklátni.
AzutánkegykElefántkradírt,kragasztót,ktus�ihúzót,k�ét
ceruzátk-kegyetkírásra,kakmási�atkrajzolásrak-,kegy
gyöngyházknyelûktoll�ést,kegykméregdrágaktollszáratk-
húszk�ope�értk-,k�ülönbözõkszínûkcím�é�et,krajzszöge-
�etkéskmégkso�kmás,kvadonatúj,kcsillogó-villogó,kbódító
illatúkholmitkvette�.
Petyakegészkestekszorgalmasankdolgozott,k�é�kpapírba
�ötöttekfüzeteitkésk�önyveit.kMindegyi�enkottkfehérlett
egy-egykpiroskszélûkcím�e,kamelyrekszépknagykbetû��el
írtakrá:
BACSEJkPJOTR



O.k5.kG.
I/Akoszt.ktan.
Petyaktürelmetlenülkvártakakreggelt.kKinnkmégkmaid-
nemksötétkvolt,kakszobábanklámpátk�ellettkgyújtani,kde
márkel�észült,késktetõtõlktalpigkújonnankfelszerelvek-
minthakháborúbak�észülnek-kszaladtkazkis�olába.
Resz�ess,ktudomány!kAkcsodálatosankfelszereltkPetya
biztoskgyõzelmetkarat!
Háromkhétenkátkakgimnáziumbankis,kotthonkiskhihetet-
lenktürelemmelkésk�itartássalkdolgozott.kAkmárkemlített
tudományoskfelszereléskmegjavításávalkésk�iegészítésével
foglal�ozottkmégktalánkálmábankis.kKönyveine�késkfüze-
teine�kfedõlapjárakdíszesk�épe�etkragasztott,kmáskszínû
papírbak�ötöttekak�önyve�etkéskfüzete�et,kújktolla�at
ra�ottkaktolltartóba,késkazonkigye�ezett,khogykminden
minélkszebbkésktö�életesebbklegyen.
Nagynénjeknéhaknemktudtakmegállni,késkrászólt:
-kkIn�ábbkaklec�édetktanulnádk...
Petyak�étségbeesettenknyöszörgõit:
-kkJaj,knéni,khogyklehetkilyetkmondani?kHátkhogyan
tanulhatnámkaklec�ét,kami�orkmégkezzelksemkvagyo�
�ész?
199
Egyszóvalkmindenknagyszerûenkment.kCsupánkazkár-
nyé�oltakbekaktanuláskörömét,khogykmégkegyetlenegyszer
semkhívtá�k�ikfelelni,kmégkegyetlenk"osztályzatot"ksem
írta�kértesítõjébe.kAzkosztálybankmárkmajdnemkminden
fiúk�apottk"osztályzatot",kcsa�képpenkPetyaknem.
Mindenkszombatonkszomorúankhoztakhazakakpompás
arany-késkezüstcsillago��alkteleragasztott,krózsaszínûkpa-
pírbak�ötöttkértesítõt.kAzkegyi�kszombatonkazonbankegé-
szenkhazáigkfutottkazkis�olából,knemkvetettekleksemkak�a-
bátját,ksemkaksap�áját,kberohantkazkebédlõbe,kazkizgalom-
tólkéskboldogságtólkragyogó,kpiroskarccal.kKezébenklobog-
tattakakdíszeskfüzetet,késktelektoro��alk�iabálta:
-kNéni!kPav�a!kDunya!kGyerte�kidekgyorsan!kNézzé-
te�kmeg:kosztályzatotk�aptam!kMilyenk�ár,khogykpapa
nincskitthon!
Diadalmasankazkasztalrakdobtakazkértesítõt,kmajdkbüsz-
�ekszerénységgelkfélrevonult,kminthaknemka�arnákjelen-
létévelkzavarnikazk"osztályzato�"kmegte�intését.
-kkNos,khaddklássu�k-kmosolygottkaknénik-,kmutasd,
milyenkosztályzatotk�aptál!
Felvettekakfüzetetkazkasztalról,késkgyorsankátfutotta.
-kkHittankk-k�ettes,koroszknyelvk-k�ettes,kszámtank-
�ettes,kmagaviseletk-khármaskéskszorgalomk-khármask...
-kkolvastakcsodál�ozvakaknéni,késkelégedetlenülkcsóválta
akfejét.k-kNemkértem,khogykmine�körülszkannyira.kCsupa
�ettes!
Petyakrettenetesenkmegsértõdött,kmégkaklábávalkis
toppantott.
-kkTudtamkénkjól!k-k�iáltottkfel,késkszinteksírvakfa�adt.
-kkHátknemkérti,knéni?kAzkakfontos,khogyk"osztályzat"
legyen!kkÉrti:kosz-tály-zat!kEskeztknemka�arjakmegér-
tenik...kMintkmindig!
Éskharagosankfel�aptakakhíreskfüzetet,k�irobogottkaz
udvarra,khogykakgyere�e�ne�kiskmegmutassakazk"osztály-
zatot".
Ezzelkbekiskfejezõdöttkakgimnáziumiktanuláskelsõ,kün-
nepiksza�asza.kkkKomorkhét�öznapo�kjötte�,kkszigorúkkés



unalmaskmagolásk�övet�ezettkezután.
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Gavri�ktöbbetknemkjelent�ezett,késkPetya,ka�itkteljesen
lefoglaltkakgimnázium,kszintekmegfeled�ezettkróla.
EgykidõrekGavri�kiskmegfeled�ezettkPetyaklétezésérõl.
MostkakKözei-Malombankla�ott,kkTyerentyijkkbátyjánál.
Nagyapótkmégkmindigknemkengedté�k�i.kHolkakbör-
tönbenkült,kholkazkõrszobán,knéhakmegkéjsza�ak�ihallga-
tásrakvitté�k�ocsin.kDekazköregknyilvánktudottkvigyázni
aknyelvére,kmertkTyerentyijtkmindeddigknemkbántottá�.
Gavri�knemktudtakpontosan,khogykhováklettkakmatróz.
Szü�ségtelenne�ktartottakeztkTyerentyijtõlkmeg�érdezni.
Különbenkis,kakjele�bõlkarraklehetettk�övet�eztetni,khogy
akmatrózkittkvankvalaholkak�özelben,kteljeskbiztonságban.
Nagyonkso�khelykvoltkakKözei-Malomban,kaholkegy
emberk�önnyenkelrejtõzhetett,keltûnhetett.kÉsknagyon
so�kolyankemberkvolt,ka�ikidõn�éntkakKözei-Malomban
vagykanna�k�örnyé�énkrejtõzött.
Gavri�na�knemkvoltkszo�ása,khogykmáso�kdolgábaküsse
azkorrát.kElégkvoltkne�ikaksajátkbaja.
Tyerentyijkcsaládjaknagyonkszû�ösenkélt.kAkvasutaso�
szünetknél�ülksztráj�olta�.kTyerentyijkotthonkigye�ezett
mindenfélekla�atosmun�átkvállalni.kDekelõszörkisk�evés
voltkakmun�a,kmásodszorkpedigkso�kidõtkrabolta�kelktõle
azo�kakhalaszthatatlankügye�,kamelye�rõlkotthonknem
beszélte�.
MinthakTyerentyijknemkisklettkvolnakegészenkakmaga
ura.kElõfordult,khogykéjsza�akjötte�kérte,késkõkszóknél�ül
felöltözöttkéskelment,knéhakegészknapra.
Tyerentyijké�hezkmajdkmindennapkjárta�kembere�,kti-
to�zatoskidegene�,ka�i�ne�kpapri�ásk�rumplitk�ellett
fõzni,kteavizetk�ellettkforralni.kAkpitvarbólknemktûntkel
azkõsziksár,kakszobábankvágniklehetettkakmahor�afüstöt.
Gavri�knemka�artkbátyjaknya�ánkélõs�ödni.kNemk�is-
fiúkmárkõ!kNagyapóna�kiskennivalótk�ellettkvinnikmin-
dennap.kTermészetesenkígykegymagábankhalászatraknem
iskgondolhatott.kNokmegkazkidõkiskrosszkvolt,kmajdkmin-
denkmásnapkviharoskvoltkaktenger.
Gavri�k�imentkaktengerpartra,kátcipeltekakbár�átka
szomszédba,késklela�atoltakak�unyhót.
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Tyerentyijkócs�akba�ancsábankreggeltõlkestigkakvárost
járta,késkigye�ezettkennivalótkszereznikmagána�.kPersze
aklegegyszerûbbklettkvolnak�oldulni.kDekGavri�kin�ább
vállaltakazkéhhalált,kmintkhogyk�ezétkalamizsnáért
nyújtsa.kFelforrtkakhalászvérkazkereiben,khakcsa�kgondolt
iskerre.
Nem!kMegszo�ta,khogykmun�ávalkszerezzekmegkak�e-
nyeret.kAkpiacrólkhazacipeltekaksza�ácsnõ�k�osarát,kegész
akházu�k�apujáig,k�étk�ope�ért.kSegítettkakra�odómun-
�áso�na�kakteherpályaudvaron.kPálin�átkhozottkak�ocsi-
so�na�,ka�i�ne�kpénzbüntetéskterhekmellettktiloskvolt
otthagyniklovai�at.
Hakmun�aksehogyanksemka�adt,kdekgyomrakmégisk�ö-
vetelõdzött,kaktemetõbekment,kaholkrégikodesszaikszo�ás
szerintkaktemetésenkrésztkvevõ�k�özöttk-khalottiktor
gyanántk-kcu�ros,kle�városktejberizstkosztogatta�.kEzt
akszo�ástkugyancsa�k�ihasználtá�kazkodesszaik�olduso�,
a�i�k�özülknéhánykettõlkaktejberizstõlkmégkmegkiskhízott.
Dekmivelkakrizsbõlknemcsa�kak�olduso�,khanemkaktemeté-



senkrésztkvevõ�kiskette�,kGavri�knemktartottaklealacso-
nyítóna�kazt,khogykõkiskrésztkvegyenkakpompáskla�omán.
Annálkiskin�ább,kmertkazkédeskrizsbõlkTyerentyijkgyere-
�eine�kiskvittkhazakajándé�bakegyk�eveset,kamivelk-
úgykéreztek-knémilegkviszonoztakazt,khogyknálu�ktölti
azkéjsza�át.
Tyerentyijknéhakel�üldtekGavri�ot,khogykvalamely
megadottkcímrekvigyenkelkegy-egykpapírcsomagot.kAkcí-
metkmindigkmegk�ellettktanulniakemlé�ezetbõl,késksemmi
esetreksemkvoltkszabadkfelírnikakpapírra.kAkfiúna�knagyon
tetszette�kazkilyenkfeladato�,kmertkúgykérezte,khogykeze�
�apcsolatbankállna�kazo��alkazkügye��el,kamelye��el
Tyerentyijkállandóankfoglal�ozott.
Akcsomagbanktöbbnyirekpapíro�kvolta�.kGavri�kjókmé-
lyenkakzsebébeksüllyesztettekakcsomagot,kelsimította,kne-
hogyk�idagadjon,késkúgykindultkel.kTudta,kjól,khogy:k"ha
valamiktörténi�",kaztk�ellkmondania,khogykakcsomagot
találta.
Ami�orkmegláttakaztkazkembert,ka�ine�kátk�ellettkadni
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ak�üldeményt,kelõszörkaztk�ellettkmondania:k"Jóknapot,
bácsi,kSzofjakIvanovnaküdvözletétk�üldi."kAzkemberkígy
válaszolt:k"HogykérzikmagátkSzofjakIvanovna?"kÉskcsa�
ezutánkvoltkszabadkátadnikakcsomagot,kelõbbknem.kNagyon
gya�rankelõfordult,khogyka�ikakcsomagotkátvette,kmeg-
ajándé�oztakGavri�otkegy-egyktíz�ope�ossal.
Ohó,kmilyenknagyszerûenkizgalmaskvoltkazkilyenkmeg-
bízatáso�atkteljesíteni!
VégülkGavri�kgombozássalkiskszerzettkpénzt.kEzkakjáté�
éppenkazkidõktájtklettkdivatos.kNemcsa�kakgyere�e�,kde
akfelnõtte�kiskszívesenkszóra�ozta�kilykmódon.kKülönbözõ
formájú,knéhakérté�eskegyenruhagombo��alkjátszotta�,
csupánkakjáté�kelõttkletörté�kakgombo�kfülét.
Akjáté�kmagaknagyonkegyszerûkvolt.kAkgombo�atkakfal
tövébekállítottá�,kazutánkakjáté�oso�ksorrendbenkegy-egy
�ülönlegeskütõgombbalkigye�ezte�kaksorbakállítottkgom-
bo�atknemkcsupánkeltalálni,khanemkfelfordítanikis.kA�i
ilyenkmódonkfelfordítottkegykgombot,kazkmegkisknyerte.
Akgombozásknemkvoltksemmivelksemknehezebb,ksemkér-
de�esebb,kmintkaktöbbikehhezkhasonlókutcaikjáté�,kdekegy
�ülönöskéskpo�olikgyönyörûségkmégiskvoltkbenne:kakgom-
bo�kugyaniskpénztkérte�.kMindigkelklehetettkadnikeze�et
akgombo�at.kAzkutcaiktõzsdénkmindegyi�kgombfajtána�
szabályoskárfolyamakvolt.
Gavri�knagyszerûenktudottkgombozni.kBiztosk�ézzel,
ügyesenkdobott,késknagyonkjólkcélzott.kRövidkidõkalatt
bajno�ikhírnévrektettkszert.kKiskzacs�óbankhordtakmagá-
nálkállandóankakgyönyörûkéskfõlegkdrágakgombo�at.kAmi-
�ork�ülönösenkcsehülkálltkanyagilag,ka��orktartalé�
gombjaina�kegykrészétkeladta.
Dekak�iskzacs�óksohasemkmaradtküresen,kmertkminden-
napknyertkakjáté�bankannyikgombot,kamennyitkelõttekvaló
napkeladott.
Ilyenkmódonkaz,kamikmáso�na�kszóra�ozáskvolt,kGav-
ri�kszámárakjólkjövedelmezõkfoglal�ozássákvált.kElvégre
valamibõlkcsa�kmegk�ellettkélnie!
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31.kKONDRATYENKOkTÁBORNOK
TEMETÉSE
Azkeseménye�kegymástk�övetté�.kLátszólagkcsa�kna-



gyonklassank�övet�ezte�kegymáskután,kámkakvalóságban
roppantkgyorsankjötte�,kgyorsabban,kmintkazkexpressz-
vonat.
Gavri�,kamiótakakKözei-Malombankla�ott,kgya�ran
megálltkaksíne�kmellett,késkvártakakdübörögvekrohanó
vonatot.
Akvonatkmégkvalaholknagyonkmesszekvan,knemklátszi�,
ésknemkhallatszi�,kdekazkodesszaikteherpályaudvaron
márkhosszúkcsöngetéskjelzi,khogyk�özeleg.kAzkútkszabad.
Akszemaforkszabadotkjelez.kAksíne�kmozdulatlanulkra-
gyogna�.kKörös-�örülknémakcsönd.kDekminden�iktudja
már,khogykjönkakvonat,késknincskerõ,kamelykmegktudná
állítani.
Azkátjárónálklassankleeresz�edi�kaksorompó.kAkgyere-
�e�ksietvekfel�apasz�odna�kazkállomásk�erítésére.kEgy
madárseregkriadtankrebbenkfelkakfaága�ról,késkakvízcsap
fölöttkröpdös.kÖ�kakmagasbólkmárkvalószínûlegklátjá�ka
vonatot.
Valahonnankmesszirõlkegykváltóõrkaligkhallhatók�ürtje
szól.kAzutánkakcsendbekszintekészrevétlenülkgyengekzaj
vegyül.kDekmégsem.kEzkmégknemkzaj.kEzkakzajna�kcsa�
mintegykelõérzete,kaksíne�kigenkfinomkremegése,kami
felfoghatatlankhanggalkteli�kmeg.kEgyrekerõsebbkreme-
gés,khang,kmajdkerõsödõkzaj.kMostkmárktisztánklehetkhal-
lani,kamintkhal�ankpöfögkéskza�atolkakmozdony,kminden
egyeskzörejkhangosabbkazkelõbbinél.
Eskmégis,kmégkmindigkaligkhiszikazkember,khogykegy
perckmúlvakazkorrakelõttkfogkelrobognikazkexpressz.kDe
íme,kaktávolbankmegjeleni�kfehérkéskszür�ekpárábakés
füstfelhõbekbur�olvakakmozdony.kMinthakmozdulatlanul
állnakakzöldkfá��alkésktávírópózná��alkszegélyezettksín-
párkvégén.
Igen,kúgyklátszi�,khogykakvonatkmegállt.
Deka��orkmiértkvankaz,khogykpillanatrólkpillanatrakcso-
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dálatoskgyorsasággalknöve�szi�?kDekerrekak�érdésrekmár
nemktudun�kválaszolni,kmertknemkmaradtkidõn�.
Gõz-késkfüstfelhõtko�ádva,ksisteregvekrobogkazkexp-
ressz,kdübörgõkzajjalk�attog,kza�atolkmindenk�ere�e,
abla�a,kakvagono�,küt�özõ�k...
Gavri�kegészknapkakvárosbankcsavargóit,kígykhátkérez-
niek�ellettkazkeseménye�k�özeledtét.kEze�kakdolgo�kmég
valaholkmesszekvolta�,ktalánkvalaholkfélútonkOdesszakés
Szent-Pétervárk�özött,kdekakvára�ozáskcsöndjébekmár
bele�everedettkazkel�erülhetetlenkeseménye�knemkany-
nyirakhallható,kmintkin�ábbkérezhetõkzaja.
Ûjkman�ói�raktámasz�odva,ksza�állasksebesülte�kjár-
ta�kazkutcá�on,kfejü�önkszõrös,kfe�etekmandzsúriaik�ucs-
makült,késkakvállu�rakvetettk�atona�öpenyenkakGyörgy-
�eresztkfityegett.
AkKözép-Oroszországbólkér�ezõkmesterlegénye�kérde-
�eskhíre�etkhozta�kazkáltalánosksztráj�ról.kAkrendõrõr-
szobá�k�örülkálldogálóktömegbenkazkerõsza�rólkbeszélte�.
Azkegyetemkéskakfelsõbbkleányis�olá�k�örnyé�énkaksza-
badságrólkfolytkakszó.kAkgyárkelõttkösszeverõdöttkembe-
re�kakfegyvereskfel�elésrõlksuttogta�.
Egykszeptemberiknaponknagykfehérkhajók�ötöttk�ikak�i-
�ötõben.kAkhajókakPortkArthurnálkelesettkKondratyen�o
táborno�kholttestétkhozta.
Majdnemkegykévigkbolyongottkakhajókidegenktengere-



�enkazkóriásikérc�oporsóval,kamígkvégülkhazaér�ezett.
Ak�i�ötõbenkágyútalprakra�tá�kak�oporsót,kskakfa-
soro��alkszegélyezett,kszéleskodesszaikutcá�onkvitté�kvé-
gig,kazkállomásra.
Gavri�kjólkszemügyrekvettekak�omor,künnepélyes
gyászmenetet,kamelyetkberagyogottkaksápadtkszeptember
végiknapfény:kgyászpalástoskpapo�,klovasság,kfehérk�esz-
tyûskrendõrö�kballagta�kakmenetben;kazkutcaiklámpá�on
fe�etekgyászszalago�klengedezte�.kAkfá�lyavivõ�kezüst-
telk�ivarrtkháromszögletûkcsá�ó�bankfeszítette�,késkhosz-
szúknyelû,küvegesklámpáso�atkvitte�.-kAksápadtklángo�
halványankpislogta�kaknappalikfényben.
Ak�atonazene�arkmegálláskknél�ülkjátszottakkaklassú
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gyászinduló�at,kdekidõn�éntkazkérse�ikéne��arkiskmeg-
szólalt.
Tûrhetetlenülkmagas,kcsa�nemkvisító,kdekmégiskhar-
moni�us,kszomorúkgyere�hango�kszállta�kremegvekazkég
felékakbágyadtka�ácoso�kösszeborulók�oronáikalatt.kAknap
gyöngekharántsugaraikátcsillogta�kazkillatos,ksûrûktömjén-
füstön.
Azkágyútalprakhelyezett,k�oszorú��alkéskszalago��al
díszítettkhatalmaskérc�oporsóklassan-lassankhaladtkelõre
azkállomáskfelé,kakhosszúkPus�inkutcánkvégig,kak�atoná�
sorfalak�özött.
Ami�orkakgyászmenetkazkállomáskelõttikpar�hozkér�e-
zett,kváratlankeseményktörtént.kAkpar�krácsoskvas�erí-
tésérekfelmászottkegykdiá�,kmeglengettek�ifa�ultk�é�
diá�sap�ájátkaktömegkfölött,késkel�iáltottakmagát:
-kkElvtársa�!
Azkóriásiktömegbenkakdiá�khangjakegészkgyönge,kalig
hallhatókvolt.kDekazkakszó,kamitk�iáltottk-k"elvtársa�"k-,
annyirakhihetetlen,kszo�atlankésk�ihívókvolt,khogykmin-
den�ikmeghallotta,késkahánykfejkvoltkaktömegben,kaz
mindkakrácsosk�erítésktetejénkágas�odók�iskala�kfelékfor-
dult.
-kkElvtársa�!kEmlé�ezzete�kPortkArthurra,kkemlé�ez-
zete�kCsuzimára!kNekfeledjéte�kelkakvéreskvasárnapot,
januárk�ilencedi�ét!kAkcárkéskpribé�jeikOroszországra
példátlankszégyent,khallatlankpusztulástkésknyomortkhoz-
ta�!kDekaknagykoroszknépkél,késkélnikfog!kLekazkön�ény-
uralommalk!
Akrendõrö�kmárkráncigáltá�kiskakdiá�otklefelé.kDekaz
lábaivalk�apasz�odottkakrácsba,késksap�ájátklengetve,ksie-
tõsenkbeszéltktovább,kminthakmindenáronkbeka�arnákfe-
jeznikmondó�áját:
-kkLekazkön�ényuralommal!kÉljenkakszabadság!kÉljen
akfork.k..
Gavri�klátta,khogyankhúztá�klekvégrekakdiá�ot,késk�ar-
jánálkfogvakelvitté�.
Akléle�harangkmegcsendültkakvároskfölött.kAzkutcak�ét
oldalánkcsattogta�kakrendõrlova�kpat�ói.kKondratyen�o
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táborno�k�oporsójátkvégrekelhelyezté�kakszent-pétervári
vonatkgyászvagonjában.kAkzene�arkmégkegykutolsókgyász-
indulótkjátszott.kVi-i-igyázz!kTiszte-e-e-legj!kAkvonatkel-
indult.
Akgyászvagonklassankhaladtkelkakszuronyosk�atoná�
sorfalak�özött,kmagávalkvittekak�ereszttelkdíszítettkérc-



�oporsót.kOdesszakteherpályaudvarakmellett,kakmozdu-
latlankembere�ktömegeivelkzsúfolásigktelik�ülvárosban,
némakállomáso�onkéskmegállóhelye�en,kegészkOroszor-
szágonk�eresztülkésza�kfelé,kPétervárra.kAzkelvesztett
háborúk�ísérteiéksuhantkátkazkországonkezzelkakgyász-
vonattalk!
Petyakúgykéreztekeze�benkaknapo�ban,khogykotthon,
akla�ásu�bankhalottkvan.kLassan,kcsöndesenkjár�álta�ka
szobá�ban.kKevesetkbeszélte�.kAknéniköltözõasztalán
�önnykáztattakzseb�endõkhevert.kApjakebédkutánkazon-
nalkodaültkakzöldkernyõsklámpakmellé,késk�ésõkéjsza�áig
javítgattakakdolgozatfüzete�et,kidõn�éntkmegpihent,kés
némánktörülgettekszemüvegétk�abátjakbélésébe.
Petyakiskcsöndesebbklett.kNémánkrajzolgatott.kAkrajz-
füzetbekak�úpo�késkhengere�khelyettktengerikcsata�épe�
�erülte�,kaktürencsenikcsata,kakRetvizanknevûkhegyes
orrúkcir�áló,kjapánka�ná�krobbanásávalk�örülvévek-keze�
foglal�oztattá�kak�isfiúk�épzeletét.kCsa�kakfáradhatatlan
Pavli�knemkzavartattakmagát,knaphosszatkelüldögéltkegy
felfordítottkszé�ben,kbefogtakKudlat�át,késkfülsértõkhan-
gonkdudálvakegyk�iskpléhtrombitán,kakfolyosónk"Kond-
ratyen�oktemetését"kjátszotta.
EgykestekPetya,kmi�orklefe�üdt,kvéletlenülkmeghal-
lottakpapakéskaknénikbeszélgetésétkazkebédlõben.
-kkLehetetlen,kklehetetlenkkígykkélnikk-kkmondtakaknéni
furcsakorrhangon,kminthaknáthásklettkvolna.kPedigkPetya
nagyonkjólktudta,khogykaknénine�ksemmikbajaknincs.
Figyelnik�ezdett.
-kkValósággalkfojtkezkaklevegõk-kfolytattakaknéni,k�öny-
nyeivelk�üzdve.k-kLehetetlen,khogykeztkmagaknekérezze,
VaszilijkPetrovicsk..k.kAzkõkhelyü�benknemkmerné�kaz
embere�kszemébeknézni,kõ�kpedigk-kistenem!k-kúgyktesz-
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ne�,kminthakezkígykvolnakrendjén.kMegye�kakFrancia
�örúton,késknemkmere�khinnikakszememne�:kegykdíszes
�apukelõttkgyönyörûkhintókáll,knégykalmásszür�ével,ka
ba�onkfehérk�esztyûs,kegyenruhásk�ocsis,kzaj,kfény,
pompak...kKétkfehérkruhás,kvörös�ereszteskdáma,kujjain
hatalmaskbriliánso�,karcu�,kszemü�,kszáju�k�i�észítve,
�ifestve,kakhátsókülése�enkül,kszembenkvelü�k�étkele-
gánsktiszt,kragyogókfényesk�arddal,khosszúkcigarettával
akszáju�ban.kVidámanknevetgélne�k...kÉskmitkgondol,
�i�kvolta�keze�?kMadámkKaulbarszkakleányávalkéskud-
varlóivalkazkÁr�ádiakvendéglõbek�ocsizi�,kmi�özben
Oroszországkvérzi�késk�önnyezi�!kNos,kmitkszólkehhez?
Képzeljekcsa�kelk-ke��orakbriliánso�!kHakszabadk�ér-
deznem:khonnan,kmibõl?kLopta�,krabolta�,kteletömté�ka
zsebü�et...kÖ,kmennyirekgyûlölömkeztkak-kbocsánatkaz
erõsk�ifejezésértk-kcsõcselé�et!kAzkországkháromnegyed
részekéhezi�...kEgészkjáráso�k�ihalna�.k.k.kEztkénknem
bíromktovább,kértsekmeg,khogyknemkbírom!
Petyakheveskzo�ogástkhallott.
-kkAzkistenkszerelméért,kTatjánakIvanovna.k..kDekmit
lehetktenni?kMitktegyün�?
-kkÖ,kmitktudomkén,khogykmitktegyün�?!kTilta�ozni
�ell,k�övetelni,k�iabálni,k�imennikazkutcárak..k.
-kkKönyörgö�k...kÉn"kmegértemk...kDekmondjakmeg:
mitktehetün�kmi?
-kkHogykmitktehetün�?!k-k�iáltottkfelkaknénikmagas
ésktisztakhangon.k-kMindentkmegtehetün�,kmindent!kDe



csa�khaka�arun�,késknemkijedün�kmeg!kAkgazemberne�
szemébekmondhatju�,khogykgazember,kaktolvajna�,khogy
tolvaj,kakgyávána�,khogykgyávak.k..kDekehelyettkmikitthon
ülün�késkhallgatun�!kIstenem,kistenem,kmégkelgondolni
iskrémes,khovakjutottkezkakszerencsétlenkOroszország!kTe-
hetségtelenkktáborno�o�,ktehetségtelenkkminisztere�,kkte-
hetségtelenkcár...
-kkAzkistenért,kTatjánakIvanovna,kmeghalljá�kakgye-
re�e�!
-kkÉsknagyonkkjókklesz,kkhakmeghalljá�!kkkHaddkktudjá�
meg,khogykmilyenkországbankélne�!kKésõbbkmajdkmeg-
H
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�öszöni�kne�ün�.kHaddktudjá�kmeg,khogykakcárju�krésze-
geskéskhülye,ka�itkazon�ívülkmégkjólkfejbekiskverte�kegy
bambuszpálcával!kEgykdegenerált!kAzkországklegjobb,
legbecsületesebb,klegmûveltebb,klego�osabbkembereikpe-
digkakbörtönö�ben,kszámûzetésbenksínylõdne�k...
Papakóvatosankbelépettkakgyere�szobába,khogykmeg-
nézze,kalszana�-ekakgyere�e�.kPetyaklehunytakszemét,kés
mélyen,kegyenletesenklélegzett,kminthakaludna.kApjakfö-
léjekhajolt,kmegcsó�oltakarcát,késklábujjhegyenk�iment,
lassankbehúzvakmagakmögöttkazkajtót.
Dekazkebédlõbõlkmégkso�áigkhallatszotta�khango�.
Petyaknemkaludt.
Akfala�onkide-odaksuhanta�kazkabla�onkbeszûrõdõ
fénysugara�.kKinnkazkutcánkaklova�kpat�óikcsattogta�.
Hal�ankremegettkazkabla�üveg.
ÉskPetyakfélálmábankúgyklátta,khogykazkabla�kalatt
szüntelenülk�ocsi�ázi�koda-visszakmadámkKaulbarsz,kra-
gyogókhintóján,kegyáltalánknemkfélksemmitõl,kpedigka
�incstárbólk(ak�incstárkegyk�ere�es,kvaspántoskládakvolt)
rengetegkso�kpénztkéskbriliánso�atklopott.
32.kKÖD
EzenkazkesténkPetyakso�kmindentkmegértett,kamitkaz-
elõttknemkisksejtett.
Azelõttkcsa�kolyankáltalánosságbankismertkfogalma�ról
tudott,kamelye�rõlksohaknemk�ellettkgondol�ozni.kIttkvan
példáulk-kOroszország.kMindigktö�életesenkvilágoskés
�özismertkténykvoltkaz,khogykOroszországkaklegjobb,ka
legerõsebbkéskaklegszebbkországkakvilágon.kMás�éppen
hogyankisklehetettkvolnakmegmagyarázni,khogykõ�kOrosz-
országbankélne�?
Azutánk-kpapa.kPapakaklego�osabb,kaklegjobb,kakleg-
bátrabbkésklegmûveltebbkemberkakvilágon.
Azutánk-kakcár.kAkcárrólkmégkbeszélniksemk�ell.kAkcár
-kazkcár.kAklegbölcsebb,kakleghatalmasabb,kakleggaz-
dagabb.kMás�ülönbenkmivelklehetnekmagyarázni,khogy
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Oroszországképpenkazkövé,knemkpedigkvalamelyi�kmás
cárékvagyk�irályé,kpéldáulkakfranciak�irályé?
Nokéskvégülkisten,ka�irõlkazutánkmárkvalóbankegyál-
talánknemk�ellkbeszélnik-kezkannyirakteljesenkérthetõ.
Éskmostkegyszerrek�iderült,khogykOroszországk-ksze-
rencsétlen;khogykpapánk�ívülkvanna�kmégkjobbkembere�,
a�i�kakbörtönö�benkrohadna�;khogykakcárkostobakéskrésze-
ges,ksõtkegykbambuszbottalkmégkfejbekiskverté�.kAzon-
�ívülkakminisztere�ktehetségtelene�,kaktáborno�o�kszin-
ténkazo�,késkvégülk�iderülkazkis,khogyknemkOroszország
gyõzteklekJapántk-kamihezkmindkezkideigksemmik�étség



nemkfértk-,khanemkJapánkvertekmegkOroszországot.
Éskperszekaklegfontosabb,khogykminderrõlkpapakéska
nénikbeszélgette�.kIgaz,khogykegyet-mástkazértkPetyakis
�italált.
Akbörtönbenkpéldáulknagyonkrendes,kjózankembere�
ülte�,k�öztü�kegykolyanknagyszerûköregember,kmintkGav-
ri�knagyapja,ka�itkazon�ívülkmégkverte�kis.kAkmatróz
leugrottkakhajóról.kKatoná�kállítottá�kmegkakposta�ocsit.
Ak�i�ötõbenkõrségkállt.kAkmólókleégett.kEgykpáncéloskcir-
�álórólklõtté�kakvárost.
MindentkösszevetvekPetyakarrakak�övet�eztetésrekju-
tott,khogykazkéletkegyáltalánknemkolyankvidám,k�ellemes
éskgondtalankvalami,kmintkamilyenne�kelsõkpillantásra
látszi�.
Petyaknagyonkszerettekvolnakmeg�érdeznikaknénit,
hogyk�ikéskhogyankütöttekfejbekakcártkakbambuszbottal.
Éskfõleg:kmiértképpenkbambuszbottal?kDekmostkmár
tudta,khogykvanna�kolyankdolgo�,kamelye�rõlkjobbknem
beszélni,kjobbkhallgatni,kminthaknemkisktudnaksemmirõl.
Annálkiskin�ább,kmertkaknéniktovábbrakiskolyankszere-
tetrekméltó,k�edves,kdolgos,kvidámknénikvolt,kmintkaz-
elõtt,ksohaktöbbéknemkmutattak�ikérzéseit,kcsa�képpen
azonkazkegykestén.
Elér�ezettko�tóber.kAzka�ácfá�kmárkmindkelhullattá�
megsárgultklevelei�et.kAktengerenkmajdkmindennapkzú-
gott,kbömböltkakvihar.kReggelen�éntklámpafénynélk�elte�
ésköltözte�.
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Akvároskhete�rek�ödbekbur�olózott.kAzkembere�késka
fá�kolyano�kvolta�kak�ödben,kminthaktejküvegenk�eresztül
nézné�kõ�et.
Akreggelk�ilenckóra�orkeloltottklámpá�atkdélutánköt
óra�orkismétkmegk�ellettkgyújtani.kAzkesõkhal�anksze-
mer�élt.kNéhakelállt.kAkszélkelfújtakak�ödöt.kIlyen�orka
lenyugvóknapkbíborvöröskfényekso�áigkégettkaktiszta,khi-
degkégenkazkállomáskmögött,kakpiac,kak�erítése�k�arói,
akfá�kmeztelenülknyújtóz�odókágaikfölött.kAkcsupasz
ága�-bogo�k�özöttk�usza,knagykvarjúfész�e�kfe�etéllet-
te�.
Petyak�ezekmárkerõsenkfázottk�esztyûknél�ül.kAkföld
éjsza�án�éntknéhak�eményrekfagyott.kAkháztetõ�kfölött
rémes,kátlátszó,k�ietlenkésksivárkpusztaságké�telen�edett.
Azkal�onyikórá�bankazkégkéskföldk�özöttikroppantkteret
némakcsöndktöltöttekbe.kAkvárostkátlátszókfalkválasztotta
elkakSzalon�aktértõl.kAkvároskegyrektávolabbkésktávolabb
�erült,krend�ívülikeseménye�etksejtetõ,krejtélyeskvára-
�ozása,kizgalmaskrémhíreikcsa�koly�or-oly�orkbolygat-
tá�kmegkakSzalon�aktérkla�óit.kOdesszaktöbbikházát,ka
városk�örvonalaitktisztán,ksõtkélesenklehetettklátni,kde
mégiskvalahogyanknagyonkmesszirõl,kminthakegykmeg-
fordítottktávcsövönk�eresztülknézté�kvolna.
Oly�or-oly�orkelromlottkazkidõ,kazkégkelsötétedett,kska
tengerkfelõlkáthatolhatatlank�ödötkhozottkakszél.kKétlé-
pésnyirekmárksemmitksemklehetettklátni.kLeszálltkakfélel-
metesenksötétkest,kmajdkakva�sötétkéjsza�a.
Aktengerrõlkcsontigkható,khidegkszélkfújt.kAk�i�ötõbõl
akhajó�ürtö�késksziréná�kborzalmaskhangjakhallatszott.
Elõbbkmélykbasszuskhangonkszólta�,kmajdkegyrekmaga-
sabbankbúgta�,kmígkegyszerrekcsa�kváratlanulkfülsértõ
süvöltésbekcsapta�kát.kMinthakegykhaláltkhozókágyúksüví-



tettkvolnakátkfejü�kfölöttkakviharos,k�oromsötétkéjsza�á-
ban.
Ilyenkesté�enkPetyaknemkiskmertkazkabla�k�özelébe
menni,karrakpedigknemkiskgondolt,khogyk�inézzenkaz
utcára.
AzkóriásikéskzordkSzalon�aktérenksk�örnyé�énkegykte-
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remtettklei�etksemklehetettkiatni.kAk�odktito�zatoskho-
mályábankegybeolvadtkaktérkéskakváros,kcsupánkazkutcai
lámpá�kfényekpislá�oltkhalványan.
Egy-egykjáró�elõkárnyé�aksuhantkelkazkabla�kalatt.
Aksötétbenknéhakfelhangzottkegykrendõrsípkhosszú,kgyön-
gekfüttye.kAk�aszárnyakelõttk�ettõskõrségkállt.kSzabályos
idõ�özö�benk�opogóklépte��elkhaladtkelkazkõrjáratkaz
utcak�özepén.
Mindenkutcasar�onkelrejtõzhetettkvala�i,kmindenkperc-
benktörténhetettkvalamikelõreknemklátható,kiszonyúkese-
mény.
Éskvalóban,kegykal�alommalkbekisk�övet�ezettkezkaz
esemény.
Estektízkórak�örülkDunyakberohantkazkebédlõbe,kmég
aknagy�endõjétksemkvetettekle.kAksar�ikboltbankvoltkpet-
róleumért,késkelmondta,khogykötkperccelkezelõttkaktéren,
ak�aszárnyakfalakmellettkazkõrkagyonlõttekmagát.kDunya
lel�endezvekmeséltekazköngyil�osságkszörnyûkrészleteit.
Ak�atonaklehúztakcsizmáját,kakpus�akcsövétkszájábakvette,
éskmeztelenklábujjávalkmeghúztakakravaszt.kAkgolyókszét-
vittekak�oponyáját.kDunyakhalálsápadtkvolt,kaj�akreme-
gett,késkresz�etõkujjaivalkholkösszecsomózta,kholkmegk�i-
bogoztaknagy�endõjekrojtjait.
-kkAztkmondjá�,kkhogyksemmifélekkírástkvagyklevelet
nemkhagyottkhátrak-kfejeztekbekDunya.k-kValószínûleg
nemkisktudottkírni.
Aknénikmind�étk�ezétkhalánté�árakszorította.
-kkAh,kmine�kittkmégklevél?!.k-k�iáltottkfelksírástól
elfulladtkhangon,késkazkabroszrakhajtottakakfejét,kakcsésze
teakmellé.kAkteában,kmintkegyk�isktü�örben,kélesenklát-
szottkakfehérkellenzõsklámpa.k-kMine�kittkmégklevél?
ígykiskmindenkvilágosk..k.
Ak�onyhakabla�akaktérreknyílt,kinnenkPetyakmeglát-
hattakakmentõ�ocsiklámpájátkésknéhánykemberkárnyé�át
aksötétben.
Ak�isfiúkakborzalomtólkéskakhidegtõlkresz�etvekültkaz
üresk�onyhakjéghidegkabla�pár�ányán,khomlo�átkazkesõ-
vertekabla�üveghezkszorította,kszemétknemktudtaklevenni
213
aksûrûk�ödrõl,kmelybenkmégkottkröp�ödöttkakrejtélyes
halálk�ísértete.
Petyakso�áigknemktudottkelaludnikezenkazkéjsza�án.
Szüntelenülkakhalottk�atonárakgondolt,krémültenk�épzelte
elkakmezítlábaskholttestet,kdíszegyenruhában,kösszezúzott
�oponyávalkéskszederjes,ktito�zatosankmozdulatlankarc-
cal.kMásnapkreggelkazonban,kbármennyirekiskfélt,knem
tudtaklegyõznik�íváncsiságát,késkelindult,khogyklegalább
egykpillantástkvessenkarrakakszörnyûkhelyre.kMegmagya-
rázhatatlankerõkvonzottakaktérre.kMegindultkakgimnázium
felé,kdekbefordultkaksar�on,késkóvatosan,klábujjhegyen,
mintkaktemplomban,k�özeledettkazkesõtõlkésk�ödtõlkned-
veskfüvönkahhozkakhelyhez,kaholkmárkösszeverõdöttkné-
hányk�íváncsikember.



Ak�aszárnyakfalakmellett,kaknedveskföldbenkegyk�is
�ere�kmélyedéstkvettkészre,ka��oraklehetett,kmintkegy
emberik�oponya.kAkmélyedéskesõvízzelkvoltktele,kdeka
vízkhalványkrózsaszínûkvoltkakbennekel�everedettkvértõl.
Akhalottk�atonakvalószínûlegkezenkakhelyenkfe�üdt.
Ezkvoltkminden,kamikazkéjsza�aktörténtkeseménye�re
emlé�eztetett.
Petyakfeltûrtekgimnazista�öpenyekgallérját,késkakned-
ves,knyir�oskhidegbenkremegvekálltkegykideigkakgödör
mellett.
Lábakelõttkaprók�isk�ere�ktárgyatkpillantottkmeg.kFel-
vette,késkösszerezzentkörömében.kEgykpisz�os,krozsdás
öt�ope�oskvolt.
Természetesenkaktaláltkpénzne�ksemmik�özeksemkvolt
azkéjsza�aiktragédiához.kValószínû,khogykakpénzkittkhe-
vertkegészknyáron,kmégka��orkveszíthettekelkegykjáté�os
mesterlegénykvagykakbo�orktövébenkéjsza�ázók�oldus-
asszony.kAzkakpillanatkazonban,kami�orkPetyakfelfedezte,
�ülönöskjelentõségûkvolt,karrólkmárknemkiskbeszélve,khogy
mostkvalóságoskvagyonkbirto�osaklett:kötk�ope�knagy
pénz!
Petyaksohasemk�apottkpénztkapjától,kmertkazkúgykvélte,
hogykakpénzkrosszkhatássalklehetkak�isfiúra.kígykhátkPe-
tyakmagán�ívülkvoltkaktaláltkpénzkfölöttkérzettkörömében.
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Azköt�ope�oskvalósággalkünnepnappákvarázsoltakeztka
napot.
Azkosztálybankazköt�ope�ostk�ézrõlk�ézrekadtá�.kPetya
osztálytársaik�özöttkvolta�knéhányan,ka�i�kigenktapasz-
taltkembere�ne�kbizonyulta�kpénzügye�ben.kEze�kmeg-
es�üdte�kakPantyelejmon-templonk�upolájána�k�ereszt-
jére,khogykazköt�ope�oskanna�kakmesebeli,khíresk"gyere
visszaktallérna�"kak�isktestvére,késkhihetetlenkgazdaggá
fogjaktennikPetyát.
Azkegyi�kfiúkfölajánlottakPetyána�kazkuzsonnájátkezért
aktalizmánért,kazkuzsonnatás�ávalkegyütt,késkráadásul
mégkegyk�iskzseb�éstkiskadottkvolna.kPetyaktermészetesen
gúnyosknevetésselkutasítottakvisszakeztkazkalamizsnát.
Tö�életesenkhülyéne�k�ellklennikahhoz,khogykilyenkcse-
rébekbelemenjen!
Petyaklihegvekfutottkhazakakgimnáziumból.kO�vetlenül
megk�ellettkmutatnikotthonkéskakházkudvaránkaktalált
pénzt,kmégpedigkaklegrövidebbkidõnkbelül.kKimondhatat-
lankörömetkérzett,kami�orkazkudvaronkmegpillantotta
Gavri�ot.
Gavri�kazkudvark�özepénktérdelt,késkegykegészkgyere�-
hadkguggoltk�örülötte.kAkdivatoskfületlengomb-játé�ra
tanítottakõ�et.
Petyaképpenkcsa�küdvözöltekrégknemklátottkbarátját,
azutánkmáriskhatalmábak�erítettekõtkiskakjáté�szenvedély.
ElõszörkGavri�kgombjaivalkjátszott,khogyk�ipróbáljaka
játé�ot.
Perszekezkmégkin�ábbkfellel�esítettekPetyát.
-kkGavri�,kadjálk�ölcsönktízkgombotk-kmondtakPetya,
ésk�inyújtottaktürelmetlenségtõlkremegõk�ezét.k-kAmint
nyere�,krögtönkvisszaadom,kistenkbizony!
-kkCsa�kknekkhencegj,kkkúgysekktudodkk�ifizetnikkk-kkkvála-
szoltkGavri�,késkvisszara�takakgombo�atkegykszür�ekzacs-
�óba,kmajdkakzacs�ókszájátkügyesenkbe�ötöztekspárgával.
-kEze�kgombo�,késknemkcigarettadobozo�.kEzkpénztkér.



Dekvehetszkbelõle,khaka�arsz.
Petyakegykcsöppetksemksértõdöttkmeg,késknemkharagu-
dottkGavri�ra.kNagyonkjólkmegértette,khogykakbarátság
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-kbarátság,kdekviszontkmindenkjáté�na�kmegvanna�ka
magakszabályai.kHakakgombo�kpénzbek�erülne�,ka��or
azértkpénztkisk�ellkfizetni,késkittksemmifélekbarátság
nemksegít.kEzkazkutcaikjáté�o�kmegszeghetetlenktörvénye.
Dekmitktegyen?
Szörnyenkszeretettkvolnakjátszani.kLel�ébenkvalóságos
viharkdúlt.kDekcsa�kegykfélkpercigkhabozott,kaztánkzse-
bébeknyúlt,késkodanyújtottakGavri�na�kaknevezetesköt-
�ope�ost.
Gavri�kmindenkoldalrólk�örülszimatoltakakgyanús
pénzdarabot,késkmegcsóváltakakfejét.
-kkEztksen�iksemkfogadjakel.
-kkDekbizonykelfogadjá�!
-kkBizkaztknemkfogadjá�kel!
-kkHülye!
-kkAz,ka�ikmondjak...kMenjkbekakboltba,késkváltsdkfel!
-kkMenj,kváltsdkfelkte!
-kkMajdkénkfogo�kmász�álni?kTiédkakpénz!
-kkDekaktekgombjaid!
-kkHaknemka�arod,khátknemk�ell!
-kkA��orknemk�ell!
Gavri�knyugodtankzsebrekvágtakakgombzacs�ót,kés
fogaik�özöttkegykjókhosszútk�öpött.kErrekPetyakészknél�ül
rohantkakboltba,késkmeg�értekakboltost,khogykváltsakfel
azköt�ope�ost.kAmígkazköregkboltoskrövidlátókszeméhez
emeltekakgyanúskpénzdarabot,kPetyakaklegmegalázóbb
érzése�kegészksorátkéltekát.kÚgykéreztekmagát,kmintka
türelmetlenktolvaj,kami�orkaklopottkholmitka�arjakel-
adni.kAzonksemkcsodál�ozottkvolna,khakebbenkakpillanat-
bankrendõrö�kjelenne�kmegk�ivontk�arddal,khogykelvi-
gyé�kõtkakbörtönbe,kvalamilyenktito�zatoskgonosztettél
vádolva.
Akboltoskvégülkakfió�bakdobtakazköt�ope�ost,késkegy-
�edvûenkakmérlegktányérjárakvetettkötkdarabkegy�ope-
�oskaprópénzt.kPetyakrohantkvisszakazkudvarra,kaholkGav-
ri�kmárknagybankárultakakgombo�atkaktöbbikfiúna�.kPe-
tyakmindkazkötk�ope�értkgombo�atkvett,k�ülönbözõkér-
té�ben.
Játszanik�ezdteK,keskak�isíiukakvilágonkmindenrõlkel-
feled�ezett.
Márkal�onyodott,kami�orkPetyána�kegyetlenkfületlen
gombjaksemkmaradt.kEzkannálkiskszörnyûbbkvolt,kmivel
�ezdetbenkóriásikszerencsévelkjátszott,késkakmegnyert
gombo�kmárkaligkférte�kakzsebeibe.
Mostkpedigk-kó,kborzalom!k-ksekpénz,ksekgomb.
Petyakmajdnemksírvakfa�adt.kTeljesenk�étségbekvolt
esve.kGavri�kmegsajnáltakbarátját.kKölcsönadottkne�ik�ét
gombot,kdekPetyátkismétkelragadtakakjáté�szenvedély,
túlságosankizgatottkvolt,késkötkperckalattkmindentkelvesz-
tett.kGavri��alknehézkvoltkmegbir�ózni.
Gavri�kazkegészkmesébekillõknyereségetkbera�takakzacs-
�óba,késkegy�edvûenkmegindultkhazafelékazzal,khogykhol-
napkismétkeljön.
33.kGOMBOK
Ó,kmennyi,kdekmennyikvoltkbelõlü�!
Akpohoskhasú,ksasoskegyetemistakuniformisgombo�...



Aranyktisztikgombo�,kugyancsa�ksaso��al...kAk�eres�e-
delmikis�olakbarnakgombjai,kMercurk�ígyóskpálcájával
éskszárnyaskvarázssap�ájával.kVilágoskmatrózgombo�,
�eresztbekra�ottkvasmacs�á��alkakpotrohú�on.kPostás-
ésktávírdászgombo�,krajtu�kpenészkettekzöldkvillámo�kés
�ürtö�.kAktüzére�kgombjaink�iskágyú�kvolta�.kKacs�a-
ringóskparagrafuskdíszelgettkakbírá�kegyenruhájána�
gombjain.kA�adta�kfélkrubelknagyságúklibériagombo�kis,
oroszláncímerkvoltkrajtu�kakdísz.kAkhivatalno�-egyen-
ruhakgombjaka��ora,kmintkakhárom�ope�os,kcsa�kvasta-
gabb.kAzkírno�o�kgombjakcitromkformájú,kakvégekhe-
gyes,késkhakjáté�k�özbenkelhajítottá�,kúgykdöngicsélt,
mintkakszúnyog.kAkgimnazistá�kegyenruhájátkezüsttel
bevontkgombo�ké�esítetté�,kmelye�ne�k�öldö�étkvörösre
dörzsölté�kakhasználatksorán.
Petyakegészkéjjelkgombo��alkálmodott.kEgykpillanatra
�ezébenktartottakazkegészkoroszkbirodalomkösszeskcímeres
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ezüst-késkaranygombjait.kAmi�orkfelébredt,kfélálmában
�inyújtottak�ezét,khogykmégkegyszerkmegsimogassak�in-
cseit.
Keserûkcsalódássalkébredt,kmertkeszébekjutott,khogykõ
tulajdon�éppenk�oldus.kOlyankcsupaszonkáll,kmintkak�is-
ujja,kegyetlenkgombjaksincs,késkráadásulkak"gyerekvissza
tallér"ksemkjöttkvissza.
Nemkisktudottkmásrakgondolni,kcsa�kakgombo�ra,kszün-
telenülkcsa�kazo�onkjártkazkesze.kAzkálmábanklátottk�in-
cse�kmégkottklebegte�kszemekelõtt.kMégkebédk�özbenkis
szóra�ozóttanknéztekaktányérjábankgõzölgõkhúslevest,ka
rajtakúsz�álókzsírfoltocs�á�khelyettkiskapró,kfényeskgom-
bo�atklátott.
Utál�ozvaknézegettekazkapjak�abátjárakvarrott,kposztó-
valkbevontkfagombo�at,khiszenkazo�na�ksemmi,kdeksemmi
érté�ü�knemkvolt.
Ezenkaknaponkmégkarrakiskrádöbbent,khogykõktulajdon-
�éppenkegyk�olduscsaládbankél,khiszenkazkegészkházban
egyetlenkrendeskgombotksemklehetktalálni.
AknénikperszekrögtönkfelfigyeltkPetyakfurcsakvisel�e-
désére.
-kkMikvankveledkma?k-kpillantottkvizsgálódókszeme�-
�elkPetyakszo�atlanulkbánatoskarcára.kk-kMegverte�ka
fiú�kazkudvarban?
Petyakharagosankráztakakfejét.
-kkVagykktalánkkmegintkkegykkhármastkk�aptál?kkMondd
megkin�ábbkazkigazat,kjobbklesz,kmintkhakittkülszkéskgyöt-
rõdöl.
-kkDehogyis!kNincsksemmikbajom,knemkiskértem,kmit
a�arna�ktõlem!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkN
-kkLehet,khogykbetegkvagyk?
-kkJaj,kistenem!
Petyakmajdnemkelsírtakmagátkak�íváncsis�odók�érdé-
se�kmiatt.
-kkNos,kahogyka�arod.kHaknemka�arszkbeszélni,khát
nekbeszélj.kSzenvedj,khakígykjobbanktetszi�k.k.k.
ÉskPetyakvalóbankszenvedett.kEgyrekazonktörtekakfejét,
hogyanklehetnekpénztkszerezni.kPénzre,kso�kpénzrekvan
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szü�sége,khogykmásnapkismétkjátszhasson.kRosszulkaludt,
nemkhagytaknyugodnikakjáté�szenvedélykéskaknyereség-



vágy.kReggelkaztánkelhatározta,khogykezúttalkcselhezkfo-
lyamodi�.
Egykdarabigkhízelegveksündörgöttkapjak�örül,kfejétkan-
na�khónakalákdugta,kmegcsó�oltakborostáskarcát.kApja
megsimogattakak�iskgimnazistak�opaszkfejét,késkmagához
szorítottakfe�etek�abátjához,kamelyenkazo�kazkutálatos
éskérté�telenkgombo�kfityegte�.
-kkNos,kPetya,kmikbaj,k�isfiam?
Petyakcsa�keztkak�érdéstkvárta,keztkakbarátságoskhan-
got,kamikbiztoskjelekvoltkanna�,khogykapjakmostkmárksem-
mitksemkfogktõlekmegtagadni.
-kkPapa!k-kszólaltkmegkvégre,k�ibújtkapjak�arjaik�ö-
zül,késkúgyktett,kminthakszégyenlõsenkazkövétkigazgatná.
-kPapa,kadjálkne�emkötk�ope�ot.
-kkMine�kaz?k-k�érdeztekapja,ka�ikmégkaklegbarátsá-
gosabbkpillanato�banksemkmondottklekszigorúknevelési
elveirõl.
-kkNagykszü�ségemkvankrá.
-kkJólkvan,kdekelõbbkmonddkmeg,khogykmire.
-kkNem,kelõbbkadjál.
-kkNem,kelõbbkmonddkmeg!kTudnomk�ell,khogykmire
a�arodkel�öltenikeztkazkösszeget.kHasznoskdolograknagyon
szívesenkado�kpénzt,kdekhaszontalanságo�raknemk...kSzó-
valkmonddkmegkszépen,kmirek�ellkne�edkazkakpénz.
HogyankiskmondhattakvolnakmegkPetyakapjána�,khogy
akpénzrekazértkvankszü�sége,kmertkjátszanika�ar?kMagától
értetõdi�,khogykezklehetetlenség.
Hirtelenkolyank�épetkvágott,kmintkegykjók�isfiú,ka�i
valamiknyalán�ságrakvágyi�.
-kkCso�oládétkvesze�krajtakk-kksuttogtakhal�khangon.
-kkCso�oládét?kNagyszerû!kEzkellenkegykszótksemklehet
szólni.
Petyána�kfelragyogottkazkarca.
Dekapjakodalépettkazkíróasztalhoz,k�ihúztakakfió�ot,
éskak�õvékmeredtk�isfiúk�ezébekgyönyörûk�éppelkdíszí-
tett,kszíneskpapírbakcsomagoltkcso�oládétknyomott.
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Petyakelvettekakcso�oládét,késk�önnyeskszemmelkmor-
mogta:
-kKöszönöm,kapu�a.
összetörtkszívvelkbandu�oltkakgimnáziumkfelé.
Perszekezkmindenesetrekjobbkvolt,kmintksemmi.kAkcso-
�oládétkesetlegkelklehetkcserélnikgombo�ra.
EzenkaknaponkazonbankPetyakmégsemkjátszhatott.
AlighogykakSzalon�aktérenk�eresztülk�iértkazkÚjkhalász
utcára,kaholkakgimnáziumkállt,kazonnalkészrevette,khogy
akvárosbankvalamikfontos,künnepélyeskéskörömteljeskese-
ményktörténi�.
Bárkmégkcsa�k�orakreggelkvolt,kazkutcá�onktömegesen
jár�álta�kazkembere�.kMinden�ikroppantkizgatottankvi-
sel�edett,késklátszólagkrengetegkdolgu�kvolt,kvalójában
azonbanksen�iksemksietettksehová.
Azkembere�ktöbbnyirek�iskcsoporto�bankálldogálta�ka
�apu�kelõttkvagykazkutcasar�onkazkújságosbódé�k�örül.
Majdnemkminden�ikújságotkolvasott,késkazkújságlapo�
hamarosankmegszür�ülte�kakszemer�élõkesõben.
Akháza�rakfehér-�é�-vörösknemzetiszínûkzászló�kvol-
ta�k�itûzve.kPetyakmárkrégenkak�itûzöttkzászló�kalapján
ítéltekmegkakháztulajdonoso�kvagyonikállapotát.kVolta�
szegényes,k�ifa�ultk�iskzászló�,krövidknyéllel,késkvolta�



teljesenkúj,kóriásiknagykzászló�,kháromszínûkzsinórral
beszegve,késkugyancsa�kháromszínûkbojto�klógta�klekró-
lu�kmajdnemkakföldig.kAkgyöngekszélkerõl�ödveklengette
eze�etkakhatalmas,kvadonatújkzászló�at.
Akgimnáziumkbekvoltkzárva.kJó�edvûkgimnazistá�ksza-
ladta�kPetyávalkszembe.kAzkis�olaszolgakfehérk�öpenyt
húzottktéli�abátjakfölé,késkazkis�olakelõttkállókfá�k�özött
vé�onykdrótotkfeszítettk�i.kSzóvalkestérekünnepik�ivilá-
gításklesz!kIlyesmikpedigkcsa�knagyknemzetikünnepe�kal-
�almával,kpéldáulkakcárkneveknapjánktörténtkmeg.
Eze�kakszava�,kmintk"�ivilágítás",k"cárkneveknapja",
úgykcsillogta�kak�isfiúk�épzeletében,kmintkvalamiküveg-
csillárkprizmái.kAzkeffélektemplomikdísze�etk�ülönösen
so�rakérté�elté�kazkodesszaikgyere�e�.kValahányszor
ilyenk�isküvegholmitkemeltkszeméhezkak�isfiú,knyomban
220
ak"cárkneveknapjána�"kszivárványfényekragyogtakbekaz
egészkvilágot.
Talánkmakvankakcárkneveknapja?kNem!kAkcárkneve
napjátkrendesenkjókelõrektudjakmárkminden�ikaknaptár-
ból.kÉskmakreggelkapjakíróasztalán,kazkállónaptáronka
dátumkfe�etekbetûvelkvoltknyomva,ktehátknemkígértkün-
nepikk�ivilágítást,kkmagasknévnapot,kkállamikünnepséget.
Miktörténtkhát?kCsa�knemkszületettkakcárna�kmegint
örö�öse,kmintkakmúltkévben?kNem,knem!kAzklehetetlen,
hogykmindenkévbenkegykgyere�ekszülessen!kValószínûleg
valamikmásktörtént.kDekhátka��orkmik?
-kkKéremkszépenk-kfordultkPetyakazkis�olaszolgáhozk-,
mikvankma?
-kkSzabadságkkk-kkválaszoltkkazkkkis�olaszolga,kkkdekkkPetya
úgykvélte,khogykeztknemk�omolyankmondja.
-kkNem,ktréfánk�ívül.k..
-kkSemmiktréfa...kMondom,khogykszabadság.
-kkHogyhogykszabadság?
-kkHátkúgy,khogykmagu�kmakszabadonkhazamehetne�,
mertknemkleszkelõadás.kElmarad.
Petyakmegsértõdött.
-kkKérem,kaltisztkúr,kénkmagátk�omolyank�érdeztem
-kszóltkrákPetyakazkis�olaszolgára,kmi�özbenkigye�ezett
megõriznikazkodesszaikötöskszámúkgimnáziumkdiá�jai-
na�kte�intélyét.
-kkÉnkpedigk�omolyankmondom,kkhogykmenjenkhaza
akszüleihez,ka�i�kmárkaligkvárjá�kmagát,késkneklábatlank-
�odjé�kittkazkemberklábakalatt.
Petyakmegvetõenkvállatkvont,késkotthagytakazkis�ola-
szolgát,ka�ikúgykbeszélkegykgimnazistával,kminthakleg-
alábbiskõklennekazkosztályfõnö�.
Petyake��orkegykrendõrhözkfordultk�kmintkakhatóság
�épviselõjéhez.kAzktetõtõlktalpigkvégignéztekakbarnakbõrû
�isfiút,k�ényelmesenkmegpödörtekszõ�ekbajuszát,kés
ugyanazzalkazkegykszóvalkfelelt:
-kkSzabadság!
ErrekakválaszrakPetyakmostkmárk�omolyankmegsértõ-
dött,késkmegindultkhazafelé.
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Mindktöbbkésktöbbkemberkjártkazkutcán.kDiá�sap�á�,
akleányis�olá�knövendé�eine�kprémesksap�ái,kak"szabad-
gondol�ozó�"kszélesk�arimájúk�alapjaikvillanta�kmeg.
Petyakút�özbenkgya�rankhallottakaztkakszámáraknemkegé-



szenkérthetõkszót:k"szabadság".
VégrekakKötélkutcaksar�ánkszembetûntkegykhirdet-
mény,kakfatelepkdesz�a�erítésérekragasztva.kEgyk�iskcso-
portkbetûzgettekakszöveget.kPetyakelõrefura�odott,kés
olvasnik�ezdett:
KIÁLTVÁNY
Mi,kmásodi�kMi�lós,kIstenk�egyelmébõlkOroszország
ural�odójakéskcsászára,kLengyelországkcárja,kFinnor-
szágknagyhercegekstb.kstb.kstb....
Akzavargáso�késklázongáso�kakfõvárosbankésknagy
birodalmun�kso�khelységébenkmélykbánattalktölti�kel
szívün�et.kAzkOroszkCárkjólétekelválaszthatatlankaknép
jólététõl,késkaknépkbánatakazkökbánatakis.kAknapo�ban
�itörtklázadásbólknagyknépikzavargáso�k�elet�ezhet-
ne�,kamelye�kÁllamun�kegységétkéskegészétkfenye-
getheti�.
Cárika�aratun�karrak�ötelezkBennün�et,kértelmün�
éskhatalmun�kegészkerejénélkfogva,khogykazkÁllam
számárakolykveszélyeskzavargáso�klehetõkleggyorsabb
megszüntetésérektöre�edjün�k...
Petyakeddigknagyknehezenkelolvastakakhirdetményt,
bárkfolytonosankela�adtkaknehézkéskszo�atlankszava�nál,
mint:k"tölti�kel",k"�itörtklázadásból",k"értelmün�késkha-
talmun�",k"megszüntetésérektöre�edjün�"k-késkroppan-
tulkzavartá�kaknagyk�ezdõbetû�,kamelye�kakhelyesírás
összeskszabályaitkmegcsúfolva,kakmondatk�özepén,kakleg-
váratlanabbkhelye�enkbu��anta�kfel.
Azkegészbõlksemmitksemkértett,ktalánkcsa�kannyit,khogy
akcárna�knyilvánkrosszulkmegykakdolga,késkminden�it
arrak�ér,khogykamivelklehet,ksegítsenkne�i.
Elk�ellkismerni,khogykaklel�ekmélyénkegyk�icsitksajnál-
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�ozottkiskakszegénykcáron,kfõlegkami�orkeszébekjutott,
hogykmindeze�enkfelülkakcártkmégkegykbambuszbottalkis
fejbekverté�.
Dekmiértkörülkhátkminden�i,késkmiértktûzi�k�ikakzászló-
�at?kEzkteljesenkértelmetlenkvolt.kTalánkvalamikvidá-
mabbkiskvankmégkodaírvakakszövegkvégére?
Petyána�kazonbanknemkvoltktürelmekvégigolvasnikezt
akszomorúkcárikiratot.
Amígkazonktana�odott,khogyktovábbkolvassa-ekvagy
sem,készrevette,khogykazkembere�káltalábankegykmonda-
totk�eresgélne�kakszövegben.kEzkakmondat,knemktudni,
miért,kminden�ine�knagyonktetszett.kEztkakmondatot
majdnemkminden�ikhangosankolvastakfel,késkdiadalma-
sankaktöbbie�hezkfordulvak�iabált:
-kEhe!kValóbankittkáll:kszemélyeskszabadság,kvallás-,
szólás-,kegyesülésikéskgyüle�ezésikszabadság!
E�özbenknéhányank-kmitksemktörõdvekazzal,khogykaz
utcánkvanna�k-khangosk"hurrát"k�iáltotta�,késkösszecsó-
�olództa�,kmintkhúsvét�orkszo�tá�.kPetyakolyankjelene-
'te�ne�kvoltkittktanúja,kamelye�klel�ekmélyéigkmegráztá�.
Egyk�ocsikálltkmegkaktömegkmellett.kAk�ocsibólkmeg-
lepõkfürgeséggelkugrottk�ikegyk�öcsög�alaposkúr,késkszem-
üvegénk�eresztülkgyorsankelolvastakaztkaknevezetes
mondatot,kazutánkháromszorkmegcsó�oltakakmeglepett,
ámuldozók�ocsiskrézvörösksza�áilát,kbeugrottkak�ocsiba,
ésknagyotk�iáltott:k"Félkrubelkborravalótk�apsz!kHajts,
tekmarha!"k-késkahogykmegjelent,kugyanolyankgyorsan
elkisktûntkszemkelõl.



Egyszóvalkezkaknapkmindenkszempontbólkrend�ívüli
napkvolt.
Akfelhõ�kszétoszlotta�.kAzkesõkelállt.kElõmerész�ed-
te�kakragyogóknapsugara�.
Nyuszja,kakboltoskfiakbüsz�énksétáltkazkudvaronkfelkés
alákfe�etekgimnazista-egyenruhájában.kAkruhánkgombo�
helyettk�apcso�kvolta�,késkdiá�sap�ájánksemkvoltkjel-
vény.kArrólkábrándozott,khogykakmostk�ezdõdõkvallássza-
badságkutánkõtkiskfelveszi�kakgimnáziumba,késka��orkmi-
lyenkgyönyörûkszépkjelvénykleszkmajdkazkõksap�ájánkis.
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Petyakso�áigkjátszottkNyuszjávalk"is�olát",kdekmin-
denkjólksi�erültkugráskutánkmegállt,késkszörnyûkdolgo�at
meséltkakgimnáziumról.kSzerettekvolna,khakNyuszjakmeg-
ijed.
-kkAztánk�ihívktégedkfelelni,kkéskel�ezdkk�érdezni,kkte
megksemmitksemktudsz,kkéska��orkaztkmondjakne�ed:
"Menjenkakhelyére,küljönkle"k-késkbeírkne�edkegykolyan
sze�undát,khogykcsa�kúgykfüstöl.
Nyuszjakszerényen,khal�ankvitat�ozott:
-kkDekmiért?kÉskhakjólktudomkaklec�ét?
Vállatkvont.
-kkAzkmindegyk-kvágottkszavábak�önyörtelenülkPe-
tya,kmialattktovábbkugráltkfélklábon,késkcipõjekorrával
igye�ezettkazkx-bõlkazky-baklö�nikaksimak�avicsotk-,kaz
mindegy!kA��orkiskbeírkegyksze�undát!
PetyakezutánkmegosztottakNyuszjávalkakcso�oládéját,
azkmegkbeszaladtkakboltba,késknagyszerûktörö�mézetkho-
zott.
Mi�orkPetyátkebédelnikhívtá�,kmagávalkvittekNyuszját
is.kApjakmárkotthonkvolt.
-kkAh!k-k�iáltottkfelkvidáman,kahogykNyuszjátkmeg-
pillantotta.kk-kAztkhiszem,khogykmostkmárkhamarosan
mintkgimnazistátküdvözölhetjü�köntkis,kfiatalember!kGra-
tulálo�,kgratulálo�..k.
Nyuszjakudvariasan,kelegánsankösszevágtakbo�áját.
-kkMiértkne?k-ksütötteklekszerényenkakszemét,késkörö-
mébenkmélyenkelpirult.
Aknénikragyogókjó�edvébenkvolt,kpapakszintén.
Pavli�kóriásikzajjalk"szabadságot"kjátszottkakfolyosón,
mi�özbenkakfelfordítottkszé�e�etk-knemktudni,kmiért
-kleta�artakegykpo�róccal,késkalattakbuj�álva,k�önyörte-
lenülkfújtaktrombitáját,kamelyknél�ülk-kminden�ikbána-
tárak-ksemmifélekjáté�otksemklehetettkjátszani.kDekma
minden�ikengedé�enykvolt,ksen�iksemka�adályoztakõtka
játé�bankéskaktrombitálásban.kPavli�keztkakszabadságot
nagykélvezettelk�ikiskhasználta.
Dunyakmindenkötkpercbenkbeszaladtkazkudvarról,kés
elmeséltekaklegfrissebbkhíre�et.kHolkazkállomásnálklátta�
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egykvöröskzászlóvalkfelvonulóktömeget,kholkak�aszárnya
elõttkdobálta�kaklevegõbekegyk�atonátk-k"éskaz,kszegény-
�e,kholkfölrepült,kholkmegklepotyogott!"k-,kaztánkmegka
népkmindenfelõlkakbörtönhözkrohant,kahonnankállítólag
�iengedté�kakfoglyo�at.k"Egykasszonyk�isgyere��elka
�arjánkszaladt,kszemébõlkmegkcsa�khullott,khullottka
�önnye."kKésõbbkaztkakhírtkhozta,khogykak�aszárnyak�a-
pujábanktisztikis�oláso�kállna�kõrt,késksen�itksemkenged-
ne�kak�atoná�k�özelébe,kdekmégkak�atoná�atkiskel�erge-
ti�kazkabla�o�ból.kDekvala�ine�kmégisksi�erültkazkabla�-



hozkfér�õznie,kazkaztánkfelálltkegyk�õre,késk�iabált:k"Éljen
akszabadság!"kAk�atoná�kpedigkazkabla�bólkvissza�iabál-
ta�:k"Éljenkakszabadság!"
Mindeze�etkazkújságo�atk�itörõkörömmelkéskgyorsan
pergõk�érdésözönnelkfogadtá�:
-kkHátkakrendõrség?
-kkÉskaz?
-kkHátkazo�?
-kkÉskmikvoltkakGörögkutcán?
Idõn�éntk�itártá�kazker�élyajtót,késkügyetksemkvetve
akhidegre,k�imente�kazker�élyrek�örülnézni,khogykmi
történi�kazkutcán.kAkSzalon�aktérkvégénkhatalmasknép-
tömegktorlódott,késkvöröskzászlóklengedezettkakfeje�kfö-
lött.
Estekvendége�kjötte�k-kamikmárkrégenknemkfordult
elõk-,kakpapak�ollégáikéskaknénikismerõsei.kAzkelõszobái
fogastkteleaggattá�k�ábáto��al,kszélesk�arimájúk�ala-
po��al,kszõrmesap�á��al.
Petyaklátta,khogyankvágjá�kak�onyhábankak�olbászt,
akgyönyörûkson�átkéskakvé�ony,kfehérk�enyérszelete-
�et.kSkami�orklefe�üdtkezkutánkakfáradságos,kdekvi-
dámknapkután,kágyábankmégkso�áigkhallgattakazkebédlõ-
bõlkbehallatszókidegenkhango�at,knevetést,kevõesz�öz-
csörömpölést.
Azkebédlõbõlkakgyere�szobábakbeszûrõdõklámpafény-
nyelkegyüttkbehatoltkakcigarettafüstk�ülönös,kférfiaskil-
lata,kamitk�ülönbenkakla�ásbanksohasemklehetettkérezni,
mertkakpapaknemkdohányzóit.
15kU7!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk2
25
Azkutcánkso��alkvilágosabbkvoltkakrendesnél,kmertkaz
utcaiklámpá�khalványkfényétkfo�oztakazkünnepik�ivilágí-
tás.kPetyakjólktudta,khogykmakazkegészkvárosbankakzász-
ló�kmellékéskazkutcá�atkszegélyezõkfá�k�özékhosszúkdró-
to�onkapróküveglámpáso�atka�asztotta�kfel,kmelye�ben
gyertyá�kégte�.kEze�kaztánkvörös,klila,kzöld,ksárga,k�é�
fénybekborítottá�kazkutcá�at.kAzkegyformakfényecs�é�
�ettõskvonalbankvilágította�kakhosszúkéskegyeneskodesz-
szaikutcá�kmentén.kMindktávolabbkésktávolabb,kakfelís-
merhetetlenülkcsillogókvárosktito�zatoskmesszeségébekcsá-
bítottá�kazkembert.kMinthakincsel�edte�kvolna,khogy
talánkakszomszédban,kmindjártkakleg�özelebbiksaro�kmö-
göttkvalamikrend�ívüli,kmesésenkszép,kragyogó,kszínes
látványkvárjakak�íváncsia�at.
Dekaksaro�kmögöttkugyanazkakhosszúkútkfolytatódott,
ugyanazo�kazkegyforma,kbárktar�aklámpasoro�khúzódta�
tovább.kSkazkemberk-kmitktehetettkegyebet?k-ktovább-
sétáltk�özöttü�.
Éskeze�etkakfényes,ktar�ánkragyogókszíne�etkmostknem
ak"cárkneveknapjána�",khanemkegyk�ülönös,ktalánkmég
ünnepélyesebbenkcsengõkszóvalk"al�otmányna�"kneve-
zi�.
Ezkakszó:k"al�otmány",kidõn�éntkfelhangzottkazkebéd-
lõbenkis,kelvegyülvekazkidegenkhango�késkazkevõesz�ö-
zö�kezüstösenkcsilingelõkzajával.
Petyakakvendége�kvidámkzajongásak�özepettekaludtkel,
a�i�krend�ívülk�ésõn,kvalószínûlegkcsa�ktizen�étkórak�ö-
rülkszéledte�kel.
34.kAkPINCÉBEN
AlighogykakKözei-Malombankelterjedtkakhír,khogyksza-



badonkengedi�kakfoglyo�at,kGavri�kazonnalkakbörtönhöz
szaladt.kTyerentyijk-ka�ikazkutolsókhétenkegyetlenkéj-
sza�átksemktöltöttkotthon,késkreggelen�éntknemktudni,
honnank�erültkelõk-kel�ísértekGavri�otkaksaro�ig,kbár
aligkálltkaklábánkakfáradtságtól.
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-kkTekGavri�,khakazköregetk�iengedi�,kknehogykide
hozd.kMost,khogykezkazkát�ozottk"szabadság"kmegjött,ka
börtönk�örnyé�ekbiztosanktelekvankzsaru��al.kMégkfel-
szedte�kvalamikspiclit,késkazutánklebu�tatjáto�keztkakla-
�ást.kÉrted?
Gavri�kbólintott.
-kkÉrtem.
AkKözei-MalombanktöltöttkidõkalattkGavri�kso�kmin-
dentkmegértett,késkso�kmindentkmegtanult.kMárknemkvolt
tito�kszámára,khogykTyerentyijkla�ásánkszo�ottkgyûlé-
seznikaksztráj�bizottság.
Hányszork�ellettkGavri�na�kmajdnemkegészkéjjelka
�apukmellettik�ispadonkülnie,késkhal�ankfüttyenteni
egyet,kami�orkakházk�örülkidegenkala�o�kbu��anta�kfel.
Néhányszorkmégkakmatróztkisklátta,ka�ikhajnalon�ént
ér�ezettkvalahonnan,kdekahogyankjött,kolyankhirtelenkel
isktûntkmegint.kDekakmatróztkmostkmárkaligklehetettkfel-
ismerni.kElegáns,ksötétkszövet�abátjakvolt,késkhety�ek�is
bajusza,ksza�állakannyirakmegváltoztattakazkarcát,khogy
Gavri�kszinteknemkiskhitte,khogykezkazkazkember,ka�it
nagyapjávalk�özösenkhalászta�k�ikaktengerbõl.
Elegendõkvoltkazonbankbelenézniknevetõkbarnakszemé-
be,kmosolygóskarcába,kvagykmegpillantanikak�ezérekte-
továltkhorgonytk-khogykeloszlassonkmindenk�étséget.
AkKözei-Malomkíratlan,kdekszigorúktörvényeikszerint
sohaksemminksemkszabadkcsodál�ozni,ksohaksen�itknem
szabadkmegismerni,késkfõlegkhallgatnik�ell.kEzértkGavri�
-kami�orkakmatrózzalktalál�ozottk-kúgyktett,kmintha
mostklátnákelõször.kUgyanígykvisel�edettkakmatrózkis
Gavri��al.
Csa�kegyetlenegyszerkfordultkelõ,khogykZsu�ov,kakház-
bólk�ifelékmenet,kjó�edvûkfejbólintássalküdvözölte,kmint
egykrégikismerõst,k�acsintottkegyet,késkakvállárakütött,
mintkegykfelnõttne�,kmajdkvidámankrázendítettkazkismert
nótára:
Neksírj,kMaruszja,kenyémkleszel!...
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Ésklehajtottkfejjel,khatározottklépte��elkmegindult,
majdkhamarosankelnyeltekakhomály.
Gavri�kazonnalk�italálta,khogykakTyerentyijhezkjáró
embere�k�özül,kak�örnyezõkgyára�,kakBrodsz�ij-gyárkés
aktöbbie�,kakWeinstein-félekmalom,kakdo��o�,kak�i�ötõ
mun�ásaina�kbizalmikembereik�özülkezkakmatrózkakleg-
félelmetesebb,klegveszélyesebbkvendég.
Kétségtelen,khogykahhozkakdicsõségeskésktito�zatos
"harcoskszervezet"-hezktartozott,kamelyrõlkolyankso�at
beszélte�kazkutóbbikidõbenknemcsa�kakKözei-Malomban,
hanemkakvároskmindenkrészében.
-kk...kÉrtemk-kbólogatottkGavri�.k-kDekhátkhovákvi-
gyemkazköregetkilyenkhidegben,khaknemkakKözei-Ma-
lomba?
Tyerentyijkelgondol�ozott.
-kkFigyeljkidek-kszólaltkmegkvégre.k-kElõszörkiskmen-
jete�kaktengerpartra,kak�unyhóba.kAbbankazkesetben,kha



vala�ikhozzáto�kragadt,khaddklássa,khogykhovákmente�.
Várjato�kestigkak�unyhóban,késkamintkbesötétedi�,kszép
csöndesenkmenjete�kelkerrekakcímre...kmindjártkmeg-
mondom,kcsa�kjólkjegyezdkmeg:kKiskArnautakutcak15.
Bemészkakházmesterhez,késkJoszifkKarlovicsotk�eresed.
Aztkfogodkne�ikmondani,kjólkjegyezdkmeg:k"Jóknapot,
JoszifkKarlovics,kSzofjakPetrovnak�érdezteti,khogyk�a-
pott-ekleveletkNyi�olajevból."kErrekaztkfogjakne�edkvá-
laszolni:k"Márk�étkhónapja,khogyknincsklevél."kÉrted?
-kkÉrtem.
-kkElktudodkismételni?
-kkIgen.
-kkNa,kmonddkel!
Gavri�kösszeráncoltakhomlo�át,késkigye�ezettkponto-
sankelmondanikugyanazt,klassan,kértelmesen,kminthakvizs-
gáznak:
-kkSzóval:kKiskArnautakutcak15.,kmeg�érdeznikakház-
mestertõl,kholkla�i�kJoszifkKarlovics,késkaztkmondanikne-
�i:k"Jóknapot,kJoszifkKarlovics,kSzofjakPetrovnak�érdez-
teti,khogyk�apott-ekleveletkNyi�olajevból."kErrekne�ikazt
�ellkválaszolnia:k"Márk�étkhónapja,khogyknincsklevél..."
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-kkHelyes.kEzutánkbátrankmegmondhatodkne�i,khogy
Tyerentyijk�üldött,késkénk�érem,khogykvegyekmagáhozka
miköregün�etkegykidõre,klássakelkmindennel,kazutánkmajd
meglátju�kaktöbbit.kMajdkénkiskbenéze�khozzák...kÉrted?
-kkÉrtem.
-kkNos,ka��orkszervusz!
Tyerentyijkhazament,kGavri�kpedigkszaladtkakbörtön-
höz.kRohant,kahogyankcsa�ktudott,kigye�ezettkáthatolnika
tömegen,kamelykmindksûrûbbkésksûrûbbklettkazkállomás
�örnyé�én.
AkSzénásktértõlk�ezdvekmindkgya�rabbanktalál�ozottka
börtönbõlk�iengedettkfoglyo��al.kGyalogkjötte�kvagykbér-
�ocsin,k�isk�osara��alkéskbatyu��al,kminthakazkállomás-
rólkjönnéne�,k�alapju�atklengetté�,kro�onai�,kismerõ-
sei�,kelvtársai�k�ísérté�kõ�et.
Nagykembertömegkmentkutánu�,késkeze�kszünetknél�ül
�iabálta�:
-kkÉljenkakszabadság!kÉljenkakszabadság!
Akbörtönépületetkmegerõsítettklovaskéskgyalogoskrend-
õr�ordonkvettek�örül.kAzképületk�özelébenkhatalmaskés
sûrûktömegkszorongott,kGavri�ksehogyanksemktudottk�e-
resztülvergõdnikazkembertömegen.kIttkattólkfélt,khogykel-
�erüliknagyapót.kAmi�orkerrekgondoltkGavri�,késkarra,
hogykazköregkesetlegkfölszedkegyk"spiclit",késkelviszika
Közei-Malombak-kakfiútk�ivertekazkizzadság.
Szívszorongvakfordultkbekakmellé�utcába,kígykpróbálta
valahogyankmeg�erülnikaktömeget,khogykmindenáronkel-
juthassonkakbörtönhöz,knagyapjához.kÉske��orkváratla-
nulkmegpillantottakazköreget,kaligknéhányklépésnyire.
Dekistenem,kmiklettknagyapóból?kGavri�kaligkismerte
meg.
Akházfala�kmenténktapogatózva,knehéz�esenkcsoszo-
gott,kbandu�oltkazköreg,ksza�adtkbocs�orában,kremegõ,
botladozóklába��al.kMindenk�ét-háromklépéskutánkmeg-
álltkpihenni.kHosszú,kõszksza�állakbenõtteksovány,kbeesett
arcát,kfogatlankszáját.kHaknemklettkvolnakazköregkvállán
akjólkismertktarisznya,kGavri�ktalánkmegksemkismerte
volna...
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Dekezkakjólkismert,kgyé�énybõlkfont,kmocs�oskvászon-
szegélyûkholmikazonnalkakszemébekötlött.kLáttárakelfa-
csarkodottkak�isfiúkszíve,kskmajdkmegsza�adt,kúgykmeg-
sajnáltaköregapját.
-kkNagyapó!k-k�iáltottkfelkijedten.kk-kNagyapó,kma-
gakaz?
Azköregne�kakszempillájaksemkrebbentkmegkettõlkakvá-
ratlankhangtól.kLassankmegállt,késknyugodtankGavri�kfe-
lékfordítottak�özömböskarcát,kamelyksemkörömet,ksemkiz-
galmatknemkárultkel,kcsupánkalázatos,kvára�ozóknyugal-
matkfejezettk�i.
Aztklehetettkvolnakgondolni,khogyknemkisklátjakuno�á-
ját,kannyirakmereve�kvolta�k�önnybenkúszókszemei,kés
valahovákaktávolbaknézettkmozdulatlankte�intetével.
-kkNagyapó,khovákmegy?k-k�érdeztekGavri�kjókhan-
gosan,kminthaksü�ethezkbeszélne.
Azköregkelõbbkso�áigknémánkmozgattakaj�ait,kmielõtt
hal�an,kdekértelmesenk�imondtakvolna:
-kkKözei-Malomba.
-kkOdaknemkszabadk-kmondtaksuttogvakGavri�,kmi-
�özbenkóvatosank�örülnézett.k-kTyerentyijkaztkmondta,
hogykazkistenkszerelméért,knehogykelmenjenkakKözei-Ma-
lombak...
Azköregkszinténk�örülnézett,kdekvalahogyktúlságosan
lassan,k�özömbösen,kgépiesen.
-kkGyerün�,kkknagyapó,kkkelõbbkkkhazamegyün�,kkkazután
majdkmeglátju�kaktöbbit.
Nagyapókalázatosankvisszafordult,késkszóknél�ülkmeg-
indult,kcsoszogva,kerõl�ödvekra�taklábait.
Gavri�kmelléklépett,késkazköregkerõsenkrátámasz�o-
dottkak�isfiúkvállára.kLassúklépte��elkmente�k�eresztül
akzajongó,kizgatottkvárosonkaktengerpartig,kmintkakva�
emberkvezetõjével:kelölkak�isfiú,kvalamivelkmögötte
nagyapó.
Azköregkgya�rankmegálltkpihenni.kAkbörtönbõlkakpar-
tigk�özelk�étkteljeskóráigkmente�.kGavri�kegyedülkeztkaz
utatkrendesenktizenötkperckalattktettekmeg.
Akletört,kmegrozsdásodottkla�atkottkhevertkakföldön,ka
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�unyhókmellettikdudvarengetegben.kAkféligklesza�adtkaj-
tókferdénklógott,késkcsi�orogvakhintázottkakszélben.kAz
õszikesõklemostakak�unyhókmegfe�etedettkfalárólknagy-
anyókmeszeléséne�kutolsóknyomaitkis.kAkvis�óktetejét
összevisszaktûzdelté�kbojtorjánnal,knyilvánkmadarászo�
garázdál�odta�kott,kskak�unyhóbólkleste�káldozatai�ra.
Ak�unyhóbankmindenkfelkvoltkforgatva.kAkta�arókéska
párnaksárosánkhevertkaksaro�ban.kCsa�kak�omódkálltkérin-
tetlenülkakhelyén.kAzköregkmindenksietségknél�ülkment
bekak�unyhóba,késkleültkazkágykszélére.kTérdérektetteka
tarisznyát,késkrészvétlenülkbámultkmagakelé,kügyetksem
vetvekakpusztításra.
Olyankvolt,kminthakcsa�kpihennikjöttkvolnakbe:kmajd
elüldögélk�ét-háromkpercig,k�ifújjakmagát,késklassankto-
vábbkballag.
Ak�itörtkabla�onk�eresztülkhideg,knedveskszélkfújtkbe.
Aksivárktengerpartkmenténktomboltkakvihar.kAkszi�lá�
felettkakvízktajté�játkésksirályo�ktollatkvittektovakakszél.
Akhabzó,kharagoskhullámo�kne�ivágódta�kakpartikszi�-
lá�na�.



-kkMiértkül,knagyapó?kFe�üdjönkle!
Nagyapókengedelmesenklefe�üdt.kGavri�kfejekaláktette
akpárnát,késkbeta�artakazköreget.kSzegényknagyapókösz-
szehúztaklábait.kAkhidegkrázta.
-kkSemmikbaj,knagyapó.kFigyeljenkide!kAhogykbesöté-
tedi�,kelmegyün�kinnenkegykhelyre.kAddigkcsa�kfe�üd-
jönknyugodtan.
Nagyapókhallgatott,kegészklényekteljesk�özömbösséget
éskengedelmességetkfejezettk�i.kEgyszerrekcsa�kGavri�
felékfordítottak�idülledtkszemét,knémánkmozgattakvérte-
lenkaj�át,kmajdkvégrekmegszólalt:
-kkAkbár�átknemkviszi�kel?
Gavri�ksietettkmegnyugtatnikazköreget:kakbár�akbiztos
helyenkvankakszomszédo�nál.kNagyapókhelyeslõénkbó-
lintott,késkismétkelhallgatott.
Egykórávalk�ésõbbk�rá�ogvakakmási�koldalárakfordult,
éskóvatosankfelnyögött.
-kkFájkvalami,knagyapó?
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-kkLeverté�...k-knyögtek�ikvégre,késkszomorúankmo-
solygott,k�imutatvakfogatlan,krózsaszínûkínyét.k-kMindka
�étkvesémetkegészenkleverté�k..k.
Gavri�kelfordult.
Estigkazköregkegykszótksemkszóltktöbbet.kAmintkbesöté-
tedett,kGavri�kmegszólalt:
-kkGyerün�,knagyapó.
Azköregkfel�ászálódott,kfogtakaktarisznyát,késkmegin-
dulta�kakvároskfelé,kakKiskArnautakutcába,kakmegadott
címre.
Gavri�kmeg�érdeztekakházmestert,késkazutánkminden
nehézségknél�ülkmegtaláltakegyksötétkfolyosókvégénkJo-
szifkKarlovicskla�ását,késkbe�opogottkaksza�adtknemezzel
borítottkajtón.
-kkKikaz?k-k�érdeztekegykismerõsne�ktetszõkhang.
-kkIttkla�i�kJoszifkKarlovics?
-kkMitka�arna�?
-kkNyissak�i,kbácsi!kSzofjakPetrovnátólkjöttem.
Azkajtókazonnalk�inyílt,késkGavri�klegnagyobbkmegle-
petésérekak�üszöbön,k�iskpetróleumlámpávalkak�ezében,
akcéllövöldekgazdájátkpillantottakmeg.kAklegteljesebb
nyugalommal,ksõtknémikfensõbbséggelknézettkGavri�ra.
-kkÉnkvagyo�kJoszifkKarlovics.kMitkóhajtana�?
-kkJóknapot,kJoszifkKarlovics!k-k�ezdtekGavri�kakmon-
dó�áját,kmintkegykjólkmegtanultklec�ét.kk-kSzofjakPet-
rovnak�érdezteti,khogyk�apott-ekleveletkNyi�olajevból.
Akcéllövöldésktetõtõlktalpigkvégigmértekak�isfiút,kés
bárkGavri�kelégk�icsikvolt,kezkmégisklegalábbk�étkpercig
tartott,késkazutánklassankmegszólalt:
-kkMárk�étkhónapja,khogyknincsklevél.
Elhallgatott,kzavartankmegcsóváltakakfejét,késkhozzá-
tette:
-kkTudja,kkk�érem,kkkazkkegykkolyankkkpontatlankkhölgyi�e.
Aj-jaj-jaj!
Mostkváratlanulkolyankarcotkvágott,kmintkegyklengyel
mágnás,ka�ik�astélyábankakpápaiknunciustklátjakvendé-
gül.kEzkugyankegyáltalánknemkillettkmeztelenklábához
ésköltözé�éhez.kUgyanisk�abátjakalattknemkviseltkinget.
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-kkKegyes�edjé�kbefáradni,kfiatalember.kAztkhiszem,
önkidõn�éntkmeglátogattakazkénkrnûintézetemet.kMilyen



�ellemeskmeglepetés!kAzköregúrkpedig,khaknemktévede�,
azkönknagyapja.kTessé�kbefáradnikakszobába!
Nagyapókéskuno�ájakbelépettkakszobána�knevezettkho-
mályoskhelyiségbe,kamelyne�knyomorúságoskszegénysé-
gekmégkõ�etkiskmeglepte.
Gavri�kegyáltalánknemkígyk�épzeltekelkenne�kak"gaz-
dag"kemberne�k-kakcéllövöldekésknégykmonte�risztóktu-
lajdonosána�k-kéletét.
Csodál�ozvaknézegettekakpenészes,küreskfala�at.kTalán
aztkvárta,khogykpus�á�késkpisztolyo�kleszne�kodakfelag-
gatva.kDekehelyettkmindösszekegykszögetklátottkakfalban,
amelyenkegykócs�aknadrágtartóklógott.
-kkBácsi,kholkvanna�kakpus�ái?!k-k�iáltottkfelkszinte
rémültenkGavri�.
JoszifkKarlovicskúgyktett,kminthaknemkhallottakvolna
eztkak�érdést.kElõ�elõk�ézmozdulattalkmutatottkhelyetka
vendége�ne�,kõkmagakpedigkegyksaro�bakvonult.kMiután
mindnyájankleülte�,kmeg�érdezte:
-kkVankvalamik�özölnivalóju�?
Gavri�kbátyjaknevébenkelõadtak�érésü�et,khogykegy
idõrekittkmaradhassonknagyapó.
-kkMondjakmegkakbátyjána�,khogyklegyenkcsa�knyu-
godt,kmindenkrendbenkleszk-kválaszoltakgyorsankJoszif
Karlovics.k-kElégkjókössze�öttetéseimkvanna�kakváros-
ban.kAztkhiszem,khogykhamarosanksi�erülkmajdkõtkelhe-
lyeznikvalahovákéjjeliõrne�.
Gavri�kotthagytaknagyapótkJoszifkKarlovicsnál,kmeg-
ígérte,khogykeljönkmás�orkis,késkmegindultk�ifelé.kAzkaj-
tónálkutolértekõtkakházigazda.
-kkMondjakkkmegkkkTyerentyijne�kkk-kkksuttogtakkk-,kkkhogy
SzofjakPetrovnakaztküzeni:kvankne�ikegyktételkdiója,kcsa�
sajnos,knemktúlságosanknagyszemûe�.kTyerentyijkmajd
megérti.kApró�,kdekazértkintézzekelkakszállítást.kÉrtette,
amitkmondtam?
-kkÉrtemkk-kkmondtakkGavri�,kkka�ikkmárkkmegszo�takkaz
ilyesfélekmegbízatást.k-kNemknagyo�,késk�üldjönkérte.
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-kkHelyes.
JoszifkKarlovicskbelenyúltk�abátjakzsebébe,k�önyö�éig
belesüppedtk�arja,kegykideigkváj�áltkakzsebkmélyén,
majdkakbéléskmélyébõlkelõhúzottkegyktíz�ope�ost,késkát-
nyújtottakGavri�na�.
-kkKérem,kfogadjakeztkel,kvegyenkmagána�kcu�or�át.
Sajnos,ksemmikmástknemktudo�kadni.kBecsületemrekmon-
dom,knagyonkszívesenkmagána�kajándé�oztamkvolnakegy
monte�risztót,kdek...k-kJoszifkKarlovicskszomorúankszét-
tártak�arjait,késkráncos,kcsúfkondároskarcakgörcsösenkmeg-
remegettk-k...kdeksajnos,kakszerencsétlenkjellememne�
éskszenvedélyeimne�k�öszönhetem,khogykmárkegykdarab
sincskbelõlü�.
Gavri�k�omolyankéskegyszerûenkátvettekaktíz�ope-
�ost,kmeg�öszönte,késk�imentkazkünnepikfénybenkragyo-
gókutcára.
35.kBECSÜLETBELIkADÓSSÁG
Petyakreggelkelõszedettkak�amrábólk�étkpárknyárikszan-
dált,késkgimnáziumbakmenet,kút�özbenkeladtakegykócs-
�ásna�knégyk�ope�értkazkegészet.
Ebédkután,kami�orkGavri�kmegjelent,kazonnalkjátszani
�ezdett.kPetyakmostkmégkrövidebbkidõkalattkvesztettekel



akGavri�tólkvásároltkgombo�at,kmintkazkelsõkal�alom-
mal.
Ezkérthetõkis:kak�étkbarátkerõbenknagyonk�ülönbözött
egymástól.kAktengerpartik�erületkmindenkvalamirevaló
gombjakGavri�kzacs�ójábankvolt.kNyugodtank�oc�áztat-
hatottka�ármennyit,kmígkPetyak�énytelenkvoltkta�aré-
�os�odnikmindenkegyeskgombbal,késkminden�iktudja,
hogykígykcsa�kveszíteniklehet,kmégpedigkgyorsan.
MásnapkPetyakmárkegyáltalánknemktudottkural�odni
magán,kszépkcsöndesenkzsebrekvágottktizenhatk�ope�ot,
akbevásárlásbólkvisszajárókaprópénzt,kamitkDunyakazkasz-
talonkhagyott.
Ezkal�alommalkelhatározta,khogyko�osabbkéskóvato-
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sabbklesz.kMindene�elõttkahhoz,khogyknyerjen,kegykjó
ütõgombrakvoltkszü�sége.
Petyakütõgombjak�ifogástalanna�ktûnt,k�ülönösenkszép
la�ájkgombkvolt,krajtakgrófik�oronávalkdíszítettkcímeres
oroszlán,kdekmindenkszépségekellenéreksemkértksemmit:
túlságosank�önnyûne�kbizonyultkakjáté�ban.kValamit
�ellettkcsinálnikvele,khogyksúlyosabbklegyen.kPetyak�i-
mentkazkállomásra,késkakfûtõházkmögött,kegyktávolikholt-
vágányonkállóktehervagonrólklevágtakazkólomplombát.
Közbenkcsa�kúgykremegettkakrémülettõl.
Otthonknéhányk�alapácsütésselkügyesenkbeverteka
gombküregébekazkólmot,kazutánk�imentkakSzalon�aktér-
re,késkakhelyiérde�ûkvasútksínjérekhelyezte.kMiutánka
vonatk�eresztülmentkrajta,kfölszedte.kEgészenkszétlapult,
mégkmelegkéskcsodálatosanksúlyoskvolt,ksemmivelksem
rosszabb,kmintkGavri�klegjobbkütõgombja.
Hamarosankmegér�ezettkGavri�,késkmeg�ezdõdöttka
játé�.
Ak�étkfiúkso�áigk�eményenk�üzdöttkegymással.
Kiderültkazonban,khogykakjókütõgombkmégk�evés.
Mesterdobóna�kisk�ellklenni!k"VégeredménybenkPetya
nemcsa�kmindaztkelvesztette,kamijekvolt,khanemkmég
adóskiskmaradt.
Gavri�kmegígérte,khogykmásnapkeljönkazkadósságáért.
Amikezutánk�övet�ezett,kolyankvoltkPetyakszámára,
mintkegykrosszkálom.
-kkAzkasztalonkvoltktizenhatk�ope�kaprópénzk-kszó-
laltkmegkazkapjakvacsorakután.k-kNemkvettedkelkvéletle-
nül?
Petyakszívekösszeszorult.
-kkNemkk-kválaszoltakkaklehetõkkleg�özömbösebbkkarc-
cal.
-kkNézzkcsa�kakszemembek...
ApjakmegfogtakPetyakállat,késkfigyelmesenkarcábakné-
zett.
-kkBecsületszavamrak-kmondtakkPetya,kkéskazonkerõl-
�ödött,khogyknyugodtan,kegyenesenkapjakszemébektudjon
néznik-,kistenkbizonyk...
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Ákhidegkráztakakrémülettõl,kdekazértkaksaro�bankfüggõ
szent�épkfelékfordult,késk�eresztetkvetett.
Aztkvárta,khogykabbankakpillanatbankmegnyíli�ka
mennyezet,késklecsapkakvillám.
Hiszkistenne�kazonnalkmegk�ellkbüntetniekõtkazkilyen
arcátlan,khamiskes�üért!
Deksemmikilyesmiknemktörtént.



-kkEzkmégiscsa�kfurcsak-kjegyeztekmegkapjakhidegen.
-kSzóvalkakmikházun�banktolvajkvan.kMagátólkértetõ-
di�,khogykaknénine�késkne�emknincskszü�ségün�karra,
hogykkktito�bankkkelvegyün�kkpénztkkkazkkkasztalról,kkkPavli�
egészknapkszemkelõttkvan,késkszinténknemktehettekezt.kTe
becsületszavadatkadtad,k�övet�ezés�éppenkfelk�ellktéte-
lezni,khogykeztkDunyakcsinálta,ka�ikmárkötkéveknálun�
szolgál...
Dunyaképpenkazkelõszobábankmotosz�ált,kolajatktöltött
aklámpába.kRögtönkletettekaklámpaüvegetkéskakrongyotkaz
abla�pár�ányra,kmajdkbelépettkazkajtón.kNemcsa�knya-
�a,khanemk�önyö�igkmeztelenk�arjakiskvöröskvolt.kSzéles,
jóindulatúkábrázatakmostkpírbankégett.
-kkÜgyklegye�kboldogkegészkéletembenk-k�iáltottak-,
hogykkaztkakpénztkakfiatalúrkgombozássalkvesztettekel
Gavri�kellen!
Apjakrápillantott.kPetyakmegértette,khogykmost,kazon-
nal,kvillámgyorsan,kmégkabbankakpillanatbankvisszak�ell
vágnia,kvalamiknagyot,kbüsz�ét,kigazságosat,kszörnyût
�ellkmondania,khogykakgyanútkeltereljekmagáról.
Egykperccelkelõbbkmégktalánkbeismerhettekvolna.kDe
most,khogykakgombo�atkmegemlítetté�k-keztkmárknem
tehetteksemmikáron!
-kkNincskjogakígykbeszélni!k-k�iáltottakri�ácsolókhan-
gon,késkazkálfelháborodástólkelvörösödöttkegészkarca.k-
Hazudi�!
Dekeztk�evésne�ktalálta.
-kkMaga...kmaga,kvalószínûlegkmagak...kaktolvaj!k-
�iáltotta,késknagyotktoppantott.
Apjak�omolyan,kszomorúankcsóváltakakfejét,knemkér-
tettekmeg,khogykmikmegykvégbekak�isfiúklel�ében.
236
AmígkDunyakzavartankéskharagosanktopogottkide-odaka
�onyhában,kakholmijátkszedtekössze,késkak�önyvétk�érte,
Petyakberohantkakgyere�szobába,késkúgykbevágtakazkaj-
tót,khogykazkágykföléka�asztottkzománcozottkõrangyal
majdkleesett.
Kere�enkmegtagadta,khogykbocsánatotk�érjenkDunyá-
tól.kLefe�üdtkazkágyába,késkúgyktett,kminthakelaludtkvol-
na.kE��orkbé�ébenkhagytá�.
Apjaknemkjöttkbekmegcsó�olni,kahogykaztkmindenkeste
szo�ta.
Petyakjólkhallotta,kamintkaknénik�érikDunyát,khogy
maradjon.kDunyaknagykszipogáso�k�özepetteknagyknehe-
zenkráálltkak�érésre.
Ezenkazkéjsza�ánkPetyakgya�rankfelriadtkálmából,
bûntudataknemkhagytakaludni.kNéhakmárkúgykérezte,
hogyk�irohankak�onyhába,késkDunyaklábaikelékborulva
�érkbocsánatot.kDekmégkso��alkizgatottabbkvolt,kami�or
Gavri�rakgondolt,ka�ikholnapk�övetelnikfogjaktõlekaz
adósságát.
Reggelk�ivártakaztkakpillanatot,kami�orkapjakPavli�ot
akfürdõszobábakvittekmosa�odni,késkezalattk�ivetteka
sze�rénybõlkapjakrégikmundérját.*
Akcsaládikhagyománykszerintkeztkakmundértkpapakmég
a��orkvarratta,kami�ork�i�erültkazkegyetemrõl,késkegész
életébenkcsa�kegyetlenegyszerkvettekfel,kakmamakrátarti
ro�onaina�kunszolására,ka�i�kmeg�övetelté�,khogyka
mamakéskpapakes�üvõjénkmindenkúgyklegyen,kamintkez
akjobbkembere�nélkszo�ásos.kAzótakakmundérkaksze�-



rénybenklógott,késkminden�ikmegfeled�ezettkróla.
Akruhánknagyonkso�kfényeskgombkvolt,kdekaklegtöbbje
túlságosankapró,kúgyhogykakjáté�banknemkhasználhattá�.
Nagykgombkmindösszeknégykvoltkrajta,kdekeze�ksemkvál-
tottá�kbekakhozzáju�kfûzöttkreménye�et.kAk�iskérté�û,
vastag,kezüstfehérkgombo�atkmárkúgyszólvánksemmire
semklehetettkhasználni.
*kOroszországbankazkállamiktisztviselõ�,ktanáro�kstb.kegyenru-
hátkviselte�késkak�atonaikrango�hozkhasonlókelnevezése��elkje-
lölté�kállamik"rangfo�ozatu�at".
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Azkodesszaikszabókvalami�orkréges-régenknagyonklel-
�iismeretesenkvarrtakfelkakgombo�at,kollóvalknemkiskle-
hetettklevágni.kPetyaktürelmetlenségébenkfogaivalktépte
le,késkmindenkegyeskgombbalkakszövetbõlkisk�isza�ított
egykdarab�át.
Arrólknemkiskérdemeskbeszélni,khogykezkal�alommalka
játé�bankismétkaklegteljesebbkbalsi�erküldöztekPetyát.
MárkóriásiknagykösszeggelktartozottkGavri�na�.kPetya
vég�éppkmegzavarodott.kGavri�k�omor,ksajnál�ozókte-
�intete�etkvetettkbarátjára,késkezkakte�intetksemmikjót
semkígért.
-kNos,kPetya,kmiklesz?k-k�érdeztek�eménykhangon.
Nemkvoltknehézkmegértenikekszava�at.kKörülbelülkaz
voltkazkértelmü�,khogy:k"Hátkhogykgondolod,kbarátom?
Gombo�atkvásárolszkhitelbe,késknemkfizetsz?kHátkezkbi-
zonykszomorú.kKénytelenklesze�kjólkpofonkverniktéged.
Akbarátságk-kazkbarátság,kdekittkazksemksegít.kEzkmárkígy
szo�ás.kTekmagadkiskmegértheted.kAkgombo�kpénzbek�e-
rülne�.kHátknekharagudjkrám!"
Petyaknemkharagudott,kmegértette,khogykGavri�na�
teljesenkigazakvan.kCsa�knagyotksóhajtott,késkmeg�érte,
hogykvárjonkmégkegyk�eveset.kGavri�kbeleegyezett.
Petyakegészkestek�ínlódott.kAkszellemikmegerõltetéstõl
szörnyenkégettkakfüle.kEzernyiktervkvillantkátkazkagyán,
hogyanklehetnekgyorsankmeggazdagodni.kDekeze�kakter-
ve�kvagyktúlságosankfantaszti�usa�,kvagyktúlságosan
gonosza�kvolta�.kVégrekeszébekötlöttkegykcsodálatosan
egyszerû,kdekmégisknagyszerûkgondolat.kHiszkakboldogult
nagypapa,kmamána�kazkapjak-kõrnagykvolt.kHogyankis
feled�ezhetettkmegkerrõl?
Petyaknemkvesztegettekazkidejét.kKisza�ítottkegykla-
potkakszámtanfüzetébõl,késkhozzá�ezdettkaklevélíráshoz.
Nagymamájána�kírt,kJe�atyerinoszlavba.
Aklevélkelejénkmindenfélekhízelgése�etkírt,kmajdkérte-
sítetteknagyanyjátkakgimnáziumbankelértkragyogóksi�e-
reirõlk-kamiben,kazkigazatkmegvallva,knémiktúlzáskiskvolt,
mertkeze�kaksi�ere�knemkiskvolta�kolyankragyogóa�k-,
éskvégülkmeg�érteknagyanyját,khogyk�üldjekelkne�ikem-
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lé�be,kamilyenkgyorsankcsa�klehet,kak�edvesknagypapa
õrnagyikegyenruháját.
Akravaszk�isfiúknagyonkjólktudta,khogykezzelkbiztosan
beugrasztjakakjószívûknagymamát,ka�ikugyanolyanktisz-
teletbenktartottaknagypapána�,kaktörö�khadjáratkhõséne�
emlé�ét,kmintkamennyirekszerettekPetyát,klegidõsebb
uno�áját.
Petyak�özöltektovábbáknagyanyjával,khogykhõsknagy-
apjána�kpéldájátk�övetvekõkmagakiskszilárdankelhatároz-
ta,khogykhõsklesz,késkezértkak�atonaikpályátkválasztjakhi-



vatásána�,kazkegyenruhárakpedigkazértkvankszü�sége,
hogykállandóanklel�esítsekbennekak�atonaikszellemet.
Petyakabbankremény�edett,khogykazkõrnagyikegyenru-
hánkrengetegkso�kszépkéskérté�eskgombklesz,klegalább
húsz,kdeklehet,khogykharminc:kgyönyörûktisztikgombo�,
akcáriksassalkdíszítve.
Csa�kezksegíthetkrajta,khogykmegszabaduljonknyo-
masztókadósságaitól,ksõtktalánkvisszakisknyerjenkvalamit.
Számításakszerintkazkegyenruhána�kleg�ésõbbkegykhé-
tenkbelülkmegk�ellkér�eznie.
MindentkelmondottkGavri�na�,ka�ikaktervetkteljeskegé-
szébenkhelyeselte.kAzután,klábujjhegyrekállva,k�özöskerõ-
velkbedobtá�kakleveletkaknagykpostaládába,kamelyetköt-
pecséteskajánlottk�üldeménykésk�étk�eresztbekállított
posta�ürtk�épekdíszített.
Ezutánkmárkcsa�knyugodtankvárnik�ellett.kSkak�incse-
�etkérõkgombo�kreményébenkGavri�k�orlátlankhitelt
nyújtottkPetyána�,ka�ikilykmódonk�önnyelmûenkelját-
szottakakmégkmegksemk�apottknagyapaikörö�ségétkis.
36.kAkNEHÉZkTÁSKA
Elmúltkegykhét,k�ettõ,kdekakvárvakvártkcsomagknagy-
mamátólkcsa�knemkér�ezettkmeg.
Anna�kellenére,khogykakcárk�inyilat�oztattakak"szabad-
ságot",kakzavargáso�kegyrekfo�ozódta�.kAkpostakrosszul
mû�ödött.kPapakmárknemk�aptakrendszeresenkMosz�va-
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bólkazkOroszkHíre�et,késkestén�éntknémán,krossz�edvûen
üldögélt,knemktudva,khogykmiktörténi�kakvilágban,késkho-
gyank�ellkvéle�edniekazkeseménye�kfelõl.
Azkis�olá�atkbizonytalankidõrekbezártá�.kPetyakegész
napktétlenülkténfergettkide-oda.kSkezkidõkalattksi�erült
olyanknagykadósságotkcsinálnikGavri�nál,khogykmégkrá-
gondolnikiskrosszkvolt.
EgykszépknaponkbeállítottkGavri�,késkbaljóslatúkmo-
sollyalkfordultkPetyához.
-kkNo,kmostkmárknekiskvárd,khogykakgombjaidkmegér-
�ezne�,kaknapo�bank�ezdõdi�kazkáltalános.
Lehet,khogykmégkegykhónappalkezelõttkPetyaknemkér-
tettekvolnakmeg,kmirõlkbeszélkGavri�,kdekmostkteljesen
világoskvolt:khak"általános",ka��ork"sztráj�".
Eszébeksekjutott,khogyk�étel�edjé�kGavri�kértesülésé-
ne�kmegbízhatóságában.kPetyakmárkrégótaktudta,khogyka
Közei-Malombankmindentkhamarabbktudna�,kmintkakvá-
rosban.kSkakGavri�káltalkhozottkhírkúgykérintette,kmint-
hak�éstkszúrta�kvolnakakszívébe.
-kkDektalánkmégiskideér�ezi�kelõbb?
-kkAligha...
Petyakszintekbelesápadtkazkizgalomba.
-kkMikleszkazkadóssággal?k-kérde�lõdöttkállhatatosán
Gavri�.
Petyakmárkremegettkaktürelmetlenségtõl,kaligkvárta,
hogykjátszhasson,ktehátkgyorsankbecsületszavátkadta,
hogykmásnap,ka�árkígy,ka�árkúgy,kdeko�vetlenülk�iegyen-
lítikazkadósságot.
-kkVigyázz,kmertkaztánk.k..ktudodk...k-kfenyegettekmeg
Gavri�.
AznapkestekPetyakóvatosankzsebrekvágtakPavli�khíres
perselyét.kBezár�ózottkakfürdõszobába,késkegyk�ésselk�i-
szedtekakperselybõlkPavli�kegészkmegta�arítottkvagyonát
-knegyvenháromk�ope�ot.



Miutánkeztkakbonyolultkmûveletetkcsodálatoskügyes-
séggelkéskgyorsasággalkbefejezte,kazküreskperselybekné-
hánykzörgõkfémdarabotkcsúsztatott;kaprókszöge�et,kólom-
darabo�at,kcsont-késkfémgombocs�á�at.
18knn
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Ezkfeltétlenülkszü�ségeskvolt,kmivelkakta�aré�oskés
rendszeretõkPavli�knapontaklegalábbk�étszerk-kreggel
éskestek-kellenõriztek�incstárát:kfüléhezkemeltekakper-
selyt,késkmegzörgette,knagybankélvezvek�incseine�ksú-
lyátkéskcsengését.kElklehetettk�épzelni,kme��orátküvöltött
volna,khakészreveszikaklopást!kDekmindenkjólksi�erült.
Pavli�klefe�véskelõttkmegráztakakhulladé��alktelikper-
selyt,késkúgyktalálta,khogykak�asszakaklegnagyobbkrend-
benkvan.
Minden�iktudja,khogyk"ebülkszerzettkjószágkebülkvész
el"k-kvagyiskakbûnöskútonkszerzettk�incse�knemkhozna�
hasznotkgazdáju�na�.kPetyakháromknapkalattkelvesztette
Pavli�kvagyonát.
Arra,khogykhamarosankmeg�apjakaknagypapakegyen-
ruháját,kPetyána�kúgyszólvánksemmikreményeksemkma-
radt.kGavri�kpedigkismétk�övetelnik�ezdtekazkadósságot.
Petyaknapkmintknapkazkabla�pár�ányonkülvekvárta
Gavri�ot.kIdõn�éntkiszonyúkrémülettelkgondoltkarraka
napra,kami�orkmajdkmindenk�iderül:kakgombo�,kak�ét
párkszandál,kakpapak�abátjakéskPavli�kperselye.kMert
hogykmindezkelõbbkvagykutóbbk�iderülk-kazkegészenkbi-
zonyos.
Ó,ka��orkvalamikszörnyûkdologkfogktörténni!
Perszekigye�ezettkerrekminélk�evesebbetkgondolni;
szüntelenülkazonkábrándozott,kmintkmindenkveszteskjá-
té�os,khogyanklehetnekvisszanyernikakveszteséget.
Bárkelégkveszélyeskvoltkazkutcánkjár�álni,kGavri�
mégiskmindennapkpontosankbeállított.kMegálltkazkudvar
�özepén,késk�étkujjátkszájábakvette.kHatalmaskfüttykver-
tekfelkazkudvarkcsendjét.kPetyaksietvekintettkbarátjána�
azkabla�onk�eresztül,késkfutottklekhozzá.
-kkMeg�aptadkakgombo�at?k-k�érdeztekGavri�.
-kkBecsületszavamra,kkkholnapkkkmegleszne�!kkkIstenkkkbi-
zony!kEzkazkutolsókeset!
EgyknaponkaztánkGavri�k�ijelentette,khogyknemkhaj-
landóktovábbkvárni.kEzkpedigkaztkjelentette,khogykPetya
mintkfizetés�éptelenkadóskmátólk�ezdvekGavri�krabszol-
gájakleszkmindaddig,kamígkkkadósságátkteljeskegészében
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�iknemkfizeti.kEzkvoltkazkutcakszigorú,kdekmindenkte�in-
tetbenkigazságosktörvénye.
Gavri�k�önnyedénkPetyakvállárakütött,kmintkegyk�ó-
borklovag,ka�ikszolgájátkfegyverhordozóvákavatja.
-kkEzentúlkmindigkvelemkfogszkjárnikk-kmondtakba-
rátságosan,kmajdkszigorúbbankhozzátette:k-kHozdk�ika
tás�ád!
-kkMine�kaktás�a?
-kkTekcsodabogár,khátkmibenka�arodkcipelnikakgombo-
�at?
ÉskGavri�kszemekvidámkravaszsággalkcsillantkfel.
AzkigazatkmegvallvakPetyakszívbõlkörültkenne�kak�el-
lemeskéskszóra�oztatókrabszolgaságna�.kMárkrégótaksze-
retettkvolnakegyk�icsitkcsavarognikGavri��alkakvárosban.
ÁmdekPetyána�kak�özbejöttkeseménye�kmiattkszigorúan



megkvoltktiltva,khogykak�apunk�ilépjen.kMostkazonban
teljesenkmegnyugodottkaklel�iismerete:kõknemktehetksem-
mirõl,khiszenkGavri�ka�arjakígy,ka�ine�kõkfeltétlenülk�ö-
teleskengedelmes�edni,kök-kmármintkPetyak-knagyon
örülne,khaknemk�ellenekmennie,kdekhátknemktehetksem-
mit:kamikszabály,kazkszabály.
Petyakhazaszaladt,késk�ihoztakis�olatás�áját.
-kkVeddkakhátadra!k-kmondtakGavri�.
Petyakengedelmes�edett.kGavri�kmindenkoldalrólkjól
megnéztekakhosszú,k�atonásk�öpenybeköltözöttk�iskgim-
nazistát.kLáthatólagknagyonkmegkvoltkelégedve.
-kkDiá�igazolványodkvan?
-kkVan.
-kkMutasd!
Petyakelõvettekazkigazolványt.kGavri�k�inyitotta,kbele-
nézett,késkelolvastakazkelsõknéhánykszót.k"Akbecsületét
féltõkéskgonddalkõrzõkgimnazistána�kugyanúgyk�ellkõr-
�ödniektanintézeténe�kbecsületénkéskjókhírnevénk.k.."
-kkJólkvankk-kjegyeztekmeg,kkmi�özbenkvisszaadtakaz
igazolványt.k-kDugdkel!kLehet,khogykszü�ségkleszkrá.
EzutánkGavri�kháttalkfordítottakmagakfelékPetyát,kés
telera�taktás�ájátktömött,ksúlyoskgomboskzacs�ó��al.
-kkMostkaztánkmindenüttk�önnyenkátjutun�k-k�ap-
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csoltakbekGavri�kaktás�át,késkmegelégedettenkráütöttka
fedelére.
Petyaknemkértettekmegkteljesen,khogykmitka�arkezzel
mondanikbarátja,kdekengedelmes�edettkazkutcakáltalános
törvényéne�k-kminélk�evesebbetk�érdezni,késkminélktöb-
betktudnik-,ktehátkhallgatott.kAzutánk�ettesbenkóvatosan
�iosonta�kazkudvarról.
ígyk�ezdõdöttk�özöskbarangolásu�kaklázongó,kzavargó
városban.kNaprólknaprakveszélyesebbékváltkakhelyzet.kDe
Gavri�kcsa�knemkhagytakabbaktito�zatoskéskszóra�oztató
�irándulásait.kEllen�ezõleg!kMinélknyugtalanabbkéskfélel-
metesebbklettkakváros,kõkannálkma�acsabbulkigye�ezett
eljutnikaklegveszélyesebbkhelye�re.kPetyána�knéhakúgy
rémlett,khogykvalamikmegmagyarázhatatlank�apcsolat
vankGavri�késkakzavargáso�k�özött.
Ak�étkfiúkreggeltõlkestigkjárt-�eltkakvárosk�ülönbözõ
részeiben,ksötétkudvaro�ban,kaholkGavri�na�kfurcsaküz-
letikügyeikvolta�kazkodavalókfiú��al:kgombo�atkvásárolt,
eladottkéskcserélt.kAzkegyi�kudvarbankadósságotkfizette�
ne�i.kAkmási�kudvarbankjátszotta�,kAkharmadi�bankti-
to�zatosktárgyaláso�atkfolytatottkfelnõttkembere��el,
a�i�k-kPetyaklegnagyobbkcsodál�ozásárak-klátszólag
ugyanolyankszenvedélyesenkfoglal�ozta�kgombozással,
mintkakgyere�e�.
Petyakhátánkcipeltekaknehézktás�át,késkalázatosank�ö-
vettekGavri�otkmindenhová.kÉskGavri�kjelenlétekmint-
egykvarázsütésrekmegváltoztattakakvárosk�épét:kátjáró-
háza�,kpincé�,kak�erítése�kaljábankmeghúzódók�es�eny
rése�,kamelye�enkátklehetettkbújni,ksötétk�amrá�,kfate-
lepe�késkegyéb,keddigkismeretlenkhelye�k-kmindkfeltár-
tá�ktit�ai�at.kPetyaklépten-nyomonkazkodesszaiknyomor-
tanyá�khátborzongató,kdekmégiskfestõiknyomorúságába
botlott.
ígykjártakbekak�étkfiúkazkegészkvárost,kmégkaklegtávo-
labbiknegyede�etkis.kAkfejü�kfölöttkfütyülõkgolyó�kelõl
idõn�éntkegy-egyk�apualjbakrejtõzte�kel.kHálakPetya



gimnazista-egyenruhájána�,kmindenknehézségknél�ülksi-
�erültkne�i�kbejutniu�kazo�bakakvárosrésze�bekis,kame-
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lye�etk�atonaságkéskrendõrségkzártk�örül.kGavri�kmegta-
nítottakPetyát,khogyank�ellkodamennikak�atoná�kvagy
rendõrö�kparancsno�ához,késkmilyenksirán�ozókhangon
�ellk�érlelni:
-kkTisztkúr,k�érem,ktessé�kne�ün�kmegengedni,khogy
átmenjün�kakmási�koldalra.kAkbarátomkmegkénkabbanka
nagykszür�ekházbankla�un�,késkakmamakmárkvalószínû-
legknagyonknyugtalan�odi�,khogykilyenkso�áigkelmarad-
tun�.
Akgimnazista-egyenruhásk�isfiúkarcakolyankilledelmes,
olyankbizalomgerjesztõkvolt,ksemmikrosszatknemklehetett
feltételeznikróla,késkaktiszte�kbármelyi�ek-ka�ine�ktilos
voltkbár�itkiskbeengednikak�örülzártkgyanúsk�örzetbek-
rendszerintk�ivételtktett,késkátengedtekak�étkmegszeppent
gyere�et.
-kkLóduljato�,kcsa�kóvatosan!kMaradjato�kakfalkmel-
lett!kÉsktöbbetkmegkneklássala�kbennete�et!kSzaladja-
to�!
ígykaztánkak�étkfiúkmindigkbektudottkjutnikakváros
olyankrészeibe,kahovákmáso�na�klehetetlenkvoltkbelép-
niü�.
Néhányszorkmegfordulta�kakKiskArnautakutcai,kgörög
stílusbanképültkházkbelsõkudvaránkis.kLyu�acsos,knagy
tengerik�öve�bõlkösszera�ott,kpiramiskformájúkszö�õ�út
álltkazkudvaron.kTetejénkegykmegrozsdásodottkvas�ócsag
tártakszétkszárnyait,kcsõrébõlkvalami�orkvízkfolyt.
Gavri�kazkudvarbankhagytakPetyát,kmagakpedigkle-
szaladtkvalahovákakpincébe,késkonnankszámtalank�is
zacs�ótkhozottkfel.kEze�benk�ülönösenksúlyoskgombo�
lehette�.kAkzacs�ó�atksebtébenkbelera�takPetyaktás�á-
jába,kazutánkgyorsank�iszaladtkazkutcárakebbõlkakcsön-
deskudvarból.
EgyszerkPetyakugyanebbenkazkudvarbankmegpillan-
tottakGavri�knagyapját.kLassanklép�edettkazköregkremegõ
lábaivalkazkudvaronk�eresztül,kakszemetesládakfelé.
-kkÖ!kNagyapó!k-k�iáltottkfelkPetya.kk-kHogyk�erült
ide?kAztkhittem,khogykmégkmindigkbörtönbenkvan.
Nagyapókúgyknézettkak�isfiúra,kminthaknemkismerné
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meg.kEgyi�k�ezébõlkakmási�bakvettekakszemetesvödröt,
éskhal�anksuttogta:
-kMostkittkvagyo�k...kÉjjeliõrkvagyo�...kIgenk...
Ésklassanktovábbvánszorgott.
Ak�étkfiúkpedigkbejártakakvárostkak�i�ötõtõlk�ezdvekvé-
gig.kMindenhovákmente�,kcsa�képpenkakKözei-Malomba
nem.
Közei-MalombakGavri�kegyedülktértkvisszakestén�ént.
Aknénikéskpapakvalószínûlegkhalálrakrémülte�kvolna,kha
megtudjá�,kholkjár�áltkegészknapkazkõkPetyáju�.
37.kBOMBA
Egyszerkaztánkbefejezõdöttkezkakcsodálatos,kdekfélel-
meteskcsavargóélet.
Ezenkazkemlé�ezetesknaponkGavri�kakszo�ottnálk�o-
rábbankjött,késkak�étkfiúkazonnalkelindultkakvárosba.
Gavri�karcakszür�e,krend�ívülk�omoly,kmozdulatlan
volt.kGyorsanklép�edett,kmind�étk�ezétkbõ,kbolyhos
nadrágjána�kzsebébeksüllyesztette.kFényes,ktágraknyitott



szemébenkidõn�éntkharagoskélén�ségkvillantkmeg.kPetya
csa�knehezenktudottklépéstktartanikbarátjával.kSiette�,
szintekúgykszaladta�kaknéptelenkutcá�onkvégig,kmintha
mene�ülnéne�.kAklevegõkiskvalamikfeszültkizgalommal
voltktelítve.kLéptei�kmesszekhangzóank�opogta�kak�öves
járdán.kCipõsar�u�knéhakmegcsi�ordultkegy-egykszilán-
�o�raktörõ,kaprókjégdarab�án.
Váratlanul,kvalaholkmessze,kakvároskszívébenkhal�,
�önnyûkdörrenéskhallatszott.kAztklehetettkgondolni,
hogyknéhányküreskládátkvitte�kegyksze�éren,késkeze�ka
ládá�kvalamikzö��enõnélkmindkegyszerrekak�ocsiútra
hullotta�.
Gavri�kmegállt,késkfigyelmesenkhallgattakakgyönge
visszhangot.
-kkMikvoltkez?k-knyeltkegyknagyotkPetya.k-kLádá�?
-kkBombak-kválaszoltakhidegenkGavri�.k-kVala�ivel
végezte�.
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Ak�övet�ezõksar�onkegykasszonykfordultk�ikakmellé�-
utcából,kak�arjánklógók�osárbólkfaszénporkhullottkszerte.
Azkasszonykszintekfutottkakfiú�kfelé.
-kkJaj,kuramkJézuskKrisztus,kjaj,kSzûzanyám,kIstenne�
szentkanyja...k-kismételgettekegyre,kmi�özbenkremegõ
�ezévelkigazgattakakfejérõlkminduntalanklecsúsznika�aró
�endõjét.k-kJaj,kuramisten,khogyklehetségeskez?kApró
darabo�raktépte...
-kkHol?
-kkAkRendõrkutcában..kkkÉnkígykmentemkazkutcán,ka
�ocsikmegkvelemkszembenkak�ocsiúton..kkkÉskme��orát
durrant...kAprókdarabo�rakszaggattak...kkÚristen,k�ö-
nyörüljkmegkrajtun�!kAklova�atkmegölte,kak�ocsitkapró
darabo�raktörtek...
-kkKit?
-kkAkrendõrfõnö�öt...kAzkAle�szandrk�erületikõrszo-
báról...kígykálltamkén,kõkmegkott...kAzkakfiatalember
megkszemben,kakmási�kjárdánkálldogált,késkak�ezében,
�épzeljé�kel,kegyk�özönségeskcsomagkvolt,kújságpapírba
te�erve...
-kkElfogtá�?
-kkAztkkakkfiatalt?kkDehogy!kkkMinden�ikkszétszaladt,kkkés
�özbenkazkeltûnt,kbottalküthetté�kaknyomát...kAztkmond-
já�,khogykvalamikálruháskmatrózk...
Azkasszonyktovábbszaladt.kGavri�kpedig,kbármennyire
isktartóz�odókvolt,kmostknemkbírtaktürtõztetnikmagát,
megragadtakPetyakvállát,késknagyotktoppantott.
-kkEzkvoltkaz,ka�iknagyapótkö�öllelkarconkvágtak-ksut-
togtakgyûlölettel.k-kEzksekfogktöbbékakmancsávalkhado-
nászni.kNemkigaz?
-kkIgazkk-kkmondtakkPetya,kkkbárkkvégigfutottkkhátánkkka
hideg.
EzenkaknaponkPetyáé�k�étszerkiskvisszatérte�kakKis
Arnautakutcába,kabbakakházba,kaholkakberozsdásodott
szö�õ�útkálltkazkudvaronkak�ócsaggal.
Elõször,kmiutánkmeg�aptá�kazk"árut"k-kamintkGavri�
�ifejeztekmagátk-,kelindulta�kazkAle�szandrktérkfelé.
Eztkakteretkteljesenk�örülzártakak�atonaság.kÕ�etkazon-
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bankmindenk�ülönösebbknehézségknél�ülkátengedtekaz
õrség.
Elsiette�knéhánykházkmellett,kmajdkGavri�kbehúzta



Petyátkegyk�apukalá.kKeresztülmente�kegyknagy,knép-
telenkudvaron.kIttkakföldktelekvoltkszórvaküresktárcsá��al
ésktöltényhüvelye��el,kamelye�etkakszögesk�atonaba�an-
cso�kbeletaposta�kakfagyoskföldbe.
Ak�étkfiúklementkakpincébe,kso�áigkbandu�olta�kned-
ves,khomályoskfolyosó�onkvégig,kfás�amrá�kmellett,kamíg
�iknemkérte�kakmási�kudvarra.kInnenk�étkmagas,k�omor
téglafalk�özöttktátongók�es�enyknyílásonklehetettkátjutni
egykharmadi�kudvarba.
Amintklátju�,kGavri�knagyonkjólkismertekittkazkösszes
�i-késkbejárato�at.
Aknyíláskolyank�es�enykvolt,khogykPetyaktás�ájakegy-
re-másrakakfalhozkütõdött.kNagyknehezenkvégrekmégis
�ijutotta�kakharmadi�kudvarra.kEzkolyankszû�,kmagas
ésksötétkvolt,kmintkvalamikciszterna.
Azkutánkítélve,khogykmilyenkso�áigktartott,kamígkide
eljutotta�,késkhányszorkfordulta�kút�özben,kenne�kakház-
na�kazkudvarakvalószínûlegkmárkegykegészkmáskutcára
nyílott.kEzkazkudvarktelekvoltkszórvakabla�üvegcseréppel
éskfaltörmelé��el.kAzkudvarraknyílókabla�o�kredõnyei
mindklekvolta�keresztve.kElsõkpillantásrakakházkteljesen
la�atlanna�ktûnt.kSü�etkcsöndkhonoltkmindenfelé.
Dekakházkmási�koldalán,kazkismeretlenkutcánkaligksejt-
hetõkmozgáskbaljóskhangjakhallatszott.kFelülrõlkpedig,
minthakazkégbõlkjönne,kidõn�éntkhangosklövése�kpu��an-
ta�.kPetyaktás�ájávalkszorosankakfalhozksimult,késkre-
megvekráncoltakhomlo�át.kGavri�kmindenksietségknél�ül
szájábakvettek�étkujját,késknagyotkfüttyentett.
Valaholkfennkmegzörrentkegykredõny,késkvala�iknagyot
�iáltott:
-kMindjárt!
Egykperccelk�ésõbbk-kPetyakaztkhitte,khogykezkakperc
legalábbkegykóráigktartk-kakhátsóklépcsõkfeljáratánálkfel-
bu��antkegykvörös,kizzadtkember,k�is�abátjaktelekvolt
pisz�oskfolto��al.
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Petyána�ktátvakmaradtkakszája,kami�orkmegpillantotta.
Tyerentyijkvolt.
-kkGyorsan,kgyorsan,kaddkcsa�kide!k-kmormogtakGav-
ri�kbátyja,kmi�özbenk�abátjakujjávalktörölgettekizzadt
arcát.
Petyárakügyetksemkvetett,kcsa�ksietvekaktás�ájakután
�apott.
-kkGyerün�!kCsa�kgyorsabban!kKöszönöm,képpenkjó-
�orkjöttete�!kMárkazkutolsókdarabkiskelfogyott...
Türelmetlenülk�apcsoltak�ikaktás�akszíját,kakzacs�ó�at
pillanato�kalattkátra�takaktás�ábólkaksajátkzsebébe,kés
márkrohantkis.kFuttábankvissza�iáltott:
-kkJoszifkKarlovicskazonnalk�üldjönkmég!kftozzáto�kel
mind,kamikcsa�kvan!kAnél�ülknemktudju�ktartanikma-
gun�at!
-kkRendbenkvank-kfeleltekGavri�k-,kelhozzu�.
Ebbenkakpillanatbankegykpus�agolyókvágódottkaktetõ
alá,késkak�étkfiútkteleszórtakbarnásktéglaporral.
Ugyanazonkazkútonkrohanta�kvisszakakKiskArnauta
utcába,késkegykújabbkadagk"árut"kvette�kmagu�hoz.
Aktás�akmostkolyanknehézkvolt,khogykPetyakaligkbírta
cipelni.
Mostkmárkperszekmegértette,khogykmifélekgombo�
eze�.kMás�orkotthagyottkvolnakmindent,késkfutottkvolna



haza,kahogyanklábaikbírjá�.kDekezenkaknaponktestestül-
lei�estülkelfogtakõtkekveszélyeskjáté�kszenvedélye,kamely
so��alkhatalmasabbkerejûkvolt,kmintkazkegyszerûkjáté�-
szenvedély,késksemmikáronknemklettkvolnakhajlandókba-
rátjátkmagárakhagyni.kAzon�ívülknemkmondhatottkle
Gavri�kdicsõségérõl.kHakarrakgondolt,khogyk�ésõbbkmajd
jogakleszk�alandjairólkmesélni,kezkazonnalkszintek�ény-
szerítette,khogykfütyüljönkmindenkveszélyre,késkrohan-
jonktovább.
Gavri�késkPetyakmegindultkvisszafelé.kDek�özbenkez-
alattkmárkalaposankmegváltozottkazkegészkváros.kSzinte
forrókvoltkaklevegõ.kAzkutcá�atkholkitt,kholkottkellepté�
akmindenkiránybólkrohanókembere�,knéhakpedigkolyan
némakcsendkborítottakakhirtelenkelnéptelenedettkváros-
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részt,kminthakegy-egyksortûzkvassöprûjeksöpörtekvolna
tisztárakaktájat.
Ak�étkfiúkmárkaktérk�özelébenkjárt,kami�orkGavri�khir-
telenkmegragadtakPetyak�arját,késkberántottakakleg�öze-
lebbik�apukalá.
-kkÁllj!
-kkMikaz?
Gavri�knemkengedtekelkPetyát,kóvatosank�inézettka
�apukalól,kdekazonnalkvisszaugrott,késkhátátkne�ivetette
akla�ó�knévjegyzé�étkfeltüntetõkfe�etekdesz�atáblána�.
-kkHallod,kPetya?...kNemkmehetün�ktovább...kOtt
mász�álkazkazkördög,ka�ikakfülemetk�icsavarta...kOda
nézz!
Petyaklábujjhegyenkak�apuhozkosont,késk�inézettkaz
utcára.kNemkmesszektõlü�,kakpar�k�idöntött,krácsoskvas-
�erítésekmellett,kakgúlábakra�ottkpus�á�k�özelében,kaz
utcak�özepénkottksétáltkegykfe�etek�abátos,kszõrmesap�ás
úr.kAmi�orkvisszafordult,kPetyakmegpillantottakborotvált
arcátkéskhúsos,knagyk�rumpliorrát.kAzkismeretlenkarcot
márkláttakvalahol.kDekhol?kNehézkvoltkrákvisszaemlé�ez-
ni,kdeke��orkhirtelenkvilágosságkgyúltkPetyakagyában.
Hátkpersze,kezkazkakbajuszoskakTurgenyevkhajóról,kcsa�
lekvankborotválvakakbajsza.kA��orkjólkemlé�ezetébekvéste
eztkazkarcot.kEzerkmáskarck�özülkiskfelismertekvolna,kmég
ígykmegborotválvakis.
-kkAkbajuszosk-ksuttogtakPetya,késkvisszalépettkGav-
ri�kmellé.k-kAz,kamelyi�kakmatróztka�artakelfogni.kCsa�-
hogykmostknincskbajusza.kEmlé�szel,kbeszéltemkrólakne-
�ed,ktekpedigk�inevettél.
-kkLeborotváltakakbajuszát,khogyknekismerjé�kfel...
Akrohadt...kDekengemkismer,kmintkaktenyerétk-kbólin-
tottkszomorúankGavri�.k-kNemkfogun�ktudnikmiattakát-
menni.
-kkTalánkmégiskátmegyün�?
-kkViccelsz?
Gavri�k�inézettkak�apun.
-kkJár�ál...
összeszorítottakö�lét,kmajdkdühösenkropogtattakujjait.
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-kkAzo�kmegkottkülne�késkvárna�...kÓ,kaknyavalyás
csir�efogó!
Egykpercrekminthakmindenkmegnémultkvolna,késkebben
akhirtelenktámadtkcsöndbenkegyesklövése�khangzotta�.
Akdörrenése�kzajakmesszekvisszhangzottkakvároskház-
tetõikfölött.



-kkHallod,kPetyak-kszólaltkmegkGavri�k-,khallodkõ�et?
Ottkülne�,késkhiábakvárna�k...káruknél�ül...kOttkmajd
egészenkegyszerûenkagyonlövöldözi�kõ�et...kÉnkviszont
nemkmehete�,kmertkezkazkördögkegészenkbiztosankutá-
namkjönne...
Dühösk�önnye�kjelente�kmegkGavri�kszemében.kNa-
gyotkszippantott,kazutánk�étkujjávalk�ifújtakazkorrát,
majdkharagosanknézettkPetyára.
-kkÉrted,kamitkmondo�?
-kkÉrtemk-ksuttogtakPetya,ka�ikszintekelsápadtkbarát-
jakharagos,kbarátságos,k�övetelõkéskegybenk�önyörgõkte-
�intetétõl.
-kkOdaktudnálkmennikegyedül?kNemkgyulladszkbe?
Petyakegészenkmegnémultkazkizgalomtól.kNagyotknyelt
ésk-kbólintott.kGavri�k�örülnézett,kmintkegyktolvaj,ka
�apunkisk�i�émlelt,kmajdkne�iállt,khogykmegtömjekPetya
zsebeitkaksajátkzsebébõlkelõhúzottk�iskzacs�ó��al.
-kkHallod,kmindkaddkoda,kazkegészkárut...kAztkis,kami
aktás�ábankvan,késkaztkis,kamikakzsebedben...kHakpedig
elcsípne�,khallgass,késkmonddkazt,khogykazkutcánktalál-
tad,késknemktudszksemmit.kÉrted?
-kkÉrtem.
-kkAmintkátadtad,krohanjkidekvissza.kIttkváro�krádka
�apuban.kÉrted?
-kkÉrtem.
Petyak�ényelmetlenülkéreztekmagátkak�itömöttkzsebei-
vel,késkszintekmagán�ívülkakfélelemtõlkéskazkizgalomtól,
megindultkaktérkfelé.
-kkHováktörtetsz,knemklátsz,kvagykmikvankveled?!k-
�iáltottkrákakbajuszos,késkodalépettkhozzá.
-kkBácsi,k�éremk-knyöszörgõitkPetyakakGavri�tólkmeg-
tanultkvé�ony�akhangonk-,k�éremkszépen,kengedjenkát
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engem.kIttkla�un�knemkmesszekazkAle�szandrovkúton,
abbankaknagykszür�ekházban,kmamakmárkbiztosanknyug-
talan�odi�,kvalószínûlegkaztkgondolja,khogykengemkmeg-
ölte�.
Ésk�özbenkegészenktermészetesk�önnye�kcsorogta�kvé-
gigkmaszatoskarcán.kAkbajuszoskundorodvaknéztekvégig
akgimnazistát,késkmegfogtaktás�áját.kAk�ocsiútkszélére
vezette,késktérdévelk�önnyedénknadrágonkbillentette.
-kMars!
Petyaknya�ak�özékszedtekaklábát,késkszaladtkakmárkis-
mertkházkfelé.
38.kAkFELKELÕKkVEZÉRKARA
Petyakbeosontkak�apun,késkigye�ezettk�eresztüljutnikaz
udvaron.
Egykórávalkezelõtt,kami�orkGavri��alkegyüttkittkjárta�,
semmik�ülönösebbknyugtalanságotkvagykfélelmetknem
érzett.kÜgyeskéskgya�orlottkbarátjána�kmegbízhatókvé-
delmekalattkbiztonságbankéreztekmagát.kNe�ikmagána�
nemk�ellettkgondol�oznia,kengedelmes,ka�aratknél�üli
útitárskvoltkcsupán.
Helyettekmásvala�ikgondol�odottkéskcsele�edett,késkez
akvala�ikso��alkerõsebbkvolt,kmintkõ.
Mostkpedigkteljesenkegyedülkvolt.kCsa�ksajátkmagára
számíthatott,késksen�ikmásra.kGavri�ktávollétébenkakvi-
lágkPetyak�örülkrögtönkfenyegetõvékvált,kmegteltkrejtett
veszélye��el.
Veszedelemkbújtkmegkakbelsõkgalériak�õbõlkfaragott



boltíveikalatt,kazkotrombakládá�,kazkócs�akbútorroncso�
�özött.kEze�kaklimlomo�kottkheverte�kazkudvark�özepén,
egykeperfakmögött,kmelyne�k�érgétklerágtá�kak�ozá�klo-
va�.kMindenfélekszedett-vedettkbútordarabo�k�andi�ál-
ta�k�ikakszemétládakfe�etekhasíté�aink�eresztülkis.
Körös-�örülkaktárgya�kóriásiknagyo�na�ktûnte�kmost.
Hatalmask�ozá�klova�kszorongta�kazkudvaron.kAkszéles,
piroskcsí��alkdíszített,k�é�knadrágbakbújtk�ozá�o�kfe�ete
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báránybõrkbundáju�bankfélklábonkállta�kaklova�kmellett,
mási�klábu�atkmárkak�engyelbekdugtá�.
-kLóra!kIndulj!k-kharsantkfelkazkõrmesterkre�edt
hangja.
Újabbkvezényszórakak�ardo�k�irepülte�khüvelyei�bõl,
skaklevegõbekemel�edte�,kakdonik�ozá�o�kfélrevágott
sap�ájávalkegykvonalba.
Petyaklesietettkakpincébe.
So�áigkmentkelõre,kfélve,ktapogatózvakakhideg,knyir-
�os,khomályoskpincében,kakfás�amrá�kfojtó,kporoskleve-
gõjétkszíva.
Ahányszorkbelea�adtkegy-egykpó�hálóba,kdermesztõ
rémületkszorítottakösszekakszívét.kAkpó�háló�kPetyát
hatalmaskkdenevérszárnya�rakkemlé�eztetté�.
Végrekelér�ezettkakhátsókudvarra.kEzküreskvolt.
Csa�kitt,kezenkaknagy,ktágas,küreskudvaronkdöbbentkrá
Petya,khogykmilyenkszörnyûkazkegyedüllét.kMár-már
visszarohantkvolna,khaknemkezerk�ilométerkéskezerkször-
nyûségkválasztjakelkõtkazkutcátólkéskGavri�tól.
Akmásodi�késkharmadi�kudvartkegymástólkelválasztó
�étkfalk�özöttikhasadé�bankolyankcsöndkvolt,khogyklegszí-
vesebbenktelektoro��alküvöltöttkvolna.kKiabálni,kordí-
tani,kvisítanikszeretettkvolnak-khogyknekhalljakeztkakször-
nyûkcsöndet.kOlyankcsöndkvolt,kmintkamilyenk�étklö-
vésk�özöttikrövidkszünetbenkszo�ottklenni.
Mostkakszájábak�ellettkvolnakvenniekak�étkujját,khogy
fütyüljön,kmintkGavri�.kPetyána�kcsa�ke��orkjutottkeszé-
be,khogyknemktudkígykfütyülni.kAkfogaik�özöttk�öpnikmár
megtanultkrégen,kdekfütyülnikmégknemktudott.kHogykez
elõbbknemkjutottkeszébe!
Ügyetlenülkszájábakdugtak�étkujját,késkfújtkegyet,kde
bizonykfüttyszóknemkhallatszott.kKétségbeesettenkfújt
mégkegyszer,kteljeskerõvel,kdekhiába.kSemmikhangknem
jöttk�ikakszájából,kcsa�knyálkéskvalamiksziszegésk...
E��orkösszeszedtekmindenkbátorságát,késkfel�iáltott:
-kHé-hé!
Dekhangjakegészenkgyöngénkhallatszott.kÁmkakzúgó
visszhangkazonnalkbetöltöttekazküreskudvart.
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Mégsemkválaszoltksen�i.kAkcsöndkmégkiszonyúbb,kmég
feszültebbklett.
Fenn,kazkereszkalattkvalamikfülsi�etítõénkdörrent,kmajd
azkudvarraklepottyantkazkesõcsatornána�kegykdarabja,
utánakapróktégladarabo�,kmészkéskfaltörmelé�kszóró-
dottkle.
-kkHé!kHé!kHé!k-k�iabáltkmostkmárkPetyaktor�asza-
�adtából.
Azkegyi�kemeletikabla�onkféligkfelhúztá�kakredõnyt,kés
egykismeretlenkarcknézettkle.
-kkMitk�iabálsz?kElhoztad?kSzaladjkfelkide!kGyorsan!
Ezzelkazkarckeltûnt.



Petyakhatározatlanulknézettkmagakelé.kTeljesenkegye-
dülkvolt,knemktudottksen�ivelksemktanács�ozni.kFennka
háztetõnkismétkrobbantkvalami,késkaprókdarabo�raktörve,
egyknagykdarabkva�olatkhullottkPetyaklábakelé.
Petyakriadtankrohantkaklépcsõházkfelé.kKöpenyében
botladozva,klihegvekindultkfelfelékakcsi�orgókvaslép-
csõn.
-kGyerün�,kgyerün�,kgyorsan!k-k�iabáltkfentrõlkva-
la�i.
Aknehézktás�akalattkegészenkmeggörnyedtkPetya.kAk�is
zacs�ó��alkteletömöttkzsebe�kiska�adályoztá�kakmenés-
ben.kEgyszerreknagyonkmelegeklett.kSap�ájátkbelülrõl
minthakfûtötté�kvolna.kAzkizzadságkakhomlo�ánkvégigka
szemébekcsurgott.kAzkarcakégett.
Dekakdühösenk�önyörgõkhangkegyrekcsa�k�iabáltkfent-
rõl:
-kGyerün�kmár!kHozdkgyorsan,kazkördögkvigyenkel!
Amintkerõl�ödvekésklihegvekfelértkaknegyedi�kemelet-
re,kegykszép,kdeknagyonkpisz�oskruhábaköltözöttkember
fogtakmegkak�arját.kAzkemberksap�aknél�ülkvolt,késkizzadt
hajkfürtjeikakhomlo�áhozktapadta�.kDivatosk�iskbajusza
éskrövid,khegyesksza�állakegyáltalánknemkillettkegyszerû,
piszekorrú,kszeplõskarcához.
Vidámkéskmégisktalánk�issékijedtkszemekfényesenkcsil-
logottkakmeszeskfaltörmelé�tõlkegészenkmegfehéredett,
bozontoskszemöldö�ekalatt.kOlyankvoltkezkazkember,kmint
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a�itkvalamiknagyonknehézkéskfõlegknagyonksürgõskmun�a
mellõlkhívta�kel.kMárisksietnekvissza,khogyktovábbkfoly-
tassakeztkakfélbesza�ítottkmun�át.kErõsk�ezévelkmegra-
gadtakPetyakvállát.
Petyakaztkhitte,khogykmostkmajdkalaposankmegrázzá�,
mintkahogykaztkpapakszo�ta,khakdühös.kMajdhogykleknem
ültkakföldrekijedtében.kDekazkemberkbarátságosankné-
zettkrá.
-kkHoztál?k-k�érdezteksietõsen,késkválasztksemkvárva,
becipeltekPetyátkakla�ásküreskszobájába.kEbbenkakla�ás-
bank-kPetyakeztkazonnalkmegéreztek-kvalamikszörnyû
ésknagykdologktörtént,kamitkrendszerintknemkszo�ta�kés
nemkisklehetkegykla�ásbankcsinálni.
AzkemberkfutólagkvégignézettkPetyán,késkmindenkszó
nél�ülkbenyúltk�itömöttkzsebeibe.kSietvek�iszedtekonnan
aksúlyoskzacs�ó�at.kPetyakszéttártk�aro��alkálltkelõtte.
Azkismeretlenkbajuszoskésksza�állaskemberkarcánkva-
lamiknagyonkismerõskvolt.kKétségtelen,khogykPetyakvala-
holkmárkláttakeztkazkarcot,kdekholkéskmi�or?
Törtekakfejét,kdeksehogyanksemkjutottkeszébe.kValami
zavarta.kLehet,khogykakbajuszkéskaksza�áll.
E�özbenkazkemberk�ihúztakzsebébõlkmindkaknégyk�is
zacs�ót.
-kkEzkazkegész?k-k�érdezte.
-kkNem,kvankmégkaktás�ábankis.
-kkDeré�klegénykvagy!k-k�iáltottkfelkazkember.k-kOhó,
�öszönöm!kEzkaztánkegykgimnazista!
Éskhogyklel�esedésétkvalahogyk�ifejezésrekiskjuttassa,
erõsenkmegfogtakPetyakdiá�sap�ájána�kellenzõjét,késkjó
mélyenkakfülérekrántottakaksap�át.
Akfiúke��orkmegpillantottakazkorrakelõttkazkember
pus�aporfüstös,kerõsk�ezénkak�isk�é�khorgonyt.
-kkAkmatróz!k-k�iáltottkfelkPetya.



Ebbenkakpillanatbankakla�áskmási�kvégébenkvalami
nagykzajjalkbevágódott.kAklevegõkmegrendült.kAkpolco�-
rólklezuhanta�kakláboso�.kAkmatrózk�önnyûkmacs�a-
lépte��elk�irohantkakfolyosóra,kmi�özbenkvisszafordulva
�iáltottkPetyakfelé:
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-kMaradjkitt!
Egykperccelk�ésõbbkvalaholkegészenkak�özelbenkegymás
utánkhatklövéskhallatszott.kPetyakgyorsankledobtakvállá-
rólkaktás�át,késkremegõkujjaivalk�i�apcsoltakakszíja�at.
E��orklépettkbekakfolyosórólkak�onyhábakingadozó,
bizonytalanklépte��elkTyerentyij.kKabátknél�ülkvolt,
nadrágbankéskegyksza�adtkujjúkingben.kAzkingkujjából
hiányzókvászondarabbalkvoltkát�ötvekakfeje.kAk�ötéskalól
akhalánté�ánkvégigcsurgottkakvér.kJobbk�ezébenkegykre-
volvertktartott.
Ami�orkmegláttakPetyát,kvalamitka�artkmondani,kde
végülkcsa�klegyintett,késkakvízcsapkaláktartottakarcát.kNé-
hányk�ortyotkivott.
-kkHoztál?k-k�érdeztekõkisklihegve,k�étk�ortykvízk�ö-
zött.k-kHolkvankGavri�?kEl?
-kkÉl.
Deknemkso�kidõkvoltkak�érdezõs�ödésre.kTyerentyijkle
semktöröltekarcárólkakvizet,khanemkazonnalkhozzáfogott,
hogykazkaprókzsá�o�atk�iszedjekaktás�ából.
-kkMégsemktudju�ktartanikmagun�atk-kmorogta,kmi-
�özbenkkaligkálltkaklábán.kk-kAktetõnk�eresztülkfogun�
visszavonulni..kkkEgykágyútkállította�kfelkakházzalkszem-
benk...kTekpedig,kk�isfiú,kszaladj,kmenjkelkinnen,kmert
mégkbelédklõne�k.k.,kSzaladjkgyorsank...kKöszönün�kmin-
dent,kjókegészséget!
Tyerentyijkleros�adtkegykszé�re,kdekazonnalkfelkiskállt,
revolverétknadrágjáhozktörölte,késk�iszaladtkakfolyosón
oda,kahonnankszünetknél�ülkhallatszotta�kaklövése�késka
betörtkabla�o�kcsörömpölése.
Petyakfel�aptakak�önnyûktás�át,késkazkajtóhozkfutott.
Dekak�íváncsiságkmégiskvisszatartottakegykpercre,késkvé-
gignézettkakfolyosón.kAktárva-nyitvakállókajtónk�eresztül
Petyakegykszobátklátott,kteledobálvakösszetörtkbútoro�-
�al.
Akszobakbarnakvirágosktapétávalkberagasztottkfalána�
�ellõsk�özepénkegykhatalmasklyu�ktátongott.kNéhánykem-
berkazkabla�pár�ánykalákhúzódvaklövöldözöttk�ifelékre-
volverrel.kPetyakfelismertekTyerentyijkbe�ötöttkfejétkés
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akmatrózkpisz�osk�abátját.kRajtu�k�ívülkmégkegykfe�ete
bundáskembertkéskegykdiá�sap�áskfejetkisklátott.kDekeze�
akhomályosk�örvonala�khamarosankeltûnte�kak�é�es,
sûrûkpus�aporfüstben.
Akmatrózkfélktérdenkálltkazkabla�pár�ánykelõtt,kame-
lyenkegykvaskéjjelisze�rénykvoltkelhelyezve.kAkszé�kmö-
gülk�idugtak�ezét,késkszünetknél�ülklövöldözöttkrevol-
verével.kKözbenkvadul,kdühösenk�iabált:
-kTûz!kTûz!kTûz!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk:.
Skebbenkakmozgalmaskrendetlenségben,ksürgés-forgás-
ban,kfüstbenkcsupánkegykemberkvoltkteljesenknyugodt.
Sárga,k�özömböskviaszarcán,klehunytkszemekfölöttkegy
csúnya,kfe�eteklyu�ké�telen�edett.
Kényelmetlenülkfe�üdtkakszobak�özepén,karccalkföl-
felé,kakföldönkszétszórtküresktárcsá�késktöltényhüvelye�



�özött.
Összetörtkszemüvegekócs�akdiá�sap�ájávalkegyüttkmel-
lettekhevertkakpar�etten.
Petyakránézettkakföldönkfe�võkemberre,késkcsa�ka��or
értettekmeg,khogyk-khalott.
Futásna�keredt,krohantkvissza.kNemkiskemlé�ezettkrá,
hogyankjutottk�ikakházból,késkfutottkak�apuhoz,kaholkGav-
ri�kvártkrá.
-kkSi�erült?
-kkÁtadtam.
Petyakezutánklihegve,kel-elfulladvakmesélnik�ezdett,
elmondottkmindent,kmindent,kamitkabbankakszörnyûkla-
�ásbanklátott.
-kkDekmégsemktudjá�ktartanikmagu�at.kkAktetõnk�e-
resztülkfogna�kvisszavonulnik-ksuttogtakPetyakizgatot-
tan.k-kEgykágyútkállította�kfelkvelü�kszembenk..k.
Gavri�kelsápadt,késk�eresztetkvetett.kPetyakmostklátta
életébenkelõszörkilyenkijedtne�kbarátját.
Egészk�özel,kszintekmellettü�kdördültkelkegykágyúlövés.
Aktetõ�önkdübörgõkvisszhangkfutottkvégig.
-kkVégekmindenne�!kk-k�iáltottkfelkGavri�k�étségbe-
esetten.k-kSzaladjun�!
Ak�étkfiúk�iugrottkak�apukalól,késkvégigrohantkakváro-
17kH71
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son.kEzenkakreggelenkazkutcakmostkmárkharmadszorkvál-
toztattak�épét.
Akvároskuraikmostkmárkosztatlanulkak�ozá�o�kvolta�.
Mindenfelõlkkaklova�kpat�óina�kcsattogásakhallatszott.
Akháza�kudvaránkmegbúvók�ozá�o�k�iugrálta�kak�a-
pu�kalólkazkutcára,késkjobbra-balrakcsap�odta�k�orbá-
csu��al.kNemkvoltkhovákmene�ülnikelõlü�:kmindenkház
�apujakzárvakvolt,kvagykpedigk�atonaságkéskrendõrség
õriztekazo�at.kMindenkegyeskmellé�utcakegy-egykcsapda,
egérfogókvolt.
Akszétszórt,kszét�ergetettktüntetõ�kfutotta�,kamerre
szemü�klátott,kbárksemmikreményü�ksemkvoltkakmene�ü-
lésre.kAk�ozá�o�kminden�itkutolérte�,késkütötté�-verté�
azkembere�et,kaholkérté�.
AkKiskArnautakutcánkegykgörbeklábúkemberkszaladtkel
akfiú�kmellett,kazkútk�özepén.kKabátkésk�alapknél�ülkfu-
tott,késkhónakalattkegykrövidkbotrak�ötöttkvöröskzászlót
tartott.kAkcéllövöldektulajdonosakvolt.kSántítva,kbu�dá-
csolvakloholt,kholkjobbra,kholkbalraktántorodott.kMás�or
ezenkcsodál�ozta�kvolnakakgyere�e�,kdekmostkmegrémül-
te�ktõle.kJoszifkKarlovicskmindenktízklépéskutánkhátra-
nézett,késkak�étkfiúkjólkláttaksápadt,k�imerültkarcát,kszinte
eszelõskszemét.kKétkdonik�ozá�kvágtatottkutána.
JoszifkKarlovicskegykperccelk�ésõbbkmárkak�étklók�ö-
zöttkvolt.kHirtelenkmegállt,kak�étklókelvágtatottkmellette,
éskõkvisszafordult.kFelszaladtkakjárdára,késkmegragadta
akleg�özelebbik�apuk�ilincsét.
Ak�apukzárvakvolt.kKétségbeesettenkrángattakak�ilin-
cset,klábbalkrugdostakak�aput,kvállávalkpróbáltakbenyom-
ni.kAk�apuknemkengedett.kAk�étk�ozá�kvisszafordult,
lovai��alkfelugratta�kakjárdára.
JoszifkKarlovicskösszegörnyedt,klehajtottakfejét,késk�ét
�ézzelkszorítottakakzászlótkmelléhez.kAk�ardo�kmegvil-
lanta�,késkazkegyi�k�ozá�k�ardlappalkvégigvágottkJoszif
Karlovicskhátán.



Akcéllövöldésk�abátjakvégigrepedt,késkõkvisszafordult,
Ak�étkfiúkismétkmegpillantottakfájdalomtólkeltorzult
arcát.
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-kGazembere�!kGyil�oso�!kHóhéro�!k-k�iáltottaktele
toro��al.k-kLekazkön�ényuralommal!
JoszifkKarlovicskösszeesett,kdektovábbrakisk�é�ktetová-
lássalkdíszítettkmeztelenkmelléhezkszorítottakakzászlót.
Ebbenkakpillanatbankegyszerreksújtottklekak�étk�ard.
Azkegyi�k�ozá�kföléjekhajolt,késkvalamitkcsináltkvele.
Egykperccelk�ésõbbkak�étklovaskmárktovavágtatott,kmagu�
utánkhúzvakegyk�ötélenkJoszifkKarlovicsot,ka�ikakporos,
szür�ek�ocsiútonkhosszú,kcsodálatosankvilágos,kvörösknyo-
motkhagyottkmagakután.
Azkegyi�kmellé�utcábólkhatalmasktömegkhömpölygött
elõ,késkszétválasztottakak�étkfiút.
39.kPOGROM
Mi�orkPetyakvégrekhazaér�ezett,kaztkhitte,khogykmár
al�onyodi�,kpedigkakvalóságbankmégkdélutánk�étkóra
semkvolt.
AkSzalon�aktérkéskak�aszárnyak�örülkmindenkelcsönde-
sedettkéskmegnyugodott.kAkvárosbanktörténtkeseménye�
csupánkhíre�kformájábankérte�kide,késkcsa�ktávoliklövé-
se�etkhallotta�kitt.kDekakhíre�hezkéskaklövöldözéshezkmár
régenkhozzászo�ta�.
Aknagykhidegkéskazkalacsony,ksötétkfelhõskégkaztkmu-
tatta,khogykvalaholkak�özelbenkhókesi�.kSõtkak�ödös,
�é�eslilaklevegõbenkmárkegy-�étkaprókhópihekiskszál-
lingózott,kdekakföldkmégkteljesenkfe�etekvolt.kIlyenkidõ-
benkazkestektõszomszédjakakreggelne�.
Petyakakhátsóklépcsõnkmentkfel,kazküresktás�átkak�ony-
hábankhagyta,késkóvatosankbelopózottkakgyere�szobába.
Dekolyank�oránkvolt,khogykmégkeddigksen�iksemknyugta-
lan�odottktávollétekmiatt.
Petyakvégignézettkakcsöndes,knyugodtkszobán,kso�áig
hallgattakakszinteknesztelenülkforgókvarrógépkhal�kbugá-
sát,kéreztekak�onyhakfelõlkak�észülõkcé�laleveskillatát.
Nagyonkjóklennekmostkapjaknya�ábakborulni,kegyk�icsit
sírni,késkelmondanikmindent...
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Dekezkazkérzéskcsa�kegykpillanatigktartott,kazonnalkát-
engedtekhelyétkegykmási�na�,kakfelelõsségkésktito�tartás
érzéséne�.kÉletébenkelõszörkegyszerûenkésk�omolyan,
szívekmélyébõlkmegértette,khogykvanna�kazkéletben
olyankdolgo�,kamelye�rõlknemkszabadkbeszélnikmégka
leg�özelebbikéskleg�edvesebbkembere�ne�ksem,kazo�at
megk�ellktartaniakmagána�,késkhallgatniak�ell,kbármilyen
nehézkiskaz.
Apjakakhintaszé�benkült,k�étk�arjátkfejekaláktette,kés
levettekakszemüvegét.
Petyakodamentkhozzá,kleültkmellékegykszé�re,késk�ezét
összefontaktérdén.
-kkMikaz,kfiacs�ám,knagyonkunat�ozol?kNemkteszksem-
mit,kcsa�kunat�ozzkegyk�icsit.kHamarosankmindenkrendbe
jön,kkkéskkkazkkkis�olá�bankkkismétkkkmeg�ezdõdi�kkakktanítás.
Akgimnáziumbakfogszkjárni,késkszerzelkmegintknéhány
sze�undét.kMindjártk�önnyebbenkfogodkmagadkérezni.
Éskbarátságosankmosolygott.
Ak�onyhaajtókbecsapódott,kazkelõszobában*gyorsklépé-
se�khallatszotta�.



Azkebédlõk�üszöbénkmegjelentkDunya.kFáradtanktá-
masz�odottkazkajtófélfához,késk�étk�ezétkmellérekszorí-
totta:
-kkJaj,knagyságoskúrk...
Egyetlenkszótksemktudottktöbbetk�iejteni.
Dunyakgyorsan,klihegveklélegzett,kféligknyitottkszájával
szedtekaklevegõt.kHátracsúszottkfejk�endõjekalólkhihetet-
lenülksápadtkarcábakhullottknéhánykhajkfürt.
Azkutóbbikidõbenkhozzászo�ta�kahhoz,khogykidõn�ént
váratlanulkberohankakszobába.kMajdnemkmindennapkho-
zottkvalamikújkhírtkakvárosból.kDekezkal�alommalktágra
nyílt,kijedtkszeme,kgörcsösklihegésekaztkmutatta,khogy
valamikrend�ívüli,kvalamikszörnyûkdologktörtént.
Olyankhomályos,kfenyegetõkcsöndetkhozottkmagával
Dunya,khogykazkórak�etyegésektízszerkolyankhangosna�
tûntkfel,kmintkelõbb.kAzkabla�üvegetkminthakhirtelen
szür�ektejküveggelkcserélté�kvolnak�i.
Akvarrógépkzörgésekazonnalkmegsza�adt.kAknénikbe-
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szaladtkazkebédlõbe,késk�étk�ezétk�é�kereskhalánté�ára
szorította.
-kkMikaz?k...kMiktörtént?k...
Dunyakhallgatott,kcsa�khangtalanulkmozgattakaj�ait.
-kkAkKötélkutcábanküti�kakzsidó�atk-kszólaltkmegkvégre
aligkhallhatóank-,kpogromk.k.k.
-kkLehetetlen!k-k�iáltottkfelkaknénikszívéhezk�apva,
éskakleg�özelebbikszé�rekros�adt.
-kkSüllyedje�kel,khaknemkigaz!kAzkösszeskzsidóküzlete-
�etktisztárakszétverté�.kEgyksze�rénytkakmásodi�kemelet-
rõlkledobta�kazkutcak�özepére.kTízkperckmúlvakideérne�.
Papaksápadtankfelállt,késkremegõk�ezévelkigye�ezett
akcsíptetõjétkorráraktenni.
-kkMikezkhát,kuramisten?!
Azki�onrakpillantott,késk�étszerk�eresztetkvetett.
Dunyakeztkvalamikjelne�kvette.kMagához;ktért,kfölmá-
szottkegykszé�re,késk�ezdtekleszedegetnikakfalrólkazki�o-
no�at.
-kkMitkcsinál,kDunya?
Dunyaknemkválaszolt,kbeszaladtkakmási�kszobába,kés
ottkiskgyûjtögetnik�ezdtekakszent�épe�et.kSietvekazkab-
la�bakra�takaknagyobba�at,khogykazkutcárólkjólklehessen
látnikazo�at,késknéhányk�önyvet,kdobozt,kmiegymástkra-
�ottkmögéjü�,khogykelknekdõljene�.
Papakzavartankfigyelte,khogykmitkcsinál.
-kkNemkértemk..k.kMitka�arkcsinálnik?
-kkJaj,knagyságoskúr,khátkmitkcsináljun�?k-kmormogta
ijedtenkDunya.k-kMitktegyün�?kVeri�kakzsidó�at...kAz
oroszo�hozknemknyúlna�k.k.k.kA�ine�kazkabla�ábanki�ono�
vanna�,kahhozknemkmenne�kbe.
Papakarcakhirtelenkelváltozott.
-kkNekmerészelje!k-k�iáltottkfelkdühösen,késkö�lével
vernik�ezdtekazkasztalt.k-kNekmerészelje.kkk.kMegtiltom!
Hallotta?kAzonnalkhagyjakabba!kkk.k.kAzki�ono�knemkarra
való�k...kEzk...kezkszentségtörés!...kAzonnal...
Kere�,k�eményk�ézelõjek�icsúszottk�abátjakujjából.
Arcakhalálosanksápadtklett,kcsa�knéhánykrózsaszínûkfolt
égettkmagaskhomlo�án.
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Petyakmégksohasemkláttakilyenne�kapját:kremegett,
éskfélelmeteskvolt.kAzkabla�pár�ányhozkrohant,késkmeg-



ragadtakazki�ont.
DekDunyakerõsenktartottakazt,késknemkengedtekel.
-kkNagyságoskúr!kMitkcsinál?!k-k�iáltozottkaklányk�ét-
ségbeesetten.k-kMindnyájun�atkmeggyil�olna�!kTatjána
Ivanovna!kMinden�itkmeggyil�olna�!kNemknézne�kazo�
semmire!
-kkHallgasson!k-k�iáltottkrákakpapa,késkazkere�k�ida-
gadta�kakhomlo�án.k-kHallgasson!kIttkénkvagyo�kakgazda!
Nemkengedemkmegkakházambank.k..kCsa�khaddkjöjjene�!
Hátköljene�kmegkminden�it!...kkÁllato�!...kkMagána�
nincskjogak.k.k.kNincskjogak...
Aknénikak�ezétktördelte.
-kkVaszilijkPetrovics!kKönyörgö�,knyugodjé�kmeg...
Papakmárkállt,kakfalkfelékfordult,késk�ezeivelkelta�arta
azkarcát.
-kkJönne�!k-k�iáltottkfelkDunya.
Csöndklett.
Azkutcárólkvalamikindulókhallatszott.kAztklehetettkvolna
hinni,khogykvalaholknagyonkmesszek�örmenetkvagykte-
metésikmenetkmegy.
Petyakóvatosank�inézettkazkabla�on.kAzkutcánkegyklel-
�etksemklehetettklátni.kAknéptelenkSzalon�aktérkfölött
minthaklejjebbkeresz�edettkvolnakakpalaszür�e,ksötétkég-
bolt.
Akpusztakföldkhasadé�aibankhosszan,kmintkhattyútoll,
hevertkakhó,kamitkakszelkodahordott.
Közbenkazkéne�szókegyrekerõsebbklett.kPetyake��or
márktisztánklátta,khogykazkazkalacsony,ksötétkfelhõ,kamely
akSzalon�aktérkvégén,kazkállomáskmellettkfe�etéilett,
egyáltalánknemkfelhõ,khanemkegyklassank�özeledõkem-
bertömeg.
Akházbankbecsu�ódta�kazkabla�o�.
Ak�onyhábólknagyonkhal�ksuttogáskhallatszott,klépé-
se�kzaja,kszo�nyasuhogás.kAkfolyosókvégénkváratlanul
megjelentkegykidõsebbkasszony,k�ézenkfogvakvezetettkegy
lángvöröskhajú,k�isírtkszemûk�islányt.
Azkasszonykúgykvoltköltözve,kminthaklátogatóbakjönne.
Nagyktolla��alkdíszítettk�alapkültkakfején.kHátakmögül
Nyuszjakszür�éreksápadt,k�ere�karcak�andi�áltkelõ,kés
mellettekférjekhaladt,kakházbanklevõkvegyes�eres�edés
tulajdonosa.
Kogannékasszonykér�ezettkmegkegészkcsaládjával.
Azkasszonyknemkmertekátlépnikakszobak�üszöbét,kso-
�áigkhajbó�oltkazkajtóban,kegyi�k�ezévelkhosszúkszo�-
nyájátktartotta,kmási�atkpedigkszívérekszorította.kUdva-
rias,khízelgõ,kdekegybenkhalálosankrémültkmosolykjátsza-
dozottkmozdulatlan,kráncoskarcán.
-kkBacsejkúr!k-k�iáltottkfelkéleskmadárhangján,kskmind-
�étkremegõk�ezétkelõrenyújtotta.k-kBacsejkúr!kTatjána
Ivanovna!kkMikmindigkjókszomszédo�kvoltun�...kkHisz
azkembere�knemkhibása�kabban,khogyk�ülönbözõkiste-
nü�kvank...k-kVáratlanulktérdrekesett.k-kMentsekmegka
gyerme�eimet!kkk-kk�iáltottakkzo�ogva.kkk-kkkTörjene�kkösz-
szekmindent,kcsa�k�egyelmezzene�kmegkakgyerme�e�-
ne�!
-kkMama,knekaláz�odjkmeg!k-k�iáltottakdühösenkNyusz-
ja,kzsebrekvágtak�ezét,késkelfordult.
-kkElhallgatszkmárkvégre?!kk-ksziszegtekkmérgesenkaz
apja.k-kA�arszkvagyk�étkpofont?kAnyádkjólktudja,khogy
mitkcsinál.kAnyádktudja,khogykBacsejktanárkúrkintelligens



ember.kBacsejkúrknemkfogjakmegengedni,khogykmin�et
megöljene�.
-kkAzkistenért,kKogannékasszony!kMitkcsinál?k-kmor-
mogtakaknéni,késkodaugrott,khogykfelemeljekaktérdelõ
zsidókasszonyt.k-kNemkszégyellikmagát?kHátktermésze-
tesenk...kKérem,kjöjjene�kbe,ktessé�kbefáradni...kKo-
gankúrk...kNyuszjak..k.kDórak...kMicsodakszerencsétlen-
ség!
Kogannékasszonykzo�ogvakéskannyirakhálál�odvakterel-
gettekgyerme�eitkéskférjétkakbelsõkszobá�kfelé,khogyka
papakéskaknénikmajdkelsüllyedte�kszégyenletü�ben.kKöz-
benkazkéne�kazkabla�kalattkmindkhangosabbklett,késklé-
pésrõlklépésrek�özelebbkjött.
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AkSzalon�aktérenk�eresztülk�isktömegk�özeledett,kva-
lóbankminthak�örmenetklettkvolna.kkkkk:.
Kétkõszköregemberkjöttkelölktéli�abátban,kdekhajadon-
fõtt,kegykdíszesenk�ivarrtk�endõnkhoztá�kakcárkfény�é-
pét.kPetyakazonnalkfelismertekakcárk�épétkarcárólkéska
mellénklevõkszéleskszalagról.kMögöttü�ktemplomikzász-
ló�atkhozta�,kmagasrakemelve.
Mögöttü�kso�,kjókmelegenköltözöttkférfikésknõkba�ta-
tott,kmindkegyszerreklép�edte�ksárcipõ�be,kcsizmá�ba
bújtatottklábai��al.kTágraknyitottkszáju�bólkfehérkpára
tódultk�i.kHarsányankéne�elte�:
-kk"Mentsdkmeg,kUram,kakteknéped,késkálddkmegkakte
örö�ségedk..."
Olyankbé�ésenkjötte�,késkolyankáhítatosankéne�elte�,
hogykPetyakapjána�karcánkegykpillanatrakvalamikhatá-
rozatlankmosolykfélekjelentkmeg.
-kkNokkklátjá�kkk-kkkszólaltkkkmegkkk-,kkkcsöndesen,kkkbé�ésen
jönne�kazkembere�,ksen�ihezksemknyúlna�,kmagu�kpe-
digk...
Deképpenkebbenkakpillanatbankakmenetkmegálltkakház-
zalkszemben,kazkutcakmási�koldalán.kAktömegbõlk�ivált
egyknagykdarab,k�övérkasszony,k�eresztbek�ötöttknagy-
�endõvelkakvállán.
Lilásvöröskarcábólk�imeredõkfe�etekszemétkazkabla�ra
szegezte.kFérfiasánkszétvetettekfehérkgyapjúharisnyásklá-
bát,késkúgykálltkmegkazkabla��alkszemben,kmi�özben
ö�lévelkvadulkfenyegettekakházat.
-kkHé,kbüdöskzsidó�!k-k�iabáltakfülsértõ,kéleskhangon.
-kElbújtato�?kNemkbaj,kmindjártkmegtalálun�kbenne-
te�et!kPravoszlávo�,k�ikazki�ono�atkazkabla�ba!
Ekszava�k�özbenkmaro�rakfogtakéskfölhúztakelölkakszo�-
nyáját,khogyk�önnyebbklegyenkfutnia,k�eresztülszaladt
azkúttesten,kmi�özbenkfel�apottkegyk�övetkakjárdakszélé-
rõl.kNéhánykilyenk�õra�áskvoltkakházkelõtt,kazkúttestkmeg-
javításárakhordtá�koda.
Tizenöt-húszkférfik�övettekazkasszonyt,kmindegyi�ne�
háromszínûkszalagocs�akdíszelgettkak�abátján.kMinden
�ülönösebbksietségknél�ül,kegyi�kakmási�kutánk�eresz-
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tülmentkazkúton,késkmindegyi�ü�kmélyenklehajolt,kami-
�orkelhaladtkak�õra�áskmellett.
Ami�orkazkutolsókiskátjöttkazkúton,kak�õra�áskhelyén
márksemmiksemkmaradt.
Haláloskcsöndktámadt.kAzkórak�etyegésekvalóságoskdü-
börgésne�ktûntkfel.kAkcsöndkolyankso�áigktartott,khogy
Petyakapjaksemkbírtaktovább.



-kkNemkértem.k..kkMitkcsinálkakrendõrség?k..k.kkMiért
nemk�üldene�k�atoná�atkak�aszárnyá�ból?
-kkÓ,kakrendõrség!k-k�iáltottkfelkaknénikidegeskizga-
lommal.
Elharaptakakszót.
Akcsöndkmégkfélelmetesebb,kmégkszörnyûbbklett.kKo-
gankúr,k�emény�alappalkakfején,kegykszé�ksar�ánkült
akvendégszobak�üszöbén,késkfájóskszemévelkbandzsítva,
mozdulatlanulkmagakelékmeredt.
Nyuszjak�ezétkzsebrekvágva,kfelkéskalákjár�áltkakfolyo-
són.kMostkõkiskmegálltkéskhallgatózott.kTeltkaj�akmeg-
vetõkmosolyrakhúzódott.
Akcsöndkmégkegyk�ibírhatatlankpillanatigktartott,kaz-
utánkmegtört.kValaholklennkbevágtá�kazkabla�bakazkelsõ
�övet.kSka��orkvalóságosk�õzáporkzúdultkakházra.kAz
üvegcserepe�kakjárdárakhullotta�.kNagykzajjalklecibál-
tá�kakbádograkfestettkcégtáblát.kÖsszetörtkajtó�késkládá�
ropogókzajakhallatszott.kAzkabla�bólklátniklehetett,kho-
gyankhajigáljá�kazkúttestrekakcu�or�ásküvege�et,kherin-
geskhordó�at,k�onzervdobozo�at.
Akmegvadultktömegkfütyülvekéskvisongvakvettek�örül
akházat.kAzkarany�eretes,k�oronáskarc�épkholkitt,kholkott
emel�edettk�ikaktömegbõl.kOlyankvolt,kminthakegyk�é�
szalagos,karanykvállpántosktisztkaktömegk�özepén,ktemp-
lomikzászló�k�özött,kfolytonosanklábujjhegyrekállva
a�arnak�eresztülnéznikazkembere�kfejekfölött.
-kkBacsejkúr!kLátja,kmitkcsinálna�?k-ksuttogtakKogan
ak�ezétktördelve.k-kKétszázkrubelkérté�ûkáru!
-kkHallgass,kkkpapa!kkkNekkkaláz�odjkkkmeg!kkk-kk�iáltottkkkrá
Nyuszja.k-kMostknemkpénzrõlkvankszó!
Akpogromktovábbkfolytatódott.
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-kkNagyságoskúr!kBemenne�kmindenkla�ásba,kzsidó�at
�eresne�...
Kogannékasszonykfelsi�oltott,késkúgykvergõdöttkaksötét
folyosókmélyében,kmintkaktyú�,kami�orkmeglátjakak�ést.
-kkDóra!kNyuszja!kGyere�e�!
-kkNagyságoskúr,kmárkjönne�kfelkaklépcsõnk...
Ottk�innkmárkdurvakhango�késkcsizma�opogáskhallat-
szott,kamitkaklépcsõházktízszeresenkvisszhangzóit.kPapa
remegõkujja��al,kdekrend�ívülkgyorsankbegomboltak�a-
bátjakösszeskgombjait,késkazkajtóhozksietett.kMind�ét
�ezévelk�eménygallérjátkrángatta,kamelykaktor�átkszo-
rongatta.kAknénine�kannyikidejeksemkmaradt,khogyka
szájátk�inyissa,kmi�orkakpapakmárk�ívülkvoltkaklépcsõ-
házban.
-kkAzkistenért,kVaszilijkPetrovics!
-kkNagyságoskúr!kNekmenjenk�i,kmegöli�!
-kkPapa!k-k�iáltottkfelkPetya,késkazkapjakutánkrohant.
Apjakszigorúkéskmostkmárknyugodtkarccal,k�önnyedén,
határozottanklép�edettklefelékaklépcsõnkfe�etek�abátjá-
ban.kSzembenkveleknagyklépte��el,knehéz�esenkmászott
fölfelékakfehérkgyapjúharisnyáskasszony.kLevágottkujjú
pamut�esztyûsk�ezébenkerõsenkszorongatottkegyksúlyos
utca�övet.kFe�etekszemekmostk�é�ne�klátszott,kzavaros
hályogkvontakbe,kmintkakdöglöttkö�örkszemét.kMögötte
�é�kposztósap�ás,kizzadtk�épûkszatócslegénye�kigye�ez-
te�kfölfelé.
-kkTiszteltkuraim!k-k�iáltottakélesenkpapa,kbárkezka
�ifejezéskegyáltalánknemkvoltkhelyénvaló,késkegészenka



nya�áigkelvörösödött.k-kKikengedtekmegkönö�ne�,khogy
egykidegenkházbakbetörjene�?kEzkrablás!kNemkengedem
meg!
-kkHátktek�ikvagy?kHáziúr?
Azkasszonykjobbk�ezébõlkakbalk�ezébekvettekak�övet,
éskodaksemknézve,kteljeskerejébõlkö�öllelkfültövönkvágta
Petyakapját.
Papakmegingott,kdeknemkhagytá�kelesni:kegykszeplõs,
vörösk�ézkmegragadtakéskelõrerántotta.kAzkócs�akposztó
elsza�adt.
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-kkNeküssé�kõt,kezkazkénkpapám!k-k�iáltottakPetya,
mi�özbenkmegkeredte�kak�önnyei.k-kNincskhozzákjogu�!
Hülyé�!
Vala�ikdühösen,kerõteljesenkmegrántottakpapak�abátja
ujját.kAk�abátujjklesza�adt.kKézelõjekgombostulkegyütt
leesett,késkaklépcsõnklefelékgurulnik�ezdett.kPetyaklátta,
amintkpapájakorránkaksebbõlkmegeredtkakvér,klátta,kamint
rövidlátókszemek�önnye��elkteltkmeg:kszemüvegétkeltör-
té�.kHajakziláltkfürtö�benkcsapódottkide-oda.
Petyána�k�ibírhatatlankfájdalomkszorítottakösszekszí-
vét.kEbbenkakpillanatbank�észkvoltkmeghalni,kcsa�kap-
jáhozkneknyúljana�khozzá.
-kkÓ,kvadállato�!kMarhá�!kÁllato�!k-knyögtekpapaka
fogaik�özött,késkigye�ezettkhátrálniktámadóikelõl.
FentrõlkmárkfutottkaknénikéskDunya.kMagasrakemelté�
azki�ono�at.
-kkMitkcsinálna�,khátknemkfélne�kazkistentõl?!k-kismé-
telgettekaknénik�önnyeskszemmel.
DunyakmagasrakemelvekhoztakakMegváltókmirtusszal
díszítettk�épét,késkdühösenk�iabált:
-kkMeg�ergültete�kvagykmi?kMárkazkigazhivõk�eresz-
ténye�etkiskverite�?kElõbbkjólknézzéte�kmeg,késkcsa�
azutánk�ezdjéte�.k.k.kMenjete�khaza,kahonnankjöttete�!
Nincskittksemmifélekzsidó,knincs!kMenjete�kistenkhírével!
Azkutcánkfelharsantkakrendõrö�ksípjele,ka�i�,kmint
mindig,kmostkiskpontosankfélkórávalkakpogromkmeg-
�ezdésekutánkér�ezte�.kAkfehérkharisnyáskasszonykaklép-
csõrektettekak�övet,khidegvérûenkmegtöröltek�ezétkakszo�-
nyájakszélébe,késkintettkakfejével.
-kkNo,kittkmárakelégkvolt!kAkjóbólkiskmegártkakso�.
Halljáto�,kmárkakmikrendõr�éin�kfütyörészne�!kGyerün�
mostkakKiskForráskutcába,kottkiskvankegykzsidókakBota-
ni�uskutcaksar�án.
Éskhosszúkszo�nyájátk�issékmegemelve,k�rá�ogvakmeg-
indultkaklépcsõnklefelé.
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40.kAZkÕRNAGYIkEGYENRUHA
Akpogromkutánknéhányknaponkátkakházk�örülkakjárda
telekvoltkszórvak�öve��el,küvegcserepe��el,kösszetört
ládá��al,kcu�orral,krizzsel,krongyo��alkéskmáskegyéb
holmival.
Aktéren,kakbo�ro�k�özöttkakleg�ülönbözõbbkdolgo�at
lehetettktalálni:kfény�épalbumot,k�iskbambuszállványt,
lámpátkéskvasalót.
Akjáró�elõ�kgondosankel�erülté�keze�etkakholmi�at,
minthakazo�kpusztakmegérintésekõ�etkiskakpogromkré-
szeseivéktenné,késkfoltotkejtenekbecsületü�ön,kegészkéle-
tü�re.



Mégkakgyere�e�kis,ka�i�krémültk�íváncsisággalkmen-
te�kbekak�iraboltküzletbe,kzsebrekdugtá�k�ezü�et,kne-
hogykmegérintsé�kakföldönkheverõkcu�or�a-kvagyk�ét-
szersültdarabo�atkvagykakszéttaposottkKereskcigaretta-
dobozt.
Papakegészknapkakszobá�bankjár�ált.kMinthakmeg-
fiatalodottkvolna,kszigorúkarccal,kszo�atlankgyorsanklép-
�edett.kÁllatkelõrefeszítette.kHalánté�akészrevehetõen
megõszült.kKabátjátkolyankmûvésziesenkvarrtá�kössze,
hogykaksza�adásknemkisklátszott.
Azkéletkvisszatértkakrégik�eré�vágásba.
Azkutcá�onkmárknemklövöldözte�.kAkvárosbankcsönd
ural�odott.
Akházkelõttkfeltûntkaksztráj�kótakazkelsõkvillamos.kEz
azkidomtalan,kesetlenkszer�ezetkvalamilyenkvárosikpos-
ta�ocsirakhasonlított,kóriásikhátsókéskicipicikelsõk�ere�e�-
�el.kAzkállomásonknagyo�atkfüttyentettkakmozdony.
Ismétkpontosankér�ezte�kazkOroszkHíre�,kakNévakés
akMeghittkSzó.
Egyknapon,kahogykPetyak�inézettkazkabla�on,kak�apu
elõttkmegpillantottakaksárgakposta�ocsit.kElõszörkmajd
�iugrottkakszívekizgalmában,kdekaztánkhirtelenkmintha
teljesenkelálltkvolnakakdobogása.
Akpostásk�inyitottakak�ocsikhátsókajtaját,késkegykcso-
magotkemeltk�ikonnan.
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-kkNagymamától!k-k�iáltottkfelkPetya,késknagyotkcsa-
pottktenyerévelkazkabla�pár�ányra.
Ó,khiszenkerrõlkteljesenkmegfeled�ezett!kMostkazon-
bankaksárgakposta�ocsikláttárakrögtönkeszébekjutotta�
akgombo�kiskmegkakvéglegktön�retettkdíszruha,kazkel-
adottkszandálo�,kPavli�kperselyek-kegyszóvalkösszeskbû-
nei,kamelye�kmindenkpercbenk�iderülhetne�.
Kinnkmegszólaltkakcsengõ.kPetyak�irohant.
-kkNeknyúljato�khozzá!kk-k�iabálta.kk-kEzkazkenyém!
Azkenyém!
Skvalóban,káltalánoskmeglepetésrekakcsomagonknagy,
lilaktintávalkírottkbetû��elkak�övet�ezõkcímzéskállott:
"BacsejkPjotrkVasziljevicsna�ksajátk�ezébe."
Mégkak�örmeikiskletöredezte�,kmirek�ibogoztakakspár-
gát,késk�ibontottakakvastagkvitorlavászonbakbevarrtkcso-
magot.kAhhozkmárknemkvoltktürelme,khogykakvászonból
elõ�erültkladi�otkszabályosankfelbontsa,kmegragadtaka
�isbaltát,késkdurvánkfelfeszítettekakládaktetejét.
Azutánk�ivettkbelõlekvalamit,kamitkgondosankbecsa-
varta�köregkújságpapíro�ba.
Azkõrnagyikegyenruhak�erültkelõ.
-kkNagyapókegyenruhája!k-k�iáltottkfelkPetyakdiadal-
masan.k-kIttkvan!
Akcsomagbankmásksemmiksemkvolt.
-kkÉnk...kénknemkértemk...k-kvallottakbekaknéni.
-kkFurcsakötletkkegykkgyere�ne�kilyenkkháborúskkere�-
lyé�etk�üldenik-kjegyeztekmegkszárazonkpapa,késkvállat
vont.kkk-kkMeglepõ,kkés...kkknevelésikkszempontbólkktermé-
szetesenkhelytelen.
-kkAh,khallgassato�,kehhezktiknemkértete�!kNagyszerû,
nagymama!k-k�iáltoztaklel�esenkPetya,késkberohantka
csomaggalkakgyere�szobába.
Azkegyenruhakmégk�ülönkvé�onykselyempapírbakis
bekvoltkgöngyölve.kAkvé�onykpapírkalólk�iragyogta�kaz



aranygombo�.
Petyaksietvekszedteklekakpapírt.
Dekistenem,kmikez?kAkgombo�onknemkvoltkcímer!
Akgombo�kteljesenksimá�kvolta�,késkegyáltalánknem
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�ülönbözte�kaklegolcsóbbk�atonagombo�tól.kIgaz,khogy
tizenhatkdarabkvoltkösszesen,kdekmindezértknemk�aphat
többetktizenhatk�ope�nál.
Miktörténtkhát?kCsa�kso��alk�ésõbb,kéve�kmúlvaktudta
megkPetya,khogykII.kSándorkcárkural�odásakidejénka
tiszte�kgombjainknemkvoltkcímer.kDek�iktudhattakezt
elõre?kTeljesenklekvoltksújtva.kSzomorúanküldögéltkaz
abla�pár�ányon,késkbánatosanktartottakölébenkaktelje-
senkfelesleges,ksemmireksemkhasználhatókegyenruhát.
Kinnkazkutcánkmárkhópelyhe�kszállingózta�.kEgy�ed-
vûenknézegette,kskazkelsõkhókláttáraksemkéreztekakmeg-
szo�ottkörömet.
Szemekelõttkgyorskegymásutánbankjelente�kmegkmind-
azo�kazkeseménye�,kamelye�ne�knemrégenkrésztvevõje
vagyktanújakvolt.kMostkazonbankmindezkolyanktávolina�,
zavarosna�késkvalószínûtlenne�klátszott,kmintkegykálom.
Minthakmindezkvalaholkmessze,kegykmáskvárosbankvagy
talánkegykmáskországbanktörténtkvolna.
PedigkPetyaknagyonkjólktudta,khogyknemkálmodott
a��or.kHiszkmindezkittktörtént,kegészk�özelben,kakSza-
lon�aktérenktúl,kaholkmostkazkaktejfehérkhókhulli�.
HolkvankmostkGavri�?kMiktörténtkTyerentyijjelkéska
matrózzal?kSi�erült-ekne�i�kaktetõnk�eresztülkelmene-
�ülniü�?
Dekeze�rekak�érdése�reksen�iksemkválaszolt.
Akhókpedigkmindksûrûbbenkésksûrûbbenkhullott,késka
beállóktélktiszta,kvidámkfehérklepellelkvontakbekakSza-
lon�aktérkfe�etekföldjét.
41.kKARÁCSONYFA
Elér�ezettkak�arácsony.
Pavli�kmárkhajnalbankfelébredt.kAk�arácsonyk�ettõs
ünnepkvoltkszámára:künnepnapkéskszületésnapkegyben.
Elklehetk�épzelni,kmilyenktürelmetlenülkvártakeztkaz
örömteljes,kdekegybenkroppantkfurcsaknapot,kami�orkõ
egyszerrekcsa�knégyévesklesz!
271
Mertktegnapkmégkcsa�khároméveskvolt,késkmakmár
négy.kMi�orktörténi�kezkakváltozás?kValószínûlegkéj-
sza�a.
Pavli�kmárkrégenkelhatározta,khogykmegfigyelikaztka
tito�zatoskpillanatot,kmi�orkegykgyere�kegykévvelkidõ-
sebbklesz.kÉjsza�akfelébredt,ktágraknyitottakszemét,kde
hiábaknézelõdött,ksemmik�ülönösetknemkvettkészre.kMin-
denkakszo�ottkhelyénkvolt;kaksze�rény,kakmécseskéska
szárazkbar�aága�kakszent�épkalatt.
Hánykéveskõkmost:kháromkvagyknégy?
Figyelmesenknézegettek�ezét,kmegmozgattaklábátka
ta�arókalatt.kNem,k�ezekésklábakpontosankolyankvolt,
mintktegnapkeste,kami�orklefe�üdtkaludni.kDeklehet,
hogykegyk�icsitkmegnõttkakfeje?kPavli�kgondosankvégig-
tapogattakfejét,karcát,korrát,kfülét...kMinthakezkiskolyan
volna,kmintktegnapk.k..
Furcsak.k..
Fõlegkazértkfurcsa,kmertkreggelkmárkegészenkbizonyo-
sanknégyéves.kEztkmárktudja.kHánykéveskhátkmost?kLe-



hetetlen,khogykmégkmindigkcsa�khárom.kMásrészrõlkpe-
dig,kmiutánksemmiksemkváltozott,knemkvalószínû,khogy
márknégyévesklegyen.
Jóklennekpapátkfel�ölteni,kõkegészkbizonyosanktudná.
Nokdek�ibújnikakmelegkta�arókalól,késkmezítlábkvégig-
csoszognikakhidegkpadlón...kAztkmárknem,k�öszönöm
szépen!kJobbkleszkúgyktenni,kminthakaludna,késkcsu�ott
szemmelkvárnikazkátváltozáskpillanatát.
Pavli�klehunytakakszemét,késkanél�ül,khogykészrevette
volna,kazonnalkelaludt.kAmi�orkfelébredt,kazkéjjelikmé-
cseskmárkrégenk�ialudt,késkakredõnykréseinkaktélikhajnal
�é�esfehérkfényekszivárgottk�eresztül.kDekmostkmár
semmik�étség,knégyévesklett.
Akla�ásbankmégkminden�ikmélyenkaludt;kak�onyhából
semkhallatszottkDunyakmotosz�álása.kAknégyéveskPavli�
�iugrottkazkágyból,késkmagakfelöltözött,kazazkbelebújt
ingecs�éjébe,kbárkazkelejekvéletlenülkhátúirak�erült,kés
meztelenklábárakhúztakfelkakcipõt.
Mind�étk�ezévelkak�ilincsbek�apasz�odvaknyitottak�i
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nagykóvatosankaknehéz,kcsi�orgókajtót,késkbelépettkaz
ebédlõbe.kAknéma,küreskla�ásbankezkigenkmerészkván-
dorlásna�kszámított.kAkszobak�özepénkegykgyönyörûen
feldíszített,khatalmaskfakállott.kAzkegészkszobakfrisskgyan-
taillatbankúszott.kPavli�kmárktudta,khogykezkak�arácsony-
fa.kAmígkszemekmegszo�takakhomályt,kóvatosank�erül-
gettekaksûrû,kbársonysimaságú,ktûlevelûkfát.kMinden
egyesklépésérekhal�,kremegõkzajjal,kak�arácsonyfadísze�
tito�zatoskcsilingelõsévelkválaszoltkaknagykfa.
Mi�orkPavli�kszemekmegszo�takakfélhomályt,kmeg-
pillantottakazkasztalonkazkajándé�o�at.kAzonnalkoda-
rohant,késkegykpillanatrakmégkak�arácsonyfárólkiskmeg-
feled�ezett.
Csodálatoskajándé�o�kvolta�k�ira�vakazkasztalra,kso�-
�alkszebbe�késkjobba�,kmintkamitkvárt:kegykíjkéskakhozzá
valóknyílvesszõ�kbársonytegezben,kegykpompáskmese-
�önyv,kszínesk�épe��el:kTatjánaknagyanyakbaromfi-
udvara,kvalóságos,k"felnõtte�ne�kvaló"klottókéskegykhin-
talók-kso��alknagyobb,kso��alkszebbkéskfõlegkso��al
újabb,kmintkKudlat�a.kEzen�ívülksavanyúkcu�or�akbá-
dogdobozban,kcso�oládékéskegyk�isktortakvoltkottk�ere�
�artondobozban.
Pavli�knemkiskszámítottkilyenkóriásik�incse�re.kAzkasz-
talktelvekjáté�o��alkéskédességgelk-késkmindezkegyedül
azkövé!
Mégsemkvoltkmegelégedve.kSzépkcsöndesenkbehordta
akgyere�szobábólkazkebédlõbekrégikjáté�ait,k�öztü�ka
márkalaposankmegtépázottkKudlat�át,késkmindentkoda-
ra�ottkazkúja�k�özé.kMostkmárkannyikvoltkakjáté�,kmint
egykigazikjáté�osboltban,kdekmégkmindigkhiányzottkva-
lami.
Behoztaktehátkaknevezeteskperselytkis,késkazkasztalk�ö-
zepérekállította,kakrégikdobra,kmintkgazdagságána�kleg-
fõbbkjel�épét.
Miutánkígykakjáté�o�bólkegykdiadalmasktornyotkemelt,
ésk�edvérek�igyönyör�ödtekmagátkbennü�,kismétkvissza-
tértkak�arácsonyfához.kMárkrégótakizgattakõtkazkakhatal-
mas,krózsaszínkcu�orréteggelkbevontkmézes�alács,kamely
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egészenkalacsonyanklógottkakfakegyi�kágán,kegyksárga
zsinóron.kEnne�kakcsillagkala�úkmézes�alácsna�kakszép-
ségekle�üzdhetetlenkvágyatkébresztettkbenne:kminélkgyor-
sabbankmegenni.
Ügykvélte,khogyknemknagykszerencsétlenség,khakak�a-
rácsonyfánkeggyelk�evesebbkmézes�alácsklóg,ktehátknyu-
godtanklea�asztottakazkágról,késkbeleharapott.kJóknagy
darabotkharapottklekbelõle,kdeklegnagyobbkcsodál�ozá-
sára,kakmézes�alácskegyáltalánknemkvoltkolyankjóízû,
mintkahogyankaztkgondolniklehetettkvolna.kSõtkmiktöbb,
akmézes�alácskegyszerûenkundorítókvolt:k�emény,kszáraz,
ízetlen,knemkédes,késkvalamikfurcsakszirupszagotkiskárasz-
tott.kPedigkazkelsõklátásrakigazánkaztkgondolnákazkem-
ber,khogykilyenkmézes�alácsonkélne�kakhófehérk�ará-
csonyikangyal�á�,ka�i�kazkúszókbárányfelhõ�önkülve,k�ot-
tábólkéne�elgetne�.
Pavli�kundorralka�asztottakvisszakak�arácsonyfáraka
leharapottkszélûkmézes�alácskcsillagot.kEgészenkbizonyos,
hogykittkvalamikfélreértésktörtént.kValószínûlegkazküzlet-
benktetté�kbelekvéletlenülkakcsomagbakeztkazkelrontott
mézes�alácsot.
E��orkvettekészrekPavli�kakmási�ksüteményt,kazkmég
szebbkvoltkazkelõbbinél,késk�é�kcu�orréteggelkvoltkbe-
vonva.kMeglehetõsenkmagasraka�asztottá�,kúgyhogy
Pavli�k�énytelenkvoltkszé�rekállni,khakelka�artakérni.kFel
iskmászottkakszé�re,késkanél�ül,khogyklea�asztottakvolna
akmézest,kleharaptakazkegyi�kcsücs�ét,kdekazonnalk�ikis
�öpte.kNagyonkrosszkvoltkezkakmézes�alácskis.
Dekmégisknehézkvoltkmegbé�élnikazzalkakgondolattal,
hogykazkösszesktöbbikmézes�alácskiskmindkilyenkvaca�.
Némiktöprengéskutánkelhatározta,khogykvégig�óstolja
azkösszeskmézes�alácsot,ka�árhánykfüggkiskakfán.kAzon-
nalkhozzákisk�ezdettkakmun�ához.kNyelvétklógatva,kli-
hegvekéskszipogvakcipeltekaknehézkszé�etkak�arácsonyfa
�örül,kfölmászottkrá,késklel�iismeretesenkbeleharapott
mindenkegyeskmézes�alácsba,kdekmiutánkmeggyõzõdött
róla,khogykazksemk�ülönbkaktöbbinél,klemászottkakszé�-
rõl,késktovábbcipelte.
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Aránylagkrövidkidõkalattkvégig�óstoltakakmézes�alá-
cso�at,k�ettõk�ivételével.kEzkak�ettõkakfaktetejében,kegé-
szenkakmennyezetkalattklógott,kahováklehetetlenkvoltkel-
érni.kPavli�kmégkso�áigkálldogáltkelgondol�ozvakakfa
alatt.kAk�étkmézes�alácskelérhetetlen,késképpenkezért
�ívánatoskszépségekroppantkcsábította.
Biztoskvoltkabban,khogykezkak�étkmézes�alácskmár
nemko�oznakcsalódást.kMár-márkarrakgondolt,khogykaz
asztalrakra�jakakszé�et,késkúgykpróbál�ozi�kmegk..k.
Dekebbenkakpillanatbankegykünnepikruhakfrissksuho-
gásakhallatszott,késkaknéni,kragyogókmosollyalkarcán,kbe-
�andi�áltkazkebédlõbe.
-kkÁ-á,kazkünnepeltkminden�inélk�orábbank�eltkfel!
Mitkcsinálszktekitt?
-kkSétálo�kak�arácsonyfak�örülk-kválaszoltkszerényen
Pavli�,késkakjólkneveltk�isgyere�kbiza�odó,kõszintekszemét
aknénirekemelte.
-kkÖ,ktekdrágak�iskaranyhalacs�ám!kkSétálszkak�ará-
csonyfak�örül?kNos,kgratulálo�kakszületésnapodrak...
Éskaknénikölbek�apta,kmajdkösszevisszakcsó�oltakPav-
li�ot.



Ak�onyhábólkazkizgalomtólkéskaknagykzavartólkrá�vö-
röskarcúkDunyaksietettkbe,k�ezébenkegykgyönyörûkszép,
�é�k�ávésbögrétkszorongatott,kamelyrekaranyozottkbe-
tû��elkvoltkráírva:k"Pavli�".
ígyk�ezdõdöttkezkakvidámknap,kamelykarrakvoltkítélve,
hogykegészenkfurcsakéskváratlankmódonkfejezõdjé�kbe.
EstefelékPavli�hozkvendége�kjötte�k-k�isfiú�késk�is-
lányo�.kDekolyank�icsi�kvolta�,khogykPetyakméltóságán
alulina�ktartottaknemcsa�kazt,khogykjátsszé�,kdekmégkazt
is,khogykegyáltalánkszóbakelegyedjé�kvelü�.
Petyakvégtelenkbánatotkéskszomorúságotkérzettkszí-
vében.kCsa�kültkakhomályoskgyere�szobában,kazkabla�-
pár�ányon,késkegyrekakdíszes,kjégvirágoskabla�otkbá-
multa,kamelyenkakjégszirmo�k�özöttkátszûrõdöttkegy
utcaiklámpakaranyoskfénye.
RosszkelõérzetkgyötörtekPetyaklel�ét.
Azkebédlõbõlkbeszûrõdöttkakso�-so�kaprókgyertyakra-
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gyogásátólkmegvilágítottk�arácsonyfakfénye.kBehallat-
szottkakpianínóklágykhangja.kPapakjátszottkvalamikrégi
pol�át.kKeményk�ézelõikzörögte�kjáté�k�özben.kSzám-
talankgyerme�lábktopogottkide-odakakdíszesk�arácsonyfa
�örül.
-kkCsa�ktürelem,kktürelemk-kszólaltkmegkaknéni,kka�i
a��orkmentkelkmellette.k-kNekirigy�edj!kLeszkmégkün-
nepkaktekutcádbankis!
-kkAh,knéni,kmagakeztknemkérti!k-kválaszoltakpana-
szosánkPetya.k-kHagyjonkengemk...
Dekelér�ezettkazkaranydiókéskakmézes�alácskszétosz-
tásána�krégkvárt,künnepélyeskpillanata.kAkgyere�e�k�ö-
rülvetté�kak�arácsonyfát,késklábujjhegyrekállvaknyúj-
tóz�odta�kakragyogóksüteménye�kfelé.kAk�arácsonyfa
megingott,kcsilingelte�kakdísze�.
Dekhirtelenkfelhangzottkegykcsengõ,kijedtkhang:
-kkJaj,kkknézzéte�,kkkvala�ikkkbeleharapottkkkakkkmézes�alá-
csombak!
-kkJé,kazkenyémbekis!
-kkNe�emk�ettõkvan,kkéskmindkkak�ettõbekbeleharap-
ta�...
-kkEh!k-kmondtakvala�ik�iábrándultkhangon.k-kEze�
akmézes�alácso�knemkegészenkúja�.kMárkegyszerkmeg-
�óstoltakvala�i...
Aknénikfülektövéigkelpirult,kúgykálltkakmindenkoldalról
feléjeknyújtott,kmegrágottkmézes�alácso�k�özött.
VégrekPavli�onka�adtkmegkakszeme.
-kkEztktekcsináltad,krosszkfiú?
-kkÉn,knéni,kcsa�kegykicipici�étka�artamkmeg�óstolni
-kknézettkártatlanulkPavli�ktágraknyílt,kcsillogókszemé-
velkakharagosknénire.kkÉsknagyotksóhajtvakhozzátette:
-kkAztkgondoltam,khogykso��alkjobba�,kdekúgyklátszi�,
eze�kcsa�kakvendége�kszámárakvaló�.
-kkNemkkhallgatszkel,kktekcsir�efogó!kk-kk�iáltottkfelkka
néni,késkaktálalóhozksietett,kaholkszerencsérekmégkso�
nyalán�ságkmaradt.kkMinden�itkgyorsank�ielégített,kkés
ak�észülõkbotránykazonnalkelcsendesedett.
Nemkso��alkezutánkazkálmosk�iskvendége�etkhazavit-
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té�.kAzkünnepkvégetkért.kPavli�khozzá�ezdett,khogykrend-
bekszedjek�incsestárát.
Akgyere�szobakajtajábanke��orkmegjelentkDunya,kés



tito�zatoskmozdulattalkmagáhozkintettekPetyát.
-kkÜrfi,kaklépcsõházbankvárjakazkakbolondoskGavri�
-ksuttogta,kmialattklopvak�örülnézett.
Petyak�irohantkak�onyhába.
Gavri�kakmellé�lépcsõkmagaskabla�pár�ányánkült,ka
befagyott,kjégvirágoskabla�na�kdõlve.kAprókszemekhara-
gosankcsillogott.kGavri�knehezenkvettklélegzetet.
Petyakazkelsõkpillanatbankaztkgondolta,khogykGavri�
azkadósságáértkjött.kMár-márk�inyitottakakszáját,khogy
elmondjakaztkakszerencsétlenséget,kamelyknagyapja
egyenruhájána�kakgombjaivalktörtént,késk�észültkbecsü-
letszavátkadni,khogykleg�ésõbbk�ét-háromknapkmúlva
mindentk�ifizet.
DekGavri�kráksekhederített,kvattásk�abátjakbélésé-
bõlknégykjólkismertkzacs�ótkhúzottk�i,késkPetyak�ezébe
nyomta.
-kkDugdkeztkel,késk�vitte�kvagyun�k-kmondtakhal�an,
dek�eményen.k-kEzkazkegészkmaradé�kJoszifkKarlovics-
tól,knyugodjé�kbé�ében.
Skekszava��alkGavri�kõszinténk�eresztetkvetett.
-kkDugdkel,késkvigyázzkrá,kamígkszü�ségkleszkrá.
-kkEldugomk-kválaszoltksuttogvakPetya.
Gavri�kso�áigkhallgatott.kVégülkmegtöröltekorrátk�eze
fejével,késklemászottkazkabla�pár�ányról.
-kkNo,kPetyak...kHátkszervusz!
-kkHátkazo�ka��orkmegmene�ülte�?
-kkIgen.kkAktetõnk�eresztül.kkMostkmindenüttk�eresi�
õ�et.
Gavri�kelgondol�ozott,khogyknemkmondott-ektöbbet,
mintkamennyitkszabad,kdekazutánkbizalmasankPetyakfü-
léhezkhajoltkéskbelesúgta:
-kkAj,kmennyikembertkösszefogdosta�!kDekõ�etknem
fogjá�kmeg.kEztkénkmondomkne�ed.kAk�ata�ombá�ban
jólkkelbújta�.kkAzkkösszeskkemberein�kkmindkkottkkvanna�.
Tavasszalkkkmajdkkkújra�ezdi�.kkkDekkkTyerentyijkkkfeleségét
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a,�étk�isgyere��el,kZsenyics�ávalkmegkMotyávalkegyütt
akházigazdak�itettekakla�ásból.kígykvankazk...
Gavri�kgondterheskarccalksimogattakakhomlo�át.
-kkNemktudom,khogykmitkcsinálja�kmostkvelü�.kMajd
át�öltözün�kkkmindnyájankkkakkkKözei-Malombólkkknagyapó
�unyhójába.kNagyapókmárknemktudkdolgozni.kAztkhi-
szem,khamarosankmeghal.kTekPetya,kazértkgyerekelkegy-
szerkhozzán�.kCsa�kvárjkmégkegyk�eveset.kÉskfõlegka
zacs�ó�atkjólkdugdkel.kMindenkrendbenklesz.k"Neksírj,
Maruszja,kenyémkleszel!..."kSzervusz!
Gavri�kerõteljesenkmegráztakPetyak�ezét,késkelszaladt,
hangosank�opogvakaklépcsõnklyu�as,ksza�adtkba�ancsá-
val.
Petyakvisszatértkakgyere�szobába,késktás�ájába,k�öny-
veikalákrejtettekaknégyk�iskzacs�ót.
Deke��orkváratlanul,knagykzajjalk�itárultkazkajtó,kés
apjaklépettkbekakszobábaksietve,k�ezébenktartvakaktön�re-
tettkrégikdíszruhát.
-kkMitkjelentsenkez?k-k�érdeztekolyankhal�khangon,
hogykPetyakmajdkelájultkijedtében.
-kkIstenkbizonyk...k-kmorogtakPetya,kdekannyikereje
semkmaradt,khogyk�eresztetktudjonkvetni.
-kkMitkjelentkez?!k-k�iáltottkmostkmárkapjakhangosan,
éskdühébenkegészenkelvörösödött.



Éskugyancsa�kebbenkakpillanatban,kminthakapjakdühös
hangjárakválaszolna,kazkebédlõbõlkfelhangzottkPavli�
szívszaggatókbõgése.
Ak�isfiúkakrémülettõlkremegõklába��al,kbotladozva
futottkbekakgyere�szobába,késkátöleltekapjaktérdét.kNégy-
szögletesk�iskszájátkúgyk�itátotta,khogykegészenkjólklát-
szottkaktor�a.kHegyes,kpirosk�isknyelvecs�éjekremegett.
Könnyeikmegállásknél�ülkcsurogta�.kKezébenkszoron-
gattakakfelnyitottkperselyt,kamikpénzkhelyettkmindenféle
zörgõkvaca��alkvoltktele.
-kkPk...kpak.k.k.kpk..k.kpa!...k-kzo�ogtakPavli�.kk-kPe-
tyak...k�i...krak...kbolt!
-kkBecsületszavamra...k-k�ezdtekPetya,kdekapjakmár
erõsenkfogtakmindkak�étkvállát.
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-kkHaszontalankfiú,kcsir�efogók-k�iáltottak-,kmindent
tudo�!kkkTekkkszerencsejáté�otkkkszo�tálkkkjátszani!kkkHazug
fráter!
DühösenkmegráztakPetyát,kminthakaklel�étka�arná
�irázni.kÁll�apcsakremegett,késkazkorrárólklecsúszottkcsíp-
tetõkvadulktáncoltkakhosszúkfe�etekselyemzsinóron.
-kkAzonnalkaddkidekazo�atka...khogykiskhívjáto�kti...
azo�atkakgombo�at!.k..
-kkFüleskgombo�kk-kksuttogtakkPetyakferdekkmosollyal,
abbankremény�edve,kkhogykkegykktréfávalkksi�erülkkmajd
helyrebillentenikazkegészktragédiát.
Dekami�orkapjakeztkakszótkmeghallotta,kmégkjobban
felforrt.
-kkFüleskkkgombo�?kkkNagyonkkkhelyesk.k.k.kkkHolkkkvanna�?
Azonnalkaddkidekõ�et!kHolkvanna�keze�kazkutcaikszeme-
te�?kkHolkkvanna�kkeze�kkakkbaciluso�?kkkAkktûzbekkvelü�!
Ak�ályhába!kHogyknyomaksekmaradjon!.k.k.
Gyorsank�örülnézettkakszobában,késkaktás�áhozklépett.
Petyaksírvakszaladtkutánakak�onyhába,kvégigkazkelõszo-
bán,kahovákapjakhosszú,kidegesklépte��el,kgyorsankés
undorodvakcipeltekakzacs�ó�at,kmintkvalamikdöglöttkmacs-
�á�at.
-kkPapa!kPapa!k-kragadtakmegkPetyakapjak�önyö�ét:
-Papa!
Apjakharagosankellö�tekPetyát,kmajdknagykzajjalkfélre-
rántottkegyknagyklábost,késkmi�özbenkakfüstkésk�orom
beleptek�ézelõit,kaklyu�onk�eresztülkmindkaknégykzacs�ót
bedobtakaktûzbe.
Petyak�õvékmeredtkakrémülettõl.
-kkMene�üljete�!kkk-kk�iáltottakkszinteknemkkiskkakksaját
hangján.
Dekebbenkakpillanatbankaktûzhelybenkdurranáskhal-
latszott.kAzkelsõkhangotktöbbk�isebb-nagyobbkrobbanás-
szerûkzajk�övette.
Aktûzhelykajtajánkélén�kszínûklángkcsapottk�i.kAktészta
�irepültkaklábosból,késkakmennyezetrekragadt.kAkvégig-
repedtktûzhelybõlk�esernyéskfüstktódultk�i,késkegykszem-
pillantáskalattkbetöltöttekazkegészk�onyhát.
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Ami�orkaktûzhelyetkleöntötté�kvízzel,késk�i�apartá�
belõlekakhamut,knagykhalomkösszeégettktöltényhüvelyt
találta�kbenne.
DekPetyakebbõlkmárksemmireksemkemlé�ezett.kEsz-



méletlenkvolt.kBefe�tetté�kágyába.kForróktestekvaló-
sággalkégett.kHõmérõtkdugta�kakhónakalá:k39,7kfo�
lázakvolt.
42.kAkSZALONKAkTÉR
Alighogykvégetkértkakvörheny,k�ezdõdöttkaktüdõgyulla-
dás.kPetyakazkegészkteletkátbeteges�edte.kCsa�kfarsang
utánk�ezdettkjár�álnikakszobában.
Közeledettkaktavasz.kElõbbkak�oraiktavasz,kazkegész
�oraiktavaszelõ.kAzkidõjáráskilyen�orkmárknemktélies,
dekmégktávolrólksemkegészenktavaszias.
Márkrégenkelolvadtkazkezenkakvidé�enkrövidkideig
tartókhó.kEztkbizonykazkidénknemkélvezhettekPetya.kSzá-
raz,kszür�ekodesszaikmárciuskvolt.
Petyakgyöngeklábánkide-odakcsoszogottkakszobában.
Ami�orkfel�eltkazkágyból,kakszobá�kegyszerreknagyon
�icsi�késkalacsonya�klette�.kAkhomályoskelõszobában
lábujjkhegyrekálltkaktü�örkelõtt,késkszána�ozvaknézegette
megnyúlt,ksápadtkarcát,kszintekfelismerhetetlenülkbe-
esett,kijedtenkcsodál�ozókszemét,kamelykalattkfe�etek�a-
ri�akhúzódott.
Azküreskszobá�tólkszintekszédültkakfeje.kAkfaliórakin-
gájána�ksza�adatlan,khangosk�etyégésekijesztgette.kOda-
lépettkazkabla�hoz.kAlaposankszemügyrekvettekakszür�e,
szárazk�ocsiutat,kakSzalon�aktérkszi��adtkföldjét,kazkalig
észrevehetõ,kvizenyõsk�é�kfolto��alktar�ított,kszür�ekég-
boltot.kÁk�onyhakabla�ábólkmárkaktérenkállókorgonabo�-
ro�k�é�eslilakbimbóiklátszotta�.
Petyaktudta,khogykhakfogávalkletépikakbimbó�k�eser-
nyésk�ülsõkrétegét,kazkalattkcsodálatosankzöldkmagocs�a
rejtõzi�.
Lassankéskgyászosankcsengettkaklevegõbenkaknagyböjti
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harangszókmélykbasszusa,künnepi,káhítatoskhangulatot
csöpögtetettkazkembere�kszívébe.
Ebbenkazkunalmaskvilágbankmárkmégiskmegkvolta�
alapozvakaktavaszkhatalmaskerõi,késkvártá�,khogy
üssönkazkõkóráju�kis.kEzkmindenbenkéskmindenütt
érezhetõkvolt.kDek�ülönösenkerõsenkérzõdöttkakjácint-
hagymá�ban.
Akla�ásbankaktavaszkelkvoltkrejtvekegykhomályosk�am-
rába.kOttkmindenféleköregkholmi�,kegérszagúkládá�kés
zsá�o�k�özött,kakfalkmellett,kakföldönknéhánykaprókvirág-
cserepetkõrzöttkaknéni.kPetyakjólktudta,khogykeze�ne�ka
hollandkvirághagymá�na�kfélhomályrakvankszü�ségü�.
Ak�amraksötétjébenkmentkvégbekakvirághagymá�ktito�-
zatoskfejlõdése.
Akvirághagymá�kselymes,kfelsõkrétegekfölrepedt,kés
�ibújtkbelõlekakvirágkhalovány,kdekerõskszára.kÉskPetya
aztkisknagyonkjólktudta,khogyképpenkhúsvétrakcsodálatos-
�éppenkmegjelenne�kakrövid,kvastagkvirágszára�onka
rózsaszínû,kfehérkésklilakjácinto�kbodroskfürtjei.
Ekgondolato�k�özbenkPetyakgyerme�szívekegyreksaj-
gott,késkszomor�odottkebbenkak�oraktavaszi,küres,kszür�e
világban.
Aknapo�kmúlta�,késknemktudta,kmivelktöltsekelkakhi-
hetetlenülkhosszúraknyúltkórá�atkazkebédkéskakvacsora
�özött.kÓ,kmilyenkvégtelene�kaknapéjkegyenlõségkidõsza-
�ána�keze�kazkórái!kHosszabba�,kmintkazo�kazkutcá�,
melye�kakKözei-Malomkfelékvezetne�,késkamelye�ne�
sekvégü�,ksekhosszu�k.k..



Petyána�kmárkszabadkvoltkakházk�örülksétálni.kLassan
jár�áltkfelkéskalákakszárazkjárdán,khunyorgatvakazkállo-
máskmögöttklassanklenyugvóknapkbágyadtánkvisszave-
rõdõkfényétõl.
Egykévvelkezelõttkmégkazkállomástktartottakakváros
végéne�.kMögöttekmárkazk"ismeretlen"k�ezdõdött.kMost
azonbankmárkjólktudta,khogykazkállomáskmögöttktovább
folytatódi�kakváros,késkodébbkak�ülvároskhosszú,kporos
utcáikhúzódna�.kEgészkvilágosankmagakeléktudtak�ép-
zelnikeze�etkaknyugatkfelékvezetõkhosszúkutcá�at.
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Ottkakmesszeségbenkmégkaklenyugvóknapkvörösk�o-
rongjaklátható,kbárk�iszórtakmárkmindenksugarát,kde
mégiskva�ító,kéleskfénnyelksütkazkemberkszemébe;kaz
unalmas,kcseréptetejûktéglaháza�k�özeitkegészenkbetölti
aklenyugvóknapkfénye.
Kétkhéttelkhúsvétkelõttkteher�ocsi�onkhatalmaskfa-
törzse�etkhozta�kakSzalon�aktérre.kMegjelente�kazkasz-
taloso�,k�ubi�oso�,képítõmun�áso�.kAktérenkminden
iránybankzsinórralkvonala�atkhúzta�.kAkmun�avezetõ�
sárga,kösszehajthatókmércé��elkakzsebü�benkjár�álta�
felkéskalá,kfelmérté�kazkegészkteret.kAkhúsvétikbúcsúkvá-
sáros-késkmutatványosbódéitképítetté�.
Petyána�knagykgyönyörûségérekszolgált,khogykott
mász�álhatottkakSzalon�aktéren,kaknagykszöge��elkmeg-
ra�ottkládá�,kbaltá�,kfûrésze�,kgerendá�,kdesz�á�,kfor-
gácshalmo�k�özött,késktalálgathatta,khogykhol,kmitkfog-
na�képíteni.kMindenkegyeskújonnankbeásottkoszlop,kmin-
denkújabbkáro�,kmindenkfelmértkéskbeosztottkfölddarab
izgattakfantáziáját.
Élén�,kjátszadozókfantáziájaklefestettekakbúcsúkmese-
beli,kcsodá��alkésktit�o��alkteltkszépségeit,kmi�özben
eddigiktapasztalatakaztkerõsítgette,khogykmindenkpon-
tosankolyanklesz,kmintkakmúltkévbenkvolt.kNemkjobb,kés
nemkrosszabb.kDekfantáziájakperszeknemktudottkezzel
megbé�élni,kvalamikújatk�övetelt,kamilyenkmégksoha-
semkvolt.kPetyakelsomfordáltkakmun�áso�hoz,kottklá-
batlan�odottk�örülöttü�,késkúgykigye�ezettkvalamitkmeg-
tudnik:
-kkNemktudja,k�érem,khogykmikleszkitt?
-kkTudjakaztkminden�i.kBódé.
-kkTudom,khogykbódé,kdekmilyen?
-kkTudjakaztkminden�i.kFabódé.
Petyakúgyktett,kminthakeztknagyonkmulatságos-
na�ktalálná,késkjótknevetettkaktréfán,khogykbehízelegje
magát.
-kkAztkénkisktudom,kfabódé.kJókvicc!kDekmikleszkebben
akfabódéban?kCir�usz?
-kkCir�usz.
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-kkMárkhogyklennekcir�usz,kami�orkakcir�uszk�ere�,
ezkpedigknemk�ere�?
-kkHátka��orknemkcir�usz.
-kkTalánkpanopti�um?
-kkAz.
-kkIlyenk�icsi?
-kkPiátka��orknemkpanopti�um,
-kkDek�omolyan,kmiklesz?
-kkKlozett.
AzkilletlenkszókhallatárakPetyakelpirult,kdekmégkhan-



gosabbanknevetett,k�észkvoltkmindenkmegaláztatásra,kcsa�
hogykvalamitkmegtudjon.
-kkHahaha!kDek�omolyankmondjakmeg:kmikleszkitt?
-kkEredjkinnen,k�isfiú,kezknemkne�edkvalókhely.kEl-
�éselkazkis�olából.
-kkMégknemkjáro�kakgimnáziumba.kVörhenyemkvolt,
azutánkmegktüdõgyulladásk..k.
-kkA��orkmegkeredj,késkfe�üdjkazkágyba,kneklézengj
itt.kNekzavardkazkemberkfejét!
Petyakszomorúankmosolyogvaktovábbment,kegyreka
megoldatlank�érdése�enktöprengve.
Pedigkminden�iknagyonkjólktudta:kamígkakfaváza�ra
�iknemkfeszíti�kakponyvá�at,késknemka�asztjá�kfelka
�épe�etkmegkakfelirato�at,kaddigksemmitksemklehetkmeg-
tudni.kEzképpenkolyanklehetetlenkfeladat,kmintkahogy
nemklehetkelõrek�italálni,kmilyenkszínûkjácintkfogk�i-
nyílnikhúsvétkelsõknapjárakaksápadtkbimbó�ból.
Azkünnepkelõttikszombatonkroppantktito�zatos,kzöld
ládá�atkhozta�,k"töré�eny"kfelirattal.kDekOdesszában
egyetlenkfiúksemkvolt,ka�iktudtakvolna,khogykmikvankeze�-
benkakládá�ban.
Találgatniklehetettkcsupán,khogykviaszfigurá�,kbûvé-
sze�kvarázsasztal�áikvagyksimaktestû,knagykóriás�ígyó�k-
szomorúkszeme��elkésk�étágúknyelvvelk-krejtõzne�-e
akládá�ban.
Közismertkpéldául,khogykazkegyi�kilyenkládábankegy
sellõkvan,knõiktesttel,kdeklába�khelyettkpi��elyeskhal-
faro��al.kDekhogyankélkottkezkaksellõkvízknél�ül?kVagy
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talánkakládábakegykfürdõ�ádkiskbelekvankcsomagolva?
Esetlegkaksellõkvizeskhínárbakvankcsomagolva?kMindeze�-
rõlkperszekcsa�ktalálgatniklehetett.
Petyakrettenetesktürelmetlenséggelkvártakakbúcsúk�ez-
detét.kNéhakegészenkne�i�eseredett,kmertkaztkhitte,khogy
mégksemmiksincsk�észen,khogykmindenkelveszett,ksõtkaz
isklehet,khogykebbenkazkévbenkelmaradkakbúcsú.
Dektermészetesenkmindenkizgalomkhiábavalóna�kbi-
zonyult.kAzkünnepkelsõknapjárakmindenkel�észült:kak�é-
pe�etkfela�asztottá�,kakzászló�atk�itûzté�,kakzászlóruda-
�atkszépkfehérrekfestetté�,késkazkegészkteretkbõségesen
fellocsoltá�.kMégkelõzõkestekhosszú�ás,kzöldkhordó��al
jártá�kbekakbúcsúkegészkterületét,késkakcsillogókvízsugara�-
�alkfe�etére,ksárosrakáztattá�kakszárazkföldet.
Egyszóvalkhúsvétkvasárnapjakelér�ezettkteljeskpompá-
jában,kpontosankazonkaknapon,kahogykak�alendáriumban
elõkvoltkírva.
Fárasztóankzúgta�kakharango�,kak�önnyûkfelhõfoszlá-
nyo�k�özöttkfrissenkcsillogottkaknapfény.kAknénikfehér
csip�eruhábankson�átkszeletelt,klefejtvekrólakakbõrt,
amelykolyankvolt,kmintkegykpisztolytás�a.
Akrózsaszínûk�repp-papírbakcsavartkvirágcserepe�ben
�inyílta�kakfürtöskjácinto�.kFojtó,kédeskillatu�kolyankerõ-
senkáradt,kminthakazkünnepikasztaltkberagyogóknapsuga-
ra�kiskillatosa�klennéne�.
Akhúsvétik�alácsonkcu�orbárány�á�kállta�.kEgykrózsa-
színûkKrisztus-�épkdrótonkmozgott.kEgykhalomkzöldksa-
látak�örülktar�abar�akhímestojáso�kheverte�,kmelye-
�etkvajjalkdörzsölte�ktü�örfényesre,késkdomborúkfe-
lületü�önkmegcsillantkakfrissenkmosottkabla�o�kvissz-
fénye.



DekhúsvétkelsõknapjakPetyána�k�ülönösenk�ibírha-
tatlanulkhosszúkéskunalmaskvolt.kFõlegkazért,kmertkhús-
vétkelsõknapjánk�ivételknél�ülktiloskvoltkmindenkszóra-
�ozás.kEztkaknapotkakrendõrségkistenne�kszentelte.kDe
másnapkdéliktizen�étkórátólk�ezdvekazkembere�k-kakrend-
õrfõnö�kengedélyévelk-kvigadnik�ezdte�.
Pontosankdéliktizen�étkóra�orkfelhangzottkakszolgá-
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latoskrendõrõrszemksípjele,késkakSzalon�aktérk�özepén
aklegmagasabbkzászlórúdrakfelhúztá�kakháromszínû
zászlót.
Éskazonnalkmeg�ezdõdöttkvalami,kamitktalánkszava�-
�alknemkisklehetkelmondani.kMegperdülte�kakdobo�,kre-
csegte�kakréztrombitá�,késkahányk�atonazene�arkvolt,kaz
mindkegyszerrekzendítettkrá.kMegszólalta�kak�örhintá�
�özepénkakver�li�.kFelharsanta�kakbohóco�késkbûvésze�
hívók�iáltásai.kEze�kfülsi�etítõkhangonkcsalogattá�ka
�özönségetkakfrissenkfestettkmutatványosbódé�ba.kMeg-
lendültkazkóriás�eré�,k�örbeforogta�kak�iskhintócs�á�
éskhintalova�.
Akszédítõenk�é�,kbárányfelhõskégkfeléklendülte�kakha-
jóhintá�kcsóna�ocs�ái.kMindenfelék�itartóankéskszünte-
lenülkráztá�kazkaprókrézcsöngettyû�et.
Egyklimonádéáruskhatalmas,kfényesküveg�orsótkegyen-
súlyozottkakfejekbúbján,kjeges,kszíneskvízzelktelve.kAkvíz-
benknéhánykszeletkcitrom,kjégdarabo�késkaranyszínûknap-
sugárkfürdött.
Egykragyásk�épûkPortkArthur-ik�atonakcsizmáitkle-
rúgva,kmárkmászottkiskfölfelékakszappannalkbe�entkrú-
don.kNagyktömegkvettek�örül,késkakrúdktetején,kszintekel-
érhetetlenkmagasságbanklógottkakjutalom:kegykborotva
éskegykpamacs.
Azkeztk�övetõkhétenkmindennap,kdéltõlk�ésõkestig,
zajlottkazkéletkakSzalon�aktéren,késkmegtöltöttekBacsejé�
la�ásátkakszóra�oznikvágyók�örnyé�belikembere�khan-
gosklármájával.
PetyakegészknapjátkakSzalon�aktérenktöltötte.kMaga
semktudta,khogykmiért,kdekbizonyoskvoltkbenne,khogykitt
talál�oznikfogkGavri��al.kGya�ranklátottkaktömegben
lilás�é�krövidnadrágotkéskaranygombo��alkdíszítettkmat-
rózsap�áskfiú�atk-kígykvoltköltözvekGavri�ktavalykhúsvét-
�ork-,kilyen�orkmindigkutánu�kszaladt,kszétlö�dösvekaz
embere�et,kdekmindigkhiába.
Azkegyszerûkembere�kmulatságakvoltkez.kSo�kférfi
�ezébenképpenkolyankvé�onykvaspálcakvolt,kmint
Tyerentyijne�,kkkéskkkso�kk�islánykkkhordottkkkolyankkkfülbe-
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valót,kmintkMotya,kmindezkakKözei-Malomrakemlé-
�eztette.
Elér�ezettkakbúcsúkutolsóknapja.kAkzene�arkutoljára
játszottakelkakHonvágykindulót.kAkzászlótkleeresztetté�.
Ûjrakfelkvisította�kakrendõrsípo�.kAkbúcsúna�kvégekvolt
egészenkak�övet�ezõkhúsvétig.
Akszomorúknapnyugtakso�áigkvertekvisszaklángvörös
fényétkakdíszes,kdekfurcsánkelcsöndesültkmutatványos-
bódé�kfölött,kmegvilágítvakakmozdulatlankóriás�ere�et,
akhajóhintá�atkéskazküreskzászlóruda�at.
Csa�knéha-néhakhallatszottkazkünnepkutánik�ibírha-
tatlan,kszomorúkcsöndbenkakcir�uszkfelõlkazkorosz-
lánkijesztõkordításakvagykakhiénak�ellemetlen,knevetõ



hangja.
Korakreggelkmegér�ezte�kakteher�ocsi�,késk�étknap
múlvakakbúcsúna�kmárknyomaksemkmaradt.kAkSzalon�a
térkismétkunalmas,kegyhangú,kfe�etektérklett,kaholknap
mintknap,kreggeltõlkestigkmesszekhallatszottkazkaltiszte�
éne�lõkhangja,kamintkakgya�orlatozók�atoná�na�kvezé-
nyelté�:
-kkJobbra-át!kEgy-�ettõ!
-kkBalra-át!kEgy-�ettõ!
-kkHátra-arc!kEgy-�ettõ!
Aknapo�kpedigkmindkhosszabba�,kmindkunalmasabba�
lette�.kEgykszépknaponkvégülkiskPetyakmegindultkakten-
gerpartkfelé,khogykmeglátogassakGavri�ot.
43.kkAkVITORLA
Nagyapókhaldo�lóit.
Gavri�,kMotya,kMotyakmamájakéskPetya,ka�ikmost
majdnemkmindenkidejétkaktengerpartonktöltötte,kmind
tudtá�,khogyknagyapókhamarosankmeghal.
Nagyapókmagakisktudtakezt.
Reggeltõlkestigkazkócs�akvaságyonkfe�üdt.kAzkágyát
�ivitte�kak�unyhóbólkakfrissklevegõre,kakmelegkáprilisi
napra.
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Ami�orkPetyakelõszörklépettknagyapóhoz,khogyk�ö-
szönktse,kszintekzavarbakjöttkazköregktiszta,káttetszõkarcá-
tól,kamelykúgykfénylettkakvöröskpárnahuzaton,kmintkaz
üveg.
Akmeglehetõsenkhosszúkfehérksza�áilalkbenõtt,knyu-
godtkvilágoskarckmegleptekPetyátkszépségévelkésk�o-
molyságával.kAklegcsodálatosabbkésklegmegdöbbentõbb
azonbankazkvolt,khogykenne�kazkarcna�knemkvoltk�ora,
azkidõkhatáraink�ívülkvolt.
-kkJókreggelt,knagyapó!k-k�öszöntöttekPetya.
Azköregkfeléjekfordítottakverteién,kliláskszemét,kso�áig
néztekakgimnazistát,kdekúgyklátszi�,knemkismertekmeg.
-kkÉnkvagyo�kaz...kPetyak...kAkKötélkutcából,kakSza-
lon�aktérksar�ánkla�un�.
Nagyapókmerevkarccalknézettkaktávolba.
-kkNagyapókakmúltkévbenkegyknehezé�etköntöttkne�i
ólombólk-kemlé�eztettekGavri�.k-kNemkemlé�szi�?
Egykrégikemlé�kárnyé�a,kmintk�önnyûkfelhõ,kvonult
végigkazköregkarcán.kVilágosan,kértelmesenkelmosolyo-
dott,k�imutattakfogatlankínyét,késkhal�an,k�ülönösebb
erõfeszítésknél�ülkmegszólalt:
-kkNehezé�et.kIgen.kCsináltam.kÓlomból.k-kÉsk�edve-
senknézettkPetyára,kazkaj�akmegmozdult.k-kJólkvan.kMeg-
nõttél.kEredjkcsa�,kfiacs�ám,keredj.kJátsszálkakpartonka
�avicso��al.kCsa�kjátsszál.kArrakvigyázzkcsa�,khogyka
vízbeknekessél!
Lehet,khogykPetyátkmégkmindigkegészenk�iskgyere�ne�
�épzelte,kolyasféléne�,kmintkuno�ája,kZsenya,ka�ikott
csúsz�áltkmellettekakföldön,kaksárgakgyerme�láncfû-virá-
go�k�özött.kAzköregkidõn�éntkfölemeltekakfejét,kgyönyör-
�ödveknézegettekgazdaságát.
Tyerentyijkcsaládjána�kide�öltözésekutánkak�unyhó
ésk�örnyé�ekhamarosankmegváltozott.kMinthakelhozta�
volnakmagu��alkegykdarab�átkakKözei-Malomból.
Tyerentyijkfeleségekhúsvétrak�itapasztottakak�unyhó
agyagoskföldjét,k�imeszeltekbelülrõlkésk�ívülrõlkis.kA
megfiatalodottk�unyhóktisztárakmosottkabla�aikvidáman



ragyogta�kaknapfényben.
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Ak�isk�ertecs�ébenkvirágpalántá�kzöldellte�,kbimbó�-
�alktelve,késkakvirágo�k�özöttküldögélte�kMotyakbabái,
mintknagyvilágikhölgye�,ka�i�knyaralnikjötte�kide.
Kifeszítettk�ötele�enkszíneskfehérnemûkszáradt.kAkfiú-
sánkrövidkhajúkMotyaköntöztekak�ertet.kMind�étk�ezével
hasáhozkszorítvaktartottakaknagyköntözõ�annát.kHosszú
láncrak�ötve,ksavanyúankvigyorogvakszaladgáltkfelkés
alákak�utya:kRugy�o.kAk�onyha�ertkszélénkegykvályog-
bólk�észültk�emencekfüstölgött,kmelybek�éménykhelyett
egykfené�knél�ülikfaze�atktapasztotta�.kJókszagúkfõtt
�ásakillatakáradtkonnan.
Motyakmamájakfeltûzöttkszo�nyávalkálltkakte�nõkmel-
lett.kKörülöttekszappanbuboré�o�kröp�ödte�kaklevegõ-
ben.
Mégknagyapóna�kiskúgyktûntknéha,khogykazkidõkmeg-
állt,késkhogykõkismétknegyvenéves,kboldogultknagyanyó
éppenkmostkmeszeltek�ikak�unyhót,kakgyerme�láncfû-
virágo�k�özöttkak�iskTyerentyijkmász�ál,kaktetõhözktá-
masztvakpedigkottkállkazkárboc,krácsavarvakakvadonatúj,
mostkvásároltkvitorla.
Nagyapókmostkmindjártkvállárakveszikazkárbocot,khóna
alákszorítjakazkevezõt,kak�ormánylapátot,késkindulkakten-
gerpartra,khogykfelszereljekakbár�át.
Dekakrégikemlé�e�khamarkszertefoszlotta�.kAzköregne�
mostkakgazdaságkgondjaikjutotta�keszébe.kNagyknehezen
�önyö�érektámasz�odott,késkodahívtakGavri�ot.
-kkMikaz,knagyapó?
Azköregkegykideigknémánkmozgattakaj�ait,kamígkössze-
szedtekerejét.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�
-kkNemksodortakelkakbár�átkakvíz?k-k�érdeztekvégre,kés
szomorúankhúztakfelkakszemöldö�ét.
-kkNem,knagyapó,kdehogyksodorta.kFe�üdjönkcsa�kle
nyugodtan.
-kkBek�ellk�átrányozni.k..
-kkBe�átrányozom,knagyapó,knekféljen.kFe�üdjönkle!
Nagyapókengedelmesenkvisszafe�üdt,kdekegykperccel
�ésõbbkMotyátkintettekoda.
-kkMitkcsinálszkott,k�islányom?
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-kkMegöntözömkak�rumplit.
-kkO�osk�islánykvagy.kÖntözd!kNeksajnáldkakvizet!kKi-
gyomlálodkakgazt?
-kkKigyomlálom,knagyapó.
-kkMertkazutánkazkegészk�ertetkbenövi.kNokeredj,k�is-
lányom,kpihenjkegyk�icsit,kjátsszálkakbabáiddal.
Nagyapókerõl�ödvekismétkvisszafe�üdt.
E��orkmegkRugy�ok�ezdettkelkugatni,késkazköregkhara-
gosankfordítottakarrakszemét.kAztkhittekszegény,khogykna-
gyonkharagosank�iabálkakfic�ándozók�utyára:k"Csitt,
Rugy�o,kcsöndesen!kTa�arodjkakhelyedre!"
Akvalóságbankpedigkaligkhallhatóanksuttogta:
-kkCssk...kCssk.k..
Azköregkazonbanktöbbnyirekmozdulatlanulknézettka
távolba.kOttkmessze,k�étktengerpartikdombocs�ak�özött
aktengerne�kegykháromszögletûkdarab�ájak�é�lett,krajta
számtalankvitorláskhalászbár�aklibegett.kAzo�atknéztekaz
öreg,késklassankbeszélgetettksajátkmagával:



-kkIgen,kezkigaz.kAkszélkszeretikakvitorlát.kVitorlával
egészenkmás,kmintkvitorlaknél�ül.kVitorlávalkodakmész,
ahováka�arsz.kHaka�arod,kDofinov�ába,khaka�arod,kLüst-
dorfba.kVitorlávalkelklehetkjutnikOcsa�ovba,kHerszonba,
sõtkmégkJevpatorijábakis.kVitorlaknél�ülkpedig,kevezõvel
-k�inevetne�kakhala�!kAkNagykForrásigknégykórakalatt
semklehetkeljutni.kÉskvisszafelékisknégykórakazkevezés.
Nem,khakhalászkvagy,ka��orklegyenkvitorládkis.kVitorla
nél�ülkolyan,kmintkegykkember,kka�ine�knincsenklel�e.
Igenk...
Nagyapókegészkidõkalattkfolytonosankakvitorlárólkálmo-
dozott.
Ezkazértkvolt,kmertkegyi�kéjjelkTyerentyijkegykpercre
benézettkhozzáju�,khogykcsaládjátkmeglátogassa.kAkgye-
re�e�ne�kajándé�otkhozott,kfeleségéne�kháromkrubelt
adottkbevásárláso�ra,késkaztkmondta,khogykaknapo�ban
igye�eznikfogkegykújkvitorlátkszerezni.
Ettõlk�ezdveknagyapóknemkunat�ozottktöbbé.
Azkújkvitorlárólkábrándozott,késkezkbetöltöttekminden
idejét.kOlyankvilágosan,kolyanktisztánkláttakeztkazkújkvi-
19kii7!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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torlát,kminthakazkmárkottklennekelõttek-k�ifeszítve,kdom-
borúankakfrisskszélben.
Akvitorlárólkszõttkgondolataik�imerítetté�,késkfárad-
tan,kféligkeszméletlenülkfe�üdtkazkágyon.kMárktudta,khol
van,késkmiktörténi�kvele.kTudata,kamelykelválasztottakõ't
mindattól,kamiknemksajátkmagakvolt,klassankszétolvadt.
Minthakfeloldódottkvolnakazkõtk�örülvevõkvilágban:kát-
változottkillattá,khanggá,kszínnék...
Le-fölk�örözve,kci�ázvakröpültkegyksárgaktestû,kbarna
szárnyú,kpöttyöskpillangó.kÉsknagyapókúgykérezte,khogy
õkazkakpillangó.kMajdkakpartrakhullámkfodrozódottk-kõ
voltkakvízkhal�kcsobbanása.kAj�árakapróksóskcsöppe�et
sodortkakszél.kÖkvoltkakszellõkéskaksóskvízcsöppkiskegyben.
Akvirágo�k�özöttkegyk�isgyerme�kültk-kõkvoltkezka
�isgyerme�,ksõtkõkvoltkazkakragyogóksárgakvirágkis,kamely
felékakgyerme�k�inyújtottakak�ezét.
Ökvoltkakvitorla,kaknapfény,kaktenger.k..kõkvoltkmin-
denk...
Deknemkvártakmegkakvitorlát...
Egykreggel,kami�orkPetyak�ijöttkaktengerpartra,knem
találtakak�unyhókmellettkazkÖreget.kAzonkakhelyen,kahol
nagyapókágyakszo�ottkállni,kmostkegykgyalupadfélétkál-
lította�kfel,késkegykidegen,kfe�eteknya�ábank�ijevik�e-
resztetkhordóktermetesköregemberkdesz�á�atkgyalult
rajta.
Akforgácsszalago�kösszegöngyölõdvekhullta�klekakgya-
lukalól.
OttkálltkMotyakis,ktérdigkérõ,kúj,kdeknemkszép,kmég
egyszerksemkmosottkper�álruhábankéskszû�kcipõben.
-kNagyapókmakreggelkmeghaltk-klépettkMotyakakfiú
mellé.k-kMegka�arodknézni?
Ak�islánykhidegk�ezévelkmegfogtakPetyak�ezét,késkbe-
vezettekak�unyhóba,kmi�özbenkigye�ezettkúgyklép�edni,
hogykújkcipõjeknekcsi�orogjon.
Nagyapóklezártkszemmelkésk�endõvelkfel�ötöttkállal
fe�üdtkmegszo�ottkrozogakágyán.kAkmellérektettkSzent
Nyki�olaj-�épenk�eresztbekra�ottknagyk�ezébenkegyksár-
gakgyertyakégett.kAktisztárakmosottkabla�üvegenk�eresz-
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tülkolyankfényes,kragyogóknapfénykáradtkbe,khogyka
gyertyaklángjakegyáltalánknemkisklátszott.kAkviaszgyer-
tyakmegolvadtkvégénkcsupánkakbélkfe�etéilett,kdek�örü-
löttekvibráltkaklevegõ,kebbõlk�iklehetettktalálni,khogyka
gyertyakég.
Harmadnapkeltemetté�knagyapót.
AktemetésknapjárakvirradókéjjelkeljöttkTyerentyij.
Mégksemmitksemktudottknagyapókhaláláról.kTyerentyij
óriási,ksúlyoskte�ercsetkcipeltkakvállán.kAkmegígértkvi-
torlakvolt.
Tyerentyijkaksaro�bakhajítottakakvitorlát,késkegykideig
némánkálltkakfestetlenkdesz�a�oporsóbankfe�võknagyapó
mellett.kAzutánkanél�ül,khogyk�eresztetkvetettkvolna,
erõsenkmegcsó�oltakazköregk�emény,kjéghidegkaj�át,kés
szóknél�ülk�imentkak�unyhóból.
Gavri�kel�ísértekbátyjátkakpartkmenténkakKiskFor-
rásig.kTyerentyijknéhánykutasítástkadottkaktemetésrekvo-
nat�ozóan,kamelyenkõktermészetesenknemkvehetettkrészt
-kazutánk�ezetkszorítottköccsével,késkeltûnt.
...kNégyknagykbajuszúkhalászkvittekaknagyapótkakvál-
lánkak�önnyû,knyitottk�oporsóban.
Elölkakrongyoskgúnyájúk�ántorkvittekaknagy,kgyalu-
latlankfa�eresztet.kMelletteklép�edettkaktisztárakmegmo-
sa�odott,ksimárakfésültkhajúkGavri�.kEgykfehérk�endõbe
csavarvakvittekakle�városkzab�ásávalkteltknagykcserép-
tálat.
Ak�oporsótkMotyakmamája,kak�icsikZsenyávalk�arján,
Motya,kPetyakésknéhánykünneplõkruhábaköltözöttkhalász
szomszédk�ísérte,kösszesenknyolcankvolta�.kDekminél
�özelebbkérte�kaktemetõhöz,kak�oporsókmögöttkmindktöbb
ésktöbbkemberkhaladt.
Azköregkhalászktemetéséne�kakhírek-ka�itkakrendõrsé-
genkféligkagyonverte�k-kérthetetlenkmódonkbejártakaz
egészktengerpartot,kLanzserontólkLüstdorfig.
Aktengerpartrakvezetõkmellé�utcá�bólkcsaládostul,
nagykcsoporto�bankjötte�kakKiskForrás-i,k�özépforrási,
valtuhi,kár�ádiai,karanypartikhalászo�,késkcsatla�ozta�
akmenethez.
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Nagyapók�oporsójakmögöttknémakcsöndbenkmárkegész
tömeg,kmintegykháromszázkemberklép�edett.
Ápriliskutolsóknapjakvolt.kEsõrekálltkazkidõ.kAkverebe�
szárnyai��alkcsap�odvakfürödte�kakmellé�utcá�klágy
porában.kAk�erte�kfölöttkszomorú-szür�énkgyászoltkaz
ég.kAk�erítése�kmögöttkakhomo�os,kszür�ekföldbõlkmost
�ülönösenkélesenkválta�k�ikazkegyszínû,kzöldkpalántá�,
éskvágya�ozvakágas�odta�kazkesõkután.
Azkudvaro�kmélyénkálmosank�u�oré�olta�kak�a�aso�.
Egyetlenknapsugárksemktörtekátkaksûrûkfelhõ�et.kAkle-
vegõkfojtókésknyomasztókvolt.
Márkaktemetõnélkjártkakmenet,kami�orkakhalászo�hoz
csatla�ozta�kakcsum�ai,kszahalincsi�i,kazkodessza-teher-
pályaudvari,kmoldavan�ai,k�özel-késktávol-malomikmun-
�áso�késkvasutaso�.kAktemetõk�apujábankállókrendõrõr-
szemkriadtkcsodál�ozássalkfigyeltekak�apunkbetóduló
óriásiktömeget.
Aktemetõne�kugyanúgy,kmintkakvárosna�,kmegvoltka
fõútvonala,kfõterekaktemplommal,k�özpontja,k�örútjai



ésk�ülvárosa.kAkhalálkmagakiskerõtlenkvoltkakgazdagság
hatalmakelõtt.kAzkemberkmégkholtankiskmegmaradtkgaz-
dagna�kvagykszegényne�.
Aktömegknémánkvonultkvégigkakhalotta�kvárosána�
fõutcáján.kMárvány-késkgránit�riptá�kelõttkvonulta�kel,
�iskfényûzõkcsaládikháza�,kvillá�kelõtt,kaholkak�ovácsolt-
vask�erítéskmögöttkakcipruso�késkakmirtuszo�ksötétzöld
árnyé�ábankleengedettkszárnyú,k�omork�õangyalo�káll-
dogálta�.
Ittkmindenk�isktel�etkmeséskösszege�értkvásárolta�
megkakgazdago�kdinasztiái,kskazknemzedé�rõlknemzedé�-
rekszállt.
Akmenetk�eresztülmentkaktemetõkfõterén,késkbefordult
egyk�evésbékgazdagkutcájába,kaholkmárknemkvolta�ksír-
bolto�késkmauzóleumo�.kVasrácso�kmögöttkmárványosz-
lopo�kállotta�,korgonabo�ro�tólkésksárgaka�áco�tólk�ö-
rülvéve.kAzkesõklemostakakmárványtáblá�bakvésettkne-
ve�karanyát,késkapróktemetõikcsigá�kmász�álta�kazkidõ
fogátólkmegszür�ültktáblá�on.
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Ezutánkfa�erítésselk�örülvett,kpázsittalkbenõttksírhal-
mo�k�övet�ezte�.
Mostkunalmas,kegyformak�atonasíro�ksora�ozta�kegy-
máskmellett,kegyszerûkfa�ereszte��el.kOlyankegyformá�
volta�,kmintkakvigyázzbankállók�atoná�kpus�ái.
Dekaktemetõne�kmégkezkakrészekisktúlságosankgazdag,
túlságosankelõ�elõkvoltknagyapókszámára.kAzköregetkegy
lilakésksárgakmezeikvirágo��alkbenõttk�iskrétenktemetté�
el,kaktemetõkfalakmellett,kamelykmögöttklátszotta�kaklo-
vaskrendõrö�ksap�ái.kAzkembere�kszoroskgyûrûbenkvetté�
�örülkaksírgödröt,kahováklassankengedté�klekakszegényes,
�önnyûk�oporsót.
Petya,kamerreknézett,kmindenfeléklehajtottkfeje�et,
nagy,kbarnak�eze�etklátott,kamelye�k�opottksap�á�atkgyû-
rögette�.
Akcsöndkolyankteljeskéskfenyegetõ,kaklégkolyankfojtó
volt,khogykPetyakaztkhitte:khakcsa�kegyetlenkéleskhangkis
hallatszi�,ka��orkaktermészetbenkvalamikszörnyûkfogktör-
ténnik-kzápor,kszélvihar,kföldrengésk.k.k.
Dek�örös-�örülkmindenknyomasztóankcsöndeskvolt.
Motyárakiskhasonlókhatássalkvoltkakfenyegetõknémaság,
ezértkegyi�k�ezévelkPetyakövébe,kmási��alkanyjakszo�-
nyájábak�apasz�odott,késkmozdulatlanulkbámulta,kho-
gyankemel�edi�kmindknagyobbkhalommákaksírgödörkfö-
löttkaksárgakagyagoskföld.
Végrekaktömegbenk�önnyû,kmajdnemkzajtalankmozgás
�ezdõdött.kAzkembere�kegymáskután,kmindenksietség
vagyktola�odásknél�ülkodalépte�kakfrissksírhalomkelé,k�e-
resztetkvetette�,kmélyenkmeghajolta�,késk�ezetknyújtot-
ta�kelõbbkkMotyakkmamájána�,kkazutánkkGavri�na�.
Gavri�kpedig,ka�ikezalattkPetyak�ezébekadtakakcserép-
tálat,kmostkegykvadonatújkfa�anállalkmerítettkakle�város
zab�ásábólk-k�eveset,khogykminden�ine�kjussonk-,késka
feléknyújtottkmaro�bakvagyksap�ábaktette.kAzkembere�
áhítatosankügyelve,khogykegyetlenkszemetksekejtsene�kle,
száju�hozkemelté�kazkételt,késktovábblépte�,khelyetken-
gedvekak�övet�ezõ�ne�.
Ezkvoltkminden,kamivelknagyapókcsaládjakmegvendé-
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gelhettekbarátaitkéskismerõseit,ka�i�keljötte�kvelü�,kmeg-



osztanikbánatu�at.
Akhalászo�k�özülknéhányna�,ka�ikak�ásáértkhozzáklé-
pett,kGavri�kakfülébeksúgta:
-kkTyerentyijküdvözletétk�üldi,késk�éri,khogyknekfe-
lejtsekel:kholnapktizen�étkóra�orkmájusikünnep.kMinden-
�ikaksajátkbár�ájánkazkÁr�ádiávalkszemben.
-kkEljövün�.
Végülkak�iürültktálbankmindösszekvagyknégyk�is�anál-
nyik�ásakmaradt.
Gavri�ke��orkméltóságteljesenkmeghajoltkazo�kelõtt,
a�i�ne�knemkjutott,kmondván:k"bocsássana�kmeg"k-kés
elosztottakaknégy�análnyikízletesk�ásátkZsenya,kMotyákés
Petyak�özött,kdeksajátkmagárólksemkfeled�ezettkmeg.
Ami�orkPetyána�kodanyújtottakakfa�analat,kmegszólalt:
-kkNagyonkfinomkámkez.kEddkmegkaklel�ekmegnyug-
vásáért.kEljösszkholnapkvelün�kakmájusikünnepre?
-kkEljövö�k-kmondtakPetya,késkmélyenkmeghajoltka
sírkelõtt,kpontosankúgy,kmintkaktöbbie�.
Aktömegklassankoszlottkszét.kAktemetõk�iürült.kVala-
holkmessze,kaktemetõkfalakmögöttkvala�ikéne�elnik�ez-
dett.kAkdaltkátvettekaktömegkésk�órusbankzengté�:
Istenkveled,kbajtárs,kistenkveled,
becsülettelkjártadkmindvégigkutad!...
Dekmáriskfelhangzottkegykrendõrksípja.kAzkéne�szókel-
hallgatott.kPetyakmégkhallottakakszaladóklépte�kzajátka
falonktúlról,kdekazutánkismétkmindenkcsöndesklett.
Néhánykesõcseppkhullottkaksírra.kÁmkazkesõkcsa�kin-
csel�edett,kalighogykesnik�ezdett,kmáriskelállt.kÉskmég
�omorabb,kmégkfojtóbbklettkaklevegõ.
Motyakéskmamája,kGavri�késkPetyakmégkegyszer,kutol-
járak�eresztetkvetette�kaksírkelõtt,késkmegindulta�khaza-
felé.kPetyakakSzalon�aktérksar�ánkelbúcsúzottkbarátaitól.
-kkElknekfelejtsd!k-kfigyelmeztettekGavri�kjelentõség-
teljesen.
-kkNekféljksemmit!kk-kválaszoltkegykfejbólintással.
Aztán,kminthakcsa�kvéletlenülktörténné�,kodalépett
Motyához.kSzégyenébenk�issékpirulva,khogykilyenk�ér-
désselk�énytelenkegyk�islányhozkfordulni,kgyorsankoda-
súgtak:
-kkTekMotya,kmikazkakmájusikünnep?
Motyakszigorú,ktalánkegyk�isséktúlságosankünnepélyes
arccalkválaszolt:
-kkAkmun�áso�khúsvétja.
44.kMÁJUSkÜNNEPE
Langyoskesõkesettkegészkéjjel.kÁprilisbank�ezdettkes-
ni,késkmájusbankfejezõdöttkbe.kReggelk�ilenckóraktájban
akszélkelvittekazkutolsókcsöppetkis.
Párásk�ödkgomolygottkaktengerkfölött,késkösszefolytka
mégknemkegészenktiszta,kszür�éskéggel.kAkláthatárkeltûnt.
Aktengerpartikuszodakminthaktejszerûklevegõbenkúszott
volna.kCsa�kakcölöpö�kvibráló,kcsillogóktü�ör�épekringa-
tózottkakpalac�üvegszínûkhullámo�on.
Gavri�késkPetyakevezte�.kNagykélvezettelkmerítgetté�
evezõjü�etkakvízbe,kmelykmégklátványna�kisklangyos
volt.
Kezdetbenkversenyezte�,k�ikhúzzaklekakmási�at.kDe
Petyána�knehézkvoltkGavrí��alkversenyezni.kAk�iskha-
lászkmindenknehézségknél�ülklegyõztekak�iskgimnazistát,
éskakcsóna�kfolytonosank�örbejárt.
-kkHé,kfiú�,knekbolondozzato�!k-k�iáltottkráju�kakcsó-



na�korrábankülõkTyerentyij,kmi�özbenkvé�onykvaspál-
cájávalkjátszadozott.k-kFelborítjáto�kakcsóna�ot...
Ak�étkfiúkabbahagytakakversengést,kdekazonnalk�italál-
ta�kegykújkjáté�ot:k�ikfröcs�ölk�evesebbet?
Mindeddigkmeglehetõsenk�evesetkfröcs�ölte�.kDekalig-
hogykebbenkmegállapodta�,kminthak�észa�arvaktörtén-
né�,kazkevezõlapáto�kmindktöbbkésktöbbkvizetkzúdította�
akcsóna�ba.kE��orkak�étkfiúklö�dösõdnik�ezdett,k�önyö�-
�elkéskvállal.
-kkEredj,ktekcsavargó!k-k�iáltottakPetyak�acagva.
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-kkAz,ka�ikmondjak-kmormogtakGavri�kakfogak�özött,
éskevezõjekalólkváratlanulkolyankvízsugárkfröccsentkfel,
hogykTyerentyijkcsa�kakcsóna�kfene�érekhúzódvaktudott
elõlekmene�ülni.
Ak�étkgyere�ktelektoro��alknevetett.
-kkNekfröcs�ölj,ktekördögfió�a!
-kkTekmegknek�ap�odjkak�ezemkalatt!
Tyerentyijk�omolyankmegka�artkharagudni,kdekõtkma-
gátkiskelfogtakakgyere�eskvidámság.kIjesztõ,kdühöskarcot
vágott,kmegragadtak�étkerõsk�ezévelkakcsóna�k�étkoldal-
falát,késkteljeskerõvelkhintáztatnik�ezdte.
Akfiú�kegymásrakeste�,kösszeverté�kfejü�et,késknagyo-
�atk�urjantotta�.kAzutánkevezõi��elkvadulkpas�oltá�ka
vizet,késk�étkoldalrólkhatalmaskzáportkzúdította�kTyeren-
tyijre.
Tyerentyijknemkmaradtkadós:kakvízkfölékhajolt,késk�e-
zévelkvillámgyorsankcsap�odva,kbõségesenkmegöntözteka
�étkfiút.kNemkso��alkezutánkmindkakhármanktetõtõlktal-
pigkcsuromvizese�kvolta�.kAkvízikcsatakutánkakso�k�aca-
gástólk�imerülvekrogyta�kvisszakhelyü�re,késkszintekte-
hetetlenülknyöszörögte�.kAkszellõkszétszórtakak�ödöt.
Akvízbõlkiskszemü�beksütöttkaknap,kminthakakcsóna�kalá
váratlanulkegyknagyktü�rötktette�kvolna.
Akpart,kmintkvalamikmozgó�ép,kmegjelentkakláthatá-
ron.
Akvilágoskmájusiknapfénykakszivárványkmindenkszíné-
benkpompázott.
-kNa,kelegetkjátszottun�k-kmondtakszigorúankTye-
rentyij,késkingekujjávalkmegtöröltekvizeskhomlo�át,kame-
lyenkjólklátszottkakfehéreskforradás.k-kGyerün�ktovább!
Ak�étkfiúkel�omolyodott,késkbelefe�üdtkazkevezésbe.
Petyaknyelvétklógatva,kerõl�ödvekszuszogott.kAzkiga-
zatkmegvallva,kegyk�issékmárkelfáradt.kDekeztksemmi
áronksemkvallottakvolnakbekGavri�kelõtt.
Azon�ívülknagyonknyugtalanítottakegyk�éi'dés:kmájusi
ünnep-ekezkmár,kvagykmégknem?kDeknemka�aródzott
meg�érdeznie,kknehogykkostobána�ktartsá�,kkmintka��or,
ami�orknemkértettekmeg,khogykmikazkakKözei-Malom.
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Motyakaztkmondta,khogykmájuskünnepek-kakmun�á-
so�khúsvétja.kNos,kmárkjókfélórájakevezne�kakpartkmen-
tén,kdekmindeddigksekpirosktojást,ksekbar�át,ksekhús-
vétikfonottk�alácsotknemklátott.kBárkazkisklehet,khogykez
ígykvankrendjén.kHiszenkezknemkegyszerûkhúsvét,khanem
akmun�áso�khúsvétja.
Végeredménybenkmégsemkbírtak�iktovábbk�érdezés
nél�ül,kTyerentyijhezkfordult.



-kkEzkmárkakmájusikünnep,kvagykmégknem?
-kkMégknem.
-kkHátkmi�ork�ezdõdi�?kHamarosan?
EztkmondvakPetyakfel�észültkarra,khogyktúlzottankvi-
dám,kmosolygóskarcotkvágjon.
Akfelnõtte��elkfolytatottkbeszélgetéseine�kso�éveskta-
pasztalatakalapjánktudta,khogykmostkaztkfogjá�kne�ikfe-
lelni:k"Ami�orkittkleszkazkideje,kazonnalkel�ezdõdi�."
"Éskmi�orkleszkittkazkideje?"k"Ami�orkel�ezdõdi�,kitt
leszkazkideje."
DekPetyaknagykcsodál�ozásárakTyerentyijkúgykvála-
szoltkne�i,kmintkegykfelnõttne�:
-kkElõbbkelmegyün�kakKiskForrásig,kottkfelveszün�kegy
embert,kazutánkottkmeg�ezdjü�kakmájusikünnepet.
Skvalóban,kakKiskForrásnálkbeugrottkakcsóna�bakegy
nádpálcás,kelegánskúriember.kNagyklendülettelkTyeren-
tyijkmelléktelepedett,klopvakakpartkfeléksandítottkéskmeg-
szólaltk:
-kkHúzzáto�kmeg!kGyerün�k...
Akmatrózkvolt.
Dekistenem,kmicsodakelegancia!
Ak�étkfiúknyitottkszájjal,klel�esedve,kdekegybenklesújt-
vakbámulta.kMindeddigknemkiskgondoltá�,khogykegykem-
berkilyenkszépkéskelegánskisklehet.
Azkmégksemmi,khogyk�rémszínûknadrágja,kzöldkzo�ni-
jakéskva�ítókfehérkvitorlavászonkcipõjekvolt.
Azkisk�evés,khogyklilakselyemzseb�endõk�andi�áltk�i
�é�k�abátjakfelsõkzsebébõl,késkpávaszemmintásknya�-
�endõjekzafír�öve��elk�ira�ott,kpat�ókala�úktûvelkvolt
megtûzve.
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Mégkazksemkszámított,khogykmellénkpáncélszerûenkfe-
szültkak�eménykIngmell,knya�átkpedigkaligktudtakforgat-
nikakmagask�eménygallérkmiatt,kamelyne�k�étksar�akelöl
úgykvoltklehajtva,kmintkegyknévjegyé.
Végülkazksemknyomottkaklatban,khogykcsí�oskszalaggal
díszítettk�eményk"gigerli"kszalma�alapjakelegánsankfél-
recsapvakültkakfején.
Mindezkmégk�evéskvolt.
Dekakhasánkóralánckfityegett,kszámtalankaprókcsecse-
becsével,k�étk�ezénkpedigkszür�ekposztó�esztyûkfeszült.
Ezkaztánkmárkvalóbankazkeleganciakcsimborasszójakvolt!
Hakak�étkfiúkmindeddigknemktudtakeldöntenikak�ér-
dést,khogyk�ikaklegelegánsabb,klegpompásabbkéskleg�áp-
rázatosabbkjelenségkakvilágon:kakszázadírno�-ekavagyka
�vaszárus,ka��orkmostkmárkvalóbanknevetségesklettkvol-
nakezenkmégkgondol�oznikis.
Szemhunyorításknél�ülkodaklehetettkadnikazkösszeskli-
monádéáruso�atkéskírno�o�atkakmatrózk�ipödörtkbaju-
száért.
Ak�étkfiúkmégkazkevezéstkiskabbahagyta,kannyirakel-
bámész�odta�kezenkakcsodálatoskjelenségen.
-kkPetya!k-k�iáltottkfelkGavri�.k-kOdaknézz,k�esztyû-
jekiskvan!
Akmatrózk�öpöttkegyetkakfogaik�özött,kolyankmesszire,
hogykak�étkfiúkmégkálmábanksemktudottkvolnaka��orát
�öpni,késkharagosanknézettkGavri�ra.
-kkHátkmirekvolnakazkjó,khogyka�ár�ikrámereszthesse
�étkbir�aszemétkazkénkhorgonyomra?kAzértkhúztamkrá
eztkakto�ot.kNa,kbarátocs�ám,kelegetkbolondoztun�!



Akmatrózkel�omorodott,kmegpödörtekakbajszát,kdühö-
senkpillantottkaknevetéstõlkfulladozókTyerentyijre,késkel-
�iáltottakmagát:
-kkEmbere�,kkaknaszádra!kkÁtveszemkakparancsno�sá-
got!kEvezõtkakvíz-be!kEgy!kKettõ!k-kvezényeltkakmatróz,
mintkegykvalódikhajós�apitány.k-kBal,kgyöngébben,kjobb,
húzdkmeg!kEgy!kKettõ!k...
Ak�étkfiúkengedelmes�edett,késkakbár�ak�ifutottkaknyílt
tengerre.kAkvíztü�örkakdéliknapkezüstösklángjábankégett.
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Akparttólkfélversztnyirekmárkgyüle�ezte�kakhalász-
bár�á�.
ÖrömteljeskrémületkégetõkérzésekfogtakelkPetyát.kPon-
tosankúgykéreztekmagát,kmintkami�orkelõszörkmentkGav-
ri��alkazkõsszelkakvárosk�örülzártknegyedeibe.
Ámdeka��orkegyedülkvolta�.kMostkpedigkerõskésktito�-
zatoskfelnõtte�kvolta�kvelü�,ka�i�kakleg�isebbktanújelét
semkadtá�kanna�,khogykazelõttkbármi�orkiskláttá�kvolna
Petyát.
PedigkPetyaktudta,khogyknagyonkjólkemlé�ezne�krá,kés
ismeri�kõt.kAkmatrózkegyszerkrákisk�acsintott,kminthakazt
a�arnákmondani:ksemmikbaj,kbarátocs�ám,kfõ,khogy
élün�!
Petyakakmagakrészérõlkszinténkúgyktett,kminthakéleté-
benkelõszörklátnákakmatrózt.
Ezknagyonkvidámkjáté�kvolt,kbárkegyk�issékfélel-
metes.kÁltalábankakbár�ábankminden�iknagyonkjó-
�edvûkvolt,ktalánkegyk�isséktúlságosankiskboldogna�
látszott.
Akbár�átkhamarosankszámtalankhasonlókbár�akfogta
�özre,kamelye�kazkelõzeteskmegbeszéléskértelmébenkaz
Ár�ádiávalkszembenkgyüle�ezte�.
Ak�ülönbözõkszínûkbár�á�kegészkflottájakvettek�örülka
szegényknéhaiknagyapók�opott,köregkbár�áját.
AzkösszeskKiskForrás-i,k�özépforrási,kvaltuhi,kár�á-
diai,karanypartikhalászo�kittkvolta�,kmindazo�,ka�i�kteg-
napkutolsókútjárak�ísérté�kazköregkhalászk�oporsóját.kEl-
jöttknéhányktávolabbkla�ó,klüstdorfikéskdofinov�aikha-
lászkis.kAzkegyi�kbár�akOcsa�ovbólkér�ezett.
Minden�ikismertekegymást,kbaráto�késkszomszédo�
volta�.
Jólk�ihasználvakazkadottkal�almat,kakhalászo�khangos,
élén�kbeszélgetésbekmerülte�,k�arju�atkakvízkfölöttkló-
bálva.kOlyankzajtkcsapta�,kmintkakhalpiacon.kMinden
egyeskújkbár�akér�ezésétkhangosk�iáltozással,kvidám,k�i-
törõkörömmelküdvözölté�.
Mireknagyapókbár�ájakbe�erültkakforgatagk�özepébe
-kakhullámo�k�özöttkmárkottkúsz�áltknéhányküresksörös-
300
üvegk-,kmindenkoldalrólkfelhangzotta�kazküdvözlõk�iál-
táso�k:
-kkMegjöttkTyeréntyij!
-kkVigyázz!kElkneksüllyeszdkazkénkte�nõmetkaktekpán-
céloskcir�álóddal!
-kkHé,knyamvadta�,kengedjete�kutatkakfõpoliti�usna�!
-kkTyerentyij!kKedveskbarátom!kHolkfogtadkaztkakfia-
talurat?kkkkOrövoárkkkk-kkkkrezervoár...kkkkpárlévukkkkfranszé,
möszjõ?
Tyerentyijkfelfújtakazkarcát,késkszínleltkfontos�odással
hajlongottkmindenfelé,klengettek�isgombosksap�áját.



-kkMindkegykellen!kk-k�iáltottakmó�ás,kkvé�onykhan-
gon.kk-kkNekküssete�kmindkkegyszerre,kkhanemkksorjában.
Szervusz!kSzervusz!kFegya!kSzervusz!kSztyepan!kAdj'kis-
ten,kVaszilijkapó!kHé,kMitya!kÉlszkmég?kAztkhittem,khogy
márkrégkfelfalta�kakKiskForrás-ikhala�!kHé,köregksóskhe-
ring!kSzása!kHúzdkmegkegyk�icsitkbalra!
MialattkTyerentyijkfelelgetettkazkõtkmegrohanókrégi
barátaina�,kelvtársaina�,kboldogkmosollyalknézettk�örül,
szintekakfüléigkhúztakszétkakszáját.
Elégedettenknéztekakso�kbár�át,késkfennhangonkolvasta
akbár�á�kneveit:
-kkSzonya,kSzonyakéskmégkegykSzonya,kmegintkSzonya
éskSzonyakLüstdorfbólkéskmégkháromkSzonyakLanzseron-
ból!kEzkmárkteszi!kNyolckSzonya!kNagya,kVera,kLjuba,
Sura,kMotyak...kJaj,kmamám!kHovák�erültün�?kFordul-
jun�kkvissza!kkk-kkemeltekkszínleltkkrémülettelkksap�ájátkka
szemekelé.
Eze�enkakbár�á�onk�ívülkvoltkmégkvagyknégykOlga,
hatkdarabkNatasa,klegalábbktizen�étkHárom�irályo�kés
aknagykocsa�ovikbár�akegyk�issék�ülönös,kdekmulatságos
elnevezéssel:kOhó,kPus�inkderé�klegény!
Ami�orkakcsendkéskakrendkhelyreállt,kTyerentyijk�ö-
nyö�évelkoldalbakbö�tekakmatrózt.
-kkKezddkmeg,kRogyion!
Akmatrózknyugodtanklevettek�alapját,ktérdérektette,kés
egykaprókfésûvelkmegfésültekakbajuszát.kAzutánkfelállt,
éskhogykbiztosabbankálljon,kszétvetettekaklábát,kmajdkvi-
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lágoskésktisztakhangon,khogykminden�ikjólkhallja,kmeg-
szólalt:
-kkÜdvözölle�kbennete�et,kodesszaikhalászkelvtársa�!
Köszöntele�kbennete�etkmájuskkelsejekkal�almából!
Beszédk�özbenkakmatrózkarcak�omoly,khatározottklett.
-kkAztkhallottamkitt,khogyknéhányankszeretné�ktudni,
�ikvagyo�kén,ka�ikeljöttemkhozzáto�,k�ikezkakfurcsakfia-
talúr,kka�ik�esztyûtkésk�eménygallértkhord,kkmintkegy
möszjõ.kHogykerrekválaszolja�,kmegmondhatom,khogykaz
OroszországikkkSzociáldemo�ratakkkMun�áspártkkkbolsevi�
fra�ciójána�kkktagjakkvagyo�,kkkéskkkazkkodesszaikkkbizottság
�üldöttkkengemkkide.kkkÉnkkugyanolyankkkmun�ásemberkkés
tengerészkvagyo�,kmintktikittkmindnyájan.kAmikpedigka
�eménygallérra,kakpi�émellényrekéskakvasaltknadrágra
vonat�ozi�,khátkerrekak�érdésrekszinténknagyonkszívesen
válaszolo�kegykmási�k�érdéssel.kkTikittkmindkkodesszai
halászo�kvagyto�,khátkbizonyosankfogto�ktudnikválaszol-
nikazkénk�érdésemre.kMondjáto�kmeg,khogykaksz�omber-
na�kmiértkvankolyankszépkvilágos�é�kcsí�os,krecésk�é�
bõre?kNemktudjáto�?kMajdkmindjártkmegmagyarázom.
Azért,khogykaztkaksz�ombertknehezebbklegyenkészreven-
nikakFe�ete-tengerk�é�kvizében,késkígykneka�adjonkolyan
�önnyenkhorogra.kÉrthetõ?
Akkbár�á�onkkkvégighömpölygöttkkakkknevetéskkkhulláma.
Akmatrózk�örülnézett,kmegráztakakfejét,késkfolytatta:
-kkHátkénkisképpenkilyenkhalkvagyo�,ka�ikazértkhúzott
magárakilyenkdíszeskbõrt,khogyknehezebbenkvegyé�készre.
Akbár�á�onkmégkjobbanknevette�.
-kkSzépk�iskhal!
-kkEgészkdelfin!
-kkÉsknemkfélsz,khogykegyszerkmégiscsa�khorograk�e-



rülsz?
Akmatrózkmegvárta,kamígkelhallgatna�kak�özbeszóló�,
éskmegjegyezte:
-kkNos,kpróbáljkmegfogni.kCsúszóskvagyo�kén!
Azutánkfolytatta:
-kkAhogykígyk�örülnéze�,kelvtársa�,kakmikvizün�rekés
akmikföldün�rekgondolo�.kAknapkszépenkragyog.kAkten-
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gerbenkrengetegfajtakhalkvan.kAkfölde�enkrengetegkga-
bona.kAk�erte�benk�ülönbözõkgyümölcsö�:kalma,kbarac�,
cseresznye,kmeggy,k�örte,kszõlõ.kAksztyeppénklova�,kbi-
valyo�,ktehene�,kbárányo�,kakföldkmélyébenkarany,
ezüst,kvaskéskmindenfélek�ülönbözõkfém.kAztkhinnékaz
ember,khogykvankelég,kjutkbelõlekminden�ine�.kÜgykvé-
lem,khogykazkembere�kmindkelégedette�késkboldogo�kle-
hetnéne�.kDek�épzeljéte�kelk-knemkígykvan!kMindenfelé
vanna�kgazdagkembere�,ka�i�kegyáltalánknemkdolgoz-
na�,kdekmindentkelveszne�kmagu�na�,késkmindenfelé
vanna�k�oldusszegénykembere�,ka�i�kéjjel-nappalkdol-
gozna�,kmintkakrabszolgá�,késkmégksincsksemmijü�ksem.
Miértkvankezkígy?kErrekak�érdésreknagyonkegyszerûka
felelet.kNézzü�kmegk�özelebbrõlkakhalászt.kMitkcsinálka
halász?kHalatkfog.kKifogjakakhalat,késkrnegykakpiacra.kÉs
példáulkmennyitkadna�kakpiaconkakhalászna�kszázk�ölön-
téért?kHarminc-negyvenk�ope�ot!
Akmatrózkegykpillanatrakelhallgatottkésk�örülnézett.
-kMégkjó,khakharmincatkadna�k-kszólaltkmegkegy
öregkhalász,ka�iknagyonkhasonlítottknagyapóra,késkakDel-
finknevûkotrombakbár�akorrábankhelyez�edettkel.k-kTeg-
napelõttknégyszázkdarabotkvittem,kak�ofakmegkhuszon-
ötnélktöbbetknemka�artkfizetni,ka�ármennyitkiskbeszél-
temkne�i!kPedigkõkmagakakszemem,kláttárakadtakelknyolc-
vanértkszázát.
Minden�ikfelélén�ült.kAkmatrózkaklegfájóbbkpontot
érintette.kMindegyi�khalászkigye�ezettkelmondaniksérel-
meit.kAzkegyi�kazonkpanasz�odott,khogykvitorlaknél�ül
milyenknehézkazkélet.kAkmási�kaztk�iabálta,khogykak�ofa
aktor�átkszorongatja.
Akgyere�e�ksemkunat�ozta�,kamígkakfelnõtte�kígykza-
jongta�.kNéhánykhalászkmagávalkhoztakakmájusikünne-
pélyrekakgyerme�eitkis.kAkbár�ábankújkper�álruhács-
�á�baköltözöttkmezítlábas,kszelídk�islányo�külte�,knap-
égette,k�omoly,k�ere�karcúk�isfiú�.kAkfiú�k�é�kszatén-
blúztkéskmatrózgombo��alkdíszítettkhalászsap�átkvisel-
te�.kTermészetesenkmindkGavri�kbarátai,kjátszópajtásai
volta�.
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Magátólkértetõdi�,khogykakgyere�e�ksemkmaradta�kel
akfelnõtte�kmögött.kAzonnalkincsel�ednik�ezdte�kegy-
mással,késk�étkpercksemkteltkel,kmi�orkvalóságosktengeri
csataktörtk�i.kGavri�kegykjó�orátk�apottkak�épérekegy
döglöttkhallal,kPetyakpedigkakvízbekejtettekaksap�áját,
amitkaligktudta�kaztánk�ihalászni.
Hatalmaskvízsugara��alkfecs�endezté�kegymást,kés
olyankzajtkcsapta�,khogykvégülkTyerentyijkráju�k�iabált:
-kkHé,khagyjáto�kmárkabba,knekordítsato�,kmertkmeg-
cibálomkakfülete�et!
Dekakmatrózktúl�iabáltakakzajt:
-kkTehátkarrólkvankszó,khogykakburzsujo�kelveszi�ktõ-
lün�kakmun�án�kháromnegyedkrészét.kMikpedigkmitkcsi-



nálhatun�?kHakcsa�kfelkiskemeljü�kakfejün�et,kõ�kmind-
jártk�arddalkütne�kkak�oponyán�rakk-kkbumm!kkVerne�
bennün�et,kelvtársa�k-kütne�-verne�!kFelhúztu�kakvö-
röskzászlótkakPotyom�inra,kdeknemktudtu�kmegtartani.
Fel�eléstkszerveztün�k-kdekazkugyanígykvégzõdött.kMég
elgondolnikiskszörnyû,kmennyikmun�ásvérkömlöttkOrosz-
országbankkkmindenfelé!kkkHánykkktestvérün�kkkpusztultkkkel
a�asztófán,kkkakkkcárikkkbörtönö�benkkkéskkkakkkszámûzetésben!
Errõlkne�emkbeszélniksemk�ell,ktudjáto�keztkjólktikma-
gato�kis.kTegnapktemetté�kelkegyköregktársato�at,ka�i
csöndbenkkkéskkkészrevétlenülkkegészkkéletétkkgyerme�eikkkés
uno�áikboldogságáértkáldozta.kMegszûntkdobognikazköreg
halászknemeskmun�ásszíve.kAzköregkhalászklel�ekelszál-
lott.kHolkvankmostkezkakléle�?kNincs,késksohaktöbbéknem
lesz..k.kDeklehet,khogykmostkittkröp�ödkfölöttün�,kmint
aksirály,késkörvendezi�,khogyknemkhagyju�kabbakakmi
mun�án�at,kújbólkéskújbólkhozzá�ezdün�,khogykmindad-
digkharcolun�kakszabadságun�ért,kamígkvéglegkleknem
döntjü�klábárólkakgyûlöltkcárikuralmat...
Akmatrózkelhallgatott,kzseb�endõjévelkmegtöröltekiz-
zadtkhomlo�át.kAkszél,kmintkegyk�iskzászlót,klobogtatta
akfehérk�endõt.
Mély,knémakcsöndklebegettkakbár�á�kfölött.
Dekakpartrólkmárkidáigkhallatszotta�kakrendõrö�kriadt
füttyei.kAkmatrózkodanézett,késk�acsintottkegyet,
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-kkMárknyugtalan�odna�kakbarátain�.kNemkbaj!kFü-
tyülj,kcsa�kfütyülj!kFújjadkcsa�kaztkaksípot,ktalánk�ifújsz
belõlekvalamit,kteknyavalyás!
Ö�létkdühösenkráztakakpartkfelé,kmajdkfügétkmutatott
akrendõrö�ne�.
-kkNeszte�,kegyéte�kmeg!
ÉskFegya,kakszépkhalászlegény,ka�ikeddigkgyönyörû
bár�ája,kakNagyakéskVerakorrábankheverészett,kmost
rázendítettkharmoni�ájánkakHonvágykcímûkindulóra.
Honnan,khonnanknem,kmindenkbár�ánkelõ�erültkaz
ennivaló.kAkmatrózkiskbenyúltktás�ájába,kételtkszedett
�ikonnan,késkegyenlõenkelosztottakakbár�akutasaik�özött.
Petyána�k�étksóspereckéskegyklilárakfestettkhúsvétiktojás
jutott.
Akmájusikünnepkvalóbankakmun�áso�kvidámkhúsvétja
volt.
Akrendõrö�ksípolvakfut�ározta�kakparton.kAkbár�á�
megindulta�,kahányankvolta�,kannyifelé.kSzür�ekfelhõ�
emel�edte�klassankakláthatárkszélén.
Fegyakfelnézettkazkégre,kszéttártak�étk�arját,késkzengõ,
tisztaktenorkhangjánkrágyújtottkazkismertkmatróznótára:
Aktengerkszélesenkterültkel,
éskbömböltkakhullámverés.
Elvtárs,km,aknagykútrakmegyün�kel,
akbûnöskföldkak�ödbekvész.
Azkevezõ�kcsillogta�.
Elvtárs,kazkerõmbõlkmárknemkteli�k-
ígykszólottktársáhozkakmási�k.k.k.
Akkdalkkmindkkmesszebbrõlkkhallatszott,kkmindjobbankkel-
hal�ult,kmár-márkaligkjutottkelkidáig.
Akmatrózke��orkismétk�iadtakakparancsot:
-kEvezõtkakvíz-be!kEgy!kKettõ!kEgy!kKettõ!
ÉskTyerentyijtkjólkhátbakvágva,kõkiskrázendített:
20
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Fehérkhajó
Fe�ete-tengeren,
hogykelvittekak�edvesemk.."'.
négykévekmárk...
-kkNo,khé�áso�!kMiértknemksegítte�?
ÉskTyerentyijkak�étkfiúvalkegyüttkvidámankbelevágott:
JVeksírj,kMaruszja,
enyémkleszel!
Visszajövö�khozzád,
szépkszerelmesem.
Egykfehérksirálykmozdulatlanulk�iterjesztettkszárnya�-
�al,kzajtalanulksuhantkelkakbár�akfölött.kOlyankvolt,kmint-
hakröptébenkel�aptakvolnakakvidámkdalt,késkmagávalkvin-
nék�orallszínûkcsõrében,kmintkegykfic�ándozó,kezüstszínû
halacs�át.
Ak�étkfiúkso�áigknézettkakmadárkután,késkarrakgondol-
ta�,khogyktalánknagyapókhófehérklel�ekrepülkelkfölöttü�,
hogykmegnézzekrégikbár�ájátkéskuno�áit.
Akmájusikünnepkvégetkért.
Dekmégkso�áigknemk�ötötte�k�i.kMégkvagyk�étkórátk�e-
ringte�kaktengeren,khogyk�ivárjá�kak�edvezõkpillanatot.
ElõszörkTyerentyijktktetté�kpartrakvalaholkazkArany-
partkmellett,kazutánkelvitté�kakmatróztkLanzseronig.
Akmatróz,kmielõttk�iszálltkvolnakakbár�ából,kalaposan
�örülnézett.kVégülklegyintettkegyet.
-kkSemmikbaj,kvalahogykmajdkcsa�kleszk...k-kÉskcsont-
fejûknádpálcájátkakhónakalákcsapva,k�iugrottkakpartra.k-
Köszönöm,klegény�é�!k-kmormogtaksietõsen.k-kAkboldog
viszontlátásig!
Skekszava��alkeltûntkaksétáló�ktömegében.
Petyakcsa�kvacsoráraktértkhaza,kfeltört,khólyagoskte-
nyere��elkéskvörös,kegyetlenknapkalattkleégettkarccal.
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45.kKEDVEZÕkSZÉL
Elmúltkegykhét.
EzkidõkalattkPetyakegyetlenegyszerksemkvoltkaktenger-
parton.kNyaralnik�észülte�,késkPetyakazkutazáskelõ�é-
születeivelkfoglalatos�odott.kHolkpapával,kholkmegkakné-
nivelkmentkakvárosbakbevásárolni.
Körös-�örülkmárkmindenüttknyárkvolt.
Azkodesszaikmájusksemmibenksemk�ülönbözi�kakjú-
niustól.kAkvárosk�imerültkakhuszonötkfo�oskforróság-
ban.kAzker�élye�késkazküzlete�k�ira�ataitkpiroskszalagos,
rojtoskszélû,kvitorlavászonbólk�észültkredõnyö�kvédté�
aknapkhevétõl.kAkvirágzóka�ácfá�kéleskárnyé�otkvetette�
eze�rekakredõnyö�re.
Kilógóknyelvvelkfut�ározta�kak�utyá�,kvízkutánkszima-
tolva.kAzkutcá�onkakforróklevegõkárjakúszott.kAk"belvá-
rosban"khatalmasknapernyõ�kalatt,k�iskzöldkasztalo�kmö-
göttküldögélte�kakpénzváltó�késkakvirágáruso�.
Akcipõsaro�kbelesüppedtkakmegolvadt,kpuhakaszfaltba.
Azkutcánknagyk�atlano�bankmindenüttk�átránykrotyo-
gott.
Ó,kmicsodakélvezetkvoltkez:kegészknapkazküzlete�etkjár-
ni,késkbevásárolnikaknyaralásra!kDobó�ari�át,kszandált,
lep�efogókhálót,khorgot,klabdát,kra�étátkvette�.kÉskakfur-
csakformájú,k�önnyûkcsomago�atkdiadalmasankcipelté�
hazakakhûvös,k�ellemeskla�ásbakaknyitottknyáriklóvas-
úton.



BárkPetyakmagakmégkakfülledtkvárosbanktartóz�odott,
türelmetlenklel�ekmárkmesszekjárt,kmárkakhajónkutazott,
éskmesszekvittekazkutazáskszele.
Dekegyszerk�oránkreggelkazkudvaronkfelhangzottkazkis-
merõskfütty.kPetyakazkabla�hozkfutott,késklennkazkudvar
�özepénkmegpillantottakGavri�ot.kEgykperccelk�ésõbb
márkottkálltkmellette.kGavri�krend�ívülkgondterheskarcot
vágott.kHatározottankösszeszorítottkszája,kszür�ésksápadt-
ságakésktúlságosan,kgyanúsankragyogókszemekarrólktanús-
�odott,khogykvalamiknagykbajktörtént.
Petyána�kösszeszorultkakszíve.
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-kkNok-k�érdezte,ka�aratakellenérekisksuttogórakfogva
akhangjátk-,kmikvan?
Gavri�k�omorankelfordult.
-kkSemmi.kA�arszkvelün�kjönnikcsóna�ázni?
-kkMi�or?
-kkMostkmindjárt.kÉn,kMotyakéskte.kVitorlával.
-kkNemkhazudsz?
-kkHazudi�kak�utya!
-kkVitorlával?
-kkKöpjkszemen,khaknemkigaz.
-kkCsóna�ázni?
-kkCsóna�ázni.kA�arsz?
-kkMicsodak�érdéskez?
-kkNos,ka��orkindulás!
Csóna�áznikegykvalódikvitorláskcsóna�on!
Mondanun�ksemk�ellktalán,khogykPetyaknemkszaladt
visszakaksap�ájáért.kTízkperccelk�ésõbbkak�étkfiúkmárka
tengerpartonkvolt.
Akbár�akakfelállítottkárboccalkéskakfelcsavartkvitorlával
márkottkringatózottkaktengerkpartkmenti,k�önnyûkhullá-
main.
Motyakmezítlábkszorgos�odottkakbár�akfene�én,kegy
�iskhordókvizetkéskegykcipótktettkbeképpenkazküléskalatti
ládába.
-kkVigyázz,kPetya!k-k�iáltottakGavri�,késkvállávalkne�i-
feszültkakcsóna�na�.
Mind�ettenkmegnyomtá�késkmindenk�ülönösebbkne-
hézségknél�ülkakmélyebbkvízrektoltá�kakcsóna�ot,kmajd
beleugrotta�.
-kkIndulás!
Gavri�kügyesenk�ibontottakéskfelhúztakakvadonatúj,
négyszögleteskvitorlát.kAkgyöngekszélklassank�ifeszítette
akvásznat,késkakbár�ak�issékoldaltkdõlt.kGavri�kakcsóna�
farábaktérdelt,ksknyögvekra�takhelyérekak�ormányt.
Amintkak�ormánykakhelyénkvolt,kakcsóna�kmegindult,
egyenesenkelõre.
-kkVigyázzato�!
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Petyána�kaligkmaradtkrákideje,khogykleguggoljon,kés
behúzzakakfejét.
Akszélkelfordítottakak�eresztrudat,késkazk�özvetlenülka
fejekfölöttklendültkátkbalrólkjobbra.kígykmegnyíltkelõt-
tü�kaktávolkakragyogóktengerkfelé,kskak�ifeszültkvitorla
elfedtekazkagyagoskpartot,kaholkakgazkéskakvadvirágo�
�özöttkottkálltkMotyakmamája,k�ezétkszeméhezkemelve.
Gavri�kerõsenkmeghúztakak�eresztrudat,késkne�ive-
tettekakhátát.kAkvízkhal�ankcsobogottkakcsóna�kperemé-
nél.kKönnyûkugráso��al,klaposkfene�évelkakhullámo�at



pas�olva,kakbár�ak�iértkaknyíltktengerre,késkmegindultka
partkmentén.
-kkHovákmegyün�?k-k�érdeztekPetya.
-kkMajdkmeglátod.
-kkMesszire?
-kkMajdkmegtudod.
Gavri�kszemébenkismétkvalamikbaljós,kfigyelmeztetõ
fénykcsillantkmeg.
PetyakMotyáraknézett.kAk�islánykakcsóna�korránkült,
meztelenklábaitkakvízbeklógatta,késkmozdulatlanulknézett
elõre.kArcánkszigorúkmerevség.kAkszélkössze�ócoltak�i-
bontottkhaját,kamelykmégknemkvoltkelégkhosszúkahhoz,
hogykbefonjá�.
Egyk�iskideigkmindkakhármankhallgatta�.
Egyszerkcsa�kaztánkGavri�kakzsebébeknyúlt,késkegy
meglehetõsenknagy,kfe�etekacélórátkhúzottk�ikonnan.
Fontos�odvakfüléhezkemelte,kúgykhallgattakak�etyegését.
Néhányksi�ertelenkpróbál�ozáskutánkfel�attintottakazkóra
fedelétkfehérkfoltosk�örmével,kami,kmintkismeretes,ksze-
rencsétkhozkazkembere�ne�.
Petyátkso��alk�evésbékleptekvolnakmeg,khakGavri�
zsebébõlkegykélõkóriás�ígyótkvagykegykmaré�kdrága�övet
húzottkvolnak�i.
Egyksajátkzsebóra!kEzkmajdnemkugyanazkvolt,kmintkha
vala�ine�ksajátk�eré�párjakvagyksajátkmonte�risztója
van.kSõt,kezktalánkmégktöbbetkjelent.
Petyána�kelálltkaklélegzete.kNemkhittkakszeméne�.kTel-
jesenklekvoltksújtva.
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Gavri�kpedigke�özbenkhozzá�ezdett,khogykmutatóujjá-
valkegyen�éntksorrakvegyekakszámo�at,korrakalattkmor-
molva:
-kkEgykóra,k�ettõ,khárom,knégy,köt...kKilenckéskmég
egyk�icsi.kJólkvan.kOdaérün�kidejében.
-kkMutasd!k-k�iáltottkfelkPetya,kszintekmagán�ívülka
meglepetéstõl.
-kkNeknyúl�álj!
-kkAktied?
-kkNemk...
Gavri�kmegfogtakPetyak�arját,k�özelebbkhúzta,késkti-
to�zatosanksuttogta:
-kkEzkhivataloskóra.kAkbizottságtól.kÉrted?
-kkÉrtemk-kbólogatottkPetya,kbárkegykárvak�u��otksem
értettkazkegészbõl.
-kkFigyeljkidek-knézettkGavri�ksandánkMotyakfelé.k-
Akmikmatrózun�atkel�aptá�.kÉrted?kMostkbörtönbenkül.
Márkhatodi�knapja.kAkmájusikünnepkutánkmégkottkakpar-
ton,kLanzseronnálkelcsípté�.kCsa�hogykne�ikperszekmás
névenkvanna�kiratai.kEgyelõreknincsksemmikbaj.kDekha
azo�kakdisznó�krájönne�kakdologra,ka��orkimád�ozhatsz,
ésk�eresztetkvethetszkrák-kmentenkfela�asztjá�.kÉrted?
Éskmindenkpercbenkrájöhetne�,khogyk�ikõktulajdon�ép-
pen.kEsetlegkleborotváljá�kakbajuszát.kVagyktalánkta-
lálna�kvalamikJúdást,kszembesíti�kvele,késkúgykjönne�
rá.kMostkmárkérted,khogykmilyenkcsúnyakhistóriakez?
-kkHazudsz!k-k�iáltottkfelkPetyakijedten.
-kkHakegyszerkénkmondomkne�ed,kka��orkkelhiheted.
Tudom,khogykmitkbeszéle�.kMostkaztánkfigyeljkidekmég
egyk�icsit.kAmígkõkottkülkakbörtönben,késkazo�knemktud-
já�,khogyk�icsoda,kaddigkelõ�észítetté�kakszö�ését.kAkbi-



zottságkdolgozi�kezen.kMakpontosankfélktizenegy�orkmeg
fogkszö�nikakbörtönbõl,kegyenesenkakNagykForráshoz
megy,konnankmegkakmikbár�án�on,kvitorlávalkvissza-
megykkRomániába.kkkMostkkmárkkérted,kkkhovákkmegyün�?
AkNagykForráshoz.kOdakvisszü�kakbár�át.kAzkórátkpedig
Tyerentyijkhoztakne�emkakbizottságtól,khogykelknek�és-
sün�.
310
Gavri�kismétkelõhúztakazkórát.késknagykigye�ezettel
nézegette.
-kkMindjártktízkóra.kCsa�kegyk�icsi�ekhiányzi�.kÉp-
penkidejébenkérün�koda.
-kkDekhogykfogkmegszö�ni?k-kaggodalmas�odottkPe-
tya.kk-kkHiszkkõrzi�kkõtkkottkkakbörtönõrö�kmegkkakrend-
õrö�!
-kkAzknemkszámít!kMindennapkfélktizenegy�orksétálni
viszi�kakbörtönudvarra.kCsa�kátk�ellkne�ikszaladnika
�erte�en,kakKiskForrás-ikútonkpedigkmárkvárkrákTyeren-
tyijkegykbér�ocsival.kEzzelkak�ocsivalkjönne�kegyenesen
akbár�áig.kÉrted?
-kkÉrtem.kDekhogykmászi�k�eresztülkakbörtönkfalán?
Hiszkazknagyonkmagas.kIlyen,kni!kOlyankmagas,kmintkegy
ház.kAmígkmászi�kakfalon,kaddigklelövi�.
Gavri�kösszeráncoltakakhomlo�át.
-kkDeknem!kFigyeljkcsa�!kMiértk�ellenekne�ik�eresz-
tülmásznikakfalon?kAkfalatkTyerentyijkfölrobbantja.
-kkHogyankrobbantjakföl?
-kkOstobakvagy!kMondom,khogykfölrobbantja.kLyu�at
fúrtkbele,késkéjjelkabbakaklyu�bakakbizottságkegyi�kembe-
rekbeletettekaktanamitot.kMakpedigkfélktizenegy�or,kami-
�orkakmikmatrózun�ksétájak�ezdõdi�,kTyerentyijkakmási�
oldalrólkmeggyújtjakakzsinórt,késk-kak�ocsihozkszalad.
Ottkfogkvárni.kAktanamitkmegka��orátkdurrank...
PetyakszigorúanknézettkGavri�ra.
-kkMikdurran?
-kkAktanamit.
-kkHogyan?
-kkTanamitk-kismételtekGavri�k�issékbizonytalanab-
bul.k-kAmikrobban.kMiért?
-kkNemktanamit,khanemkdinamit!k-kjavítottak�ikPe-
tya.
-kkHátklegyenkdinamit!kNemkfontos,kcsa�kazkakfõ,khogy
akfalatk�ilyu�assza.
Petyakcsa�kmostkébredtktudatára,khogyktulajdon�ép-
penkmitkiskjelentene�kGavri�kszavai.kEgészenklibabõrös
lettkakháta.
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Nagy,ksötétkszemévelkbarátjáraknézett.
-kkAddkakbecsületszavadat,khogykezkigaz.
-kkBecsületszavamra!
-kkVessk�eresztet!
-kkIstenkbizony!
Gavri�kgyorsankéskõszinténk�eresztetkvetett,kmi�özben
akNagykForrás-ikzárdak�ápolnájána�ktornyánkágas�odó
�eresztreknézett.kDekPetyakeknél�ülkiskhittkne�i.kCsupán
akrendk�edvéértk�öveteltekazkes�üt.kPetyakegészklei�ével
érezte,khogykmindezkigaz.
Gavri�kleengedtekakvitorlát.kAkbár�akszelídenkbeleüt-
�özöttkakcsóna��i�ötõk�iskhídjába.kAkpartkpusztakvoltkés
néptelen.



-kkVankzseb�endõd?k-k�érdeztekGavri�kPetyát.
-kkVan.
-kkMutasd!
Petyakelõhúztakzseb�endõjét,kamelyne�kláttáraknagy-
nénjekvalószínûlegkelájultkvolna.
DekGavri�kteljesenkmegkvoltkelégedve.kKomolyankés
fontos�odvakbólintott.
-kkMegfelel.kDugdkel!
Azutánkismétkmegnéztekzsebóráját.kÉppenk"tízkóra
voltkmegkmégkegykegészenk�icsi".
-kkÉnkittkmarado�kakbár�ábank-kdöntöttekelkGavri�
-,ktekpedigkMotyávalkszaladjkfel,késkálljato�kmegkazkelsõ
sar�onktúl,kazkutcában.kOttkvárjáto�kõ�et.kAmintkmeg-
látjáto�,kkhogykkjönne�,kkintsete�kakzseb�endõvel,kkhogy
�ifeszítsemkakvitorlát.kÉrted,kPetya?
-kkÉrtemk...kÉskhakazkõrkutánu�klõ?
-kkNemktaláljakelkõ�etk-kmondtakGavri�kmélykmeg-
gyõzõdéssel,késk�omorankelmosolyodott.k-kA�ikmostkõrt
álltkott,kazkiskDofinov�árakvaló,kjókismerõs.kSzaladj,kPe-
tya!kAmintkészreveszedkõ�et,kazonnalkintegess!kMegktu-
dodkcsinálni?
-kkMicsodak�érdéskez?
PetyakéskMotyak�imászta�kakbár�ából,késkfutnik�ezd-
te�kakpartkfelé.
Akkgyere�e�kkittkkjólkkismerte�kkmindenkk�iskkösvényt,
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ugyanúgy,kmintkakhosszúktengerpartotkLüstdorftólkegész
Lanzseronig.
Akvirágzókbo�ro�k�özöttkbuj�álvakfeljutotta�kakma-
gaskpartra,késk�étkvillak�özöttkmegállapodta�,kazkelsõ
utcaksar�án.
Innenkszemmelktudtá�ktartanikakfõutatkéskaktengertkis.
Messzeklenn,kakcsöppnyine�ktûnõk�i�ötõhídkmellett
ottkhimbálózottkak�iskbár�a.kGavri�kaligklátszott,kolyan
má�szemnyikvolt.
-kkMotya,kidekfigyelj!k-knézettk�örülkPetya.k-kÉnkitt
fölmászo�kazkeperfára,konnankmesszebbrekelklehetklát-
ni,ktekpedigkmenjktovábbkebbenkazkutcában,késkjólknyisd
�ikkakszemed.kkMeglátju�,kkhogykkmelyi�ün�kveszikkõ�et
észrekelõször.
Azkigazatkmegvallvaksemmikértelmeksemkvoltkanna�,
hogykPetyakfelmásszonkazkeperfára,kmertklentrõlkmin-
dentknagyszerûenklehetettklátni.kDekPetyakmárkparancs-
no�na�kéreztekmagát.kSzeretettkvolnakvalamiknagykhõs-
tettetkvéghezvinni.
Ne�ifutott,késk�rá�ogva,klihegvekföl�apasz�odottka
fára,késkrögtönkelsza�ítottakaknadrágját.kDekezkegykcsöp-
petksemkzavarta,ksõtkellen�ezõleg,kmégkharciasabbkés
büsz�ébbklettktõle.
Akfaktetejénkmeglovagoltkegykágat,késkszigorúankné-
zettklefelé.
-kkNo!kMitkállszkott?kIndulj!
-kkMindjárt!
Ak�islánykhûséges,kijedtkszemévelknézegetteklentrõl
Petyát,kaztánkmind�étk�ezévelklesimítottakszo�nyáját,
ésklassankmegindultkakjárdán.
-kkÁllj!kVárj!
Motyakmegállt.
-kkFigyeljkide!kAmintkmeglátodkõ�et,kazonnalk�iabálj
ne�em!kHakpedigkénklátomkmegkõ�etkelõbb,kmajdkén



�iabálo�kne�ed.kJókleszkígy?
-kkJók-kmondtakak�islánykvé�onykhangon.
-kkNokeredj!
Motyakmegfordult,kkéskmegindultkkakvilágoszöldkrü-
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gyezõ,kvirágzóka�ácfá�kárnyé�ában.kApró,kmeztelenklá-
bána�knyomak�irajzolódottkakporban.
Elmentkaksaro�ig,kottkálltkegykdarabig,kmajdkvissza-
fordult.
-kkMégknemkjönne�.kHátknálad?
-kkMégknálamksem...kMenjkvisszakmégkegyszer!
Ak�islánykismétkelsétáltkaksaro�ig,kmajdkismétkvisz-
szatérvekjelentette,khogyknálakmégkmindigknemkjön-
ne�.
-kkIttksemk.k..kMenjkmégkegyszerkvissza!
KezdetbenkPetyána�knagyonktetszettkezkakjáté�.
Rend�ívülk�ellemeskvoltkakmagaskfánkcsücsülni,kkés
feszültenkfigyelnikazkutcakvégekfelé,khogyknemkjeleni�-e
megkottkegykrobogók�ocsi.
Élén�enkmagakelék�épzeltekakvágtatóklova�atkéska
�ocsist,ka�ikfejekfölöttkforgatjakazkostort.kAk�ocsikro-
bogvakvágtat.kRevolverrelkak�ezébenkugri�k�ikbelõle
Tyerentyijkéskakmatróz.kAkbörtönõrö�kfutna�kutánu�.
Tyerentyijkéskakmatrózklövöldözi�.kAkbörtönõrö�kakgo-
lyó�tólktalálvánkholtankesne�kössze,kegyi�kakmási�
utánk...kÖkpedigk-kmármintkPetyak-kteljeskerejébõlklo-
bogtatjakakzseb�endõt,k�iabál,kügyesenkleugri�kakfá-
ról,késkmindentkotthagyvakodarohankakbár�ához,khogy
akvitorlak�ifeszítésénélksegéd�ezzé�.kMotyakpedigkcsa�
e��orkveszikészre,khogykmegér�ezte�.kNokdekezkmárkígy
van,kilyene�kaklányo�k.k.k.
...kDekazkidõkegyrekmúlt,késkegykárvakléle�ksemkmu-
tat�ozottkakláthatáron.kKezdettkunalmassákválnikakjáté�.
Petyakmárkuntakakva�ítókfehérkországutat,kamelyen
holkegykhintókrobogottkvégig,kba�jánkegykAnyeginna�
öltözöttkangolk�ocsissal,kholkmegkegykjeges�ocsikdöcö-
göttknagykzörgésk�özepette.kAknagykforróságbankmajd
elolvadt,késk�iskhíja,khogykszomjánknemkhalt.
Nagykunalmábankalaposankéskrészletesenkszemügyre
vettekakszomszédoskvillát:kvilágoszöldkpázsit,k�aviccsal
beszórtkút,kktujafá�,kkszobro�,kkvirágágya�,kklilakvirágo�kkk.
egykhatalmaskvázában,khosszú,k�es�enyklevelûkáloékés
egykfestõ,ka�ikvalamilyenktáj�épetkfestett.
SÍk4
Ak�ipödörtkbajuszú,kspanyolsza�állaskfestõ,kbársony-
sap�ávalkakfején,khatalmasknapernyõkalattkültkegyktá-
borikszé�en,késk�issékelõrehajolva,khosszúknyelûkecset-
jévelkdolgozott.kAzkelõtteklevõkállványonkegykféligk�ész
�épktar�állott.
Akmûvészkegyetkhúzkecsetjével,kazutánk�edvtelvekné-
zegeti.kMegintkhúzkegyet,késkmegintknézegeti.
Balk�ezekfeltartottkhüvely�ujjánkegykhatalmaskpalet-
tátktart,kamikso��alkszebb,kmintkmagakak�ép.kOváliskala�ú
desz�alaponkértelmetlen,kdekcsodálatoskrendetlenségben
vanna�kössze�evervekazkösszeskszíne�:kaktenger,kazkég,
akföld,kazkorgona,kakfû,kakfelhõ,kakbár�á�kszínéne�kösszes
árnyalatai.
Közbenkpedigkmegér�ezettkegykporleptek�ocsi,késka
mellé�utcánklassúklépte��elk�özeledettk�étkember.kMotya



szaporánkszedtekaklábait,késktor�asza�adtábólk�iabált:
-kkNálamkmárkmegér�ezte�!kIntegess,kintegess!
Petyakmajdkleesettkakfáról.kKirántottakzsebébõlkak�en-
dõt,késk�étségbeesettenkcsóváltakakfejekfölött.
Akbár�akerõsebbenk�ezdettkhintázni,kmertkGavri�kug-
ráltkéskPetyakfelékhadonászott.
Petyakeperfájakalattkpedigkezalattklassankelhaladt
Tyerentyijkéskakmatróz.kLángvöröskarcu�onkizzadság-
csöppe�kcsurogta�kvégig.kPetyakmégknehezenklihegõklé-
legzetü�etkiskhallotta.
Akmatrózkfödetlenkfõvelkment,késkerõsenksántított.
Elegáns,k�rémszínûknadrágjak-kugyanaz,kamibenkPetya
utoljárakláttakõtkakmájusikünnepenk-kelkvoltksza�adva,
ésktéglaszínûkfolto�kütötte�kátkrajta.
Pisz�os,kféligklesza�adtkingekalólk�ilátszottkerõs,kverej-
té�tõlkfénylõkmelle.
összeszorítottkö�lénk�idagadta�kazkere�.kBajuszakle-
�onyult.kBorostáskarcábólkerõsenk�iüt�özöttk�étkpofa-
csontja.kSzemekszárazonkszi�rázott.kNagyo�atknyelt.
-kkJóknapot,kbácsi!k-k�iáltottkPetyakazkeperfaktetején.
Tyerentyijkéskakmatrózkfelnézte�kak�isfiúra,késkelne-
vetté�kmagu�at.kPetyána�kúgyktûnt,khogykakmatrózkmég
�acsintottkiskegyet.
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Dekmáriskfutásna�keredte�klefelé,kszür�ekporfelhõt
hagyvakmagu�kmögött.
-kkOhó,kénkláttamkmegkelõbbkõ�et!k-kmondtakelége-
dettenkMotya.
Petyakezalattklemászottkakfáról,kdekúgyktett,kmintha
nemkhallanákMotyakmegjegyzését.
Ak�isfiúkéskak�islánykszorosankegymáskmellékállva
néztekakbár�át,kamelyrekmárkfelhúztá�kakvitorlát.
Láttá�kakmatrózkaprókala�ját,kamintkbeugrottkakbár-
�ába.kAkvitorlak�ifeszült.kAkszélk-kmintkegyk�önnyû
szirmotk-kmesszekelvittekakparttól.kMostkak�isk�i�ötõ-
hídonkcsa�kTyerentyijkéskGavri�kállt.kEgykperccelk�é-
sõbbkTyerentyijkiskeltûnt.
Gavri�kegyedülkmaradt.kIntettkPetyána�késkMotyána�,
ésklassankmegindultkfölfelé.kAkbár�a,kvíganktáncolvaka
hullámo�khátán,kgyorsankhaladtkakfényesenk�é�lõ,knyílt
tengerkfelé.
-kkElmentkegyedülk-kmondtakPetyakcsöndesen.
-kkNemkbaj!kTettün�kbekne�ik�enyeret.kEgykegészkcipót.
Megknyolckjó�orakhalat.
HamarosankGavri�kiskcsatla�ozottk�étktársához.
-kkHálakisten,kútna�kindítottu�!k-kvetettkegyknagyk�e-
resztetkmagára.k-kMárk�ezdettkveszélyesklenni.
-kkDekmikleszkakbár�ával?k-k�érdeztekPetya.k-kMost
elveszettkakbár�a?
-kkAkbár�akelveszettk-kva�artakmegk�omork�éppel
Gavri�kakfejekbúbját.
-kkHogyankleszte�kmegkbár�aknél�ül?
-kkNekizgulj!kValahogykmajdkcsa�kmegleszün�.
Semmiksietõskdolgu�knemkvolt.
Átmászta�kak�erítésen,késkcsöndesenkmegállta�.akfes-
tõkhátakmögött.
Ak�épkmostkmárkmajdnemk�észkvolt.kLélegzetü�et
visszafojtvaknézegetté�,késkelbûvöltekõ�etkak�iskdarab
vásznonkmegjelenõkvilág,kamelykegészenkmáskvolt,kmint
akvalóságban,kdekmégiskúgykhasonlítottkazkigazira,kmint



egyi�kvízcseppkakmási�ra.
-kkIttkaktenger,kdekakbár�aknincskrajtak-ksuttogtakMotya,
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éskminthakvéletlenülktörténne,kPetyakválláraktettekak�e-
zét.kHal�ank�uncogott.
Dekakfestõkvé�onykecsetjétkbelemártottakakfehérkfes-
té�be,késkak�épk�özepénkakfénylõ,k�é�rekfestettktengerre
egyk�iskfoltotkejtett.
-kVitorla!k-ksóhajtottkfelklel�eskcsodálattalkMotya.
Mostkmárkakfestettktengertksemmiksemk�ülönböztette
megkazkigazitól.kMindenkpontosankolyankvoltkrajta.kMég
akvitorlakis.
Skakgyere�e�,kcsöndesenklö�dösvekegymástk�önyö�ü�-
�el,kso�áigknézté�kholkak�épet,kholkmegkazkigazi,kvégtelen
nagy,knyíltktengert.kKödösk�é�ségébenkmindk�isebbklett
nagyapókbár�ájána�kfehér,klégiesenk�önnyûkvitorlája,
olyanna�klátszott,kmintkegyksirály.
Távolbankegykfehérkvitorla
�é�ktengerk�ödénkátragyogk...
TARTALOM
1.kkBúcsúzás
2.kkAktenger
3.kkAksztyeppén
4.kkItatás
5.kkAkszö�evény
6.kkAkTurgenyevkhajón
7.kkAkfény�ép
8.kk"Emberkaktengerben!"
9.kkOdesszakéjjel
10.kkOtthon
11.kkGavri�
12.kk"Hátkezkiskló?"
13.kkMadámkSztorozsen�o
14.kk"Alantaso�"
15.kkBár�akaktengeren
16.kk"Toronylövegk...kTûz!"
17.kkAkcéllövöldekgazdája
18.kkKérdése�késkfelelete�
19.kkMásfélkfontkárpa
20.kkReggel
21.kk"Becsületszavamra!k..."
22.kkKözei-Malom
23.kkGavri�kbácsi
24.kkSzerelem
25.kk"Engemkellopta�!"
26.kkÜldözés
27.kkNagyapó
28.kkFelvételikvizsga
29.kkAk�erületikõrszobában
30.kkI/Akoszt.ktan.
31.kkKondratyen�oktáborno�ktemetése
32.kkKöd
33.kkGombo�
34.kkAkpincében
35.kkBecsületbelikadósság
36.kkAknehézktás�a
37.kkBomba
38.kkAkfel�elõ�kvezér�ara
39.kkPogrom



40.kkAzkõrnagyikegyenruha
41.kkKarácsonyfa
42.kkAkSzalon�aktér
43.kkAkvitorla
44.kkMájuskünnepe
45.kkKedvezõkszél
��


