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I.

A csepeli Kolozsvári utca földszintes házaiból álmosí
tóan áradt a csönd. A levegő mozdulatlan volt, az égbolt 
tündöklően kék s a júliusi nap, mivel sem szél, sem 
bárányfelhő nem keresztezte útját, iszonyatos erejével 
hivalkodott. A kihalt utcán mindössze egy tizenhárom-tizen- 
négy év körüli kislány bandukolt az útközépen. Kezefejét 
időnként végighúzta verejtékes homlokán, majd összemar
kolta és kissé meglebegtette nyakszirtjéhez tapadó, hosszú 
haját; sötét, fényes, egyenesszálú, a végén kissé befelé kun- 
korodó haja volt a kislánynak. Tétován lépkedett, azután 
nekiiramodott s ismét lassított, mintha a váltakozó gondola
tok egyszer lefékeznék, máskor meg a lehető legnagyobb 
sebességre ösztönöznék járását.

A magányosan haladó kislány, Bodnár Angéla a csepeli 
Üttörő Otthonból jött s az Otthon igazgatónője épp az imént 
közölte vele, hogy őt jelölte a Zala megyébe induló úttörő
csoport egyik tagjául. Hatszáz gyerek közül egyedül őt, 
Bodnár Angélát! Mindaz, amit az igazgatónő mondott, ott 
kavargott Angéla fejében, szélsebesen és összefüggéstelenül. 
Nemcsak Zalába mennek úttörő-csoportok, hanem az 
ország különböző, népművészeti szempontból fontos vidé
keire is. Népdalokat és népijátékokat gyűjtenek, azoknak 
szövegét, dallamát és menetét vezetőik segítségével lejegy
zik ... Arról is beszélt az igazgatónő, hogy így kívánnak szo
rosabb kapcsolatot teremteni a városi és falusi úttörők 
között... és mintha úíív mondta volna, hogy Zala megyébe
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négy fiú, négy leány indul, három tanár kíséretében. A tan
folyam •— el ne felejtkezzen a tanfolyamról! Hétfőn kezdő
dik, egy hétig tart. Népművészeti Intézet, Corvin tér, Mátyás 
királyra kell gondolni s akkor nem felejti el. Mit is mondott 
még? Ruhaneműt kapnak, tornacipőt és visszajövet száz 
forintot... Corvin tér nyolc vagy tizennyolc, hiszen majd 
megtalálja...

... Azért gondoltam rád, Angéla — mondta az igazga
tónő —, mert az elmúlt négy esztendőben jó munkát végez
tél. Először a fémtechnikán, azután az irodalmi szakkörben, 
tavaly a biológián s most a zenei szakkörben. Ügyes kezed 
van, Angéla, jó füled a zenéhez, meglehetősen eszes lány 
vagy; tanulj fegyelmet és akkor nem lesz veled semmi baj.

A csepeli Úttörő Otthon igazgatónője oly körültekintő 
beosztással osztogatta a dicséretet, hogy mérhetetlenül gaz
dagnak érezte magát, akinek egy morzsányit juttatott belőle. 
Bodnár Angéla dúlt lelkiállapotban távozott az Otthonból. 
Az útközépen haladt s mivel e pillanatban közel és távol 
ő volt az egyetlen látható élőlény, a nap az ő kis személyére 
összpontosította egész hevét. Az igazgatónő közlése várat
lanul érte, lassacskán ocsúdott s eleinte csupán a simogató 
szavakat ismételgette magában: „Meglehetősen eszes lány 
vagy ... Jó füled van a zenéhez ...” hogy alaposan emléke
zetébe vésse és otthon változtatás nélkül tolmácsolja azokat. 
Három hét Zala megyében, nem rossz dolog! Maga az utazás 
is élmény, és a falu, az új ismeretségek, az elvégzendő fel
adat! Angéla fellelkesedett, léptei száguldó iramot vettek; 
majd egyéb gondolatok tolakodtak előtérbe, ekkor lefékezte 
rohanását és ismét kényelmetlennek érezte a nyakszirtjéhez 
tapadó haj tömeget. Kezefejének gyors, bosszús mozdulatá
val megtörülte verejtékes homlokát. Felvetődött a kérdés: 
hogyan fogadják majd otthon a nagy újságot?

Angéla négy éves volt, mikor apja, Bodnár Alajos vasúti 
kalauz 1944 őszén vonatszerencsétlenség áldozata lett. A kis
lányban csupán ködös képzetek éltek apjáról; hatalmas ter
metű, szelíd óriásra emlékezett, a sötétkék egyenruha posz
tójának érdes tapintására, időnként, egy villanásra, cigarettát
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sodró ügyes ujjait látta. De legmaradandóbb élménye az 
volt — s a földfeletti lebegésnek ez az érzése ma is gyakran 
kísértette álmában —, mikor apja felkapta, vállára ültette s 
körbe-körbe járt vele a kertben. Ö a hajába kapaszkodott, 
sikongatott, valami mámoros elragadtatást érzett és határ
talan biztonságot ott fönt, az apja vállán lovagolva. Sűrű, 
sötét haja volt apának, gondosan nyírt, tömött bajusza; arc
vonásait elmosták a tűnő évek, majd lassan, egyenként az 
idő visszacsempészte azokat Angéla arcára. Legalábbis így 
mondogatta az anyja: — Mintha apádat látnám! — Ha nagy
ritkán kikívánkozott belőle a hangos nevetés, ő is így hátra
szegte a fejét, csak úgy villogott a harminckét foga! Ámbár 
inkább csak mosolygott, úgy befelé, magának ... Ha meg a 
konyhaszékre állított lavórban a kislánya haját mosta: —
Apádnak is ilyen sűrű, simaszálú haja volt. Mikor megmér
gesedtem, sámlira álltam, úgy cibáltam a haját, ő meg csak 
felkapott, mint a pelyhet... Máskor meg: — A hideg borzon
gat, ha rámnézel az apád szemével! — És sóhajtott hozzá, 
nagyon mélyről, keserveset.

Angéla, mióta emlékezni tudott, nem hallott egyebet: — 
Apád a te helyedben így cselekedett volna . .. Apád büszke 
ember volt, hazug szó nem hagyta el a száját... Apád oko
sabb volt annál, semhogy ellenkezzék velem, tudta, hogy 
jót akarok veletek... — Azután 1950 nyarán özvegy Bodnár 
Alajosné férjhezment Ferkó Sándorhoz s azóta egyre ritkáb
ban, csakis ha kettesben voltak, amúgy mellékesen mondta: 
— Ne mérgesíts! Bezzeg apád jó volt, mint a falat kenyér, 
soha nem szomorított engem. — Ám az ezt követő sóhaj már 
nem fakadt a lélek mélyéből; jött és ugyanakkor a semmibe 
veszett — Ferkó Sándorné gondolatai már egyebütt csa- 
pongtak.

De a kislány nem felejtett. Állhatatosan ragaszkodott a 
korán elhalt apához, aki termetre mindenkinél hatalmasabb 
volt, jó és igazságos. Ferkó Sándor, a mostohaapa ... hát ő 
megint más lapra tartozik. Különös, kiszámíthatatlan 
ember, lehet, hogy puszta szeszélyből ellenzi majd az uta
zást. Anya meg mindent utánaenged, mert nem bírja a
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veszekedést és mert mindennél fontosabb neki a Ferkó Sán
dor jókedve...

Egy Fürst Sándor utcai kis kertes házban, Bodnár Ala
jos örökében laktak Ferkó Sándor ék. Angéla már-már betért 
az utcájukba, azután egyebet gondolt és a Rákóczi fejede
lem út felé tartott. Mégis okosabb, ha előbb anyával beszél, 
ámbár anya nem szereti, ha érte megy a Közértbe. Azt 
mondja: nem lehet percre kiszámítani, mikor végez.
A vevőnek nem mondhatja, hogy: alászolgája, most van a 
váltás, a kartársnő majd kiméri a többit. Anya soha nem 
siet, szeret elbeszélgetni az ismerősökkel, körülötte mindig 
egész kupaktanács alakul, azután megkésve érkezik haza és 
papa lármázik.

Az Imre tér sarkán volt a zöldséges Közért, Ferkó Sán- 
dorné munkahelye. Angéla a nyakát nyújtogatta a kirakat 
előtt, ám a ferde deszkalapon gyümölccsel és zöldséggel meg
rakott kosarak és ládák barikádja emelkedett. Bent sokan 
voltak, az ajtót is elállták. Valaki előrefurakodott, de mél
tatlankodó asszonyi hangok visszaparancsolták a helyére. Az 
egyhangú morajból úgy választódott ki e sebes perlekedés, 
mint égzengés a nyári záporból, azután nevetés áradt, a szi
várvány valamennyi színével. Egy fiatal nő tömött szatyor
ral nyomakodott kifelé, az utcán nagyot fújt és azt mondta 
az ajtóban álldogálóknak:

— Az is bolond, aki szombaton megy bevásárolni!
Egy fehér munkaköpenyes lány — szemmel láthatólag

türelmetlen volt, mert folytonosan aprópénzt csörgetett a 
zsebében — utána kiáltott:

—- No! Hiszen maga is ...
— Persze, én is.
Az asszonyok nevettek és a fehér köpenyes lány azt 

mondta:
— Az egész ebédidőm rámegy a két kovászosuborkára
Az üzlet mélyéből érkezett a válasz:
— Ki kéri a kovászost? Adják tovább, asszonyok.
A váratlan közelségből felcsendülő anyai hang hallatára 

Angéla sietve odébbállt. Futólépésben ért a következő saro-
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kig, de visszafelé ismét gondolatokba merülten bandukolt. 
Anya már ilyen, semmi nem zökkenti ki a nyugalmából. 
Akár egy vásárló van az üzletben, akár ötven izgatott asz- 
szony tülekedik körülötte, ő zavartalanul végzi a munkáját- 
Angéla újra megállapodott a boltajtónál s a széles asszonyi 
hátak védelmében befelé leselkedett.

Ferkó Sándorné komótosan teleszedte a kosarat burgo
nyával, egy-egy mutatósabb példányt nyitott tenyerén 
egyensúlyozva mondta a vevőnek: — Mint az alma! — Ha 
almát mért, így buzdította a vásárlót: — Olyan íze van, 
mint a diónak! — Mindenkinek kívánsága szerint válogatott 
a káposztafejek között. Ha valaki kisebbet kért, Ferkóné 
rámondta: — Igaza van, csak magára szárad, ide meg min
dennap jön friss áru. — De ha a másik kétkilósat vásárolt, 
annak is készen volt a válasz: — Okosan teszi, nem vész az 
kárba. — Ferkóné beszélt, egyre beszélt a maga rendíthetet
len, kedélyes módján s az elemek háborgását egy-egy, az 
elmúlt esztendők tapasztalatain csiszolódott mondatta] csilla
pította le. A tolakodónak azt mondta: — Várjon sorára, asz- 
szonyom, mindenkinek egyformán sietős a dolga. — Ha sze
rényen meghúzódó gyermekes anyát látott: — Engedjük 
előre a kisdedeket! — A perlekedőket meg ezzel választotta 
•széjjel: — Ne lármázzanak, asszonyok, otthon elég kijut ne
kem a veszekedésből, legalább itt legyen békességem. — És 
már mesélte, hogy a Ferkó így, a Ferkó úgy s a sok ferkózás- 
sal az egész lamentációnak valami gyengéden meleg színezete 
volt — aminthogy Ferkóné nem is panasznak szánta, csu
pán beszélnie kellett mindig és mindenről, bárkinek. Bod
nár Alajos és Ferkó Sándor — az első férj és a második — 
e két név sűrűn szerepelt Ferkóné történeteiben, míg mé
ricskélt, hajladozott, ládákat és kosarakat húzgált, pénzt 
számolt, egyetlen pillanatig sem tétlenkedve.

Két asszony jött kifelé s az egyik azt mondta:
— Gusztusos asszony ez a Ferkóné.
— Az — felelte a másik.
Angéla előbbre merészkedett. Az anyjára mondták, 

hogy gusztusos asszony. Hát ... olyan kis gömbölyű. Az arca
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kerek, a csupasz karja is, meg a kékpöttyös kartonruha 
kivágásában a válla, a csípője is jó széles, mégis inkább 
lánynak nézné az ember. Angéla nem tudta, miért, pedig 
nyilvánvaló volt, hogy a kék szempár teszi, amelynek nincs 
titka s ártatlan és tiszta, mint a gyermekeké. A kislányt 
megörvendeztette, hogy az anyját gusztusos asszonynak 
mondták, mégis remélte, hogy ő felnőtt korában karcsú lesz 
és vagy kétméter magas, mint az apja volt.

— Anya!
— Hát te mit keresel itt?
— Téged ... fontos dologban.
— No, csak nem?
Ferkó Sándorné, miután alaposan elbeszélgette az időt, 

hazafelé menet jól kilépett. A kislány a karjába kapaszko
dott s így is alig tudott vele lépést tartani. Az asszony két 
könyvet szorongatott a hóna alatt: Angéla izgett-mozgott, 
mert a könyv sarka a karját horzsolta. Jókora lélegzetet 
vett és sebesen belekezdett mondókájába:

— Egy néni azt mondta, hogy gusztusos asszony ez a 
Ferkóné ...

Micsoda butaság, hiszen nem ezt akarta, lám, anya 
máris rázendít:

— Pedig ma nem is volt rajtam köpeny. Ilyen hőség
ben nem tűröm magamon. Az üzletben megszorul a levegő, 
az a sok ember, nem hiszem, hogy ma tizenegy előtt zár
janak ...

— Anya! — Angéla nagyot rántott az anyja karján, 
azután kapkodva igazgatta a leesni készülő könyveket. — 
Képzeld, utazom Zalába!

Olyan szóáradatot zúdított az anyjára, hogy az csak 
hüledezett s nagysokára értette meg, tulajdonképpen miről 
van szó.

— És te elmennél?
— Miért ne?
Az asszony elengedte a lánya karját s az egyik könyvvel 

legyezgette kihevült arcát.
— Majd beszélek a papával.
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— És ha ő azt mondja, hogy nem, akkor te is ...
— Nem is fogok ellenkezni vele! De majd kivárom én, 

míg' olyan a kedve.
— Inkább este.
— Jó, este-
A Fürst Sándor utcába fordultak. A nap már lefelé tar

tott útján, amikor a házukhoz értek — két ablak az utcára, 
a kerítés mögött kis négyszögnyi kertben édeskésen terjengő 
szekfűillat. A konyhaajtó nyitva volt.

— Papa itthon van — mondta Ferkó Sándorné. — Me
legítsd az ételt.

Ö meg benyitott a szobába.

2.

A szobában félhomály volt s jókora rendetlenség. Az 
asztalt, ami rendes körülmények között a két ágy előtt állt, 
jobb- és baloldalán két karosszékkel, Ferkó Sándor az ablak 
elé húzta, a szép csipketerítőt összegöngyölítve az ágyra hají
totta, az asztalt díszítő, nagy tarka cserépkorsó a földön állt, 
bárki belebotolhatott. Ö maga az ajtónyitásra fel sem pil
lantott, nem is köszönt. Előtte az asztal lapján nagy köteg 
drót volt és kiborított, ócska szerszámláda, a földön szétszórt 
szögek s egy nagy S-betűbe tekerődző centiméter. Az asszony 
összecsapta a kezét:

— Mit csinálsz?
— Kalitkát.
S pattogott a drót, ahogy egyenlő hosszúságú szálakat 

vágott a tekercsből. Tehát kalitka ... S míg el nem készül 
vele, olyan lesz a szép hálószoba, mint az istálló. Ö említette 
két nap előtt, hogy egyik vevőjének kis zöld papagálya van, 
egész nap be nem áll a szája s hogy mennyit lehet nevetni 
rajta. Most itt van, már a kalitkán mesterkedik! Ferkóné 
elérzékenyült, nem tette szóvá a rendetlenséget, hanem gyor
san belebújt az ágy szélére készített fakó delén pongyolába 
s közben azt mondta:
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— Elátkozom már a szombatot. Akárhogy töröm ma
gam, három óra lesz, mire ...

— Fél négy.
No tessék, de kurtán felelget! Mérgelődik a késés miatt, 

bizonyára éhes is.
— Jó hűs van itt, látom, kihajtottad a legyeket — 

mondta az asszony s nem vett tudomást férje rosszkedvéről. 
— Hagyd abba, üljünk asztalhoz.

— Az étel készen van?
— Angéla már melegíti.
— Akkor szólj, mikor az asztalon van.
— Jó.
Erélyes kézzel elegyengette az ágytakarót, összehajtotta 

a csipketerítőt s nagyot fújt. A férfi hátrafordult.
— Mit sóhajtozol?
— Azt sem szabad?
— Azt sem! — Ferkó Sándor csúfondárosan ismételte 

a felesége szavait és egészen apróra csücsörítette a száját. — 
No, szegény asszony, de nagyon sajnállak! Te aztán sokat 
adsz arra, mit szabad, mit nem. Jössz-mész kedvedre, ha 
fél négy, oda se neki...

— Nem táncolni voltam!
A férfi visszafordult munkájához. Keskeny arca a két 

kiugró pofacsonttal igen fiatalnak tűnt s ezt a szájaszéle alá 
csüngő bajusszal akarta ellensúlyozni, azonban sikertelenül. 
Középmagas volt, kissé hajlotthátú, vékonydongájú, a moz
gása könnyed, mint valami sihederé. Jó hagulatában ki
villantotta fehér, egyenletes fogsorát, kissé ferdevágású 
szeme is nevetett s felesége ilyenkor megállapította, hogy 
ritka jóképű ember ez a Ferkó Sándor. Bezzeg mikor ilyen 
sötét és megátalkodott az arca ...

— Mondd csak, mondd — unszolta a férfi. — Tudom 
én, hogyan gondolod. A te munkád nem afféle babra, felelős
séggel jár, pénz van a kezeden, no ugye, tudom én, mit 
akarsz mondani... Az egyik sokra vitte, Közért alkalmazott, 
a másik meg már betöltötte a harminckettőt, mégis ott van, 
ahol volt, tanulatlan segédmunkás.
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Mindig ezzel jön! Az asszony máris elhallgatott, mérge 
elpárolgott, szava vigasztalni és keze simogatni vágyott. Ez 
fáj Ferkó Sándornak, azért ilyen ... Egészen jól megvolt a 
négy elemijével, szakma nélkül, nem érezte magát alább- 
valónak a többinél, míg odahaza volt a falujában s később 
sem, mikor Pesten, építkezésnél keverte a maltert. De mióta 
összekerült vele, Bodnár Alajosnéval, egyre azon búsul, hogy

az asszony többrevitte. Az is csuk a szívét fájdítja, hogy a 
kislány ezidén kijárta a nyolc általánost és szeretne tovább
tanulni. Ügy érzi, elmarad tőlük, a „Bodnároktól”, ahogy 
mondani szokta s éppen azért kötekedik, hangoskodik, mert 
önmagának bizonygatja, hogy ő sem olyan utolsó ember. 
Az üzemben, a Csepeli Papírgyárban felszólították, hogy vé
gezzen esti tanfolyamot, de ő restell meglett ember létére 
beülni az iskolapadba; attól fél, hogy már nem fog az esze
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— falusi tuskó, az is marad. Azelőtt biztatgatta az asszony, 
hogy igyekezzék előbbrejutni, hiszen jó feje van, mindenhez 
ért, de Ferkó Sándor az ilyen beszédet rosszra magyarázta- 
Megbántódott és szemére vetette a feleségének, hogy miért 
választott egy segédmunkást, ha olyan nagyralátó. Erzsi 
asszony a békesség kedvéért mindent ráhagyott, meg azért 
is, mert az elmúlt három év alatt nem volt oka megbánni, 
hogy feleségül ment Ferkó Sándorhoz. Ök ketten jól meg
voltak egymással, inkább a kislány miatt főtt a feje. A vak 
is látta, hogy Angéla nem sokra tartja Ferkó Sándort. Soha 
tanácsért nem fordult mostohaapjához, a jelen kérdéseit és 
jövendő terveit az Üttörő Otthon igazgatónőjével és tanárai
val beszélte meg. Szenvedő arccal hallgatta Ferkó Sándor 
gyakori zsörtölődését és nem szállt vitába vele, mintha a 
szakképzettség nélküli, tudatlan embert nem tartaná magá
hoz méltó ellenfélnek.

Most is rossz hangulatban ültek ebédhez. Az asszony 
kenyeret szelt, a férfi könyökére támaszkodva sietősen 
kanalazta a levest. Ferkóné csupán akkor tudta türtőztetni 
magát a beszédtől, ha olvasott vagy aludt, hát most is ő 
kezdte:

— Azt mondják, máma árnyékban megvolt vagy har
minc fok. Estére talán lehűl.

Semmi válasz. Ferkó Sándor újabb adagot mert a 
tányérjára. Erzsi asszony belekezdett, feledve minden józan 
meggondolást.

— Aztán ezeket a gyerekeket ilyen melegben viszik 
Zalába. De talán még jobb is nekik ott falun mint a város
ban, azt mondja Angéla, hogy a Balaton felé mennek és ...

Ferkó Sándor nagy csörömpöléssel letette a kanalát. Hát 
ez megint micsoda? Az efféle újdonságokat ő csak így, vélet
lenül tudja meg, két kanál leves között? Olyan utolsó em
ber ő ebben a házban, hogy meg sem kérdezik a véleményét? 
Az asszony csendesítette:

— Ugyan, Sanyi, hiszen csak az imént mondta 
Angéla ... Valami játékot gyűjtenek. Ruhát is adnak, meg 
cipőt. Nem kell mindjárt azzal jönni, hogy...
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— Nem vagyok én apja neki, hogyan is lenne beleszó
lásom — hajtotta a magáét Ferkó Sándor.

— Hiszen azért kezdtem, hogy te is megmondd a 
magadét.

Ferkó Sándor bajusza nagyon elbúsultan lógott a tá
nyér fölé s csak nagysokára mondta:

— Hát akkor azt mondom, hogy itthon a helye. — 
A kislányra nézett és panaszosra fordult a hangja: — Olyan 
rossz sorod van mellettem, hogy Zalába kell menned? Van 
levegő a kertben untig elég, a folyóra is lejársz, ételben, 
italban sincs hiány. Mindenki azt beszélje, hogy a mostohád 
elüldöz a házból?

— Nem arról van szó.
— Jól van, tudom én, miért nincs maradásod a házban.
Többet nem szólt, visszament a szobába, tovább vag

dosta az egyenlő hosszúságú drótszálakat, kopácsolt, mérics
kélt, vékony deszkalapból elkészítette a kalitka hátlapját s 
keskeny léceket fűrészelt. A konyhában víz zubogott, edény 
csörömpölt, — Angéla hajlott a mosogatódézsa fölé. Tudta, 
hogy az ő ügye elveszett, anya lezárta az egész zalai kérdést, 
mert anyának szentírás a Ferkó Sándor szava. Máris mindent 
feledve jön-megy a szoba és a kert között, majd hallatszik 
halk sikongatása, kacagása — anya lubickol a teknő naptól 
langyos vizében.

Később pongyolában, nyitott, csattogó szandállal vissza
szaladt a házba, és Angéla rosszallóan nézte az anyja borzas 
haját, egész rendetlen külsejét. Odabent nevetgélt, beszélge
tett papával, mintha misem történt volna és ezek a hangok 
kimondhatatlanul fájtak Angélának. Kiment a kertbe.

Ült a teknő szélén, két könyökére támaszkodott, a haja 
előreesett és elfedte kezét, arcát. Most, hogy ellenállással 
találkozott, egyéb sem foglalkoztatta gondolatait, mint a 
zalai utazás. Miért mondana le róla? Az ő életét nem befo
lyásolhatják Ferkó Sándor szeszélyei — hiszen mi egyé
bért ellenkezik? 0) csupán fölösleges harmadik a házban, 
tulajdonképpen örülniük kellene, hogy egy időre megszaba
dulnak tőle, de nem! Ferkó Sándor kimondta a magáét, azzal
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el van intézve. Anya már öreg, harminckét éves, nem csoda, 
hogy mindennél előbbrevalónak tartja a családi békét, lel
kének nyugalmát és derűjét. Nem is az fáj olyan keserve
sen, hanem hogy olyan könnyűszerrel elintézi a lányát. Apa, 
ha élne, azt mondaná; mindennél fontosabb a kislány 
jövője, azt kell szem előtt tartani — feltétlenül így beszélne!

Én, mondta magában Angéla a teknő szélén ülve, én 
most kezdek élni! E gondolatot oly magasztosnak találta, 
olyan mámorítónak, hogy öklét a mellére szorítva, drámai 
lendülettel ismételte: — Az én életem! Az én életem ... 
— És valami jóleső önkínzással azt is megállapította: — 
Egészen egyedül vagyok a világon, nincs senkim...

A kerek virágágyás közepén magasnövésű, fiatal szilva
fa állt, a kerítés közelében két csenevész almafa vetett gyér 
árnyékot s mindenek fölött lebegett az édeskés szekfűiliat. 
Az utca megélénkült, egy-egy kiáltás, mondattöredék hatolt 
a kis kertbe. Érdekes megfigyelni, milyen más a fiatalok, 
mint az idősebbek lépte — Angéla ott a teknő szélén kupo
rogva megállapításokat tett. Egy leány és egy fiatalember ... 
a gyorsvasúttal bemennek valamelyik pesti moziba vagy ven
déglőbe . . . öregasszonyok cammognak fel és alá a járdán ... 
A siető asszonyi léptek bizonyára a Közértbe igyekeznek, 
a bakancsos lábak az Italboltba, hiszen szombat van. Hétfőn 
kezdődik a tanfolyam. Az ő apja, aki jó és okos ember volt, 
hétfőn reggel az ágyához lépne, fölébe hajolna s azt mon
daná: — Öltözz, kislányom, nehogy elkéss a tanfolyam
ról ... — egészen bizonyos, hogy így beszélne. És ha eljön 
az idő, mikor választania kell...

Mert egyszer, valamikor jön egy fiú . .. Elárulja az arca, 
a hangja, egy jel a homlokán, hogy ő az és nem akárki. 
Miféle érzelem hajt egy leányt egy bizonyos fiúhoz? Angéla 
nem ismerte ezt az érzést, de tudott róla olvasmányaiból, az 
életben szerzett tapasztalatokból s ébren és álmában szőtt 
képzetekből. Nem a tűnő nap sugara, hanem valami jó, belső 
meleg áradt el Angélában. Az a fiú pont ellenkezője lesz 
Ferkó Sándornak, olyasféle lesz, mint a halk és szelídlelkű, 
kétméteres óriás.
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A kislány feje lehanyatlott felhúzott térdére, sűrű haja 
bágyadtan szétterült karján, vállán és elveszett a kinőtt és 
fakó kartonruhácska ráncaiban. Az alkonyat lassan ereszke
dett a kis kertre. Zsongító volt a csönd, a bokorba ültetett, 
sokszínű szekfű édes illata, meg a könnyedén hancúrozó 
szellő, amely így alkonyattájt előmerészkedett s fittyet hányt 
az egyre távolodó napkorongnak, mintha tudná, hogy sem
miféle földi hatalom nem téríti azt vissza útjáról. Végül is 
a kislányt kimerítette sokfelé ágazó, fájdalmas és örömteli, 
felemelő és lázadozó érzéseinek zűrzavara; mindennek tisz
tázását egy későbbi időpontra halasztotta és szépen elaludt.

3.

A Népművészeti Intézet folyosójának csendjét mintegy 
negyven szandálos láb kopogása verte fel. Az intézet, amely
nek nagytermében tartották az egyhetes tanfolyamot, már 
nevével is tiszteletet parancsolt. Mert a tanfolyamot láto
gató úttörő e komoly kapun belépve valóságos főiskolai hall
gatónak, felnőtt embernek érezte magát. S hogy a barátsá
gos Corvin tér járókelőiben se merüljön fel kétség az ő 
hovatartozásukat illetően, a gyerekek egy része csoportokba 
verődve az intézet kapuja előtt s a lombos fák árnyékában 
álldogált, még élénk beszélgetésben. A tanfolyam utolsó 
napja volt ez, sugárzó júliusi délelőtt. Ekkor mindenki tudta 
már, kik lesznek az útitársai, kik a vezető tanárok s ter
mészetszerűleg eszerint alakultak ki a beszélgető csoportok.

Bodnár Angéla az utolsók között lépett ki az épületből. 
Karjába egy alacsony, vékony kislány kapaszkodott. Mind
ketten körülnéztek, a Zala megyébe készülő csoport tagjait 
keresve.

— Itt van Jutka néni! — jelentette a vékony kislány. 
Laczó Verának hívták. Halkan kuncogott és úgy nézett fel 
Angélára, mintha valamely talpraesett mondás hatását lesné.

De Angéla csalódottnak látszott és kelletlen léptekkel 
indult a beszélgetők felé. Fiatal nő állt egy gömbölyű fához
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támaszkodva, körülötte a zalai csoport négy tagja, két kopasz 
kisfiú, egy sovány, koravén arcú, meg egy kövérkés kislány 
s most, hogy Angéla is odaért Verával, hat gyermek szoros 
gyűrűjében állt a tanárnő. Mindnyájan kérdésekkel ostro
molták.

— Tessék mondani, Jutka néni, hol fogunk lakni?
Ezt a kövér kislány kérdezte, Gruber Kata, de egy

nyafka, vontatott gyermekhang nem engedett időt a vá
laszra. Ez a hang fakó volt és erőtlen, mégis sikerült vele 
elhallgattatnia másokat.

— Jutka néni kérem, a mamám kérdezteti, hogy van-e 
átszállás? És hogy ki fog főzni nekünk?

— Nyugalom — mondta Sármási Judit, a' Testnevelési 
Főiskola fiatal tanárnője, aki valamivel alacsonyabb és töré
kenyebb testalkatú volt Bodnár Angélánál —, mindent meg
tudtok idejében. Koncz Béla, a Képzőművészeti Főiskola 
tanára, a zalai csoport „rajzosa” és gazdasági vezetője hol
nap előreutazik Zalanyékre és intézkedik elszállásolásunkat, 
ellátásunkat illetően. Ennél többet én sem tudok, hiába gyö
törtök. — A szótlan és komoly Angélára mosolygott, néze
gette, mintha kedvét lelné a kislány gondozott külsejében. 
Frissen mosott, keményített, a nyaka körül fodros, fehér ba- 
tisztbluz. volt Angélán és virágos, bő kartonszoknya. Világos 
szeme csillogott a seprős szempilla árnyékában, sima haja 
fénylett s egyenletesen sápadt-meleg arcbőrével, magas ter
metével Bodnár Angéla viruló kis színfoltja volt a pompáza
tos júliusi délelőttnek. A nyafkahangú kislány — a szépen 
hangzó Beleznay Anikó névre hallgatott — óvatosan oldalba 
bökte a kövérkés, pirosképű Gruber Katát és jelentőségtelje
sen ránézett. Bodnár Angéla mindenkinek feltűnik, olyan 
hórihorgas és tarka-barka — pillantása ezt látszott mondani. 
A tanárnő az óráját nézte.

— Meg kell etetnem a fiamat! — Azután sorravette a 
hat gyereket és megkérdezte: — Hol van Bényei és Valenta?

— Még nem jöttek ki — mondta az egyik kopaszra 
nyírt kisfiú, Gerendás Laci, aki mindeddig tátott szájjal 
bámészkodott.
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— Mindegy, talán csak nem felejtik el. — Minden egyes 
szót alaposan megnyomva, mintha ki tudja hányadszor ismé
telné, így folytatta: — Tehát kedden reggel háromnegyed 
hétkor találkozunk a Keleti pályaudvar indulási csarno
kában, megértenétek?

— Igen, hogyne!
Sármási Judit nagy sebbel-lobbal utat tört magának. 

Végigsímított a kis Gerendás Laci kopasz fején s törékeny 
külsejét meghazudtoló erélyes léptekkel már ment is.

A kicsattanóan teltarcú Gruber Kata lelkendezett.
— Milyen édes ez a Jutka néni! — S a jólértesült hang

ján hozzátette: — Kétéves a kisfia, Pistának hívják.
— A férje is Pista — közölte Beleznay Anikó, a fakó 

hangocska tulajdonosa. — Sármási István, mérnök.
— Milyen mérnök?
Ezt Gerendás Gyuszi kérdezte. Ö rendkívül hasonlított 

bámész arckifej ezésű öccséhez, mindössze néhány centimé
terrel magasabb volt annál, s míg az feltűnően kurta vá
szonnadrágot viselt, az övé térden alul ért.

— Hát... valamilyen. — Anikó bizonytalan válaszát 
gúnyoros nevetés fogadta. Sértődötten fordult a kövér kis
lányhoz: — Jössz, Kata?

Gruber Kata várakozóan Angélára nézett, csinos, göd- 
röcskés és lángolóan piros arcán, kissé dülledt barna szemé
ben unszolás volt, Angéla azonban ezt nem látszott észre
venni és semmi kedvet nem mutatott a távozásra. Másutt 
is álldogáltak beszélgető csoportok, az elmúlt hét alatt isme
rőssé vált arcok. Angéla egyikről a másikra jártatta közönyös 
pillantását, de az épület kapuját sem tévesztette szem elől, 
s úgy tűnt, hogy még vár valamire. Kata a vállát vonogatta; 
elindult a kényeskedő Anikóval s egy-két lépés után már 
hallatszott ki-kirobbanó nevetése.

— Folyton vihog.
A kisebbik Gerendás-fiú tárgyilagos megállapítását 

bátyja a következőképpen egészítette ki:
— Mint a fakutya.
Az Angéla karjába kapaszkodó sovány, hegyesorrú
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Laczó Vera halkan maga elé nevetett. Álltak négyen a lom
bos fa alatt, karonfogva a két lány — az egyik magas, délceg 
termetű, a másik vézna, szögletes — s a két Gerendás-gye
rek, Gyuszi és Laci. Nullásgéppel lekopasztott fejük kerek 
és sima volt, mint a tekegolyó, a szemük is kerek és álmél- 
kodó kifejezésű. Az intézet környéke lassan elcsöndesedett, 
a gyerekek elszéledtek, ki erre, ki meg arra, csupán ők 
vesztegeltek ott a fa alatt, céltalanul. Gyuszi, az idősebbik 
testvér megtapogatta Angéla kis táskáját.

— Nájlon? — kérdezte.
— Az — felelte szórakozottan a kislány.
— Mennyibe került?
— Honnét tudjam? Kaptam.
— A mamádtól? — érdeklődött Laci, a kisebbik Geren

dás-csemete.
— Persze.
— A papád jól keres, mi? Aki sztahanovista ...
Angéla arca vörös volt, füzetével legyezte magát.
— Mit tudom én. Miért kérdeztek ti annyit?
— Miért ne kérdeznénk? Te szereted Beleznay Anikót?
Angéla nem felelt, kissé lebiggyesztette a száját. A ha

zugság különben úgy született meg, hogy Laczó Vera isme
retségük első napján megkérdezte, mit dolgozik az apja. — 
A Csepeli Papírgyárban van — felelte Angéla. — A gépek
nél? — Ott is — hangzott az óvatos válasz. — Akkor olyan 
művezető-féle — szögezte le Vera s erre Angéla már nem 
felelt. Vera azután úgy mesélte tovább, hogy Bodnár Angéla 
apja sztahanovista a Csepeli Papírgyárban, s Angélának nem 
volt lelkiereje megcáfolni a híresztelést. Hiszen még lehet, 
mondogatta magában, amilyen ügyes ember, egyszer viszi 
valamire — így lett Ferkó Sándor segédmunkásból sztahano
vista. Ami pedig Beleznay Anikót, a nyafogó hang tulaj
donosát illeti, szépcsengésű neve ellenére mindeddig nem 
sikerült megnyernie sem Angéla, sem többi társa rokonszen- 
vét.

— Undok kis béka — szögezte le Laci. Nagyot ugrott, 
letépett a fáról egy levelet, szájába vette és rágcsálni kezdte.
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— Folyton kényeskedik. — Gyuszinak magas és éles 
hangja volt, minden egyes szó nagy nyomatékkai pattant elő 
szájából. — Ha ott is rákezdi, majd jól megbuktatom a Za
lában!

A testvérek roppant öntudatosan nyilvánították ki véle
ményüket, s bámész arckifejezésük ellenére sem látszott két
ségesnek, hogy adandó alkalommal tétovázás nélkül megkós
toltatják Beleznay Anikóval a Zala-folyó vizét. Angéla el
elkalandozó pillantása most megállapodott Gyuszi arcán.

Lám, mindeddig nem gondolt rá, hogy fürdeni fognak 
a Zalában, micsoda öröm! S alkonyattájt talán ott üldögél
nek majd a folyóparton, valamennyien, vagy akinek éppen 
kedvé támad nézegetni a csillagos eget, hallgatni az esti 
neszeket, akár egyedül is, vagy hárman, ketten...

Az épület kapuján ekkor fordult ki egy fiatal, szem
üveges férfi két fiú kíséretében, viharsebesen közeledtek. 
Angéla megrántotta Laczó Vera karját.

— Menjünk! — mondta és már indult is.
A kislány engedelmesen követte; hátrafordulva búcsút 

intett a Gerendás-gyerekeknek, majd kurta kis nevetés kí
séretében jelentette:

— Jön a lángész!
Angéla nem felelt, még sebesebben járt, igen egyenes 

tartásban. Iszonyú kellemetlen érzés, ha az ember lépteket 
hall a háta mögött és ismerős hangokat. A két lába mintha 
megmerevednék és úgy megfeszül a nyaka, hogy szinte fáj. 
Laczó Vera meg folyton sugdos a fülébe:

— Miért rohanunk úgy? Nem szereted Nagy elvtársat? 
Olyan kedves. Hogy hívják a lángészt?

— Nem érdekel — felelte Angéla és ment, mintha fa
lábakon járna.

— Azt hittem, hogy te tudod — mondta Vera jámbo
rul.

— Honnan tudnám?
— Csak gondoltam.
Pedig Angéla tudta s tulajdonképpen butaság volt, hogy 

nem közölte Laczó Verával oly higgadtan és tárgyilagosan,
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ahogy a Gerendás-fiúk vagy Gruber Kata nevét szokta kiej
teni. Persze, ha itt vannak, közvetlenül az ember háta mö
gött, nem pusmoghat Verával, hogy Valenta Gusztávnak 
hívják az illetőt, akit Vera következetesen „lángészként” em
leget. Ugyanis a „lángész” volt az, aki a tanfolyamon Nagy 
elvtárs minden, a zenére vonatkozó kérdésére meg tudott fe
lelni s Vera ezt igen méltányolta. Általában elragadtatással 
nyilatkozott a fiúról és Angéla nem vitatkozott vele, elvégre 
az ízlések különbözők. S ha tárgyilagos akar lenni, ő sem 
tagadhatja, hogy Valenta Guszti valóban okos és jóképű fiú. 
Magas, szélesvállú és izmos, az arca keskeny és finommet
szésű, azonban a szeme • .. Angélának még nem volt alkalma 
közelebbről tanulmányozni Valenta Guszti tekintetét, de ez 
a különös szürke szempár felkeltette ellenérzését. Riadt és 
egyben pökhendi volt a fiú pillantása, hűvösen józan, für
késző, támadó és olykor mégis vonzó. A hangjának, ha tár
saival beszélt, volt valami erőszakos és parancsoló csengése, 
most azonban, mikor Nagy Sándorral, a Zeneművészeti fő
iskola tanárával, a zalai csoport zenei vezetőjével társalgóit, 
némi alázatos, olvatag lágyság jellemezte hanghordozását. 
Egyszóval Valenta Guszti nyugtalanító jelenség volt, erősen 
hatott a tanfolyam leánynövendékeinek képzeletére.

Angéla úgy gondolta, hogy magatartása gőgös és eluta
sító, de valójában igen gyerekesen festett a karjába akasz- 
kodó Laczó Verával, peckes lépteivel. Mögöttük a „népzene” 
és „falusi zene” elnevezés közötti különbségről vitatkozott a 
tanár és Valenta Guszti, időnként egy erősen mutáló fiúhang 
is beleszólt a beszélgetésbe s ha nem is lehetett pontosan ki
hámozni szavainak értelmét, nevetni kellett hadarásán.

A közlekedési lámpa pirosat jelzett s a járda szélén egy
más mellé sodródott a két társaság.

— Előre, Nagy elvtárs — mondta elvékonyuló hangon 
Laczó Vera és Angéla is köszönt: — Előre.

— Előre! — A tanár kétszer is meglebegtette a karját 
a levegőben és érdeklődőn fordult a két lányhoz: — Az én 
csoportomba tartoztok? — Az igenlő válaszra hozzátette: 
— Pompás!
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Felvillant a sárga, majd a zöld fény, a tanár indult, 
mellette a két fiú. A tanár kérdezett valamit, Valenta Guszti 
lagymatagon a vállát vonogatta, a másik fiú csámpásan be
felé fordította lábfejét, aprókat, ugrándozva lépkedett, mint 
a veréb, hátranézett és a két lányra hunyorított. Laczó Vera 
fejét leszegve, hangtalanul maga elé nevetett, s Angélát most 
bosszantotta a kislány jókedve. Örökösen kuncog! Az első 
napon, az első órában melléje szegődött s azóta a világ min
den kincséért el nem engedné a karját. Ártatlan kis lélek, 
csupa derű és bizalom — hát nem látja, nem sérti az iménti 
jelenet? Nyilvánvaló, hogy Nagy elvtárs a nevük után érdek
lődött és Valenta Guszti egyetlen vállrándítással elintézte 
őket! Angéla sápadt arca átszínesedett, szíve kitörni készült 
a fehér batisztblúz börtönéből, öklét a mellére szorította — 
Laczó Vera karja lehanyatlott, — de mert féltette frissen va
salt blúzát és mert bántotta a szemét hőségtől kivörösödött 
kezének látványa, csupán igazgatott valamit a fodros gallé
ron, nagyot fújt és azt mondta:

— Hű, de meleg van!
— Ugye?

Vera magától értedődőn ismét belekarolt Angélába és me
sélni kezdett, hét nap óta mindig ugyanarról — a Laczó-csa- 
ládról. Két nagymamájáról, nagypapájáról, szüleiről és öt 
testvéréről. A két nagymama között napirenden vannak a 
torzsalkodások; a gyerekeknek sírják el sérelmeiket s mind
egyik igyekszik őket a maga pártjára hódítani. A végén nagy
papa elveri valamennyi gyereket s akkor helyreáll a rend. 
Laczó papa gépészmérnök a Láng-gyárban, két éve végezte 
az esti egyetemet, az anya óvónő — mindezt már tudta An
géla s ezért a szelíden csörgedező hangnak csak egy-egy fosz
lánya motoszkált a fülében. Ugye, ugye — mondogatta Vera, 
választ nem várt, megint eszébejutott valami apróság és így 
lassacskán a maga egyszerű kis életének részesévé tette An
gélát.

A tanár és a két fiú alakja távolodott s Angéla ismét 
szabadabban lépkedett. Nyomasztó hangulata mélyén valami 
szívetfájdító boldogság lappangott. Súlyos gondok nehezed-
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tek Angélára és ezeknek terhét egyedül kellett cipelnie. Telik 
az idő, közeledik a döntés pillanata és ő olyan magányos ... 
Angéla végtelen szánalmat érzett önmaga iránt, világos, sze
me nedvesen csillogott és gyerekesen meg-megrebbent a 
sűrű pillák árnyékában. Lopva Verára nézett: ha vele be
szélné meg a helyzetét? A, mit tud Vera az életről! Beszél, 
beszél, közben aprókat vakkant, virgonc és ragaszkodó, mint 
afféle kölyökkutya, egy nagy család védelmében éli napjait, 
míg ő, Angéla, önmaga kénytelen intézni a sorsát s küzdeni 
a maga igazáért, hiszen talán a jövőjéről van szó!

Vera persze ezt nem érti, el sem tudja képzelni, mily 
emelkedett lelkiállapotot idéz elő barátnőjében az életről 
való elmélkedés. A tanár és a két fiú az Alagút felé fordult 
és eltűntek szem elől. Vajon hol lakik Valenta Guszti? Éle
tének körülményei ismeretlenek, társai elől elzárkózik — 
kivétel a kacsázó léptű, bolondos, sörtehajú Bényei Rudi —, 
mindig a tanárok körül ténfereg, kellemkedik, udvariasko- 
dik. Vera éppen ott tartott, hogy a két nagymama alaposan 
összeszólalkozott azon, ki tegye pácba a libamellet, mikor 
Angéla azt mondta:

— Micsoda stréber ez a Valenta Guszti!
— Ki az?
Igazis, az imént még nem tudta a nevét! Angéla elpiruit. 

nevetett és hánya veti n mondta:
— Hát a lángész!
— Érdekes, én mindig úgy mondtam magamban, hogy 

Tivadar
— Roppant érdekes!
Azonban a séta kezdett érdektelenné válni. Közeledett 

a 9-es villamos és Angéla sietősen búcsúzott Verától Szél
vészként rohant a megálló felé, a kislány mögötte csörtetett.

— Ugye, kedden találkozunk? — kiáltotta Angéla után.
— Igen, igen ...
Vera állt a járdaszigeten és még akkor is integetett, 

mikor a tarka szoknya eltűnt a kocsi belsejében.
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4.

Az alagút előtt Valenta Guszti, a stréber, könnyed meg
hajlással búcsútvett Nagy Sándortól, a Zeneművészeti Főis
kola fiatal tanárától, majd kissé felhúzott szemöldökkel a 
bozontosfejű Rudira nézett.

— Merre mész? — kérdezte-
— Elkísérlek egy darabon — mondta a fiú készségesen 

s ámbár semmi keresnivalója nem volt az Alagút túlsó olda
lán, magától értetődően követte Gusztit. Homlokán verej- 
tékcseppek fénylettek, kezefejével törülgette s nagyot fújt.

— Jó hűs van itt — állapította meg elégedetten. Apró, 
szökdécselő léptekkel haladt kissé merev tartású társa mel
lett, folyvást izgett-mozgott, fütyörészett. Egyik-másik járó
kelő elmosolyodott a fiú bolondos lábficamainak láttán, a 
siker újabb mesteri mutatványokra ösztönözte Rudit, s köz
ben egyre a barátja mozdulatlan arcába lesett.

Guszti elgondolkozva bandukolt s mintha meg is feled
kezett volna Rudiról. Ez a merev magatartás valami tiszte
let-félét ébresztett Rudiban; abbahagyta a mókázást, két ke
zét kurta vászonnadrágja zsebébe mélyesztette s most már 
egyforma hosszúkat lépkedve, szótlanul meneteltek a ned- 
vescsillogású fal mellett, az Alagút kijárata felé.

Míg átvágtak a Krisztina téren, Guszti a barátjába ka
rolt s így mentek tovább az enyhén emelkedő térségen. A 
baráti gesztus egyszeriben fellelkesítette Rudit, egész arca 
mozgásba lendült. Sokáig álldogáltak a Gellérthegy utca sar
kán, élénk beszélgetésben. A zalai útról van szó, zenéről, is
koláról és tanárokról, s ahogy egymás szavába vágva mohón 
és nagyhangon vitatkoztak, mindkettőben eláradt a barátko- 
zás friss öröme és jó melege. Végül Guszti egy mondat kellős 
közepén, kurtán-furcsán búcsúzott.

— Szervusz — mondta — én itt felfelé megyek
— Ráérek — kezdte Rudi és máris a hegyi utca felé for

dult — elkísérlek ...
— Nem kell.

Guszti lagymatagon intett s már nem látta Rudi csa-
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lódott, kissé megnyúlt arcát — indult felfelé a Gellérthegy 
utcán.

Két-háromemeletes bérvillák, a háboiú súlyos seoesült- 
jei sorakoztak a széles utca két oldalán. Akadt százszázalé
kos rokkant, meg végső pusztulásra ítélt is közöttük, vala
mint néhány olyan, melyet csupán külső szépségétől fosztott 
meg a betegség-

Egy ilyen hámló vakolatú, csupasz vörös tégláival vá
daskodó kétemeletes ház felé tartott Valenta Guszti. A túlsó 
járdán ment egészen a házig. Mindkét kezét a zsebébe sül
lyesztette, az állát melléhez szorította s csökönyösen ismé
telgette magában, hogy nem fog felnézni az elsőemeleti er
kélyre. Amint ment át a kocsiúton, pontosan a kapuval szem
közt, mintha rugóra pattanna, mégis felkapta a fejét. A nyi
tott erkélyajtó előtt könnyű csipkefüggöny lebbent s kis fe
kete árnyalak húzódott a szoba belsejébe. Guszti, valahány
szor hazafelé igyekezett, ezt az erkélyajtót idézte szeme elé 
és egyre hajtogatta: — Nem nézek fel... Mit törődöm ve
le ... De valami belső kényszer erősebbnek bizonyult min
den elhatározásnál: az úttesten átvágva, fel kellett pillantania 
az erkélyre! A bensőjében lapuló izgalom, mikor kettesével 
vette a lépcsőfokokat, kitörni készült s végül úgy vágta ki 
az előszobaajtót, ahogy a forrásnak indult víz fellöki a teás
kanna fedelét.

A kicsi fekete árnyék testet öltött és ott tevékenykedett 
a szobában. Guszti belépett. Nagy álmélkodás, örvendezés 
fogadta:

— Megjöttél, Gusztikám? Nem vártalak még, gondol
tam sétálsz a szép napsütésben, nahát, ezt a meglepetést. ..

Két fonnyadt kezét összecsapta, igen apró léptekkel s 
szája körül gyáva, boldog mosollyal szaladt a fiú felé. Az 
legyintett:

— Ne játsszon színházat, nagymama.
Elrobogott az öregasszony mellett, a szoba túlsó végében 

lecsapta jegyzetfüzetét egy kis asztalra, sebesen megfordult. 
Mikor látta, hogy nagyanyja egyhelyben áll s riadtan pis
logva utánanéz, még .iobhan elöntötte a düh.
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— Mit leselkedik utánam? Mitől fél, szeretném tudni! 
Vigyázok én magamra, nem vagyok gyerek és ... hagyjon 
nekem békét!

Egy ideig tartott a csönd. A fiú levetette magát a dí
ványra, két karját összekulcsolta a feje alatt és furcsa kis 
rebbenéseket érzett a szemhéjában. A mennyezetre bámult, 
hogy ne kelljen látnia a fura, mozdulatlan kis alakot, s való
ságos megkönnyebbülést érzett, mikor végre meghallotta a 
tipegő lépteket. Az asztalon papír zörgött, hallatszott a mér
legre helyezett súly koppanása, óvatos csörömpölés, ismét 
a papír zizegése. Guszti nem mozdult, éppen csak odaszólt 
a szoba túlsó végébe:

— Látom, megint csomagot kapott.
Az öregasszony sietősen felelte:
— Három csomagot kaptunk, fiacskám, három nagy cso

magot küldött édesapád. Levelet is írt, istennek hála, jól 
megy dolga, és ..;

A fiú halkan füttyentett, ásított és lehunyta a szemét. 
Az öregasszony tovább motoszkált az asztalon, majd a tele
fonhoz lépett, tárcsázott és a teremnek is beillő hatalmas 
helyiségben eláradt a nyájas, öregesen vékonyka hang:... 
A világért sem akarlak zavarni, lelkem... gyönyörű haris
nyám érkezett, gondoltam, nem mutatom senkinek, míg te 
nem láttad ... Dehogy fárasztalak ide a hegyre, ugyan már, 
kedveském, de nagy eset, a dolgomtól ráérek!. . . — Rövid 
kattanás, szünet, azután: — Gondoltam, először magának 
szólok, tudom milyen nagy kávés ... Van rumom is, három 
üveg, ha gondolja édes fiam, hogy a kedves kollégák kapnak 
rajta ...

Guszti mérge elpárolgott, megfordult, az ócska dívány 
vésztjóslóan nyikorgóit. Nagymama egész nap seftel, mérics
kél, csomagokat cipel! Guszti távol tartotta magát az üzlet
től, neki semmi köze az Amerikából érkező küldeményekhez 
— ez a magatartás azonban nem változtatott a gyötrelmes 
tudaton, hogy nagyanyja meg ő ezekből a csomagokból él
nek.

Két ablakon s a sarkig tárt erkélyajtón át napfény zú-
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dúlt a szobába, s ahogy a csipkefüggöny lebegett, a napsu
gárcsík is ide-oda rebbent, megbolygatva nyugalmát millió
nyi békésen szállingózó porszemcsének. A fiú egyre változ
tatott helyzetén, hogy látókörén kívül maradjon a buzgón 
munkálkodó, vézna, a pehelynél is könnyebb öregasszony 
alakja, azután le-lecsukta a szemét, mintha fárasztaná a zsú
folt szoba rengeteg látnivalója. Valóságos kiállítási terem, 
ahol a bemutatásra kerülő tárgyakat hevenyében a fal mellé 
tologatták, végső elhelyezésükről egy későbbi időpontban 
döntenek majd, valamint a képek és egyéb dísztárgyak, em
lékek elosztásáról — ilyesféle képzetet ébresztett a szemlé
lőben özvegy Valenta Károlyné otthona. A szoba egyik vé
gében hatalmas faragott ágy, közvetlenül mellette rövid zon
gora, fekete tokba bújtatott cselló és hangjegyállvány, redő
nyös kottatartó. Az ablakokkal s az erkélyajtóval szemközti 
hosszú fal mellett háromfiókos és négyfiókos komód, íróasz
tal rengeteg fiókkal és titkos rekesszel, vaspántos öreg láda; 
háromajtós tükrös szekrény, mellette kis biedermeier szek
rény, majd pompázatos renaissance-tabernakulum; volt itt 
csíkos selyemmel, bordó plüssel bevont és mélyöblű bőrka- 
rosszék, apró rózsamintás, törékeny pipaszárlábakon kényes- 
kedő támlátlan szék, meg zöld ripszhuzatos székek, kerek 
asztal, ovális és négyszögletes- Az egyik szekrény fölött csi
szolt velencei tükör lógott, kizárólagos használatára a tizen- 
kétágú csillárnak, közvetlen szomszédságában megfeketedett 
csatakép zenélőóra-szerkezettel — egy zsinórt kellett meg
húzni s máris hallható volt a Rákóczi-induló néhány üteme! 
— újabb tükör fényes, sima fakeretben, majd óriási napra
forgót ábrázoló festmény, üveg alatt megsárgult kéziratok, 
levelek s még sok minden egyéb a falon és a falak mentén. 
De tenyérnyi hely nem maradt kihasználatlanul az asztalo
kon, fiókosszekrényeken és kisebb-nagyobb állványokon sem, 
ahol is aláírással ellátott fényképek, metszett üvegholmi, cse
repek, kagylók, Beethovent, Mozartot, Liszt Ferencet ábrá
zoló apróbb és nagyobb gipsz- és bronzszobrok zsúfolódtak 
festői összevisszaságban — nagymama élete tárgyakban el
beszélve, így mondogatta Guszti. Volt ezenkívül egy fénykép,
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amely előtt minden időben friss virág illatozott, kis csokor 
hóvirág, ibolya, egy szál orgona, az idénynek éppen meg
felelően. A kép erőteljes, sűrűhajú és tömöttbajszú, java
korabeli férfit ábrázolt ferencjózsefkabátban, mellén érdem
renddel — Popper Dávidot, a világhírű gordonka-virtuózt, 
nagymama hajdani mesterét. Valenta Károlyné ifjúkori em
lékeinek középpontjában állott Popper Dávid, aki szép és 
szellemes férfi volt, igen nagy művész és elsőrangú pedagó
gus, Guszti azonban már betéve tudta ezeket a történeteket 
és ha az öregasszony belekezdett egyikbe-másikba, türelmet
lenül legyintett: — Ezt már hallottam, nagymama ...

— Ebéd nincs? — szólt a fiú.
— Máris hozom, fiacskám, máris!
Élénk csörömpölés, fürgén topogó léptek, nyitott ajtók 

és légvonat jelezte az ebéd közeledtét. Guszti feltápászko- 
dott a diványról, asztalhoz ült. A híres nájlon-abrosz, nagy
mama büszkesége! Soha nem mulasztaná el megjegyezni: — 
Az én drága fiam küldte Amerikából. — Guszti ki nem áll
hatta a pókhálófinomságú, csipkésen mintázott teritőt, kímé
letlenül rákönyökölt. Egyidő után az öregasszony szelíden 
mondta:

— Elvásik a kabátod ujja, Gusztikám, aztán mivel uta
zol Zalába?

— Ne törődjön vele, nagymama-
Másik könyökét is megtámasztotta az asztal lapján s e 

kényelmetlen tartásban hangosan szürcsölte a levest. Valami 
ádáz kifejezést öltött keskeny arca, bujkáló pillantású zöld 
szeme. Nagymama mindig óvatosan megkerüli a mondani
valóját, de őt nem vezeti félre! Az imént szíve szerint így 
szólt volna: — Ne könyökölj, fiacskám, az nem illik. — Ehe
lyett azzal jön, hogy: elvásik a kabátod ujja ... Guszti feje 
szinte érintette a tányér szélét, habzsolta és szürcsölte a le
vest s a szájaszélét kaján mosoly torzította el — tudta, hogy 
nagyanyja nem állja meg szó nélkül.

— Elégeted a nyelved, drágaságom. Nem kényelmesebb 
neked, ha egyenesen ülsz? Meggörbül a hátad.

Sem az előbbi kurta és nyers felelet, sem a csönd nem
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változtatott az öregasszony nyájas arckifejezésén s unokája 
barátságtalan magatartását nem követte panaszos sóhaj, sem 
szemrehányás. Apró termetét kifeszítve, hangtalanul evett, 
kecses csuklómozdulatokkal kezelve kést-villát és oly elfo
gulatlanul csevegett, mintha mogorva unokája helyén rég
múlt idők egyik-másik ködbevesző figurája — talán éppen 
Popper Dávid, az utolérhetetlen művész és drága jóbarát 
ülne. Azt a felejthetetlen és semmihez nem hasonlítható 
élményét elevenítette fel, mikor a már igen előrehaladott 
korú és beteges Liszt Ferencet utoljára látta a zongora mel
lett, majd Pongrác Lajiról, a kedves, művelt cigányprímás
ról mesélt.

— Minden hónap első szombatján a Márványmenyasz- 
szonyban találkoztunk néhányan, ott muzsikált Laji...

— Tudom, nagymama — mondta a fiú.
— Csak szólj, drága fiam, ha valamit kétszer mesélek, 

a világért sem akarlak untatni az emlékeimmel. Jólesik visz- 
szagondolni ezekre a szép estékre és a mi Lajinkra. Egy 
szép napon eltűnt, azt mondták megházasodott és vissza
ment a pátriájába, Dunántúlra.

tJjabb történet következett idősebb Valenta Károlyról. 
— Okos, finomlelkű ember volt a nagyapád — mondta, de 
szemmel látható volt, hogy a fiú nem figyel rá, és gondolat
ban még mindig nagyanyja előbbi megjegyzéseinél időzik, 
mert amikor megszólalt, azokra felelt.

— Kár a fáradságért, nagymama, belőlem nem fog úri
fiút nevelni. Tudom cn, hogy abban mesterkedik.

— Én, Gusztikám!...
A fonnyadt, száraz kis kéz tiltakozóan levegőbe emel

kedett, de a fiú nem várta meg a folytatást.
— Ismerem én a maga úriembereit. — Fanyar mosoly- 

lyal hátravetette magát a széken, hogy az belereccsent. — 
Roppant finomak és előkelőek. Azután a magyar állam pén
zén elpályáznak Amerikába.

t— Gusztikám, drágám ... az apád ...
A fiú felugrott, zsebrevágott kézzel megállt a nagy

anyja előtt, sápadt volt.
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— A maga fia! Nekem nincs apám! Senkim sincs, érti? 
Ez szíven találta az öregasszonyt, ö is felállt, motyogott:

— Ne mondd ezt, ilyent ne mondj! — Guszti kiabált:
— Nem is kell, mindenkire fütyülök! Ne jöjjön folyton

azzal, hogy ez nem illik, meg az nem illik! Nem kell úgy 
büszkélkedni, hogy a fiát olyan jól nevelte, egyetemi tanárt 
csinált belőle. Ha bányamunkás lett volna, nem hagyja itt 
az anyját... meg a fiát.

A kicsi öregasszonynak remegett a szájaszéle, a keze is, 
hát óvatosan elrejtette ruhája ujjába. A szeme egészen apró 
volt és fénytelen, fonnyadt arca beesett és száraz, keresztül-
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kasul barázdált. Guszti úgy folytatta, mint aki száguldás 
közben nem tud megállni.

— Engem ne tanítson illemre, úgy eszem, ahogy akarok. 
Az én életembe ne avatkozzon senki, majd én egyedül.. • 
elintézem én azt. — Olyan elviselhetetlen volt a szék tám
lájába kapaszkodó öregasszony látványa, hogy szinte sikoi- 
totta a fiú: — Maga meg mitől fél? Mit leselkedik utánam? 
Én nem szököm meg, nyugodt lehet. Három év múlva meg
keresem, ami kettőnknek kell, nem fog örökké séf tel ni ... 
no!

Az utolsó szócskával mintha unszolta volna: no, ne bú
suljon már! mosolyogjon már, no! özvegy Valenta Károly- 
nénak jó füle volt s ismerte unokája hangjának minden ár
nyalatát.

Bátortalanul megérintette a fiú vállát.
— Miért gyötrőd magad? Ne gondolj semmivel, te csak 

tanulj és szórakozzál. Hiszen gyerek vagy még, Gusztikám, 
édes kicsi fiam.

— Jól van, mit jön ilyenekkel.
Kezét zsebébe süllyesztette, elindult a szoba túlsó vége 

felé, kis fütyörésző hangokat hallatott, de máris abbahagyta. 
Az ócska dívány előtt tintafoltos, összevissza farigcsált asz
tal állt, meg két konyhaszék, az ablak alatt könyvállvány, 
a földön is, az ablakpárkányon szertedobált könyvek és fü
zetek, aktatáska, tornacipő, a falra szegezett polcon fényké
pezőgép, bélyegalbum, egy látcső, szerszámok és két súlyzó 
— sivár bútorok és rendetlenség mintegy a két lakrész külön
állóságát hangsúlyozták. Guszti ismét a díványra heveredett,. 
Tulajdonképpen miért ordítozott az előbb? Jó volna elfelej
teni saját gyűlöletes és rikácsoló hangját.

A fal felé fordult, sírt. Szorosan lezárt szemesarkában 
megtelepedett két kövér könnycsepp, a többi már visszafelé 
fordult és a fiú torkát feszítette, fájdalmasan. Egészen távoli 
neszezését hallotta egy papírlapnak. Nagymama ül a karos
székben és ki tudja hányadszor, a fia levelét olvassa. Guszti 
látatlanban is el tudta volna mondani a levél tartalmát. „Re
mélem anyám egészséges és a kisfiú is, nem szenvednek
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szükséget. Írja meg pontosan, mit küldjék, mi az, aminek 
leginkább hasznát veszik, ne büntessen még jobban, édes jó 
anyám!” Azután hosszadalmas és kétségbeesett magyaráz
kodás : „Azt gondoltam, egy-két év ... valamiféle tanulmány
útnak képzeltem, hiszen érti, ugye édesanyám ... Egy rö
vidke esztendő, addig futja az otthon hagyott összegből, azu
tán visszatérek magukhoz. Honnan sejthettem volna!.. . Syl- 
via üdvözletét küldi édesanyámnak; a kislány szépen fejlő
dik, vidám és egészséges kis jószág, sokszor csókolja nagy
mamát és a bátyját..

A levelekhez gyakran fényképet is mellékelt ifjabb Va- 
lenta Károly. Fiatal, szőke amerikai nőt ábrázoltak a képek 
és ugyancsak szőke kislányt, kutyával meg kutya nélkül, 
ródlin ülve és séta közben, két vékonyka, hosszú lábat és ön
telten mosolygó arcocskát... ez volt Kitty, Valenta Kata
lin.

Nagymama nem adta oda a leveleket Gusztinak, de úgy 
helyezte el azokat a szobában, hogy unokájának akarva-aka- 
ratlan, minden lépésnél szemébe tűnjenek. A fényképeket 
egy fiókba rakta mindenfajta megjegyzés nélkül, ismerősei
nek sem mutogatta, hogy: — a menyem, a kis amerikai uno
kám. A szoba falán régi nagy mesterek, ismeretlen déd- 
szülők, idősebb és ifjabb Valenta Károly, rokonok és bará
tok szomszédságában csupán Guszti volt látható — Guszti, 
mint kövér csecsemő, Guszti földigérő bő szoknyácskában, 
a mackóját szorongatva, nyúlánk kisfiú diáksapkóban, egye
dül és csoportképeken — Guszti, az egyetlen élőlény nagy
mama emlékeinek zsúfolt temetőjében.

A fiú nem töprengett már ott a diványon, a gondolatok 
álomszerű képekben jelentkeztek. Apa és két társa fellépked
nek a kis hágcsón, néhány másodperc múlva egyik parányi 
ablak mögött látható apa szemüveges arca. A gép körül állók 
hátrálnak, kezüket sapkájukhoz emelik, szemfényvesztő for
gásba kezd a légcsavar, zúgás, guruló kerekek. Nagymama 
integet, ő nem látja a szemüveges férfiarcot, az izgalom majd 
eszét veszi, mert a kerekek elhagyják a földet és a gép le
vegőbe emelkedik. Valenta Károly műegyetemi tanár, gé-
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pészmérnök, négy és fél esztendővel ezelőtt elindult, hogy 
a magyar népi demokrácia képviseletében megbeszéléseket 
folytasson Párizsban és nem tért többé vissza.

... Meg kellene beszélni Nagy elvtárssal, hogy feltétle
nül vigyenek magukkal röplabdafelszerelést. A vonat hét 
óra huszonötkor indul a Keletiből, csak el ne aludjon ... 
Igazis, a telefon majd felcsengeti, be kell jelenteni az ébresz
tőnek ... Nagymama egyedül marad, szegény, szegény nagy
mama — nevetséges, nem ülhet örökké a szoknyája mellett! 
Kár, hogy lányok is vannak a csoportban, unalmasak a foly
tonos nevetgélésükkel, pusmogásukkal. Nekik persze könnyű, 
semmi gondjuk-bánatuk, rejtegetnivalójuk. Annak a magas 
lánynak, Bodnár Angélának az apja sztahanovista — milyen 
felmérhetetlen szerencse ez! Nem csoda, hogy peckesen lép
ked, mintha botot nyelt volna és egyszerűen levegőnek nézi 
az embert. Elég szép lány, Nagy elvtárs azt mondta, a leg
szebb pasztellszínek ... lehetséges, ő aztán igazán nem nézte 
meg közelről Bodnár Angélát...

A Rubinstein „Románc”! Micsoda reszketeg, halk és 
édes hangok! Nagymama ül az erkélyajtó előtt, a csipke- 
függöny fehérsége éles körvonalakkal mintázza meg fekete 
alakját. A szelíd hangok az ócska dívány felé kúsznak és el
borítják a fiú szívét, lelkét. Az öregasszony leengedi a vonót, 
Guszti nyújtózkodik.

— Nagymama — mondja — nagymamám, kaphatok 
zsíroskenyeret?

— Hozom, kisfiam, máris hozom Gusztikám, életem ...

5.

Ferkó Sándorné a kapuban várta a lányát és messziről 
kiabálta:

— Miféle új divat, fél négyig elmaradni? Megállj, letö
röm én a derekadat, így ráijeszteni az emberre!

Egymás mögött mentek át a kerten, Erzsi asszony hara
gosan hátraszólt:
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— Beszélj már, hol csavarogtál?
— A tanfolyamon voltam — felelte Angéla és valóságos 

szerencsének érezte, hogy nem remegett a hangja.
— Miféle tanfolyamon?
Anya persze már elfelejtette. Nem sok gondolatot szen

tel a lánya dolgának. Ha papáról volna szó, majd észben 
tartaná, egyéb se járna a fejében. Angéla emlékeztette, hogy 
miféle tanfolyamot látogat ő hét nap óta s az asszony pat
togott. — Nem megmondta a papa, hogy nem utazol? Akkor 
meg mire való a tanfolyam? Az ember hajnal óta töri magát 
a munkában, ő meg Pesten lófrál! Kiverem én a fejedből 
ezt a szamárságot.

— Jól van, úgyse utazom.
Ferkó Sándor állt a szobaajtóban és gyanakvó szemmel 

felmérte mind a kettőt, a pipacspiros asszonyt és a látszólag 
egykedvűen álldogáló kislányt.

— Mit pusmogtok már megint?
Az asszony legyintett, de már békülékeny volt a hangja.
— Ezt a kislányt szidom, miért nem jön idejében ebéd

hez. Lent hancúroznak a folyónál, de meg nem kérdeznének 
valakit, hogy mennyi az idő. Rakd fel a tányérokat, Angéla.

Anyja haragja egy-kettőre elpárolog és könnyen rááll a 
szája ártatlan füllentésekre, hol a lánya, hol meg a férje 
védelmében, de mindenkor a maga nyugalma és békéje ér
dekében. Pompás étvággyal eszik, fel-felkacag és úgy kínál- 
gatja a férjét, mint valami morcos gyereket. Ki törődik vele, 
Angélával, hogy eszik-e vagy éhes gyomorral kel fel az asz
taltól, utazik-e Zalába vagy itthon marad? Mindegy, kár 
efölött töprengeni, megszokhatta volna az elmúlt három év 
alatt. S nem fontos azért sem, mert neki végleg elment a 
kedve az utazástól. A kirándulásról szőtt szép képzetek so
kat veszítettek vonzóerejükből, tulajdonképpen semmi nem 
maradt belőlük, csak valami nagy kelletlenség, lehangoltság 
és kifosztottság érzése. Angéla ült az asztal mellett, ölében 
összekulcsolt kézzel, fülét sértették a kacagó hangok. Ült 
közönyösen és némán, mintha csupán véletlen látogatója 
volna a jólismert konyhának.
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— Megártott az úszás — mondta Ferkó Sándor — el
vette az étvágyadat.

—  A . . .
— Bé — mondta rá Ferkó Sándor né. — Igaza van a 

papának, semmit nem kell a túlzásig vinni. — Megint neve
tett, de most cinkosmódon Angélára, hogy: ugye, jól becsap
tuk a papát? Azzal már fel is ugrott, a szobából kiabálta: — 
Telemerted a teknőt, Sanyi?

A férfi dörmögött: tele, tele, azóta meg is melegedett 
a napon. Gyűrött és szakadozott papírcsomagból kivett egy 
dohányát hullató Kossuth-cigarettát, mélyen leszívta a füs
töt, majd egyenesen a kislány arcába fújta és mikor az fél
rekapta a fejét, már-már gyengéden elmosolyodott.

— Mit lógatod az orrod? — kérdezte. — Hazahozod a 
rosszkedvedet.

— Papa is úgy szokta. — Angéla akaratán kívül szüle
tett meg a hetyke válasz, éppen csak kicsúszott a száján s 
várta utána a nagy zenebonát. De nem; Ferkó Sándor megint 
nagyot szippantott a cigarettájából, sercegett a félig üres 
papír s a parázs felszaladt majdnem az ajkáig.

— Hiszen bosszúság akad elég itthon is, egyebütt is, 
amint sarangoljuk a fát, egy nagy rönk éppen a lábamra 
esett. A nagyujjamra. Aztán azért csak megy tovább a mun
ka, az ember hajladozik, rakodik le a vagonból, fel a csil
lére ...

— Fáj? — kérdezte Angéla.
Ferkó Sándor legyintett:
— Nem mondom, hasogat. Az orvos rákent valamit, be

kötözte. — Felállt, maga elé dünnyögte: — Bolond nap, 
hiába. Mindig a fájás járt a fejemben, aztán majdnem hogy 
két csille közé kerültem. Jó, hogy agyon nem lapított.

Bement a szobába és hamarosan hallatszott a szerszámok 
kopogása, csörömpölése —, vajon megint miben mesterke
dik a papa? A kalitka elkészült, zöld festékkel bemázolta, 
nem telik bele két nap és madarat is szerez a kalitkába. Két 
nap . .. kedden reggel hét óra huszonöt perckor indulás a
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Keleti pályaudvarról Zalanyékre. Heten lesznek úttörők és 
három vezető. Néhányan kérdezgetik majd, hogy mi van 
Bodnár Angélával, miért maradt le, azután elfelejtik. Talán 
az egyetlen Laczó Vera fogja érezni a hiányát, de más senki, 
az bizonyos, amilyen kényesek, gőgösek vannak közöttük ...

Anya „strandol” a teknőben, isten tudja, mi élvezetet 
talál az effajta lubickolásban. Felveszi a tarka fürdőruháját, 
belemerül az állott vízbe s annak fele máris kiloccsan. Felhú
zott térddel kuporog a teknőben, sütteti magát a bágyadt nap
pal, tán szunyókál is egy sort, azután sebbel-lobbal szappa
nozza magát, sikongat, fröcsköl s a végén kijelenti, hogy 
valósággal újjászületett! Papa odabenn fabrikál valamit, min
dig abban mesterkedik, hogy jókarban tartsa, csinosítsa és 
minél kényelmesebb hajlékká tegye Bodnár Alajos örökét. 
Hol ezzel, hol azzal lepi meg a feleségét: képkerettel, ruha
szárító fregolival, cifra dobozt farag, baltanyelet és baromfi
ketrecet, amire éppen szükség van a háznál, s mindez bizo
nyítása annak, hogy nem olyan haszontalan ember ő.

Angéla elmosogatta az edényt s most, hogy véglegesen 
elintézettnek tekintette az utazás kérdését, nagy és sivár űr 
tátongott a szép tervezgetések helyén. A tűzhelyen fortyo
gott a maradék forró víz s Angéla, hogy mihamarabb végére 
érjen a szomorú délutánnak, néhány fehérneműdarabjának 
kimosására határozta el magát.

Először két nadrágot és egy delénkombinét készített a 
lavór mellé, azután odahordta teljes ruhatárát: három kissé 
kinőtt nyári ruhát, még egy kombinét, két hálóinget, két 
blúzt és egy sárga kötöttkabátot. Nekikezdett a munkának. 
Alkonyattájt a mosott ruha ott száradt már a fészer és a 
szilvafa közé feszített' kötélen. Előmerészkedett rejtekéből 
az esti szél, lebegtette a kurta kis hálóingeket, a napszítta 
ruhákat és Angéla ide-oda futkosott, csiptetővel lefogta a re
pülni vágyó darabokat.

A Ferkó-házaspár után csukódott a kertajtó: sétálni 
mentek. Anya a sok kis vitorláshajóval mintázott világoszöld 
ruháját viselte, papa a hétköznapi kopott kék vászonöltönyt, 
mert „neki az is jó“. Szép békesség és csönd maradt utánuk.
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Angéla megöntözte a virágokat. Féloldalt dőlve jött-ment a 
kannával, az is nehéz volt, meg a szíve is. Azután üldögélt 
az almafa alatt, a leszálló alkonyaiban.

... Tulajdonképpen el kellett volna kérni Laczó Vera 
pontos címét, egyszer meglátogatná, ősszel vagy valamikor. 
Jól összebarátkoztak és most nem látja többé. Eltűnik Vera, 
meg a Gerendás-fiúk, az undok kis Beleznay Anikó, a bo
londos Bényei Rudi és persze a „lángész” is, örökre.

Kibírhatatlan a szekfűillatnak ez a tolakodó áradása, 
megtelik vele orra, szája és szinte fojtogatja. Angéla az al
mafához támaszkodott és arcát a fatörzs fehér és sima kér
géhez szorította. Elárasztotta fejétől a talpáig valami forró és 
gyengéd szeretet, melynek nem volt tárgya, de belefért az 
egész világmindenség. — Kedden utazom Zalába! — ujjon
gott a kislány és áradó mozdulattal ölelte a fa törzsét.

A jólismert felcsattanó, gyerekes nevetés, férfidörmö- 
gés a kerítés mögött, léptek, azután nyílt a kertajtó.

— Látom, öntöztél — toppant be Erzsi asszony. — Ma 
azután kijár neki a dicséret — fordult a férjéhez — olyan 
szorgalmas volt!

— Ühüm — mondta Ferkó Sándor.
... Holnap kivasalja a holmiját, este szépen berakodik 

a hátizsákba. Délelőtt az Otthonban megkapja a tornacipőt, 
a két blúzt, a száz forintot csupán hazaérkezése után. Nem 
baj, anya majd ad útiköltséget, kell, hogy adjon!

Persze minden könnyebb lett volna, ha Ferkó Sándor 
zsémbes és kellemetlenkedik; akkor egyszerűen azt mondta 
volna: — Velem ne veszekedjen, papa, nekem ebből elég, 
holnapután utazom Zalába — s ha nem is ezekkel a szavak
kal, lehetett volna érteni belőle. — De nem; ezen az estén 
Ferkó Sándor szokatlanul derűs és beszédes volt és ettől 
valósággal megfájdult Angéla szíve. A papa kirakott az asz
talra vagy öt-hat öngyújtót, azokkal pepecselt. Ügy szedi 
össze a gyáriaktól; új alkatrészeket szerel, kicseréli a belet, 
tűzkövet, rugót, melyikből mi hiányzik s addig pattintgat, 
csattogtat, míg égnek, mint a parancsolat. A legkülönösebb, 
hogy közben mesél is, távoli, ismeretlen gyerekkoráról.
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— A négy elemi után apánk engem lakatosinasnak adott. 
Kisközség a mienk, de volt lakatos, kovács, bognár, asztalos, 
ami kell. S azért volt ez, mert mi kinn voltunk akkor még 
a forgalomból, két óra menés a legközelebbi vasútállomás, 
hát hogy egy lakatért, egyszerű fakoporsóért ne szaladgál
junk minduntalan a szomszéd határba.

Angéla egyenesen ült és érdeklődéssel kísérte útját a 
kis tölcséren át csöpögő benzinnek. Ferkó Sándorné az asztal 
lapjáig lehúzott zöldernyős villanykörte fényénél ágyneműt 
foltozott. Óvatosan bánt az ollóval, nehogy sűrű csattanásával 
felmérgesítse a férjét. Ferkó Sándor apró csomókba tépett 
vattát gyömöszölt az egyik öngyújtó gyomrába s folytatta.

— István bátyámhoz adott apánk, Ferkó Istvánhoz. Nem 
volt éppen rossz embernek mondható, de kitanulni nem tud
tam nála. Kevés volt a munka, egymaga is elvégezte, nem 
kellettem én neki, inkább csak a ház körüli dologra. Két évet 
azért eltöltöttem ott. Ennem nem adott, hálni is hazajártam. 
Akkor aztán meghalt édesanyánk és engem apánk Pestnek 
menesztett, hogy most már lássam el magam.

Egyenest a felesége arcába nézett s a lógó bajusz alatt 
kesernyésre görbült a szája.

— Ahhoz mit szólsz, Erzsi, hogy a vasúti jegy árával 
meg két pengővel küldött világgá? Azonkívül egy kendőt 
teleszedhettem szilvával. Mondom, messze esett tőlünk a va
sútállomás, gondoltam, nem cepelem én azt a bugyrot. Még 
az éjszaka mind felfaltam a szilvát. Jól elcsaptam a hasam. 
— Suta kis nevetésével megint csak Angéla szívét fájdította. 
Elgondolni, hogy tizenkétéves volt akkor a papa! — A vasúti 
sínpár mellett keskeny ösvény vitt az állomáshoz. Mentem 
szédelegve, mind lassabban, a sok szilvától egyre-másra 
hánynom kellett s ha elfogott a rosszullét, a sínre estem. 
Ott kucorogtam, míg valamelyest megint erőre kaptam. Az
után mégiscsak mentem, mert telt az idő és gondoltam, ott 
ér a vonat a sínen görnyedezve. A bakterháznál vizet kér
tem, de azt is kiadtam azonnyomban.

— Elérte papa a vonatot? — szólalt meg Angéla.
— El én, persze. Álltam Pestig az ütközőn, de arra már
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nem emlékszem, hogyan telt az első nap, meg az éjszaka. 
Valami palánk tövébe ereszkedtem, úgy gondolom most, 
hogy a Thököly úton lehetett. — Hangosan nevetett, szép 
fehér fogsora elővillant.

— Hát aztán? — kérdezte az asszony, felpillantva var
rásáról.

— Hát aztán! — ismételte csufondárosan Ferkó Sándor, 
de nem volt most a hangjában semmi rossz. — A két pengő 
még megvolt hiánytalanul, mikor munkába álltam egy épít
kezésnél. Mert nem merészkedtem én egy pesti üzletbe, 
hogy kenyeret vegyek magamnak, inkább koplaltam két.álló 
napot. Ez aztán meg is gyógyított, jobban, mint a patika.

Lassan szedegette össze az öngyújtóit, megkattintotta 
mindegyiket s oly elégedettnek látszott, mint elmúlt szép na
pokon. Erzsi asszony a varrása fölé hajolva maga előtt látta 
a jóképű fiatalembert, mikor először jött be a zöldséges 
Közértbe zöldpaprikát vásárolni s azután is jött, nap mint 
nap. Később meg kint várta az utcán és együtt sétálgattak, 
moziba mentek. Erzsikének szólította őt szép, meleg hangon 
s csupán akkor változott meg, mikor beköltözött a Fürst 
Sándor utcai kis kertes házba. Mikor hánytorgatni kezdte 
magában, hogy ő, a papírgyári segédmunkás elmarad az élők, 
valamint a halottak mögött...

— No, tegyük el magunkat holnapra — mondotta Erzsi, 
egyikével az ő kész szólamainak, sóhajtott és összehajtogatta 
a foltoznivalót. Angéla felállt és elszántan mondta:

— Mégis úgy határoztam, hogy elutazom Zalába.
Az asszony értetlenül bámult a lánya arcába, azután 

összecsapta a kezét. Még hogy ő úgy határozott! No nézzék, 
miből lesz a cserebogár! Ehhez mit szólsz te, Ferkó?

A fiatal férfi szaporán pislogott, furcsa zavar ömlött el 
az arcán s kínlódva igyekezett apai fölényt, meg valami ke
vés méltóságot erőszakolni a hangjába.

— Hiszen mi már határoztunk — mondta — anyáddal. 
Megmondtuk a magunkét és kész.

Angéla egy lépést hátrált, kis, félbenmaradt mozdulatot 
tett a kezével és akarata ellenére kiabálva felelt.
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— Nem tarthatnak vissza! Ahhoz nincs joga ... senki
nek. — Nagyot nyelt, de benne volt már, folytatta. — Az én 
életem... az én fejlődésem szempontjából fontos, hogy ta
nuljak, utazzak és hát... miért... én nem is tudom, papa 
miért ellenzi?

Erzsi asszony hangja élesen csattant:
— A csirke ne akarjon okosabb lenni.. *
— Más örülne, hogy hatszáz közül éppen engem és ... 

elvégre, amiért papának jó úgy, ahogy van ...
Abbahagyta, mert a gégéjében sírás bujkált s valahogy 

el is szégyelte magát. Ferkó Sándor állt az asztal mellett, 
egymás után tüntette el zsebében az öngyújtókat, tétova 
mozdulattal.

— Akármiféle semmi ember vagyok — kezdte csönde
sen —, soha nem vetettem édesapám szemére, hogy nem ta
nult meg írni-olvasni. Mikor Pestre küldött két pengővel, 
mentem mukkanás nélkül, mert hogy a javamat akarja .. .

Angéla hebegett, fuldokolva keresgélte a szavakat. Papa 
miket mond... nem akar ő semmit a szemére vetni, dehát 
papa pusztán csak szeszélyből... meg azt is mondta a múlt
kor, hogy a szomszédok miatt... mintha nem tudná min
denki, hogy jól megvannak egymással, az csak olyan kifogás 
volt és hát tessék, mondja, meg, hogy tulajdonképpen 
miért...

Ferkó Sándor mereven nézett a kislány arcába. Igazis, 
tulajdonképpen miért? Erzsi asszony csapkodott a szekrény 
körül, de érthetetlen módon, nem vett részt a vitában. An
géla és a fiatal férfi, búsan lelógó bajszával, nézték egymást 
szótlanul s Ferkó Sándor nem állta sokáig a világos szem
pár tiszta pillantását. Angéla oly bizonyosan tudja már, hogy 
a mostohaapja azért ellenzi továbbtanulását, mert emészti 
a keserűség saját tudatlanságáért. — De mikor én a javát 
akarom — ismételgette magában konokul a férfi, gépies egy
formasággal s egyre kevesebb meggyőződéssel.

Lassan megindult az ajtó felé s röviddel utána kissé 
vontatott lépteinek nesze hallatszott a kertből — hiszen rá
esett a rönk a nagyujjára. Erzsi asszony alaposan bevágta a
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szekrényajtót, lihegett, mintha ki tudja, milyen nehéz terhet 
cipelt volna.

— Eredj aludni — mondta —, látnf sem akarlak. Rám
hozod a bajt, aztán tartsam én a hátam. Nincs egy percnyi 
békességem tőlük ...

Angéla a konyhában kinyitotta a vaságyat. Mostohaapja 
jött vissza a kertből.

— Jóéjszakát, papa, — mondta Angéla.
Válasz nem érkezett, csukódott a szobaajtó. Angéla ébe

ren feküdt keskeny vaságyán, a sötét konyhában. Halk be
szélgetés szűrődött odabentről, s egy tisztán kivehető mon
dat: — Most kimutatta a fogafehárjit! — Ezt a mama mondta 
s rá a papa dörmögése: — Ugyan hagyd el már ...

Azután a szoba is elsötétedett. A sarokban mintha nagy, 
zöldszemű macska leselkedett volna. Angéla nem mert vál
toztatni kényelmetlen fekvésén, a rémület verejtéke lepte el 
a homlokát. A hatalmas, felborzolt szőrű állat nem mozdult, 
így néztek farkasszemet, sokáig. A legborzasztóbban hatott a 
szájában villogó fehérség — úgy van, a foga fehérjit muto
gatja!

Egy óhatatlan pillanatban mégis elaludt, mert hajnalban 
arra riadt, hogy papa megy keresztül a konyhán. — Nincs 
is macskánk! — volt Angéla első éber gondolata, mégis gya
nakodva nézett szét. A konyha vasárnap reggelek rendes ké
pét mutatta, semmi nem jelezte, hogy fontos napra virrad
tak Ferkóéknál. A papa máris rákezdte, igen nagyhangon:

— Ne töltsd az időt, Erzsi, készítsd a reggelit.
— Azt csinálom.
— Hallom én, hogy mit csinálsz. Sokat gondolsz te azzal, 

hogy egyszer egy héten van vasárnapom. A férfi az utolsó 
személy ebben a házban, tudom én azt.

No, így már könnyebb lesz, ha papa nem fájdítja a szívét 
gyerekkorával, mostoha sorsával. Angéla rendberakta a 
konyhát, a szobában is segédkezett az anyjának s máris be
kapcsolta a villanyvasalót. A hangulat nyomott volt, a há
zaspár sokáig a szobában tartózkodott és beszélgetésükből 
egyetlen szó sem szűrődött a konyhába. Később Ferkó Sán-
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dór a kertbe ment, az asszony meg csupán ennyit mondott 
Angélának:

— Rakd le az asztalt, főzök.
— Azonnal. Száz forintra van szükségem, anya, ha 

visszajöttem, megadom — mondta gyorsan Angéla, de vá
laszt nem kapott. Egész vasárnap s másnap is egyedül lézen
gett a házban, csupán este, mikor a hátizsákját csomagolta, 
lépett hozzá Erzsi asszony, kezében egy összehajtogatott 
százforintossal. Enyhültebb hangon mondta:

— Okosan bánj vele, hallod? Bélyegre költsd, meg 
ami kell.

— Igen, anya.
Ferkóné elegyengette a ruhákat a hátizsákban, meg

csókolta a lányát, egy kurta másodpercre magához szorította, 
szívből jövő nagyot sóhajtott.

— Kikerülsz már a kezem alól, eléggé búsít ez engem. 
Kitől örökölted a konok fejedet? Apád áldott jó ember volt.

Ferkó Sándor másnap munkábamenet úgy lépkedett át 
a konyhán, akárha levegőnek tekintené máapnostohalányát. 
De mintha a hátát perzselné Angéla pillantása, néhány lépés 
után lassított s kis félfordulatot is tett, mintha valami kö
zölnivalója volna. Angéla megmozdult, siralmas mosolyra 
húzódott a szája, akkor a férfi sután sodorgatni kezdte a ba
juszát s fejét leszegve, sietősen bicegő léptekkel ment to
vább, a felesége meg utána. Angéla is vette a hátizsákját és 
indult a gyorsvasút megállója felé.

A Keleti pályaudvar környékén nagy volt a forgalom, 
a megafón egymásután mondta be az induló vonatok állomá
sait. Angéla körülnézett az előcsarnokban s hogy egyetlen 
ismerős arcot sem látott, villanásnyi időre egész testén át
cikázott a rémület. Hátha rosszul értette és a Déli pálya
udvarról indulnak? Hátha megváltozott a terv és őt nem ér
tesítették?
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A villanyóra mutatója egyet ugrott, negyed hét múlt 
öt perccel és a találkozót háromnegyed hétre beszélték meg, 
— kár volt úgy begyulladni! Az első ijedtség elmúltával 
Angéla az utazással együttjáró kellemes izgalmat érezte. Jár
kált az előcsarnokban, az elárusító bódék kirakatait nézegette 
és időnként rántott egyet hátizsákján, a két vastag szíj a vál
lára nehezedett. Míg ide-oda ténfergett, pillanatra sem té
vesztette szem elől a bejáratot, így azonnal észrevette Va
jén ta Gusztit s még idejében meghúzódott az egyik Ibusz- 
pavilon oldalsó falának védelmében, — mert mit is beszél
jen ő kettesben Valenta Gusztival? Csupán később észlelte, 
hogy Guszti nem egyedül érkezett.

Egy kicsi öregasszony volt vele; ósdi ruhát viselt, a 
nyári melegben szinte földig érő fekete posztókabátot s vé
konyka ősz kontya fölött fekete filckalapot. Arca kicsi volt 
és töpörödött, szinte futott a nagyokat lépdelő fiú mellett 
és éppen ott álltak meg, Angéla közelében.

— Biztos vagy benne, Gusztika lelkem, hogy itt van a 
találkozó? 

Reszketeg madárhangja volt a néninek, riadt csipogás. 
A fiú rámondta: — Biztos, biztos.

— Nem téveszted el őket? Sok ám az utas . ..
— Nem, nem — legyintett Guszti. — De most már men

jen, nagymama.
— Édesem, fiacskám — motyogta az öregasszony —, ne 

gondold te, hogy másokat nem kísérnek, egyetlen szülő sem 
küldi a gyerekét csak úgy a vakvilágba, a szemefényét...

— Jól van, nagymama, nem kell annyit papolni — 
mondta a fiú. — Menjen csak haza és a többit bízza rám. — 
S hogy az öregasszony még egyre csak állt, eltolta magá
tól és a dühtől rekedten suttogta: — Nem hallja? Azt akarja, 
hogy mindenki rajtam nevessen?

Az öregasszony akkor egy kicsit hátrált és úgy rebbent 
meg cérnakesztyűs keze, mintha ütést kellene kivédenie. De
hogy akarom, hogyan is akarnám, valami ilyesfélét rebe- 
gett és úgy tett, mintha indulna, pedig csupán kis félfordu
latot tett. — Igazis, lelkem, majd írjál vagy egyszer, ha
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eszedbe jutok — dünnyögte és hang nélkül, öregesen sírni 
kezdett. A fiú riadtan a bejárat felé pislogott, de máris nagy
anyjához ugrott és úgy ölelte át, mintha levegőbe akarná 
emelni a könnyű, fura kis alakot. Angéla jól látta ott a bódé 
mellett, hogy Guszti is sír és ettől egyetlen másodpercre el
állt a szívverése.

— Miket mond, nem szégyelli magát! Persze, hogy írok, 
ne sírjon, kinek írnék, ha nem magának ...!

Álltak összeölelkezve és az öregasszony egyre mondo
gatta:

— Én édes fiam ... drága jó kicsi fiam ...
Azután a fiú sebesen elfordult tőle és zsebredugott kéz

zel a kirakatba helyezett könyveket nézegette. Az öregasz- 
szony a kijáratig tipegett öregesen szaladó, apró léptekkel, 
azután jobbra kanyarodott és megállt a sarokban, kis fekete 
árnyalak a nagy sürgés-forgás közepette. Most már egymás
után érkeztek a többiek; Valenta Guszti fölényes biztonság-
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gal kezelt mindenkivel s amikor megpillantotta Nagy Sán
dor szemüveges, izgatottan keresgélő arcát, otthagyott csa- 
pot-papot és sietett eléje. Ekkor merészkedett elő Angéla is 
és csak állt, kissé elszigetelten a nagy zsivajgásban, a kar
jába kapaszkodó Laczó Verával. Guszti is odaérkezett a ta
nárral és gyanakvó pillantással méregette Angélát: hát ez 
honnan az isten csodájából toppant ide? Csak nem volt ta
núja az előbbi jelenetnek? Majd jártatja a száját és min
denki rajta fog röhögni, hogy maholnap tizenötéves nagy ka
masz létére a nagymamája kíséri a pályaudvarra. Kínos za
varodottsággal érezte a világos leányszempár fürkésző pil
lantását és egyszeriben gyűlöletesnek látta Bodnár Angéla 
szép, szabályos arcát.

Megérkezett Sármási Judit; a kurta vászonszoknyában 
és kockás blúzban bárki fiatal lánynak nézhette volna, csu
pán abban különbözött a többitől, hogy nem hátizsákba cso
magolta a holmiját, hanem kisebbfajta fekete lakktáskába. 
Míg ő jött, a gyerekek céltalanul őgyelegtek a bódé körül; 
Gruber Kata savanyúcukrot vásárolt, Laczó Vera képesla
pot. „Üdvözlet a Keleti pályaudvarról”, írta s megcímezte 
Laczó Béla elvtársnak és b. családjának. Beleznay Anikó 
külön húzódott az édesanyjával, hüppögött és sírdogált, szo
rongatta a sovány és sértődött arcú fiatal nő kezét. Nagy 
Sándor a fiúkkal álldogált és igen tanácstalannak látszott. 
De Sármási Judit menten átvette a parancsnokságot és a ta
nár ettől szemmel láthatólag megkönnyebbült. A gyerekek 
is felélénkültek, mindenki a tanárnő körül tolongott, azután 
a kis csapat indult a peronra, a menet végén Beleznay 
Anikó a mamájával.

A Gerendás-fiúk kerek, bámész arcukkal úgy festettek, 
mintha kettőig sem tudnának számolni, mégis olyan szín
játékot rendeztek a vonat előtt, hogy az utasok, a kalauz, 
mindenki őket nevette, Gruber Kata valósággal visított, az 
oldalát fájlalta és egyre mondogatta: — Hát ezek milyen jó 
poffák! — két effel a nagyobb nyomaték kedvéért. Gerendás 
Gyuszi és Laci ugyanis megjátszotta Anikó búcsúját a ma
májától. Laci, aki néhány centiméterrel volt alacsonyabb a
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bátyjánál, keservesen sírdogált, csukott szájjal és szipogva, 
Gyuszi kezét szorongatta, mellére borult, csukladozott, Gyu- 
szi meg fájdalmasan merev, panaszos arccal hol magához 
ölelte, hol elengedte az öccsét, orrát fújta, ismét egymásnak 
borultak — és az egész komédiát az tette ellenállhatatlanul 
mulatságossá, hogy mozdulatokban és hangokban pontos má
sát adták a tőlük néhány lépésnyire búcsúzkodó, mitsem 
sejtő Beleznay-mamának és lányának. Nagy Sándor a vonat 
lépcsőjén állt, feltaszította a bőröndjét, de féllába a levegő
ben maradt, nem tudott elválni a fura látványtól. Sármási 
Judit Bodnár Angéla karjára támaszkodott, kissé elfordította 
a fejét, rázkódott a válla, Laczó Vera ugrált és aprókat vak- 
kantott, Valenta Guszti és Bényei Rudi a vonat ablakából 
nézte a jelenetet — s azok ketten álltak és búcsúzkodtak.

— Felszállás! — mondta végül Sármási Judit és Nagy 
Sándor után valamennyien felkapaszkodtak a lépcsőn. A 
tanárnő Anikóhoz lépett, átölelte a vállát. — Búcsúzz el az 
édesanyádtól, Anikó — kezdte, de a kitörni készülő nevetés
től elfulladt a hangja. Gyorsan összeszedte magát és most 
már erélyesen folytatta: — Isten vele, asszonyom, legyen 
nyugodt, nem lesz semmi bántódása a lányának.

— Orvos van a faluban? — kérdezte Beleznayné és
futott a határozottan lépkedő tanárnő után. — Az én kis
lányom olyan érzékeny... *

— Valamennyien érzékenyek vagyunk, asszonyom — 
jelentette ki a tanárnő. — Ha öltözködésünkben nem alkal
mazkodunk az időjáráshoz, megnáthásodunk, ha a kelleté
nél többet eszünk, elrontjuk a gyomrunkat. Anikó nem gye
rek már, ügyeljen magára, mi is megtesszük a magunkét. 
Orvos különben van Zalanyéken, remélem, nem lesz dol
gunk vele.

Odafönt az ablakban kuncogás, Gruber Kata robbanó 
kacagása. — Milyen aranyos ez a Jutka néni!

— Igaza van, mit affektál itt nekünk — mondta Bényei 
Rudi. — Belemarkolt bozontos üstökébe, melyben minden 
szál másfelé kívánkozott, és torz fintorral fogadta a fülkébe 
lépő Anikót.
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Egyszóval vidám hangulatban kezdődött az utazás; min
den jelentéktelen apróság, odavetett szó harsány hahotát 
keltett. A csomagtartóba helyezett röplabdaháló Gerendás 
Gyuszi fejére esett s míg a pádon állva helyére igazgatta 
a hálót, legurult a labda és tompán puffant öccse kobakján 
— lehet ezt megállni nevetés nélkül? Bényei Rudi jött-ment 
a folyosón, hol befelé fordította lábfejét, hol meg idétlenül 
kifelé csámpázott, örökké fintorgó arca minduntalan meg
jelent a fülke ajtajában: — Kelenföldön vagyunk ... Bicske 
... Tíz percig állunk, ne szálljunk le, Nagy elvtárs? Gruber 
Kata savanyúcukrot szopogatott, vajaskenyeret evett, megint 
a cukroszacskót zörgette, utána rántott karaj került elő a 
hátizsákjából, meg kovászosuborka — a sarokban gunnyasztó 
Beleznay Anikó sehogy sem értette, mi van ezen nevetni- 
való. Az is bosszantotta, hogy lassanként mindenki felugrá] 
a helyéről és az ő lábán keresztül közlekedik fülke és folyosó 
között. Nem tudnak nyugodtan ülni, ahogy illik? Kivált
képpen ez a Kata. Állandóan ott sompolyog a „lángész” 
nyomában, cukorral kínálja s az elutasítást fel sem veszi, 
nevet i’ajta s ha Guszti megszólal, tátott szájjal hallgatja, 
igazán szégyellhetné magát! De a tanárok is ...

Tatabányán Nagy elvtárs, Jutka néni, a Guszti nevű 
szép fiú és a hóbortos Bényei Rudi leszáll, szódavizet isz
nak és a poharat adogatják föl az ablakon kihajló lányok
nak. Végül majd nélkülük indul el a vonat és ők ittmarad
nak vezetők és minden nélkül. A mama kétségbeesne, ha ezt 
látná!

A nagy jövés-menés is ingerelte Anikót, de az is, hogy 
Bodnár Angéla olyan szép nyugodtan ül a helyén, ölhetett 
kézzel. Jutka néni úgy beszél vele, mint valami felnőttel, 
a Gerendás-fiúk folyton őt bámulják kerek szemmel, egyre 
körülötte sürgölődnek-forgolódnak, a véleményét kérdezik, 
Gyuszi még azt is kijelenti: — Ha Angélát meglátják a zala- 
nyékiek, leesik az álluk!

Beleznay Anikó mindezért dúl-fúl magában, Bodnár 
Angéla pedig mintha napokig tartó vihar után szélcsendes 
kikötőbe érkezett volna. Ügy érzi, jóvátehetetlen hiba lett
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volna lemondani az utazásról, egyenesen végzetes hiba! Soha 
életében nem találkozott még kedvesebb gyerekekkel, mint 
a Gerendás-fiúk, Gruber Kata roppant csinos a gödröcskés, 
pirospozsgás arcával, Veránál nincs hűségesebb barátnő a 
világon, Jutka nénit egyenesen imádni kell és mind, mind, 
a „lángész” is ... Milyen öreg nagymamája van, egészen 
kicsi, kedves öreg néni. Ügy látszik, nagyon szereti az uno
káját, ámbár ez természetes. Verát is szeretik a nagymamái 
— s mikor Angéla itt tartott töprengésében, arcának sápadt 
melege átszínesedett és világos szemének fürkésző pillantá
sát lekapta Valenta Gusztiról.

Tatabánya után kissé lecsillapodtak a kedélyek. A háti
zsákokból különböző csomagok kerültek elő és kezdetét vette 
az általános falatozás. Egymástól kérdezgették: — Mit hoz
tál? Van almád? Ki akar körözöttet? — Laczó Vera bele
kezdett egyikébe az ő kedves történeteinek: egyik nagy
anyja őszibarackot akart csomagolni, Laczó-nagymamá ki
jelentette, hogy az őszibarack levet enged és összefogja a 
ruhaneműt. Ezen jól összekaptak. A két legkisebb Laczó- 
gyerek visítva magának követelte az őszibarackot, mire 
nagypapa képenteremtette őket — hát ez történt reggel, 
indulás előtt — fejezte be derűs vállvonogatás közben Vera 
és egyikről a másikra nézett, hogy vajon milyen hatást 
keltett elbeszélésével.

Nagy Sándor párizsit evett két vékony vajaskenyér kö
zött, Sármási Judit darálthúsból készített pogácsát, nagy 
volt a kínálgatás s csak sokára vettek tudomást a sarokban 
mélységesen hallgató Beleznay Anikóról.

— Te nem vagy éhes? — kérdezte Sármási Judit.
A kislány felrántotta a vállát, szája sírásra görbült.
— Nem hoztál magaddal útravalót? — faggatta tovább 

a tanárnő s máris nyújtotta Anikó felé a húspogácsát, Gru
ber Kata meg egy kovászosuborkát.

— Nem kérek, köszönöm — mondta Anikó és koravén 
vonásait düh és gyűlölködés torzította el. A tanárnő arca 
egyetlen másodpercre elborult, hangja azonban változatlanul 
kedves volt.
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— Messze van még Zalanyék, addig megéhezel, Anikó.
A kislány sírósan, sértődötten dadogta:
— Az én anyukám azt mondta, hogy nekünk erre a 

napra is jár a koszt. Nem tetszett mondani, hogy hozzunk 
ennivalót... senki nem mondta. Engem mindenből kihagy
nak. És utóvégre, ha teljes ellátás ...

Sármási Judit arcán megdöbbenés volt, Nagy Sándor 
zavarodottan köhécselt, a Gerendás-fiúk egymást lökdösték, 
a fülkében egy pillanatig csend volt. Azután így szólt a 
tanárnő:

— Valami félreértés történt, igazán sajnálom, Anikó. 
Most már nincs más hátra, fogadd el tőlünk az ebédet.

Nyújtotta a kenyeret és a szép pirosra sült húst. Mikor 
Anikó még egyre vonakodva nézte s a kínáló kéz a levegő
ben lebegett, Angéla felháborodottan feléje fordult:

— A mamádnak lehetett volna annyi esze, hogy csoma
gol neked ennivalót. Azt gondoltátok, hogy az étkezőkocsi- 
ban fogunk ebédelni?

— Légy szíves, hagyd a mamámat — feleselt Anikó, 
de erre már Gerendás Gyuszi is beleszólt.

— Mindjárt azzal jön, hogy neki ez jár, meg az jár!
— örülj, hogy velünk jöhettél!
Ezt Laci mondta, mintegy befejezve a bátyja mondatát. 

Sármási Judit erélyesen rájuk szólt:
— Csend legyen. Ezt az ügyet befejeztük. Milyen állo

más következik, Rudi?
A fiú a maga idétlenkedő, csetlő-botló lépteivel igye

kezett kifelé, majdnem orra bukott Anikó lábában — oppar- 
don! — mondta, azután hallatszott, hogy odakint tárgyal 
a kalauzzal és máris újra ott volt az ajtóban.

— Tíz perc múlva érkezünk Komáromba. — Harsá
nyan darálta: — Komárom, Győr, Pápa, Celldömölk ...

— Jól van, nehogy felmondd nekünk az egész menet
rendet.

Gruber Kata jóllakott szuszogása hallatszott, szája kissé 
kinyílt s látszott apró egérfoga. Bényei Rudi izgatottan sza
ladgált egyik folyosóablaktól a másikig, neki minden új

48



állomásépület élményt jelentett. Fontoskodva magyarázta 
Valenta Gusztinak:

— Ha valahol egyszer Komáromról esik szó, vagy olva
sok róla, magam előtt látom majd azt a barnafoltos kutyát, 
meg azt a kis büfét ott, meg azt a két szekeret egymás mö
gött az úton. És azt is tudni fogom, hová helyezzem a tér
képen és szóval mindenféle eszébe jut az embernek, amit 
tanult erről a városról, vagy arról, hát azért.

Valenta Guszti csak állt, közönyösen, szája körül fölé
nyes mosolyféle, állát előreszegve kérdezte:

— Hány lakosa van Komáromnak?
— Hát... tízezer körül. Lehet, hogy több, fene tudja — 

mondta Rudi.
Akkor megszólalt mellettük egy szivarozó, alacsony kis 

gömböcforma ember:
— Hát azt tudjátok-e, melyik magyar író született Ko

márom városában?
Az egyik ablakban Sármási Judit könyökölt Nagy Sán

dor mellett, a le- és felszálló folyton áradó és változó uta
sok tömegét nézték. Most mindketten megfordultak. Nyil
vánvaló, hogy a kérdés váratlanul érte a gyerekeket. A fo
lyosón álldogáló utasok is a jelenetet figyelték; egy idősebb 
asszony rosszallóan csóválta a fejét s valamit súgott a mel
lette állónak. Bényei Rudi végre megszólalt:

— Azt mindenki tudja.
— Hadd halljam — mondta a szivarozó ember.
— Jókai Mór — felelte Rudi és most egyáltalán nem 

fintorgott, higgadtan szembenézett az őket vizsgáztató utas
sal.

— Aztán mikor született az a Jókai Mór? — érdeklő
dött tovább az idegen.

— 1825-ben, meghalt 1904-ben, hetvenkilencéves korá
ban — mondta Valenta Guszti, átvéve Ruditól a szót, s fél
karjával könnyedén a lehúzott ablakra támaszkodott. — 
Egyike volt ő legnagyobb mesemondóinknak, műveinek egy 
részét lefordították angol, francia és német nyelvre — da
rálta Guszti, mintha leckét mondott volna. A gyerekek fel-
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szabadultán nevetgéltek, a Gerendás-fiúk egymás szavába 
vágva sorolták a Jókai-műveket s végül azt mondta Gyuszi:

— Tessék szólni, ha valamit kihagytunk.
A szivarozó ember visszavonult a fülkéjébe, néhányan 

nevettek. Az imént még rosszindulatúan suttogó nő mézes
mázos hangon érdeklődött Sármási Juditnál, hogy hová 
utaznak a gyerekek és mi célból. A tanárnő kurtán elintézte 
az idegen asszonyt, ismét Nagy Sándor mellé könyökölt s 
igen lelkesülten mondta:

— Kiváló gyerekek ezek! Nem lesz velük semmi ba
junk, egyre jobban örülök ennek a három hétnek.

— Hát ez a kis Anikó ...
— Ö, majd beleszokik, megváltozik egy-kettőre — le

gyintett a tanárnő.
— Azért nem árt keményen fogni őket — vélekedett 

a tanár s úgy nézett a fiatal nőre, mint aki a maga részéről 
ugyan nem vállalja ezt a feladatot, de tökéletesen megbízik 
Judit pedagógiai tudásában.

— Persze. Rendnek muszáj lenni!
Ezen mindketten nevettek és visszamentek a fülkébe.
A személyvonat nagylassan nekirugaszkodott a további 

útnak, kiürült a folyosó, csupán Angéla állt az ablaknál. 
Fejét szembefordította a széllel és egyik kezével lefogta le
begő haját. Az járt a fejében, hogy jó lett volna, ha Komá
romról neki is eszébe jut Jókai Mór neve, mégis, érthetetlen 
módon, egyre maga előtt látta a könnyedén csevegő Gusztit, 
ahogy visszavonulásra készteti a szivarozó embert — micsoda 
tolakodó alak! — már-már megfeledkezett Rudi és a Geren
dás-fiúk szerepléséről s szívből örvendett Guszti diadalának.

Valaki megállt mögötte, ő nem mozdult.
— Szemedbe megy a korom — szólalt meg Valenta 

Guszti. Hűvös, tisztacsengésű hangja volt a fiúnak, Angéla 
valahányszor hallotta, megzavarodott. Szerette volna elrej
teni hosszú kezét, lábát a fiú bíráló szeme elől s mielőtt vá
laszolt, keresgélnie kellett a szavakat.

— Vigyázok. — Ennyit mondott hosszas töprengés után 
s kissé beljebb húzta a fejét.
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Álltak és hallgattak. Később azt kérdezte a fiú:
— Hol laksz?
— Csepelen.
— Jó messze. Korán keltél, mi?
— Á, semmi az a gyorsvasúttal.
Űjabb szünet után a fiú azt mondta:
— En elsőnek érkeztem a Keletire. Téged nem láttalak 

jönni, egyszer csak ott voltál.
Milyen átlátszóan ravaszkodik! Mitől fél!? Csak nem res

telkedik a nagyanyja miatt, amiért az olyan kicsi, furcsa öreg
asszony és olyan régidivatú ruhát visel? Lehetetlen ... hiszen 
átölelte és sírt. Talán éppen azt szégyelli, pedig mi van abban!

Angéla szembefordult a fiúval, de mindketten zavaro
dottan kerülték egymás tekintetét.

— Ott jöttem, ahol a többiek — mondta Angéla — a 
főbejáraton. Sokan járkáltak, nem láthattál mindenkit.

A zöld szempár nyugtalan fénye Angélára vetődött. Az
után a fiú elsétált a lány mellett, vissza a fülkébe, elfoglalta 
a helyét Nagy Sándor mellett és rövidesen sikerült belevon
nia a tanárt valamely zenei kérdés megvitatásába.

Most már Laczó Vera is aludt, Beleznay Anikó is szu
nyókált a sarokban; szája panaszosan lefelé görbült s feje 
időnként előrebukott. Akkor kinyitotta a szemét, álmosan és 
sértődötten körülnézett, mintha kikérné magának a rossz 
tréfát s máris tovább aludt. Sármási Judit az elvonuló tájat 
nézte, a kékes hegyláncolatokat, meg a learatott gabonatáb
lákat — a tüskés tarló úgy meredezett az ég felé, mint Bé- 
nyei Rudi rakoncátlan üstöké — a fülkét betöltötte az alvók 
lélegzése és a csendes beszélgetés.

A Gerendás-fiúk az elmúlt vasárnap a Honvéd—Kinizsi 
labdarúgómérkőzésének eseményeit vitatták és a tanárnő 
igen kellemesnek találta a magascsengésű, éles fiúhangokat. 
Roppant öntudatos kis fickók, egészségesek testben és lélek
ben, tele érdeklődéssél — a két testvérrel nem lesz baj, álla
pította meg magában, mintha a Nagy Sándorral megkezdett 
beszélgetés azóta is ott motoszkálna gondolataiban. Kata ... 
hát ő nehezebb eset. Túlteng benne az életerő, az étvágy ...
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S ahogy így sorravette a gondjaira bízott gyerekeket, 
megállapodott Bodnár Angélánál, mintegy megvetve lábát 
az egyedül biztonságosnak látszó talajon. A kislány csupa 
félszeg báj, maga a tiszta szépség! Gyermek és mégis egész 
ember, magányos kis lélek, komoly és megfontoltan szűk
szavú, mégis megnyugtató jelenség. A tanárnő hirtelen hát
rafordult.

— Hány éves vagy Angéla?
— Tizennégy — felelte a kislány. — Júniusban múltam 

tizennégy éves.
Sárrnási Judit ismét az ablakban könyökölt. Tizennégy 

... Ö huszonkét éves és nemsokára két gyermek anyja. Teg
nap még magától értetődő volt, hogy a kis Pistára és eljö
vendő testvérére vonatkozó minden gondolatát közölhette 
az édesanyjával és a férjével s őt magát gondoskodó szere
tet vette körül. Szokatlan és furcsa érzés, hogy nincs társa 
a tervezgetéseiben és várakozásában. No lám, a végén még 
elérzékenyedik, micsoda gyöngeség! Hiszen az imént jelen
tette ki, mennyire örül a szép zalai nyárnak! Semmiért a 
világon nem mondana le komoly és felelősségteljes hivatá
sáról.

— Szomjas vagyok — nyöszörögte a háta mögött Be- 
leznay Anikó és a tanárnő visszafordult az ablaktól.

Laczó Vera szolgálatkészen egy üveget szedett elő háti
zsákjából, Anikó felé nyújtotta.

— Nem tudok üvegből inni.
— Akkor majd iszol Zalanyéken — szögezte le Geren

dás Gyuszi.
— Könnyen beszélsz, ti szódavizet ittatok Tatabányán...
A kislány szenvedőn lehúnyta a szemét. Keservesen

bánta már az egész utazást. A Bajza utcai iskolából őt jelöl
ték, mint a VH/a osztály legjobb tanulóját — nagy diadal 
volt ez, mindenki irigyelte. Honnan tudhatta volna, hogy 
ilyen undok, neveletlen gyerekekkel kell majd eltöltenie 
három hetet Zalanyéken. Szörnyű falu lehet, valahol az isten 
háta mögött. Anikó kikereste otthon a térképen — Zala me
gye északi csücskében egészen apró pont jelezte Zalanyék
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községet, Veszprém és Vas megye közé ékelten. Za-la-nyék, 
Za-la-nyék — dübörögte a vonat kereke, folyvást erre az 
ütemre, mintha bosszantani akarná Anikót, Mindenki evett- 
ivott, egyesegyedül ő, Anikó éhezik és kegyetlenül gyötri a 
szomjúság. — Pukkadjatok meg! — dünnyögte magában a 
kislány. — Pukkadjatok meg valamennyien . ..

7.

— Zalanyék!
A gyerekek leugráltak a kocsiról, utánuk a két vezető 

tanár. Egyenruhás vasutas járkált a hosszú szerelvény mel
lett, a forgalmi irodából a távírógép szaggatott kopogása 
hallatszott, néhány kosaras, bátyus falusi igyekezett az állo
másépület mögött húzódó, végtelennek tetsző országút felé 
■ — egyelőre ennyi mutatkozott meg Zalanyékből. Nagy Sán
dor egyik kezéből a másikba lendítette a bőröndjét és Sár- 
mási Judithoz fordult.

— Nem látom Koncz Bélát. Mit gondolsz, Jutka, indul
junk?

— Induljunk, persze. Majd összeakadunk vele útközben. 
Egy-kettő, pajtások, sorakozzunk, ne gondolják, hogy valami 
vándorcirkusz érkezett a faluba.

A kislányok nevettek, a Gerendás-fiúk jelentőségtelje
sen oldalba bökték egymást. Valóban, ahogy ott ácsorogtak 
a türelmetlenül dohogó mozdony közelében s a hátizsák
jukba gyömöszölt, megereszkedett kabátjukkal a földet sö
pörték, kezükben kulacs, doboz, labda és összegöngyölített 
pokróc — kész vándortársulat!

Fel-felparázsló viták után elrendeződtek a sorok: elől 
Bodnár Angéla és a karjába akaszkodó Laczó Vera, a menet 
végén az izgő-mozgó, furán kacsázó Bényei Rudi, felpakolva, 
mint egy öszvér, balkezében a tanárnő fekete lakktáskája, s 
mellette Valenta Guszti. Alig tettek néhány lépést, Guszti 
kivált a sorból.
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— Majd én viszem a táskát, tanár elvtárs — mondta és 
már nyúlt is utána.

A fiatal férfi zavarodottan tiltakozott.
— Ugyan, hova gondolsz. Köszönöm. .. Menj csak a 

helyedre.
— Stréber! — súgta Laczó Vera Angélának.
Élénk trappolással fordultak az országúira, a csattogó 

szandálok könnyű porfelhőt kavartak. A mozdony elnyúj
tott és roppant méreteihez viszonyítva igen vékonyka füty- 
työt hallatott, a kalauz fellépett a már mozgó vonat lépcső
jére. A menetelő csapat egy ideig lépést tartott a megfontol
tan döcögő személyvonattal, azután a szerelvény nekifohász
kodott, sebesebb iramot vett és kezdte elhagyni őket. Egyik 
távolodó kocsi ajtajában megjelent a kalauz, kihajolt és hosz- 
szú csomaggal hadonászva kiáltozott.

— A röplabda-háló!
Valenta Guszti futásnak eredt és azonnyomban megbom

lott a sor katonás rendje. Nagy Sándor vékony ujjait ropog
tatta és sűrűn megrebbenő szemmel nézett a távolodó vonat 
után. — Megfoghatatlan, hogyan történhetett! — egyre ezt 
hajtogatta.

A hosszú csomag nagy ívben kirepült s elnyúlt az or-i 
szágutat a vasúti töltéstől elválasztó széles, bogánccsal, szú
rós csalánnal és dús zöld lombozatból kinyúló sárga virággal 
bélelt árokban. A fiú karcsú alakja fölött összecsapott a 
magasra burjánzó növényzet, máris újra felbukkant, diadal
masan lobogtatta a viharvert csomagot és loholt visszafelé.

— Megvan! — lihegte. — Micsoda szerencse!
— Micsoda rendetlenség! — pattogott a tanárnő. — Ki 

a rendfelelős?
Senki nem jelentkezett. Laczó Vera dünnyögött valamit 

az orra alatt, de a reá irányzott pillantások megzavarták s 
hevesen szorongatta Angéla karját.

— Én szívesen vállalom — szólt ismét Valenta Guszti.
— Jó, majd beszélünk róla. Menjünk, mert este lesz.
Most már az országút teljes szélességében poroszkáltak.

Az út két oldalát ünnepélyes jegenyék sora szegélyezte. A
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fáknak az égbolt kékjébe vesző koronája zizegett — odafönt 
úgy látszik enyhe szellő fújdogált, míg az alant poroszkálókra 
fonón tűzött a koradélutáni nap. Az országút elkanyarodott 
a vasúti töltéstől, az árkontúli részt sűrű nádas borította, 
másik oldalon learatott szántóföldek egyenes sávjai kapasz
kodtak a közeli domborulatokra. Még távolabb komor 
hegyláncolat írt sötét hullámvonalat a szelídkék láthatárra. 
Időnként egy szekér ballagott el mellettük, vagy éles csön
getéssel egy kerékpáros.

Sármási Judit azt találgatta, hány kilométerre fekszik 
Zalanyék község a vasútállomástól. Odaszólt Nagy Sándor
nak:

— Érthetetlen, hogy Béla nem jött elénk.
Koncz Béla a kis csoport gazdasági intézője volt és egy

ben a „rajzos”; az ő feladata volt a szálláskeresés, az ellátás 
megszervezése, azonkívül ő rögzítette meg rajzban a népi
játékok mozgását és menetét. A gazdasági intézőnek, az 
eddig bevált gyakorlat szerint, előre kell utaznia, hogy az 
érkezőket minden készen várja. De Koncz Bélát, úgy látszik, 
elnyelte a föld! Lassanként feltünedeznek az első kis fehér
re meszelt házak s távoli óriásként a templomtorony, a 
rajzos mégsem mutatkozik. Sármási Judit szemmel látható
lag bosszankodott s lassanként mindenki elcsendesedett kö
rülötte.

Ezüstös vonal szelte ketté az országutat s szeszélyes 
kanyarulatokban kígyózott a hegyek felé. Széles fahíd veze
tett a víz fölött, egyenest a faluba. A gyerekek diadalordítás
sal üdvözölték a keskeny medrében szerényen meghúzódó, 
két partján bokrokkal szegélyezett Zala-folyót. A híd jobb
oldalán széles területről kiirtották a bokrokat, némi aszott 
fű borította ezt a részt, majd amint enyhén lefelé lejtett a 
folyómederhez, e bágyadt növényzetet is elnyelte a dagadó 
sár, a tehénpaták vájta mély gödrökben pedig apró tócsák
ban meggyülemlett a víz. A túloldalon már dúslombú bok
rok hajoltak a víz fölé s ágaikon egy-egy ruhadarab — virá
gos szoknyácska, foltozott fiúnadrág — tarkállott. A vízben 
gyerekek lubickoltak, sikongattak s a folyó mélyéből fel-
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markolt iszappal hajigálták egymást. Mikor megpillantották 
a híd karfáján áthajló nyolc kíváncsi gyerekfejet, lármájuk 
alábbhagyott, kezükkel tétova mozdulatokat tettek, ösz- 
szeröffentek s míg nagyban tanakodtak, egyre fölfelé lesel
kedtek. Olyan is akadt, aki ujjával mutogatott a hídra. 
Laczó Vera lekiáltott: — Előre! — de választ nem kapott.

A folyóban lefelé gázoltak a gyerekek s kellő távolságban 
ismét nagy hancúrozásba kezdtek.

— Induljunk — mondta Sármási Judit.
Laczó Vera megnyúlt arccal, mintegy védelmet kere

sőén szorongatta Angéla karját. Elől a két tanár élénken vi
tázva jól kilépett, a gyerekek futólépésben követték őket s 
bevonulásuk ezért úgy festett, mintha valamely megvert 
csapat száguldana keresztül a falun.

Hosszú utca végén, kisebbfajta magaslaton állt a temp-
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lom, szemközt az érkezőkkel, elzárva az utat, mintha Zala- 
nyék község határán túl már a végtelen semmi következ
nék. Az utca jobb- és baloldalán két-három ablakos, fehérre 
meszelt új házak sorakoztak, azután az út kiszélesedett, 
görbén kanyargóit s már bent jártak a régi faluban. Mere
dek domboldal zárta le a hegyek távlatát, itt is házak vol
tak, festői csoportosításban.

— Jaj, de szép! — mondta Angéla.
— Olyan vadregényes, ugye?
— Jó volna ott lakni...
A domboldali épületek egy része jóval nagyobb volt a 

lentieknél. Az egyik csupasz oldalfalát mutatta s tornácos 
előrészével jobbra fordult, a másik valamivel lejjebb kereszt
ben állta el az utat. Egyik kert egyenesen lemetszett homok
falban végződött s ehhez ragasztva a mélyben újabb házacska 
állt, tetőtől-talpig vadszőlővel befuttatva. Volt ott a hegyol
dalon egy méltóságteljes, ósdi és tömör egyemeletes épület 
is. Jobboldalán torony nyúlt fel a magasba, másik szárnyát 
azonban csúnyán kikezdte az idő: tetejét egyszerűen else
perte, a büszke tornyot derékban kettétörte, ablakszemeit 
kiszúrta. A látvány oly visszás volt, mintha valaki lábtól 
derékig csupa finom holmiba öltözködnék s deréktól föl
felé ócska rongyokkal aggatná tele magát. E pompázatos rom 
közelében szalmatetős kunyhó szerénykedett, tenyérnyi ud
varral. Voltak egymással barátságosan szembenéző házak, 
meg egymásnak hátukat mutogató ellenségek — akadt itt 
minden, szemet kápráztató művészi összevisszaságban.

Angéla szinte vonszolta a holtfáradt Laczó Verát s nem 
értette, hogy a többiek miért oly közönyösek. Nem néznek 
semerre, csoszogva lépkednek s folyton a hátizsákjukat bab
rálják, emelgetik, a szíjat lazítják, míg ő legszívesebben 
azonnal bejárná az egész falut. Beszippantotta az udvarok 
jóféle falusi szagát. A lomhán terjengő júliusi meleget időn
ként felkavaró szélfuvallat egyszer a levendula, máskor a 
frissen kaszált széna illatát hozta; volt úgy, hogy mindenek 
fölött eluralkodott a gőzölgő trágya szaga, azután meg a 
sárgadinnye édes íze csiklandozta a kislány szimatoló orrát.
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— Mennyi liba — mondta Laczó Vera.
Kurtaszoknyás kislány az út szélére terelte az állatait,

a gúnár nyakát nyújtogatva perlekedett az idegenekkel, a 
kislány feléje suhintott, s menetközben hátraszólt.

— Nem liba ez.
— Hát mi?
— Ruca.
Átlépett az árkon, egy az útszélen álldogáló kisfiúnak 

mesélte, hogy azok ott libának nézték a rucát. Az ujjával is 
mutogatott, egyik lábáról a másikra ugrált, nevetett sikon
gató magas hangon s csupán akkor hallgatott el, mikor Bé- 
nyei Rudi hátrafordult és orrát sebesen mozgatva kiáltotta:

— Gá-gá-gá!
Angéla mindent jól megnézett, fülelt a közeli és tá

voli neszekre — valaki baltával fát hasogatott, kút kereke 
nyikorgott, egy asszony kiáltozott és éktelenül sírt egy cse
csemő. Itt is, meg ott is dühösen ugatva a kerítésnek rontott 
egy-egy kutya, valahol messze egyhangúan búgott a cséplő
gép.

Sármási Judit megállított egy öregasszonyt.
— Mondja nénikém, merre van a Tanácsház?
Az öregasszony úgy ismételte, mintha időt akarna 

nyerni bonyolult válaszának megszerkesztésére, miközben 
valamennyi arcot sorravette fürge pillantással.

— Hogy merre?
— Igen..s
— Fönn a templomnál.
Azzal ment tovább.
Ügy látszik a festői szépségű falu nem várja diadalkapu

val a pesti vendégeket. Koncz Béla sem jelentkezik, nem 
mennek rendben a dolgok s mindez meglehetősen nyugta
lanító. A gyerekek elkeseredetten ügettek az élénken vitázó 
vezetők mögött s így érkeztek végre, fáradt kis vándorok, a 
templom aljában meghúzódó kis térségre.
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8.

A két vezető bement a Tanácsházba. A gyerekek az ud
varon ácsorogtak, majd néhányan leoldozták hátizsákjukat 
és egy kertiasztal köré telepedtek.

A Tanácsház régi épület volt, szélesen terpeszkedett a 
kert jobboldalán. Két lépcsőfok vezetett a vöröstéglás tor
nácra, melyet borongós félhomályban tartott egy ormótlan 
vaskos oszlopsor s a mélyen leereszkedő háztető. A ház behú
zott zsalugátereivel azt a látszatot keltette, hogy odabenn 
immár éjszakára készülődnek.

A gyerekek vén gesztenyefa kupolája alatt ültek. A kert 
végében két idős ember fát fűrészelt, egy fiatalabb férfi 
kerékpárgumiba levegőt pumpált, a közeli Népbolt előtt 
asszonyok beszélgettek. Apró gyerekek kergetőztek a cso
portba verődött asszonyok körül; egyik-másik a Tanácsház 
kerti kapujáig merészkedett, ott álldogált, míg a jövevények 
figyelme az ő fontos kis személyére terelődött, akkor elug- 
rott és néhány lépés távolságból hallatszott sikongó neve
tése.

Kijött a két tanár, a gyerekek felugráltak, serényen 
szedelőzködtek.

— Várjatok — kezdte Nagy Sándor zavarodott mo
sollyal.

— Nincs itt a tanácselnök — folytatta a tanárnő. — 
Kint csépelnek a termelőszövetkezeti csoportban, Koncz elv
társ is ott van.

Beleznay Anikó siránkozó hangja hallatszott:
— Messze van a szövetkezet, Jutka néni kérem?
— Bizony nem tudom, kislányom.
Ekkor nyílt a kapu és hirtelenszőke, fiatal férfi rontott 

a kertbe. Fehér vászonnadrágot viselt, likacsos, rövidujjú 
inget, arcát pecsenyeszínűre égette a nap s egészében úgy 
festett, mintha gőzfürdő izzasztókamrájából érkezett volna. 
Lihegett, kezében cédulákat lobogtatott. Sármási Judit ösz- 
szecsapta a kezét s Nagy Sándorral a gazdasági intéző elé 
sietett.
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— Béla — kiáltotta a tanárnő — mi van veled?
— Valóban... megfoghatatlan — hajtogatta Nagy 

Sándor.
Koncz Béla, a Képzőművészeti Főiskola fiatal tanára 

mindkettőjükkel kezetszorított s karját felemelve intett.
— Nyugalom, nyugalom, a fontos, hogy összetalálkoz

tunk. Nincs semmi hiba? — A gyerekekre nézett, mintha 
számbavenné, hogy hiánytalanul együtt vannak-e. Ök kórus
ban kiáltották:

— Előre!
— Előre. Elfáradtatok, mi? Hát csak fel a fejjel, máris 

megyünk ebédelni, azután a szállásunkra.
Amit mondott, abban nem volt semmi mulatságos 

elem, mégis, mikor telitorokból nevetni kezdett, a feszült
séggel telített percek után mindenki felszabadultan vele tar
tott. Koncz Béla azután szapora magyarázatba kezdett: a
dolgai visszatartották Pesten, csupán ma reggel érkezett a 
faluba. Első útja a Tanácsházba vezetett, azonban, mint 
mondották, a tanácselnök kint van a cséplésnél, nélküle pe
dig nem intézkedhetnek. Utánament. Addigra a tanácselnök 
a falu túlsó határában járt — motorkerékpárja van a ta
nácselnöknek s igen fürge, tevékeny fiatalember. Ott azzal 
fogadták, hogy a tanácselnök valami gépalkatrészért bemo
torozott Devecserbe. Akkor üldözőbe vette a helyi pártszer
vezet titkárát, róla kiderült, hogy Zalaegerszegbe utazott.

— No, hogy ne sokat meséljek, végül is elcsíptem a ta
nácselnököt. Nagyon előzékeny volt, sajnálta a történteket, 
de, azt mondja, a legnagyobb dologidőben érkeztünk. Azon
nal intézkedett a szállás és ellátás dolgában, meg szalma- és 
ponyvakiutalást is adott. Ebédet az iskolában kapunk — 
fejezte be és ismét diadalmasan meglobogtatta céduláit.

Átvágtak a kis térségen, bevonultak a szemközti iskola 
udvarára. Középkorú asszony fogadta őket. Koncz Béla isme
rősként üdvözölte.

— Kapunk ebédet, Káldiné asszony? — kérdezte, majd 
körülnézett. — Az igazgató elvtársat hol találjuk?
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Az asszony vezette a társaságot, úgy beszélt hátrafelé.
— Hol lenne ilyen nagy dologidőben? Odakünt van a 

gépnél, magától értetődik az, kérem szépen.
Egyik ajtóra krétával volt felírva: VII. osztály. Ide be

nyitottak és elhelyezkedtek egy viaszosvászonnal borított, 
hosszú asztal körül. Az asszony eltűnt és odakünn sokáig 
nem mozdult semmi. Csend volt a szobában, a gyerekek a 
falra akasztott ábrákat, térképeket és szakadozott faliújsá
got nézegették. Nagy Sándor hosszú újjai idegesen dobol
tak az asztal lapján. Végül megszólalt Sármási Judit és az 
indulattól kissé remegett a hangja:

— Megnézem, mi történik. ..
Koncz Béla felugrott:
— Majd én, Jutka.
Néhány perc múlva jelentette: a konyhában arra vár

nak, hogy mindenki menjen ki a tányérjával. Gruber Kata 
elsőnek ugrott fel, Beleznay Anikó is szedelőzködött, a tá
nyért a gyomrához szorította, de a tanárnő éles hangja visz- 
szakényszerítette őket helyükre.

— Hát ez nem megy — mondta Sármási Judit —, hogy 
folytonosan felugráljunk az asztaltól. — Sorravette az arco
kat. — Angéla, kérlek...

— Igen — ugrott fel a kislány szolgálatkészen. — Beho
zom a lábast, jó lesz úgy, Jutka néni kérem?

— Jó lesz.
Angéla kiment, őt követte Laczó Vera és a kissé gond

terhelt Koncz Béla.
Hamisgulyásleves volt ebédre és darásmetélt. A közép

korú asszony, — nagy melles kötényt viselt, fején szorosra 
kötött tarka kendőt, olaj barna arca fénylett és sötét szeme 
is, a sok finom szarkaláb keretében — az ajtófélfához tá
maszkodott, két kezét köténye zsebébe süllyesztette és kedé
lyes-közönyösen nézte a darásmetélttel birkózó gyerekeket.

— Olyan szomjas vagyok! — nyögdécselte Beleznay 
Anikó.
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Mintha csak erre várt volna Kálcliné, szíveskedő hangon 
rákezdte:

— Van víz a kutunkban, merjen magának, amennyi jól
esik. Vizünk még éppen van — most már egyenesen Sármási 
Judithoz intézte a szót — szolgálhatunk vele, de lisztünk, 
zsírunk bizony fogytán, jó, ha magunknak elégséges lesz az 
új kenyérig. így van ez faluhelyt... Hiszen tudjuk, városon 
máshoz vannak szokva, finomabbhoz, hozzánk inkább a jó 
levegőért jönnek, igazam van? Nincs is párja a zalai nyár
nak. Hát csak pihenjenek, játszadozzanak, a Zala is itt folyik 
a falu végén, lehet úszkálni...

Kedvesen bólogatott, kiment.
— Akármi legyek, ha értem — mondta Sármási Judit 

és finom kis arca egészen a hajatövéig elfehéredett, székét 
kissé zajosan kitaszította maga alól. — Mondhatom, szép 
fogadtatás.

— Hidegvér, Jutka — csendesítette Koncz Béla. — 
Meglátod, minden elrendeződik.

Káldiné a kapuig kísérte őket. Szíves hangon az utat 
magyarázta, majd hozzátette s mintha valami csúfondáros 
mellékzöngéje lett volna a hangjának:

— Vacsoi’ára egy kis paprikáskrumplit gondoltam. Tu
dom, azt odahaza úgysem eszik a pestiek, jól fog esni, iga
zam van?

Sármási Judit már-már megszólalt, de Valenta Guszti 
megelőzte.

— Köszönjük szépen, Káldi néni, valamennyien nagyon 
szeretjük a paprikáskrumplit.

Gruber Kata felvisított s Laczó Verának arról sugdo
sott valamit, hogy micsoda remek pofa ez a Guszti! Káldiné 
pedig alaposan megnézegette a fiút, kétszer egymásután bó
lintott, mint akinek nagyon kedvérevaló ez a talpraesett pesti 
gyerek.

— Hát csak kerüljék meg az iskolát, azután már egye
nes út a hegynek fel — mondta, és a kapufélfának támasz
kodva utánuk nézett.
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9.

A festői domboldalra vezető útra kanyarodtak. Nem is 
út volt ez; mintha a hegy, ki tudja miért, itt kettévált volna 
s az így képződött szakadékkal örök időkre széttépett volna 
régi, meghitt kapcsolatokat — erre vallottak a két meredek 
hegyfalból kiálló, reménytelen sóvárgással a túloldali társ 
felé nyújtózkodó, tekervényes fagyökerek. A mélyút fölött 
múló pillanatokra összetalálkozott egy-egy búbánatosan bó
logató lombos ág, érintették egymást és megint elváltak. 
Borongós félhomály uralkodott itt, hűvös csend, mélabús 
magány. Sármási Judit felsóhajtott:

— Milyen szép itt.
Nagy Sándor csendesen mondta:
— Igen... Szép és szomorú hely ez.
Egyszeriben vége volt a varázsnak, a régi falu házai 

közé értek és Koncz Béla kiadta a katonás rendelkezést:
— Irány a kastély!
A tornyos, félig rom épület! Angéla úgy állt, szívére 

szorított kézzel, mint aki nem tudja elviselni a rázúduló 
öröm terhét. Most úgy érezte, nem kívánhat olyant, ami tel
jesedésbe ne menne, a sorsnak kiválasztott, dédelgetett 
gyermeke ő és az élet semmit, de semmit nem érne, ha nem 
jöhetett volna Zalanyékre.

De a többiek is... mi lelte ezeket a gyerekeket? Koncz 
elhűlve nézett egyikről a másikra. Ügy zsivajognak, örven
deznek, mintha tündér palotába vezérelné őket. Vadul neki
iramodnak, egymást előzve, a „kastélyhoz” vezető enyhén 
lejtős úton, mintha mindegyik elsőnek akarná áttörni a sűrű 
vadont, amely az omladozó kőkerítés mellett burjánzott.

Azon túl magas fűben térdig gázolt a láb. Koncz Béla 
szétválasztotta a bokrok szövevényes ágait s a szabaddá tett 
úton libasorban haladtak az úttörők. Domb és völgy vál
takozott, a bozót után kis tisztás, közepén magányos szo
morúfűz, majd vénséges vén fák rengetege — s míg azon 
tanakodtak, hogy eltévesztették az utat, vissza kellene for
dulni, egyszerre ott voltak, szemközt az épülettel.
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Egy ember állt a fűben, gereblyére támaszkodott. Nézte 
a jövevényeket, de nem mozdult. Koncz Béla egy írást muta
tott, az ember körülményesen áttanulmányozta s végül azt 
kérdezte: — A Csóka Feri írta alá? — Nem — felelte Koncz 
Béla — Béres Ferencnek hívják a tanácselnököt. — Az, az, 
a Csóka Feri...

A gereblyés ember nem volt fiatal, de öregnek sem volt 
mondható, nem volt éppen bőbeszédű, de felelt a hozzá inté
zett kérdésekre.

— Kendben van a dolog? — kérdezte Koncz Béla, az 
eddigi élmények hatása alatt kissé szorongó hangon.

— Ez igen. — Azzal az ember nyújtotta vissza a 
cédulát.

— Szóval kapunk szállást?
— Lehet, kérem.
Megkerülték az épületet, nyitott kőteraszhoz érkeztek 

és benyitottak egyenesen egy nagyobbfajta táncterembe. Az 
ember megállt és azt mondta:

— Hát ez volna, kérem.
A helyiség teljességgel üres volt. Négy csupasz, repe

dezett fal, füstös mennyezet, korhadt padlódeszkák, üresen 
tátongó ablakkeretek és három óriási, faragott ajtó. Koncz 
Béla hüledezett.

— Csak nem akarja azt mondani, hogy az egész épület
ben ez az egyetlen lakható szoba?

— Nem hát! — Az ember gondosan a falhoz támasztotta 
gereblyéjét. — De ez a legnagyobb, kérem. Itt jól ellesznek.

Most aztán egyszerre beszélt mindenki; a gyerekek 
nevetgéltek, futkostak a visszhangos teremben, az ajtókat 
nyitogatták. Sármási Judit pattogott, mintha süket embernek 
magyarázott volna. Ugyan, mi jut eszébe: Hiszen itt fiúk, 
lányok vegyesen vannak, meg három felnőtt. Legalább négy 
helyiségre van szükségük és valami berendezés-félére, nem 
egynapos kirándulásról van szó! Nagy Sándor is beleszólt, 
ilyenformán: — Igen, néhány asztalra, székre szükség van, 
kérem... meg ablakra, feltétlenül.

Az embernek nagy, dióbarna, szelíd szeme volt, egyene-
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sen szembenézett a beszélővel és nem szakította azt félbe, 
csupán akkor felelt, mikor mind a hárman várakozóan rá
néztek.

— Körbemehetünk — ennyit mondott.
— Helyes, menjünk körbe — egyezett bele Koncz Béla 

és indultak az ember után.
A folyosón izgatott gyerekek cikáztak ide-oda. Egy 

oldallépcsőről Bényei Rudi csörtetett lefelé, karján és ingén 
pókhálófoszlányok voltak. Lihegve jelentette: — Denevér! 
Fent lógnak egy gerenda alatt, kettő is! — A lányok sikon
gattak, a három tanár közeledtére szétrebbentek, száguldó 
lábuk csattogott a kövezeten.

Az iménti nagy, ablaktalan terem hosszában vezetett a 
folyosó, azután elkanyarodott jobbra, baloldalt meg hevenyé
ben összehordott téglarakás választotta el a romos részt az 
épület lakható szárnyától. Egy hajdani nagy üvegajtónak 
csak a kerete volt meg s betört ablaksorán át fenyőillat áradt. 
Kis oldalbejárat vezetett a szomszédos szobába — valamikor 
az ebédlőhöz tartozó tálaló lehetett — s mily határtalan meg
könnyebbülés! — üvegablakon keresztül hatolt a penész- 
szagú, fülledt helyiségbe a délutáni nap fénye. Sármási Judit 
máris kitárta az ablakokat és mély lélegzetet vett.

— Megfelel neked, Jutka? — kérdezte Koncz Béla.
— Hogyne — mondta a tanárnő — majd meglátjuk. 

Először a gyerekeket helyezzük el. És valamin aludnunk is 
kell.

— Talán akad egy-két ágy valahol, ámbár nem hinném. 
— Céduláit nézegette. — Ponyvával letakart szalmán nagy
szerűen alszik az ember.

Biztatón a fiatal nőre mosolygott és Koncz Béla kedé
lyes arcában, kék szemében volt valami ellenállhatatlan — 
mindhárman nevettek és Nagy Sándor buzgón helyeselt:

— Bizonyára nagyon kellemes lesz szalmán aludni. Én 
a magam részéről, bevallom, alig várom.

— Amint itt elhelyezkedtünk, a gyerekekkel lemegyünk 
a faluba. Nálam vannak a címek.

A szobák kérdése váratlan gyorsasággal megoldódott.
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Kiderült, hogy a kis tálaló szomszédságában van két egy- 
másbanyíló, meglehetősen jó állapotban levő nagyobbfajta 
helyiség s a folyosó végén egy kisebb, ahol a két tanár máris 
lerakta kézitáskáját és összegöngyölített pokrócát. Míg ide- 
oda járkáltak a gereblyés emberrel, egyet és mást megtud
tak a kastély múltjáról és utolsó tulajdonosáról, az özvegy 
bárónéról. A ház a XVIII. század elején épült s akkoriban 
még nem voltak szomszédai ott a domb tetején — a kastély 
parkja lenyúlt a faluig. Jókora birtok volt a Belényesi 
báróéké: kétezernégyszáz hold szántóföld, negyven holdnyi 
szőlő és 'hatalmas vadászterület — a gereblyés ember a te
raszról mutatott a hegyre, mely az országútról oly távolinak 
tűnt. Azután, ahogy múltak az évek, egyre zsugorodott a 
birtok. A későbbi Belényesi bárók folyvást eladogattak a 
földből, nyirbálták a szőlőt, irtották az erdőt, végül a park 
is alaposan megfogyatkozott s kezdett beépülni a domboldal. 
A bárói család férfitagjai jobbára külföldön tartózkodtak, 
mert: — a kártya, kérem, meg a lóverseny, annak voltak a 
bolondjai! — így mesélte az ember. Két évszázad óta az 
egyetlen jó gazda az utolsó tulajdonos volt, Belényesi Gé- 
záné, a faluban csak úgy mondták: a Franciska báróné. Szi
gorú, zsugori természetű asszony volt, mégis, mikor a fia ♦  
megnősült, három ember számára szűknek nyilvánította a 
kastélyt s a fiatalokat leköltöztette a faluba, a jelenlegi 
Tanácsházba.

— Hány szoba volt itt annak idején? — kérdezte Koncz 
Béla.

— Ügy mindenestül, kérem, ha a belső cselédségét is 
számoljuk, negyvenhat volt, míg le nem égett a fél szárny.

Negyvenhat szoba nem volt elegendő három embernek! 
Sármási Judit olyan jóízűt nevetett ezen, mint Zalanyékre 
érkezésük óta egyszer sem. A történet itt már vége felé járt. 
A bárói család 1943 őszén elhagyta Magyarországot — a sok 
pénz akkor már külföldön volt. Többet nem mutatkoztak, 
hír sem érkezett felőlük, ámbár a faluban azt beszélik, hogy 
Franciska báróné meghalt azóta. Negyvennégy telén felgyúj
tották a kastélyt, hogy ki cselekedte, máig sem tisztázódott,
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ámbár nem is igen kutatnak utána. Oltásra gondolni sem 
lehetett; tél volt, meg háború, a falubeli férfiak nagy része 
katonáskodott. Az épület fele leégett, akkor sűrű havazás 
kezdődött, két nap, két éjjel egyfolytában esett s a vastag 
hótakaró elfojtotta a tüzet. Negyvennégy után, mikor már 
megvolt a földosztás, elszállították a berendezést, az értéke
sebb darabokat a keszthelyi múzeumban őrzik.

— Itt nem maradt semmi? — érdeklődött Koncz Béla.
— Nemigen — felelte az ember.
E szűkszavú választ pontosan kétféleképpen lehetett 

értelmezni — tagadás volt benne s ugyanakkor állítás. Koncz 
Béla azonban úgy vélekedett, hogy késő volna már a pin
cében meg padláson válogatni esztendők óta használatlan, 
bizonyára erősen megrongált bútordarabok között, ezért ezt 
a felfedező utat másnapra halasztotta — egy éjszaka majd 
csak meglesznek székek és asztal nélkül. Mindennél fonto
sabb, hogy összeszedjék a szalmát, meg a ponyvákat, vala
miféle világításról gondoskodjanak, és... Homlokára csapott 
és az emberhez fordult.

— Most jut eszembe.. . ejnye, mondja meg már a nevét.
— Igaz Pál vagyok.
A három tanár is megnevezte magát, kezetfogtak. Igaz 

Pál Sármási Judithoz fordult.
■ — A kisasszony jól eltölti majd az időt nálunk.
A fiatal nő nevetett.
— Asszony vagyok. — A pontosság kedvéért azt is hoz

zátette: — Budapesten a Testnevelési Főiskolán tanítok.
— Tanárnő?
— Igen.
— És maguk?
— Mi is tanárok vagyunk.
— Szép — bólintott Igaz Pál. — Amolyan nevelő-félék 

a gyerekek mellett. A tanárnő asszonyt nem néztem annyi
nak, gondoltam, afféle nagyobbacska lány.

— Maga hány esztendős? — érdeklődött Koncz Béla.
— Én kérem a hetvenkettőt töltöttem be Péter-Pálkor.
Most meg a pestiek álmélkodtak: úgy ötvenévesnek tar-
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tották Igaz Pált, egy nappal sem többnek ... Így lett ő Igaz 
bácsi. Sármási Judit meg tanárnő asszony. Így szólította őt 
a falu idősebbje, mert rövidesen igen népszerű jelenség lett 
a finomarcú, törékeny alkatú, fiatal tanárnő, aki mégis maga 
volt az erély és a határozottság.

— Igaz bácsi alkalmasint még a báróné alkalmazottja 
volt — mondta Nagy Sándor.

— Igenis, kérem. Azután meg a falu bizalmából marad
tam a helyemen.

Kissé kihúzta a derekát s a maga lassú, nyugodalmas 
módján egyikről a másikra nézett.

— Most jut eszembe — kezdte újra Koncz Béla —, hol 
fogunk mosakodni és miben? Mondja, Igaz bácsi, akadna a 
ház körül egy-két lavór?

Igaz Pál meggondoltan felelte:
— Van mosdónk.
— Hol?
— A fürdőszobában. Kettő van itt a földszinten.
— Víz is folyik a csapból?
— Ha be nem rozsdásodott — vonta fel a vállát Igaz 

bácsi. — De nem gondolnám, a tavasszal még nem volt baja.
Ez ismét örvendetes hír volt. Bizonyára úgy volt meg

írva a sors könyvében, hogy a Zalanyék községbe érkezett 
úttörő-csoport első napja élményekben gazdag legyen s leg
alább ilyen mértékben változatos, sok örömmel és ugyan
annyi csalódással — mert ez az első nap még korántsem feje
ződött be. Sármási Judit végignézett saját kis, formás alak
ján, két kezét kinyújtotta s e vizsgálódás eredményeként 
kijelentette:

— Szörnyű mocskos vagyok!
Koncz Béla máris intézkedett:
— Te, Jutka, itthon maradsz, látom, elepedsz egy hideg 

zuhanyért. Azután nézz körül jó alaposan. Valami tűzhely 
kellene. A reggeli tejet a termelőszövetkezetből kapjuk, de 
azt fel is kell forralni — egyszóval teremts egy kis rendet 
ebben a bagolyvárban.

Akkor megszólalt egy vékonyka, nyafogó hang:
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— Én is fürödni szeretnék, tanár elvtárs.
Beleznay Anikó, ki is lehetne más? Ha megszólal, 

valami kívánsággal hozakodik elő. Lassan és kényesen, fakó 
hangon beszél s amit mond, azzal feltétlenül bosszantja a 
többieket. Valenta Guszti máris támad.

— Nincs kivételezés. Mit kezded a nyávogást?
— Minek menjek? Én úgysem tudok szalmán aludni, az 

szúr... és különben is, te nem parancsolsz — fejezte be 
Anikó siránkozva.

A gyerekek egymás szavába vágva vitáztak, azonban 
Koncz Béla érces hangja elhallgattatta őket.

— Mindenkinek egyformán joga van véleményt nyilvá
nítani, ezt jegyezd meg magadnak, Anikó. A mi kis közös
ségünkben nincsenek zsarnokok és elnyomottak. Egyenrangú 
felekként szövetkeztünk közös munkára. És mi komolyan 
akarunk dolgozni, ugye, pajtások?

A gyerekek lelkesen helyeseltek és ő folytatta.
— Rend és fegyelem nélkül nem érhetünk el eredményt 

— no, de ezt később, nyugodalmasabb percekben megbeszél
jük. Fel a fejjel, Anikó! — A karját úgy lendítette magasba, 
mintha kardot rántana elő hüvelyéből. — Utánam gyerekek!

Indultak az újabb felfedező útra, futólépésben, nagy 
zajongással, le a falu felé. Az utca időközben megélénkült s 
a pesti gyerekeknek minden újdonság volt, ácsorogtak, bá
mészkodtak, Koncz Béla egészen kétségbeesett, mert egyiket 
vagy másikat mindig keresni kellett, ökrös- és lovasszekerek 
ballagtak az útközépen; Bényei Rudi felkapaszkodott egy 
szekérre, a gazda pusztán a tekintély kedvéért hátralegyin- 
tett ostorával, valamit kérdezett, a gyerek felelt, egész arca 
és füle is mozgásba jött, a gazda álmélkodva nézte — lám, 
miket tudnak ezek a pesti gyerekek! Ezenközben Beleznay 
Anikó egyszerre csak a tempósan hazafelé tartó tehenek 
kellős közepében találta magát, állt, mint akit odacövekel- 
tek s vékony, elnyújtott hangon visítozott, a Népbolt előtt 
álldogáló, tereferélő asszonyok azt sem tudták, hova legye
nek nevettükben. Az üzlethelyiségben egyre kattogott a pénz
tárgép, sötétlett a vásárló tömeg.
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Szélesre tárt kapukon át látszott az udvarok nyüzsgő 
élete; állatokat etettek, nyikorgóit a kerekeskút, megannyi 
érdekfeszítő látnivaló. A Magyar Dolgozók Pártjának föld
szintes, hatablakos épületét is megnézték, meg a Kultúrházra 
ragasztott, mozielőadásokat hirdető plakátokat. A templomhoz 
vezető S-alakú utón néhány feketébe öltözött öregasszony 
kapaszkodott felfelé, a harang szelíd kongását elnyelte a 
sokféle emberi, állati és gépi zaj, az utcán robogó motorke
rékpárok dudálása s a távolból, a falu határán túlról a csép
lőgép egyhangú búgása.

Koncz Béla a cédulái közül kiválasztotta azt a listát, ame
lyen Béres Ferenc tanácselnök felsorolta, hol és kiknél kell 
jelentkezniük az éjszakai fekhely elkészítéséhez szükséges 
szalmáért és ponyváért. Két asszony apró, korai őszibarack
kal megrakott kosarakat cipelt, ezektől kérdezte szívélyes
derűs hangon:

— Tessék már útbaigazítani minket, merre van a Bene
dek József háza?

Az asszonyok letették a kosarakat s szinte egyforma 
mozdulattal előbbrerántották, majd álluk alatt szorosabbra 
kötötték fejkendőjüket. Egymásra néztek, azután a szőke
hajú, vörösképű fiatal férfit is szemügyre vették és a körü
lötte tolongó kíváncsi gyermekhadat. — Benedek József? — 
ismételték. Koncz Béla meglobogtatta az írást, tessék, Béres 
Ferenc jegyezte alá a nevét — majd hirtelen észbekapott és 
így módosított a szövegen: Csóka Feri... Tőle kaptuk a címe
ket, Csóka Feritől.

A hangja is, kék szemének pillantása is bizalomgerjesztő 
volt. Egyik asszony legyintett: már hogyne tudnák, ki a 
Csóka Feri! Benedek Józsit is ismerik, magától értetődik, 
ámbár itt inkább Piróknak mondják. A gyerekek nevetgél
tek, — de furcsa, hát itt mindenkit átkeresztelnek?

— Hát csak egyenest menjenek, míg a kúthoz érnek, 
nagyudvaros, sárgára festett ház a Pirókéké.

A fáradhatatlan „rajzos” kiadta a jelszót: irány a kút! 
Koncz Béla nemrégiben szerelt le a néphadseregben s ideig- 
óráig, míg ki nem zökkent belőle, igen tetszetősen alakította
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a marcona hős szerepét. Most is elől haladt, katonás-mereven 
egyenesen a cél, Benedek József ék sárga háza felé. Itt, mint 
kiderült, nem volt könnyű dolog a szalma összeszedése.

A sárga házban Benedek József né fogadta őket s mikor 
meghallotta miről van szó, ólmélkodásában a kezét is össze
csapta. Szalma, ugyan már hová beszélnek! Nincs nekik szal
májuk, az a kevéske, ami még van, kell az állatoknak. 
A gazda nincs odahaza, hova gondolnak, ilyen nagy dolog
időben — azonban a férje sem mondhatna egyebet, mint 
hogy forduljanak a szövetkezeti csoporthoz. A Csóka Feri 
is mit ki nem talál! Ha olyan nagy szíveskedő, kerítsen ágya
kat a pesti nyaralóknak!

Bekopogtak a következő címre. Szalma itt sem volt, leg
alábbis azt mondta a gazda, Káldi Bódog. Megtudták, hogy 
Káldi Bódog felesége az a bizonyos Káldi néni, aki az isko
lában éppen paprikáskrumplit készít a pesti vendégeknek. 
Tudásuk tehát gyarapodott, de reménységük egyre apadt, 
lépésről lépésre. A harmadik, majd negyedik házból is üres 
kézzel távoztak, mindenütt a termelőszövetkezeti csoporthoz 
utasították őket s volt olyan is, aki mintegy mentegetőzve, 
azt is hozzátette: — Hiszen azt is a miénkből adjuk, nem 
arról van szó ... — Arra a kérdésre, hogy hol van a szövet
kezet, egyik négy kilométert mondott, másik ötöt s csak 
mutattak arrafelé, ahol még egyre dohogott, zakatolt és éle
seket sípolt a cséplőgép.

Így érkeztek a falu végére, a Zala-folyó hídjához. Azon 
túl már csak az alkonyati szürkébe borult, jegenyékkel sze
gélyezett országút látszott, letarolt szántóföldek s a hanyatló 
napkorong. Ereje már nem volt, a sok lángoló szín körülötte 
csupán káprázatos tűzijáték, oktalan kérkedés — mégis, 
ahogy a gyerekek a vörös golyóbisba néztek, egyiknek-má- 
siknak könnybelábadt a szeme. Oly zavarodottak voltak és 
tanácstalanok ... Jó lett volna átsétálni a hídon, rátérni az 
országúira s a suhogó jegenyék hosszúra nyúlt árnyékában 
szaladni a vasútállomásig s meg sem állni hazáig. Nyolc 
gyerek idézte sóvárgó szeme elé az otthon képét, elmond
hatatlanul nagyra nőtt bennük a hazavágyódás.
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Koncz Béla és Nagy Sándor a híd karfájára könyökölve 
tanácskozott. Azután a rajztanár nagyot fújt, az órájára 
nézett és megereszkedett vállal, csöppet sem katonás tartás
ban fordult a gyerekek felé.

— Hét lesz öt perc múlva — mondta. — Ide figyelje
tek. Mi Nagy elvtárssal megkeressük a tanácselnököt... 
Csóka Ferit — tette hozzá fanyarkás mosollyal. — Ti addig 
pihenjetek itt a folyóparton. Nyolckor találkozunk az isko
lában, helyes?

A gyerekek bizonytalanul bólintottak.
— Kinek van órája?
— Az enyém pontos, tanár elvtárs — mondta Bényei 

Rudi s a szavait kísérő gyászfintort, fölfelé fésült tüskés 
hajzatát most senki nem találta mulatságosnak.

— Szóval nyolckor. És ne lógassátok az orrotokat, min
den elrendeződik a nap alatt.

Nevetése nem jött szívből. A gyerekek csendben néztek 
a két távolodó férfialak után, majd lekanyarodtak a folyó
partra. A vízbenyúló bokrok között egy kis homokszigetet 
találtak, ide telepedtek. Bényei Rudi lapos kavicsokat haji
gáit a vízbe. Szorosan egymás mellett ültek a kis homokzá
tonyon, Beleznay Anikó azonban hamarosan egyebet gon
dolt.

— Felfázom! — mondta és igen szerencsétlen arcot 
vágott. Választ nem kapott senkitől. Valenta Guszti halkan 
fütyörészni kezdett.

{ 10

Egy dallamot fütyörészett Guszti, amit a tanfolyamon 
tanultak. Egyszerű kis dal volt, innen származott Zala me
gyéből. A fiú felhúzott térdére könyökölt s mozdulatlanul 
nézte a lomhán és némán sodródó vizet. A mellette fészke
lődé Gruber Kata mondott valamit, de ő mintha nem hal
lotta volna, fújta tovább a nótát. A két Gerendás-fiú szem
mel követte Bényei Rudi gyakorlott kezének lendülését s
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a vízről visszapattanó kavicsok útját, közben szandáljuk 
ütemes csattogtatásával igyekeztek élénkebbre hangolni 
Guszti lagymatag és közönyös fütyörészését. Azután énekel
ni kezdtek.

„Most viszik, most viszik Danikáné lányát 
Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba,
Nem adom a lányom aranyhintó nélkül..

A víz mellett hajladozó, fáradhatatlan Rudi is velük 
dörmögte:

„Abba pedig hat ló legyen,
Mind a hatnak aranyjarka legyen ..

A Gerendás-gyerekeknek nem kellett sok bíztatás, szív- 
vel-lélekkel újra rázendítettek: „Most viszik, most viszik 
Danikáné lányát..Angéla is belekapcsolódott az énekbe s 
hogy barátnőjétől semmiben el ne maradjon, őt, ha kell, 
tűzön-vízen át kövesse, Laczó Vera is énekelt, meg Gruber 
Kata is. Átkelt a folyón a sok tiszta gyermekhang — Rudié 
hol magasba ívelt, hol férfiasán elmélyült — s nyomában 
kis, surranó árnj^ak jelentek meg a hídon s jöttek egyre 
közelebb.

Eleinte a bokrok között lapultak, azután két kis árny
alak jelent meg a homokzátonyon. Csupasz lábuk nesztelenül 
lépkedett — egyszeriben csak ott voltak és nézték nagy, 
bámész, idegenkedő szemmel a pesti úttörőket. Egy vékonyka 
leányhang, tulajdonosát elfedte a sűrű bozót, váratlanul bele- 
nyikkant az énekbe. Egy teljes oktávval magasabban kezdte 
s ezért úgy hatott a már sebesen terjedő sötétségben, mint 
a túlvilág csúfondáros üzenete. Fojtott viháncolás követte, 
pisszegés, suttogás, valaki brekegett.

Valenta Guszti hevesen megfordult, már-már úgy lát
szott, hogy a bokrok közé ront, de Laczó Vera elkapta a lá
bát, Angéla meg csakazértis éles hangon, kiáltva folytatta 
az éneket. A homokszigeten álldogáló két mezítlábas idegen 
riadtan hátrált s talán, hogy jószándékukról tegyenek tanú
ságot, elnyújtott, bizonytalan hangon ők is együtt énekel-
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tek Angélával, azután a bokrok között lapuló vékonyka han
gocska is rázendített a Danikáné nótájára. Halkan zizzentek 
az ágak, két fiú bukkant elő s egyenesen a folyóba gázolt, 
hogy szembekerüljenek a pestiekkel. Arcvonásaikat elmosta 
az immár fekete este.

Egyszeriben végeszakadt a nótának s mindegyik várta, 
hogy a másik kezdje elölről.

— Ülj le — mondta végre Laczó Vera a vékonyka hang 
tulajdonosának. Kezét nyújtotta feléje, a leányka sebesen 
hátrált, társait is magával húzta. Nagy volt a csönd, a két 
csoport ellenségesen méregette egymást. Eényei Rudi lábát 
természetellenesen kifordítva ugrálni kezdett a homokzá
tonyon, két kezével fürgén kaszáló mozdulatokat tett s a 
roppant magas hangon éneklő kislány lelkendezett:

— Mennyit lehet nevetni neki! — Azután nyelvét hir
telen Rudira öltötte. — Gá-gá-gá! — mondta csúfondárosan.

A délutáni kislány az ő rucáival! Nevettek valamennyien 
s ezzel meg is tört a jég. A vizet taposó fiúk egyike — magas 
és erőteljes alakja volt, sűrű, hullámos hajából csöpögött a 
víz — azt kérdezte:

— Ti honnan tudjátok a Danikánét?
— Pesten tanultuk — felelte Valenta Guszti, oly fel- 

sőbbséges hangon, mintha egyedül ő szolgálhatna felvilágosí
tással, senki más. — A tanfolyamon.

A magashangú kislány bámész szemmel nézett rá, majd 
sorravette mindegyiket s végül óvatosan letelepedett Angéla 
mellé. Kurta szoknyáját egyre rángatta, hogy elfedje vele 
csupasz térdét. A mindeddig csendben bámészkodó kislányok 
szó nélkül eltűntek s most már csak hárman voltak falusiak, 
a két vízben gázoló fiú s a kislány, Angéla mellett.

— Itt éneklik Zalában — jelentette ki a nagyhajú gye
rek. — Akik idejönnek, pesti nyaralók, nem szokták tudni.

— Mi nem vagyunk nyaralók — utasította vissza Valen
ta Guszti és' zsebrevágott kézzel megállott a kislány előtt, 
lenézett rá. y

— Hát miért jöttetek?
— Dolgozni!
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A maga klasszikus tömörségében elhangzott mondat 
ihletett perc szülötte volt. A vízben gázoló, bokrok mellé 
húzódó gyerekek közeledtek.

— Dolgozni? Budapestről Nyékre?
Igen, igen, hajtogatták az úttörők. Zalanyéken ütöttek 

tábort, de bejárják majd a környéket is. — Ott is dolgozni 
fogtok? — Persze... — Mit? — Népdalokat és népijátékokat 
gyűjtünk... majd megtanítjuk rá az otthoniakat is... — 
A zalanyékiek kétkedőén fogadták ezt a bejelentést, egymás 
között tanakodtak. Népdalokat, népijátékokat... hát azokat 
ugyan hol akarják összeszedni? Nincs itt olyasmi...

— Hiszen a Danikánét is tudjátok — mondta Gruber 
Kata.

— Hát azt igen...
— Semmi mást? Otthon a papátok meg a mamátok nem 

szokott énekelni?
— Van, aki énekel — szögezte le a magashangú kis

lány Angéla mellett. — Az én nagymamám is szokott. De az 
újakat nem tudja, csak az öregeket.

— Hisz éppen az kell nekünk! — Valenta Guszti egyet 
rikkantott örömében s ez egészen kizökkentette fölényes 
magatartásából. — Elviszel minket a nagymamádhoz?

— Miért ne? — A kislány átkulcsolta két térdét s tű
nődőén nézett fel a magas, szép fiúra. — Nagymamám azt 
mondta, nyaralni jöttek a pesti gyerekek, itt töltik majd az 
időt semmivel, csak esznek-isznak ... — Hirtelen a szájára 
ütött, könyökével megtaszította Angélát és restelkedve elne
vette magát.

Bényei Rudi belemarkolt fölfelé fésült, bozontos üstö
kébe és nagyot bődült:

— Azért nem adtak szalmát!
— Mire nektek a szalma? — kérdezte egy alacsony, 

tömzsi kisfiú. Olajbarna, hosszúkás arca volt és sötét szem
párja fénylett, mint a drágakő.

— Alváshoz. Meg ponyvát is utalt nekünk a tanácsel
nök.

— A Csóka Feri! — kiáltotta Gruber Kata.
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— Én is az vagyok. — A kurtaszoknyás kislány büsz
kén kiegyenesedett Angéla mellett.

— Tanácselnök?
— Csudát. Csóka Teri vagyok, Csóka édesapám után, 

Teréznek meg anyámat hívják.
— Káldi néni férje is azt mondta, hogy nincs szalmájuk.
A tömzsi, barnaképű gyerek legyintett.
— Édesapám csak úgy mondta, mert hát a nyaralóknak 

nem adja.
— Nem tudhatta, hogy dolgozni jöttetek. — Teri kezé

nél fogva húzta fel Angélát a földről. — Ad ő, amennyi kell. 
Majd én ... velem jöjjetek.

A tömzsi kisfiú egy ideig töprengett, apró gömbölyű or
rát nyomogatta, dörzsölte, azután megfontoltan kimondta:

— Anyám is ad. Hol a szállástok?
— A kastélyban.
— Ha egyedül nem bírnátok, mi majd felsegítjük. Édes

apám odaadja a kiskocsit. — Ezt az a fiú mondta, akinek 
hosszú, hullámos hajából még egyre csöpögött a víz s aki 
most is ott gázolt a folyóban, lábával emelgetve az iszapot, 
amerre lépett, sötéten és zavarosan kavargóit a víz.

Este volt már. Távoli csillagok szelíd fénye hol szét
terült, hol összezsugorodott a sodródó víz tükrén, és sem a 
csillagos ég, sem a közönyös folyó nem tudta okát és értel
mét az összevissza hangoknak, egyre önfeledtebb kiáltozás
nak. Az így megnövekedett csapat keresztültörtetett a bok
rokon, panaszosan nyöszörögtek a visszapattanó ágak, mez
telen és szandálos lábak csapkodták a széles utca kövezetét. 
A tömzsi kisfiú Bényei Rudi mellett szaladt. — Téged hogy 
hívnak? — kérdezte. — Bényei Rudolfnak. — Hányadikos 
vagy? — A nyolcadikat végeztem. — Járj úgy, mint az 
előbb, úgy kifelé! — rimánkodott a kisfiú. Rudi ipáris neki
lódult, széles jókedvében akár cigánykereket is hányt volna. 
Béres Teri ütemesen lóbálta Angéla kezét és ő is megkér
dezte:

— Mi a neved?
— Bodnár Angéla. > \
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A kislány álmélkodott: Angéla, soha nem hallott még 
ilyen nevet, nagyon szép név.

— Édesapádat hogy hívják? — folytatta a kérdezős- 
ködést.

— Bodnár Alajos. De már nem él.
Űjabb hüledezés: meghalt! Hiszen akkor te árva vagy! 

Angéla tiltakozott: nem, nem éppen... az édesanyja él, 
Közért-fiókban dolgozik, Csepelen s mostohaapja is van ...

Mentek a sötét, de már ismerős utcán, kezük minden 
lépésnél hol előre, hol hátra lendült. Most mindent el le
hetne mondani apáról, hogy milyen szép, szelíd és jó ember 
volt, meg anyáról, Ferkó Sándorról, magányos életéről — 
de ott volt Laczó Vera is, meg a többiek. Vera leverten ban
dukolt fél lépéssel mögötte, mellőzöttnek érezte magát és 
lelkét emésztette a féltékenység. Angéla belekarolt, a kis
lány máris megbékélten igazodott az ő hosszú lépteihez.

A hullámoshajú fiú megálljt vezényelt Benedek Jó- 
zsefék sárgára festett háza előtt, szemközt a kúttal. A csa
pat máris megrohamozta a kaput, de Valenta Guszti paran
csoló hangjára egy pillanatra megtorpantak.

— A vezető elvtársak nyolckor várnak az iskolában, el
felejtettétek már?

Mégiscsak bosszantó, hogy Guszti mindenben s mindig 
okoskodik, rendelkezik! Bényei Rudi hányavetin mondta:

— Ráér a vacsora.
Most azután mindenki egyszerre kiabált:
— Előbb intézzük el a szalmát!
— Meglepetés! Mire feljönnek Koncz elvtársék a kas

télyba ...
Valenta Guszti hangja élesen süvített:
— Ne ugráljatok! Ez fegyelemsértés!
— Te meg ne intézkedj folyton. A paprikáskrumpli 

várhat.
Így kiabáltak a gyerekek, de más hangok is hallatszot

tak. A két Gerendás-fiú és Angéla Guszti pártjára állt. A 
vezetőket nem lehet megvárakoztatni, sem Káldi nénit, ő 
amúgyis rossz szemmel nézi a pesti úttörőket. Végül is abban
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állapodtak meg, hogy új pajtásaik hazamennek, megbeszélik 
szüleikkel a szalma-ügyet, azután értük jönnek az iskolába. 
A két csoport elvált, a falusi gyerekek szerteszét szaladtak, 
a pesti csapat pedig elindult az iskola irányába.

11.
Nyolc gyerek egysorban, egymásba karolva az útközé

pen haladt. Az iménti ellenségeskedés feledésbe merült s 
az is, hogy nemrég még fáradtak voltak és levertek s alig 
egy órával ezelőtt a szívükben bánat volt és keserves haza
vágyódás. Egy órával ezelőtt Zalanyék község idegen és el
lenséges terület volt — micsoda képtelenség! Festői szép
ségű falu és mennyi ismerős! Béres-Csókáék, Benedek-Pi- 
rókék, Káldiék ...

Egyik-másik ablakból villanyfény szűrődött az utcára s 
a templom alatti térségen is villanylámpa világított, mégis 
szurokfeketén szállt le az este. De az égboltozat sötétjét las
sanként valami gomolygó, átlátszó és könnyű párázat lepte 
be, ahogy a holdvilág elindult éjszakai útján. A barnaképű, 
tömzsi Káldi Péter utolérte őket — a tekintetében volt va
lami vidám csúfondárosság s egészében kicsinyített mása 
volt Káldi néninek — és megragadta a sor szélén lépkedő 
Laczó Vera karját, hogy az felszisszent.

— Veletek megyek édesanyámhoz az iskolába — 
mondta. — Édesapámnak hiába mondanám a szalmát, nél
küle amúgyse ad ki egy szálat sem.

Így hát kilencen mentek tovább. Csendes este volt; a 
kétoldalt húzódó esőmosta árkon túl, a hepehupás járdán 
siető emberi alakok tűntek fel, időnként gépkocsi, motor- 
kerékpár zúgott el mellettük, a pártszervezet épületének 
egyik nyitott ablakából írógép kattogása hallatszott és tele
fon csöngetése, imitt-amott elnyújtott hangon felüvöltött egy 
házőrző kutya. Ezek a hangok csupán jelentőségét és mély
ségét növelték a holdfénnyel elárasztott falu végtelen csend
jének, míg a néma és sötét nagyvárosi utca hangulatában
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van valami hátborzongató és természetellenes. Laczó Vera 
belekezdett egyikébe az ő történeteinek, fontoskodva ma
gyarázta Káldi Péternek:

— Én még emlékszem, mikor Pesten sötét volt estén
ként. Csak ketten voltunk még gyerekek, azóta négy testvé
rem született, és engem Laczó-nagymama mindig magával 
vitt a Szent István körútra.

— Az hol van? — kérdezte Péter.
— Jaj, hát az ötkerületben! Ott takarított, meg főzött, 

mosott egy orvosnak, délután ajtót nyitott, ha jöttek a be
tegek. Este szaladtunk hazafelé és féltünk, mert sötét volt, 
meg szirénáztak, de borzasztó hangja volt! Emlékszem, egy 
katona küldött egyszer, hogy menjünk be az egyik ház pin
céjébe, de nagymama megvárta, míg a katona odábbmegy, 
azután kézenfogott és futottunk hazáig. Akkor a Petneházy 
utcában laktunk szoba-konyhás lakásban ...

— Jó lehetett. — Péter bólintott, mert ámbár nem ér
tette, hogy miért volt sötét az utcán, mit akart a katona az
zal a pincével s miért futamította meg Laczó-nagymamát, 
tetszett neki a történet. Finom lehet az élet Budapesten, ahol 
annyi utca van, hogy a nevüket sem lehet megjegyezni! 
Vera pedig tovább merengett a múltakon. Egyszer meg, késő 
este az Erzsébet-hídnál villamosra várt nagymamával, sütött 
a hold, az emberek mintha ezüstpapírba lettek volna csoma
golva ... Ezt a történetet azonban már únta Péter, elengedte 
Vera karját és Rudi mellé furakodott. Lenézett a fiú hosz- 
szú, sovány lábára és mivel az most rendesen lépkedett Va- 
lenta Guszti mellett, ő kísérletezett a fura ficamokkal. Láb
fejét kifelé fordította, vaskos kis alakja ide-oda billegett, de 
hol volt ő Bényei Ruditól! Micsoda könnyedség, szemfény
vesztő ügyesség! A gyerek áhítattal nézett fel Rudira és azt 
mondta:

— Mindenfélét tanultok ti ott Budapesten. Jó annak, 
aki pesti.

— Hányadik osztályt végezted? — kérdezte Rudi.
— Én a hetedik általánosat. Az ősszel megyek nyolca

dikba.
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— És aztán?
— Aztán mi lenne?
— Tanulhatsz tovább. Én a gépipari technikumba irat

kozom.
— Édesanyám nem enged. Azt mondja, sok a költség.
Valenta Guszti legyintett.
— ördögöt sok. Én majd megmagyarázom anyádnak, 

mi annak a módja. Ti itt falun ...
Bényei Rudit egyre jobban felbőszítette a fölényes 

hang, a Gusztiból áradó magabiztosság, a mód, ahogy egész 
magasságában kiegyenesedve, állát leszegve, hűvös és éles 
pillantással elnézett társai feje fölött.

— Te csak ne magyarázz, nem te találtad fel a puska
port — mondta. — Azért vagyunk itt, hogy mi tanuljunk 
tőlük.

Péter egyikről a másikra nézett, fénylő szeme szaporán 
pislogott s szíve megtelt gyanakvással az egyik s hálával a 
másik fiú iránt.

— Énekeket én is tudok — mondta buzgón. — Megta
nítalak mindegyikre.

— Halljuk — intett Rudi.
A gyerek ment a két hosszúra nőtt pesti fiú között és 

pillanatnyi gondolkozás nélkül harsány hangon rákezdte:
„Apu, hogy megy be
Az a nagy elefánt
Az oroszlán barlangjába ...”
A kettébehajtott kártyalapok borulnak úgy egymásra 

egyetlen billentéstől, ahogy a nyolc gyerek dülöngélt iszo
nyú nevetéssel jobbra, majd balra, magukkal sodorva az ön
feledten daloló kisfiút. Amikor végre derengeni kezdett va
lami a Káldi Péter kis fejében, első érzése szinte mámo- 
rító volt: lám, ő is megnevetteti a pestieket, mint nagy, 
pompás barátja, Bényei Rudi! S ezt követte valami feszengő 
rosszérzés, gégéje összeszűkült, s kissé rekedtes, elhaló han
gon motyogta: „Apu mondd meg már nahát...”

— Rosszul mondtam? — kérdezte Ruditól.
A fiúból ki-kitört a nevetés, Gruber Kata még egyre
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visított, a Gerendás-fiúk egymást ide-oda lökdösve pulcka- 
doztak és mondogatták: apu hogy megy be ...

— Nem! Nagyon jól mondtad! — kiáltotta Angéla, csak
nem sírva. — Hagyjátok, igazán... ■ — Gyengéden hajolt a 
gyerekhez. — Tudod, ezt a nótát Pesten is éneklik, mindenki 
nevet rajta, hát azért...

— Nekünk nem ilyen slágerek kellenek — kezdte Va- 
lenta Guszti, de Gerendás Laci sietve közbeszólt:

— Ne vadítsd.
Péter megint csak egyikről a másikra kapkodta pillan

tását, keskeny, olajos fényű arcában szikrázott az értelmes 
barna szempár. A Danikáné tetszett a pesti gyerekeknek — 
a másik dalt kinevették, mert neki beszélhet az a nagy
lány, jól tudja ő, hogy kinevették. A Danikánéért jöttek 
olyan messziről, Budapestről Nyékre, olyasféle nótákért, 
mint a Danikáné — ezzel máris tisztában volt Péter. Fürge 
agya feldolgozta sok új élményét s rövid töprengések ered
ményeként ezzel a kérdéssel fordult Rudihoz:

— Meddig maradtok Nyéken?
— Három hétig.
— Akkor van elég idő mindenre. — És azt is hozzá

tette: — Ugye, te nem fogsz engem becsapni?
Bényei Rudi csupán ugrásszerűen tudta követni a kisfiú 

gondolatmenetét, a kiejtett szavak és a tekintet volt mindaz, 
amire támaszkodhatott, mégis magától értetődően felelte:

■ — Nem hát. Barátom vagy.
— Jó. 8

Így értek az iskolához.
Káldiné a kapufélfát támasztotta bősz mozdulatlanság

ban.
— Előre! — köszöntötték a gyerekek.
Az asszony nem felelt, nem is moccant, csak mikor a 

fiát is megpillantotta. Ekkor viharos gyorsasággal elengedte 
a kapufát.

— Te istentelen tekergő! — kiáltotta. — Tudtam én, 
mintha valaki mondta volna! Elver apád, ne félj, kapsz olyat 
a nadrágszíjjal...
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A gyerek úgy állt háborgó anyja elé, lelkendezve, 
mintha az egész lamentációt betéve tudná s az nem mondana 
neki semmi újat.

— Édesanyám! — A harsogó kis hang egyszeriben ket
tévágta a szóáradatot. — Édesanyám, hiszen ők nem azért 
jöttek! Dolgozni fognak Nyéken!

— Ugyan mit? — mondta bizalmatlanul az asszony.
— Gyűjtenek ... mindenfélét... majd elmondják, ők 

jobban tudják. Nyolcán vannak, meg a tanáraik, itt fognak 
dolgozni három hétig és szalma kell nekik, meg pony va ... 
és ez az én barátom ...

A szép barna arcon, a hajszálfinom barázdákkal árnyé
kolt fénylő szempáron elömlött valami enyhe derű. Káldiné 
mitsem értett a fia hadarásából, csupán két szó hatolt a fülé
hez: dolgozni jöttek. Hát majd kiviláglik, miféle munkáról 
van szó, mert ez a Péter csak hadrál, mint akinek elment 
a jódolga, valami énekekről beszél, és hogy csillog a két kis 
szeme!

Káldi néni sebesen befelé terelte a gyerekeket. A taná
rok, mondta, nem lelik már a helyüket, azt beszélik, hogy 
mind a nyolc pesti gyerek beleveszett a Zala-folyóba. No hi
szen, olyan is a mi vizünk! Tavasszal, ősszel, áradáskor nem 
mondja ... de ilyenkor meghúzza magát. Hát csak siessenek, 
elhűl az a kis étel, amit így sebtében összehozott, holnap 
talán kerül egyéb is ...

így beszélt Káldiné és nem gyengéden, de nem is nyer
sen egyet taszított a fián. — Mit lábatlankodsz itt, te!

— A barátom... kezdte megint a gyerek.
— Hát aztán melyik az a te híres barátod? — Káldiné 

megállt a VII. osztály ajtaja előtt.
— Ez — mutatott Péter Bényei Rudira.
Az asszony bólintott. Rudiról Valenta Gusztira pislo

gott, kissé csalódottan. Nem ezzel a szép, büszke fiúval ba
rátkozott össze az ő Pétere? Mit evett a tüskéshajú Rudin9 
No, mindegy. Erélyes kézzel lenyomta a kilincset.

— Hozom őket — jelentette. — Meg a vacsorát.
Angéla máris ugrott s a nyomában Laczó Vera, de Kál-
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diné elhárította a segítséget. Üljenek asztalhoz, bizonyára 
jól elfáradtak, megéheztek. Behozza ő azt az ételt, jól bírja 
még a lába — azzal sietett kifelé.

A három tanár szóhoz sem jutott, a gyerekekből, mint 
izzó lávatenger, zúdult az élmény. Lesz már szalma, ponyva, 
minden, ami kell, kiskocsit is kölcsönöz Benedek bácsi, jól 
ismerik a fiát, Benedek Danit, iszonyú nagy hullámos haja 
van, énekeket is tudnak, a Danikánét, meg az Apu hogy 
megy be — s megint kitört a nevetés. A három tanár a fe
jét kapkodta, nevettek, bár jóformán maguk sem tudták, 
miért, Káldiné meg hozta a gőzölgő paprikáskrumplit. Koncz 
Béla az asztalra ütött: egyszerre csak egy beszéljen, valaki 
összefüggően mesélje el a történteket! — de a katonás szi
gor most nem vezetett eredményre. Guszti elkezdte a ho
mokzátonynál, Gerendás Laci máris közbevágott, Guszti is
mét magának kaparintotta a szót, akkor Gruber Kata kez
dett beszámolni a roppant magas hangon éneklő Csóka Teri 
szerepéről s megint csak mindenki egyszerre beszélt.

Nyílt az ajtó és megjelent Benedek Dani meg Csóka 
Teri, Béres Ferenc tanácselnök kislánya. Álltak a küszöbön 
és kémleltek befelé, azután Benedek Dani jelentette, hogy 
odakünn van a kézikocsi.

Hangzavar, rohanás, ajtócsapkodás, a rend teljességgel 
felbomlott. A három tanár magáramaradt a teremben és 
néztek egymás elképedt arcába. Koncz Béla az ablakhoz lé
pett, utána a másik kettő.

Akkor vonult nagy zakatolással a menet. Gruber Kata 
és Beleznay Anikó a kézikocsi tetején foglalt helyet, az 
előbbi vidoran kacarászott, az utóbbi meg a kocsi szélét mar
kolta és úgy gunnyasztott, mint egy riadt verébfióka. Va- 
lenta Guszti észrevette a vezetőket és hozzájuk lépett.

— Egy óra múlva készen lesznek az ágyak. Addig talán 
sétáljanak egyet a tanár elvtársak, szépen süt a hold.

Azzal futott a többi után. Koncz Béla felpillantott az 
égre és mélyet lélegzett.

— Igazis, süt a hold.
S hallatta azt a jóízű, harsány nevetését, aminek senki
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nem tudott ellenállni. Sármási Judit néhány tánclépést tett 
a VII. osztályban, Nagy Sándor a taktust ütötte az ablakpár
kányon, Káldiné meg állt az ajtónak támaszkodva és azt 
mondta:

— Hiszen gyerekek még maguk is, micsoda nagy gye
rekek!

1L.
Az ágyakat az új barátok szakavatott útmutatása sze

rint a következőképpen készítették el: az egy csomóba hor
dott szalmát elegyengették, az irdatlan nagy ponyvák négy 
sarkára csomót kötöttek s a fekhely alá igazgatták, ezáltal 
a ponyva feszesen összetartotta a szalmát. Mindkét szobá
nak szinte a felét elfoglalta az ágy; egymástól jókora tá
volságban fekhettek a gyerekek, egyik helyiségben a lá
nyok, másikban a négy fiú. Mire a vezetők fekvőhelye is 
elkészült, fél tíz volt, a falusi gyerekek búcsúztak.

— Holnap reggel hét órakor!
— Itt leszünk!
Ök nem oly bonyodalmas úton közlekedtek, mint a pes

tiek; végigfutottak a holdsütötte pázsiton, hol kietlen ma
gányban földig lógatta ágait a szomorúfűz, átléptek az om
ladozó kőfalon s egy meredek sikátoron lenyargalva máris 
a főutcán voltak.

A gyerekek még ott bomlottak a lejtős, hepehupás pá
zsiton, mikor megérkezett a három vezető. Valamennyien a 
fűbe heveredtek s megkezdődött a tanácskozás. Mindkét 
szobában szükség van egy rendfelelősre, mondta Sármási Ju
dit s e két tisztségre a vezetők Bodnár Angélát és Valenta 
Gusztit javasolják. Rövid ideig tartó tanakodás után a gye
rekek elfogadták a javaslatot. Ezután a napirendre tért át a 
tanárnő. Reggel hat órakor felkelés, mosakodás, rendbehoz
zák a szobákat. Mindennap a soron következő két gyerek el
megy a termelőszövetkezeti csoportba, felhozza a számukra 
kiutalt hat liter tejet. A többiek ezalatt a kertben, rossz idő 
esetén az ablaknélküli táncteremben lélegző és futógyakor-
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latokat végeznek. Délelőtt „dolgoznak”, Zalanyéken, vagy 
valamelyik környékbeli faluban, ennek megszervezését és 
beosztását Koncz elvtárs intézi. Egy órakor ebéd az iskolá
ban. Utána csendes pihenő, olvasás, levélírás, majd folytat
ják a gyűjtési munkát. Vacsora előtt másfél óra sport, va
csora után játék, előadás, esetleg műsor a zalanyékieknek. 
Azután Nagy Sándor vette át a szót.

— Mi, hogy úgy mondjam, egy efféle „laza” tervet ké
szítünk elő. — A fiatal tanár törökülésben ült a füvön s kes
keny, szemüveges arcélét élesen megvilágította a hold. A 
tervhez azonban nem ragaszkodunk, figyelembe vesszük az 
indítványaitokat és a felmerülő kívánságokat. Nyolcán vagy
tok, maholnap felnőtt emberek, egészen biztos, hogy teljes 
összhangban fogunk együtt dolgozni és élvezni a szép nyarat. 
Jó lesz így?

A gyerekek lelkesen helyeseltek. Egy ideig még ottma
radtak a holdsütötte tisztáson s azt vitatták, ki menjen más
nap a szövetkezetbe a reggeli tejért. A kérdés nem bizo
nyult egyszerűnek, mert úgyszólván valamennyien saját- 
magúkat jelölték a fontos küldetésre. Koncz Béla végül is 
a névsor szerinti megoldást ajánlotta — Beleznay és Bényei 
mellett döntöttek. Ámde nem számoltak Anikóval! A kis
lány a maga fakó hangján panaszos sirámba kezdett.

— Hat liter tej, az nagyon nehéz, Jutka néni kérem! 
Nekem nem szabad cipelni, anyukám külön megmondta .. . 
és én nem is tudom, hol van a szövetkezet, idegen helyen 
keresgéljen az ember ... Utóvégre nekünk jár az a tej és ...

Mondanivalóját kis, rebbenő mozdulatokkal kísérte — 
igazán olyan volt ez a színtelen-szürke, egyhangúan csipogó 
Beleznay Anikó, mintha anyjátvesztett verébfióka tévedt 
volna a fecskefészekbe. — Me-me-me-me-me — nyávogta 
Bényei Rudi. Sármási Judit felállt, végigsimított rövid vá
szonszoknyáján s igen nyugodtan mondta:

— Reggel elmész Rudival a tejért. És most már legfőbb 
ideje, hogy aludni menjünk.

Ki alszik belül, a fal mellett... hová rakják levetett 
ruháikat — e fontos kérdések megvitatása nem csekély lár-
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mával ment végbe. A négy lány együtt vonult ki a fürdő
szobába, mert bár mindenki tudja, hogy kísértetek csak 
rémregényekben szerepelnek, mégis, mit lehet tudni, vala
melyik Belényesi-ős nyughatatlan lelke ott kószál a sötét fo
lyosón. S valóban, nem is egy, de négy bősz kísértet fogadta 
a fürdőszobából kilépő lányokat. Négy sötét, vészt jóslón hu
hogó, szédülten cikázó síri alak. Beleznay Anikó visítása 
visszaverődött a falakról, Gruber Kata lebegő pongyolában 
száguldott előre a holdfényes folyosón s a körülötte csám- 
pázó, bukdácsoló kísérteiét jól gyomronvágta, ajtók csapód
tak, a nevetés, rohanás, hancúrozás zajára felháborodottan 
cikáztak a denevérek.

A szobákban egy-egy gyertya világított. Beleznay Anikó 
az ágy szélső helyét követelte magának, a földre helyezett 
gyertya fényében levelet írt és sűrűn potyogtak a könnyei. 
Micsoda hely, micsoda emberek! Éhezik, fázik és nincs egy 
szék, amire ennyi fáradalom után leülhetne! Ronda nagy 
házban laknak, csupa rom az egész, szalmán fekszenek, mint 
a tehenek, mindenféle denevérek meg kísértetek vannak — 
s így tovább, apró gyöngy betűkkel, ahogy illik a Bajza utcai 
általános iskola VII/b osztályának legkiválóbb növendékéhez.

— Fújd el a gyertyát — mondta Gruber Kata ásítva.
— Mindjárt.
— Máris. Így nem lehet aludni.
— Hagyj békében, mindig velem van bajotok!
Valóban, a gyertya pislákoló fénye kinyúló karok, bor

zas fejek óriásira nőtt árnyékát vetítette a falra s a szemek
ből kiűzte az álmot. A rendfelelősnek kötelességei vannak s 
azokat komolyan kell venni!

— Oltsd el a gyertyát, Anikó — mondta Angéla is.
— Mindjárt.
Angéla lelépett a ponyvával letakart fekhelyről — finom 

szaga volt a szalmának s minden mozdulatra halkan meg- 
zizzent — szó nélkül elfújta a gyertyát és azt magához vette. 
Visszakúszott a helyére, Laczó Vera mellé, közben Anikó is 
lefeküdt. Ámde Angéla nem számolt a holdvilággal! Göm
bölyű ábrázata megjelent a szemközti ablakok egyikének
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keretében és kíváncsian szemügyre vette a négy leányfejet, 
a pokróccal letakart idegeneket. Ki tud aludni ilyen éjsza
kán? Az ember szíve úgy, de úgy fáj, a nagy várakozás 
majd szétfeszíti. Legyen már reggel, kezdődjék az új nap, 
rimánkodik magában Angéla. Az éjszaka fölösleges, meddőén 
és eseménytelenül telnek az órák s három hét oly rövid idő 
az ember életében.

— Alszol? — suttogja és Vera fölé hajol.
A kislány nem felel. Térdét majdnem az áliáig felhúzza, 

a feje eltűnik karja hajlatában, csupán összekuszált szőke 
haja látszik s egyenletes szuszogásával megint kölyökkutyára 
emlékezteti Angélát. Alszik Gruber Kata is, nyitott szájjal, s 
csodák-csodája, Beleznay Anikót is elnyomta az álom, rit- 
kás szempillája se rebben, arca fonnyadt, elkínzott — sze
gény undok kis Anikó.

Az éjszaka meleg és megtelik hangokkal. A rendfelelős 
magára veszi rövid delénpongyoláját, ismét lecsúszik az ágy
ról, az ajtó nesztelenül csukódik utána. A fiúk szobájából 
világosság szűrődik, ki-kirobbanó nevetés hallatszik és Bé- 
nyei Rudi mutáló hangja. Angéla a szemközti ablaküveg 
nélküli tánctermen át a teraszra lép, a hold özönével zúdítja 
rá fényét. A kőkorláthoz támaszkodik és tartásával igyek
szik alkalmazkodni a mesebeli környezethez — egyenesen 
áll, fejét kissé hátrahajtja, az ezüstös fény elömlik arcán, 
melynek kifejezése édes és lágy. Egyedül van az éjszakában, 
egyesegyedül a világon — de ez a gondolat most nem fáj
dalmas, inkább érthetetlen boldogságérzetet fakaszt s vég
telen vágyakat kelt. Szellemek veszik körül a mozdulatlan 
Angélát. Némelyik alaktalan, a másik formát ölt és szinte 
kézzel érinthető. Az élet, a jövendő — ezek valami gomolygó 
ősködbe burkolt nagyszerű szavak csupán. „ ... ügyes kezed 
van, Angéla ... jó füled a zenéhez ... elég eszes lány vagy, 
Angéla ...” Értelem, jó hallás, ügyes kéz, melyik jelenti a 
jövendőt? Mire eljön az ősz, döntenie kell. De még ne, még 
ne! Hiszen a szép nyár csak most veszi kezdetét! S talán ép
pen ez hozza meg a döntést, a zalanyéki nyár — ekkor me
gint elárasztja Angélát a várakozás öröme s mindennek nincs
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neve és megfoghatatlan. Tanulni fog, bármit határoz Ferkó 
Sándor — s ezzel máris kézzel tapintható formát nyernek a 
laza képzetek. Anya ... Ferkó Sándor... A Fürst Sándor 
utcai szobában szerszámok, fadarabok és dróttekercsek s 
egymás mellett két ágy. Az egyik sok éven át az ő fekhelye 
volt, fejük fölött lógott apa életnagyságú, egyenruhás arc
képe. Három év óta ő a konyhában felállított vaságyon al
szik, a helyét elfoglalta Ferkó Sándor, az arckép lekerült a 
falról. Hogyan tehette ezt anya? Angéla nem érti, sehogy 
sem érti, holdfényben fürdő arcán dermedt bánat.

— Ki az? x
A kislány összerezzent Sármási Judit hangjára, gyorsan 

megfordult és ügyetlenül összemarkolta pongyoláját.
— Én vagyok — súgta.
— Angéla?
— Igen.
— Megfázol. — A tanárnő is suttogott. — Gyere be 

hozzám.
Benyitott a Belényesi bárók hajdani ebédlőjének tálaló

jába. Sármási Judit addigra visszabújt a takaró alá s azt 
egészen áliáig húzta. A földön, ágya mellett gyertya pislá
kolt s ott volt nyitott bőröndje is az összehajtogatott és kissé 
megbolygatott ruhákkal.

— Levelet írtam — mondta a tanárnő egyszerűen s 
egyetlen megjegyzést sem tett Angéla éjszakai kószálására. 
— Szeretnék minél előbb hírt kapni a gyerekről, meg az 
otthoniakról. Zalanyék, kastély — így adtam meg a címet.

Várakozón nézett Angélára, ő bólintott: persze, minden
képpen elég ennyi, Zalanyék, kastély. A tanárnő most kézi
táskája után nyúlt, fényképeket vett elő és Angéla kezébe 
adta azokat, ö is a képek fölé hajolt, melyek szép kisfiút 
ábrázoltak, ifjabb Sármási Istvánt.

— Ez az utolsó — mondta Sármási Judit. — Az apja 
se szó, se beszéd, lenyiratta a haját.

— így is nagyon szép — bizonygatta Angéla. — Na
gyon édes, igazán. /

— Hát egészséges, az a fő — jelentette ki a tanárnő s
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rakosgatta egymásra a képeket, időrendi sorrendbe szedve 
Sármási Pista kétesztendős életét. — Iszonyú komisz — 
folytatta elgondolkozva. — Egész nap anyámmal van, ő meg 
kényezteti. Érthető, hiszen az első unokája.

— Igen ...
— De én nem féltem a fiamat. A gyermekben, ha a 

földből is alig látszik ki, mint az én Pistám, felébred a fe
lelősség érzete a magánál is tehetetlenebb és gyámoltala

nabb kis emberi lény iránt. Ilyen az ember általában, már 
úgy értem, a valamirevaló ember.

Angélára nézett. A világos, tiszta szempárban egy kis 
asszonyi palánta mélységes együttérzése és érdeklődése ... 
A tanárnőt ellenállhatatlanul vonzotta ez a tekintet, olyas
féle jóérzése támadt, hogy ő egészen kicsi ott a takaró alatt, 
míg Angéla nagy és erős. Gyengéden suttogó hangon foly
tatta:

— Az én fiam is megismeri ezt az érzést, amint test
vére lesz.
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Angéla ült az alacsony ágy szélén, hosszú lábát kinyúj
totta, forró izgalomban lehelte az éjszaka végtelen csend
jébe:

— Lesz, Jutka néni, kérem?
A fiatal nő bólintott, majd rövid szünet után azt mondta:
— Kislányt szeretnék.
— Biztos, hogy kislány lesz, egészen biztos!
Sármási Judit elmosolyodott, beburkolózott a takaróba,

csak finomvonású, eleven kis arca látszott.
— Menj aludni, Angéla, mindjárt éjfél lesz.
— Igen ..; '
Mégsem mozdult. E nagy bizalomért valamit nyújtani

kell, valami egyenértékűt. Rövid töprengés után megszólalt:
— Nem jó, ha valaki egyetlen gyerek. Az én mostoha

apám segédmunkás a Csepeli Papírgyárban ...
Abbahagyta s nyilvánvaló volt, hogy a bevezetés csu

pán ezt a bejelentést szolgálta. A tanárnő ránézett.
— Ügy tudtam ...
— Nem sztahanovista, azt Vera találta ki, én meg rá

hagytam. — Angéla egészen megkönnyebbült, élénken foly-
. tatta: — Faluról jött Pestre, csak négy elemije van. Még 
fejlődhet, ugye Jutka néni? Harminckét éves, de annyinak 
se nézné az ember.

— Minden lehet még belőle — mondta Sármási Judit.
A pokróc egyik vége lecsúszott, Angéla megigazította s

óvatosan betakargatta a tanárnőt. Az behúnyt szemmel mo
solygott, mintha álmába készülne magával vinni az anyás 
kéz lágy mozdulatait.

Azután már Angéla is feküdt a pokróc alatt. Az álomba 
vezető kurta irton nagy és ünnepélyes fogadalmat tett. Amíg 
él, szeretni fogja Jutka nénit. Míg csak tart az élet, hálás 
lesz a bizalmáért és soha nem fog visszaélni azzal.

Angéla elaludt. A nyolc mozdulatlan gyerek már nem 
érdekelte a holdat, eltűnt a fák között.
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13.

— Egy-kettő! Egy-kettő!
A harmatos fű mintha csiklandozta volna a meztelen 

talpakat, mélán bólogatott a szomorúfűz, a bokrok mögött 
rejtőző, meg a látszólag céltalanul keringő madarak éktele
nül csivogtak — szépséges kora reggel volt. Sármási Judit a 
tisztás közepén állt, erélyes vezénylése messzire hangzott:

— Egy-kettő, mozogj, Kata, egy-kettő ...
Az omladozó kőkerítés tetején csupasz lábukat lógatták 

a tegnapi ismerősök, Béres Teri, Káldi Péter és Benedek 
Dani, de most mindhárman kissé másformájúak voltak, mint 
az este titokzatos sötétjében — idegenebbek és mégis való
ságosabbak. Láttukra a tornagyakorlatokat végző gyerekek 
sorában megbomlott a rend, integettek, egy-egy füttyszót 
hallattak. Sármási Judit is észrevette a bámészkodó idege
neket, karjával hívogató mozdulatokat tett, ők lassacskán, 
vonakodva közeledtek.

— Gyerünk, gyerünk — intézkedett a tanárnő — áll
jatok be a sorba.

Egy-kettő, jobbra-balra, Kata ne olyan lomhán, Laci 
maradj a sorban, egy-kettő ... Akkor két kis alak bukkant 
elő a bokrok mögül.

Bényei Rudi egyik kezében a tejeskanna, másikban két- 
kilós kenyér, Anikó hóna alatt — mintha a szem kápráz- 
nék! — hosszú rúd szalámi. A Népboltban adták, a tanács
elnök rendeletére, jelentette Rudi; törülgette verejtékes hom
lokát és ádáz pillantásokat vetett Anikóra. A kislány a háta 
mögé dugta a szalámit és a vállát vonogatta.

— Én nem értem, miért ordítoztok úgy! Mintha nem 
járna nekünk reggeli...

— Otthon is szalámit reggelizel? — kérdezte a tanárnő.
A kislány pityergett: otthon kávét isznak zsömlével.

Nem arról van szó. De annyit mászkálni az országúton! Fel- 
hólyagosodott a lába. A szövetkezetben várni kellett, először 
az irodában, azután az istállóban, akkor fejték a tejet. Egy 
tehén majdnem agyontaposta ... És az a cipelés hazafelé ...
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— No! — kezdte Rudi, de meggondolta a dolgot, le
gyintett és a kannával indult a ház felé. — Hová vigyem, 
Jutka néni?

Sármási Judit szó nélkül elvette Anikótól a szalámit s 
valamennyien felmentek az épületbe.

Káldi Pétéi’ szaladt Rudi után, megfogta a kanna egyik 
fülét.

— Ez mindig ilyen? — intett Anikó felé.
Rudi bosszús volt. Ilyen, de ő majd leszoktatja a nya- 

valygásról. Egész úton egyedül cipelte a kannát és még neki 
áll feljebb! — Velem nem jó kikezdeni — dörmögte Rudi 
—, mert ha egyszer méregbe hoznak, jól odavágok.

Péter hevesen bólogatott s rajongó tekintetet vetett ha
talmas barátjára.

Puha kenyér, szalámi, frissen fejt tej — ki törődik ilyen
kor Beleznay Anikóval? Nagy Sándor kezében hangjegy
füzet volt, a tanárnőnél kis irattáska, Koncz Béla hóna alatt 
rajztömb, szőke haja vizesen csillogott és katonás tömörség
gel vezényelt:

— Irány: a falu!
Az utca is más volt a reggeli napsütésben, barátságos 

arculatát mutatta és feledtette az előző nap fáradalmait és 
csalódásait. A Népboltnál csoportosuló asszonyok között a 
gyerekek megpillantották Káldinét, örvendeztek és kezdték 
magukat igen otthonosan érezni — hiszen ismerőseik van
nak a faluban!

— Előre! — kiáltották.
Az asszony többször egymásután bólintott. Szemmel lát

hatólag jólesett neki, hogy a pesti úttörők így megkedvelték, 
pedig ő nem az a szirupédes természet, korántsem az! Az ő 
Pétere is ott csámpázik a tüskéshajú Rudija mellett, de ked
ves a kerek, ragyogó kis arca. Káldiné ismét bólintott, kedv
telve nézte a fiának kifelé fordított tömzsi lábát és odaszólt \ 
az asszonyoknak:

— Nézzék már a tekergőjét, mit ki nem talál!
Nyolc sötétkék tornanadrág, fehér blúz és piros nyak

kendő egyhangúságában néhány tarka színfolt: Béres Teri

92



kurta, virágos szoknyácskája, Péter sárga inge és Benedek 
Dani piros inge, a lábszár közepéig feltűrt sötétkék vászon- 
nadrágba gyűrve. Ahogy Béres Teri első perctől fogva Angé
lához húzott, Káldi Péter meg Kudi mellé szegődött, úgy 
ajándékozta meg rokonszenvével Benedek Dani a két Geren
dás-fiút. Ök hárman már elválaszthatatlanok voltak. Dani 
középen ment; — tizenkét évéhez képest iszonyú magas 
gyerek volt s hullámos szőke haját rendkívül hatásosnak ta
lálta a két kopaszra nyírt, kistermetű, de annál keményebb- 
kötésű Gerendás-fiú. Lépteikkel alkalmazkodtak Danihoz s 
nem fogytak ki a szóból, időnként mindhárman egyszerre 
beszéltek a közelmúlt sporteseményeiről. A magyar váloga
tott futballcsapat külföldi szereplését magyarázták Daninak 
— mi történt volna, ha a bíró akkor megítéli a tizenegyest, 
ha Puskás Öcsi így helyezkedik, ha Bozsik fejese sikerül — 
s nevek, szakkifejezések röpködtek fölényes biztonsággal. 
Valenta Guszti a sor végén komoly eszmecserébe mélyedt 
Nagy Sándorral, ezúttal a kamarazenéről s a tanárt meg
lepte, hogy a fiú milyen alapos ismerője klasszikus zene
szerzők műveinek. Megkérdezte Gusztitól, hogy a családjá
ban van-e komoly zenész.

— A nagyanyám — felelte Guszti. — Popper Dávid ta
nítványa volt.

— És a szüleid?
— Anyámat nem ismertem — hangzott a válasz. — 

Ügy tudom, nem volt zenei hallása.
A tanár egy ideig várta a folytatást, de Guszti nem szólt. 

Nagy Sándort megzavarta ez a hallgatás, úgy érezte, hogy 
érdeklődését visszautasították s mégis, hogy a csönd ne mé
lyüljön el kettőjük között, sietősen és barátságos hangon 
megkérdezte még:

— Te^ zenei pályára készülsz?
Angéla ott ment előttük, a macskaköveken gondtalanul 

ugrándozó, mezítlábas Béres Teri s a rendkívül élénk, ön
feledten csevegő Laczó Vera között. A tanár és Valenta 
Guszti beszélgetésének minden szava érdekelte. Büszke öröm 
és lehangoltság váltakoztak lelkében, akárcsak a vonatban,
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mikor Jókai Mórról esett szó. Guszti okos és művelt fiú, 
otthon sok mindenre megtanították ... Bizonyos területekre 
ő nem tudja követni, ilyen például a zene, a „klasszikus” 
zene. Jelentését ő csupán sejti, míg Guszti számára magától- 
értetődő valóság. Ű vaksin tapogatózik ott, ahol a másik biz
tos talajt érez a lába alatt. S ha Guszti a zenei pályát vá
lasztja ...

— Orvos leszek — mondta a fiú.
— Szép ...
A postánál megállapodtak, hogy levelezőlapot és bélye

get vásároljanak. Guszti érdeklődött a tanároknál, hogy mire 
van szükségük s mindenkit megelőzve járult a tolóablak elé. 
Laczó Vera ajkát biggyesztve súgta Béres Terinek: — stré
ber! — a kislány azonban nem ismerte ezt a kifejezést, hát 
lelkesen helyeselt, ilyenképpen: — Az hát, ő a legszebb az 
egészben!

Angéla megcímezte a levelezőlapot Ferkó Sándornénak 
és az írópultnál átadta a helyét Gusztinak. A fiú azt írta 
özvegy Valenta Károlyné címére: „Miattam nem kell aggód
nia, jól vagyok . . H á t  ez így kevés. Nagymama ott áll a 
csipkefüggöny mögött, a postást lesi, ide-oda forgatja majd 
a levelezőlapot, keresgél, kutat és a csalódás a szívét fáj- 
dítja. A fiú úgy folytatta, mintha fejedelmi ajándékot kül
dene: „csak nagymama hiányzik. Csókolja szerető unokája, 
Guszti.” Laczó Vera is írt Laczó Béla elvtársnak és b. család
jának s azután sorban valamennyien. Gerendás Gyuszi ki
kapta Gruber Kata kezéből a nagy gonddal megszerkesztett 
írásművet és magas gyerekhangján már olvasta is: „Este 
paprikáskrumpli volt, de Káldi néni, aki főz nekünk, mára 
jobbat ígért, reggelire szalámit kaptunk, meg tejet, meg 
kennyeret — Gyuszi jól megnyomta a kettőzött ny-betűt — 
most megyünk gyűjteni, csomagoltunk almát és kenyeret, 
azt mondják, ötszöri étkezés . . . ”  Kata visongott, dulakodott 
Gyuszival, s végre sikerült elragadnia tőle a gyűrött, tinta
foltos lapot, mely oly nagymértékben nélkülözte az írásjele
ket. A lassacskán gyülekező és türelmesen várakozó falusiak 
meg döcögve nevették a pesti gyerekeket.
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E kitérő után most már egyenesen haladtak útjuk célja, 
Detre Mihály tanító otthona felé. Valahol messze egyhan
gúan zúgott a cséplőgép, mintha az elmúlt este óta percet 
sem pihent volna. Köröskörül a falu már ismerős hangjai, 
száguldó motorkerékpárok, szekerek s a pártszervezet hat
ablakos háza előtt egy porral lepett gépkocsi. A vízmosta 
árok mentén villanyoszlopok, cikázó fecskék a levegőben, a 
kiszélesedő út közepén az ártézikút és Benedek József ék szép, 
sárgára meszelt háza. A kis csapat a meredeken emelkedő 
domboldal tövében haladt, odafönn terpeszkedett a kastély 
ép és csonka tornyával — a gyerekek felnéztek a dombtetőre 
és gondolták, meg ki is mondták: — A mi házunk!

A tanító nyitott kaput az úttörőknek s nagy szívesen 
tessékelte őket a kertbe. Parányi négyszög volt az. A kerítés 
mentén kókadtfejű, porosszirmú cíniák tarka sávja. Egy vén 
diófa lombozatával a háztető fölé nyúlt. Kis fészer volt hát
rább, mellette fatönk, felfordított teknő, baromfiketrec, ke- 
rekeskút s egy szakadozott nyugágy, melyből az imént kelt 
fel a tanító, özvegy Kánya Lőrincné albérlője. A tanító két 
széket hozott ki a szobából, majd egy konyhaszék is került. 
Sármási Judit óvatosan beleereszkedett a nyugágyba, de a 
félelmetes reccsenésre máris felpattant, s a diófa törzséhez 
támaszkodva várta, hogy a nagy döccenőkkel induló beszél
getés a helyes kerékvágásba terelődjék. Kérdések és felele
tek jártak ide-oda. Mikor érkeztek az elvtársak? Tegnap 
délután ... Egyszóval a kastélyba szálltak? Oda ... Hát a 
kényelem, pesti szemmel nézve, nem nagy, ócska hodály az, 
semmi más ... Nem tesz semmit, egészen jól elrendezked
tünk ... Azután Koncz Béla érdeklődött, hogy Detre kar
társ mióta működik a ^özségben s milyen tapasztalatokat 
szerzett itt. Kiderült, hogy Detre Mihály 1951-ben végezte a 
tanítóképzőt, az elmúlt ősszel nevezték ki Zalanyékre s azóta 
ki sem mozdult a faluból.

— Pompás — mondta Koncz Béla felvillanyozódva —, 
akkor alaposan ismeri az itteni viszonyokat.

A tanító alacsony, hízásra hajlamos, lomha mozgású 
fiatalember volt. Kövérkés arca a száj környékén némileg
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besüppedt a hiányzó fogaktól. Nyelve minduntalan ide-oda 
járt valamelyik odvas fog mélyén kutatva, beszéde ezáltal 
lassú volt s időnként a szó közepén tartott szünetet, míg 
nyelve valahol nyugvópontra talált. Legyintve mondta:

— Ismerem, kérném, hogyne. Kisközség vagyunk mi, 
nem kell hozzá nagy tudomány.

Akkor már özvegy Kánya Lőrincné is ott álldogált a 
konyhaajtóban, mellette a küszöbön bambaképű kislány ku
porgott. Satnya alakja volt s arca mint a holdvilág, vonásai 
elrajzoltak, a szeme üres és kifejezéstelen. Az öregasszony 
annál élénkebben izgett-mozgott, az unatkozva ődöngő gye
rekeket leste s egyre-másra leszólt a küszöbről:

— Le ne tapossák a virágokat... Hallja, kisfiú, ne ker
gesse meg a rucáimat. . . Ila inni akarnak, van itt víz a kan
tában, érteni kell ahhoz a kúthoz — s így az amugyis nehéz
kesen döcögő beszélgetést minduntalan megzavarta. A gug
goló kislány meg nyitott szájjal, hang nélkül nevetett s lát
szott rajta, hogy felizgatta a sok idegen.

— Szerbusz Lidi! — kiáltotta feléje Béres Teri. Széles 
ívben kikerülte a térdét csapkodó, viháncoló kislányt és fon
toskodva magyarázta új barátainak, hogy Kánya Lidi amo
lyan „félcédulás”, özvegy Kánya Lőrincné unokája. A szülei 
Zalaegerszegen laknak, a havipénzt megküldik érte, külön
ben feléje sem néznek.

— Nem bánt? — kérdezte Beleznay Anikó.
— Hát csak megfogja az embert, azután nem ereszti — 

vonta fel a vállát Teri. — Amúgy különben jó dolgos, érti 
az állatokat.

Ami az állatokat illeti, ahhoz Teri is értett! Nem nevette 
már a tudatlan pestieket; készségesen szolgált nekik ismere
teivel, ha a magyarázattal olykor adós is maradt. Ez tinó, 
amaz meg üszőborjú. Hogy miért? Arra megint csak a vállát 
vonogatta: hát tudja azt mindenki, melyik a tinó s melyik 
az üsző. S mivel úgy képzelte, hogy a pestiek egyebet sem is
mernek a nagyvilágból, mint a villamost, gépkocsit és a vas
utat, nagykomolyan rámutatott a Kánya Lőrincné kerítése 
mentén békésen legelésző szakállas állatra:
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— Ez egy kecske!
A három tanár folytatta a megkezdett beszélgetést. A 

kartárs bizonyára tudja, mijáratban vannak ők Zalanyéken. 
Tőle szeretnének útbaigazítást kapni, hol fogjanak hozzá a 
gyűjtési munkához. A tanító egy pillanatra megszüntette 
szájában a kutató tevékenységet, értetlenül nézett egyik fia
tal arcról a másikra.

— Nincs itt olyasmi, kérném — mondta végül. — Erre
felé nincs népművészet, különleges népviselet, efféle. Éne
kek is csak azok járják, amiket a pesti rádióban hallani, 
Bizony kár volt ilyen messzire elfáradni a kartársaknak.

Sármási Juditot máris elfogta az indulat, közelebb lé
pett. Koncz Béla sietve átadta a helyét a tanárnőnek s egy 
ideig annak megvonagló vállán nyugtatta a* kezét. A tanító 
mindebből mit sem látszott észrevenni, darálta a magáét.

— De meg rossz helyen is keresik — mondta. — Az 
egész falu kint van a földeken, a cséplésnél, behordásnál. 
Ilyen nagy dologidőben alig hihető, hogy kedvük volna dano- 
lászni. — A nevetése kissé kárörvendőn hangzott. — Oda
haza csak az öregeket találják, meg az ölbeli gyerekeket.

Koncz Béla türelme kifogyhatatlannak bizonyult. El
magyarázta, hogy éppen az öregekre van szükségük, a népi 
hagyományok őrzőire — Detre Mihály azonban erre is csak 
legyintett: nincs itt afféle öreg egy se, hiába is keresnék.

— Azt talán bízza ránk, kérném! — mondta Nagy Sán
dor és felállt, heves mozdulattal megigazította a szemüve
gét ... Néhány címet talán tud adni...

— Hogyne, kérném, azzal szolgálhatok. — A fiatalember 
feltápászkodott helyéről, s szolgálatkészen kísérte a kapuig 
a pesti társaságot. Itt jobbra-balra mutogatott, magyarázott, 
neveket mondott, Koncz Béla sebesen jegyzett. Búcsúzáskor 
Sármási Judit nem állhatta tovább és így szólt:

— ön kissé közönyösen kezeli a hivatását.
— Rendesen elvégzem a dolgomat — felelte bántódottan 

Detre Mihály. — Ellenem még nem merült fel panasz, kér
ném.

— Nem is arról van szó! — A tanárnő szemügyre vette
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a rendetlen öltözékű, petyhüdt és álmos fiatalembert. — De 
általában a rni fiatal tanárainkban több a lelkesedés és az 
érdeklődés, ezt hiányolom a kartársban.

Detre Mihály, mintha az oly gondozott külsejű, egye
nes beszédű tanárnő pillantását követné, végignézett saját 
kis köpcös termetén és a vizsgálat eredménye némiképpen 
megzavarta.

— Szünidő van, kérném — mondta. — Az ember kipi
heni az elmúlt év fáradalmait. Van elég vesződség, tessék 
elhinni.

— Mit csinál a szabad idejében? — kérdezte Nagy Sán
dor, míg a gyerekek a ház előtt sorakoztak.

— Hát... olvasgatok.
— Mit?
— Esténként a Kultúrházban átnézem a Szabad Népet.
Abbahagyta, vállat vont, az arca gyerekesen morcos ki

fejezést öltött, mintha mondaná: mit vizsgáztattok, semmi 
közötök az én dolgomhoz! Hát ezzel az emberrel egyelőre 
nincs mit kezdeni! Koncz Béla erőteljesen megrázta a tanító 
lagymatagon kinyújtott jobb kezét s könnyedén átlendült az 
útszélén húzódó árok fölött.

— Indulás, pajtások.
Akkor derült ki, hogy Bodnár Angéla hiányzik. Állt a 

konyha küszöbe előtt, arcán megdöbbenés és szánalom — 
a kis Lidi iszonyú erővel markolta a lábát s nem engedte 
mozdulni. Angéla tehetetlenül állt, mint akit odacövekeltek 
s nem tett kísérletet, hogy kiszabadítsa magát a vasmarok 
szorításából. Csupán a fejét fordította a riadtarcú Sármási 
Judit és a körülötte tolongó kiváncsi gyerekhad felé.

— Bokán kell rúgni! — tanácsolta Benedek Dani és már 
szaladt is, hogy lovagi szolgálatot teljesítsen Angéla körül.

— Nem! — kiáltotta rémülten a kislány.
Teri is kiáltozott.
— Pedig az kell! Másképpen akár estig sem ereszt el.
özvegy Kánya Lőrincné ekkor már a veteményeskert

ben görnyedt egy hagymaágyás fölött s a jelenetre fel sem 
nézett.
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Sármási Judit mérgesen rászólt a tanítóra:
— Ejnye, szabadítsa már ki, hát csak tudja, hogyan kell 

bánni ezzel a szerencsétlennel!
— Honnan tudnám? Elkerülöm én messziről.
— Elég hiba! — A tanárnő sápadt volt a felháborodás

tól, úgy ripakodott a fiatalemberre, hogy az összerezzent. —

Itt él vele egy födél alatt és meg sem kísérli, hogy segítsen 
rajta! Szép kis pedagógus az ilyen, szégyelje magát!

Koncz Béla megfogta a tanárnő karját.
— Ne, Jutkám, a tanítványai előtt...
Lidi mozdulatlanul kuporgott, kezének szorítása nem 

enyhült akkor sem, mikor vésztjósló arccal közeledett a ta
nárnő. Angéla könyörögve mondta:

— Tessék hagyni szegényt!
— Nem akarom bántani, mi jut eszedbe!
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Sármási Judit megállt Lidi előtt. Mindenki feszült ér
deklődéssel várta, hogy most az ő lába is kelepcébe kerül s 
az egész napot itt kell tölteniük Detre Mihály tanító barát
ságtalan tanyáján. De a tanárnő lehajolt a kislányhoz, lá
gyan simogatta annak dús, sötétszőke haját s igen nyugod
tan mondta.

— Engedd el Angéla lábát, Lidiké. Mennünk kell, tu
dod, azért jöttünk Pestről, vonaton, hogy dolgozzunk. Ha 
elengeded Angélát, holnap is eljön hozzád és játszik veled, 
meg mesét is mond, jó lesz, Lidikém?

A gyermek nagy, üres szemében alig pislákolt az élet, 
a tágranyilt pupillák mélyén a végtelen semmi. De a simo
gató kéz elbágyasztotta, ujjai egymásután megnyíltak s An
géla sebesen hátrált.

Ismét az utcára vonultak, a tanító mögöttük kullogott 
s megkönnyebbülten fellélegzett, mikor Koncz Béla kiadta 
a rendelkezést:

— Irány a szőlőhegy.

14.

A tőkék között keskeny ösvény vezetett fel a házig. 
Nem volt az nagyobb egy kunyhónál s oly roskatag volt — 
falai kipúposodtak, teteje megereszkedett —, hogy valóság
gal gömbölyű formát mutatott.

Egy délceg termetű öregasszony mozdulatlanul nézte a 
libasorban felfelé vonuló úttörőket, a kezét ellenzőül szeme 
elé tartotta. Teri előreszaladt, torkaszakadtából kiáltotta:

— Adjon isten, Kántor néni!
Az öregasszony a nagyotthallók színtelen hangján szigo

rúan rászólt:
— Kinek a lánya vagy?
— Csóka Ferié.
— Csóka Ferié?
— Uhüm.
— Hát a többi?
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— Pestiek, Kántor néni kérem! — üvöltötte Teri s ott
honosan, egyiktől a másikhoz ugrálva tessékelte felfelé a tár-' 
sait. — Nagyot kiáltsatok neki — mondta — süket.

Egy igen apróra zsugorodott öregember kis sámlin 
gunnyasztott a ház előtt, süttette magát a nappal. Fogatlan 
szája mosolyra nyilt s az öregasszony szeme feléje villant.

— Szereti a társaságot, nicsak, hogy örvendezik! Ülje
nek le és beszéljenek hozzá.

Azzal már ment is dolgára, a gyerekek meg az öregem
ber köré telepedtek a házat környező kavicsos, füves kis tér
ségre. Suttogtak, nevetgéltek, tetszett nekik a hely, meg a 
kis öregember és a nagy öregasszony, Kántor Imre és a fe
lesége. Az öreg ki nem fogyott a kérdezősködésből, honnan 
jöttek, mi célból, mi a neve annak a derék kislánynak — 
Angélára mutatott — a Gerendás-fiúknak miféle betegség 
hullajtottá ki a haját, hány éves Nagy Sándor és hány éves 
Koncz Béla. A feleletekre bólintott és rámondta: — Hát 
így ... Lám csak . .. Szép kor ...

— Én meg a nyolcvanhatodikban járok — jelentette 
ki büszkén. — Nálamnál csak egy vénebb van Nyéken.

— Felkeressük őt is — mondta Sásdi Béla.
— Ne igen keressék, itt van az helyben. — Kántor 

Imre sunyin nevetett, fogatlan ínye is látszott. — A Kán
tor Imréné, hát az nálam is vénebb két esztendővel.

Jött az öregasszony, a kötényében apró zöld almát ho
zott s sorra kínált vele mindenkit, de a férje kinyúló kezét 
elhessegette.

— Nincs neki foga — magyarázta —, csak elmasza* 
tolja magát. — ö azonban nagy sárga fogaival kérkedőn 
beleharapott egy almába. — Itt terem a magunkéban. — 
Kezével a keskeny szőlősávra mutatott, s ment tovább.

Néhány sor tőkére itt-ott gyümölcsfa vetett árnyékot, 
az éppen csak színesedő magvaváló szilva tömege földig haj
lította az ágakat. Kis sövény kerítés mentén érett ribizli pi- 
roslott. Az öregember még egyre kérdezősködött, Koncz 
Béla meg terelgette a bőbeszédű öreget a kívánt irányba és 
ő is előállt egy-egy kérdéssel. Milyen volt az élet annak-
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idején, Kántor bácsi ifjúságában? Volt-e akkor is nótázó 
meg játékos kedvük a fiataloknak? Hát voltak mulatósak, 
mondta az öreg, aztán azok nótáztak is, persze ... Kántor 
bácsi is velük tartott? ... Én is, míg meg nem házasodtam, 
lesz annak vagy hatvanöt éve, inkább az asszony tartja szá
mon. De arra, hogy mit énekeltek az akkori fiatalok, sehogy- 
sem akart visszaemlékezni. Talán az asszony megmondja, 
annak jó feje van.

Béres Teri vágtatott az asszonyért s hozta nagy dia
dallal. Kivörösödött arccal ordította a fülébe:

— Valami öreg nótát mondjon nekik, Kántor néni!
— Elment tán a jódolgod, Béres Teri! — Az egyenes- 

tartású öregasszony hátbavágta a kislányt, a fejét csóválta 
nagy méltatlankodva. — Bolondot csinálnál belőlem?

— Hisz azért jöttek, no, értse meg már!
— Hogy én nótázzak nekik?
— Azért hát!
Ezen már Kántor Imréné is nevetett. Ujjaival többször 

végigsimított középen elválasztott ritkás ősz haján, azután 
a tenyerét kötényébe törülgette, legyintett, majd indulni 
készült. Nagy Sándor egyet-kettőt köhintett, a torkát kö
szörülte és az öregasszony füléhez hajolt.

— Talán segítségére lehetünk... hogy úgy mond
jam ...

Hangja kibicsaklott a hatalmas erőfeszítésbe, ismét kö
hintett és nem folytatta a megkezdett mondatot. Káldi Pé
ter mentette ki zavarából.

— A Danikánét csak tudja, Kántor néni?
— Mifenét?
— A Da-ni-ká-nét!
Az öregember is beleszólt:
— Tudja hát, csak teszi magát. Csehiben született, itt 

van az a szomszédban.
— Keresztanyja az én papámnak — mondta Béres 

Teri. Magas hangján, mely mindig váratlanul érte a fület, 
rákezdte a Danikánét s ugrált ide-oda, talpa alatt pattantak 
a kavicsok.
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— Hiszen tudjátok tik is — mondta az öregasszony és 
megint csak menni akart, de Teri a szoknyájánál fogya visz- 
szatartotta.

— Ezt igen, de valami mást mondjon!
Az öregasszony leült egy kis székre az ajtó előtt — 

egyetlen parányi ablak volt a házon — egy szakajtóból tele
szedte a kötényét zöldbabbal, azt tisztogatta, vagdosta, mint
ha ott sem volnának az idegenek. A gyerekek nehezen bír
ták az egyhelyben üldögélést, meg unták is a sok huzavonát, 
elszéledtek, mindent megnézegettek. A tanárok ottmaradtak 
a még egyre kíváncsiskodó Kántor Imrével, semmiképpen 
nem sikerült gondolatait a jelenről régmúlt idők felé terelni. 
Akkor a felesége ott a kisszéken dudorászni kezdett, elgon
dolkozva, mint akinek azóta is a fejében motoszkálnak az 
ifjúság megbolygatott hangjai. Nem hallotta saját szavát s 
azt gondolta, csupán magában énekelget. Az öregember oda 
sem nézett, csak a szemével csippentett.

— Fújja már — mondta.
— Idevaló nóta? — kérdezte Nagy Sándor és máris 

vette a hangjegyfüzetét.
— Csehiből hozta, de itt is énekelték valamikor. Ma

guk tudják az újakat...
S csak nagysokára, újabb magyarázkodásra és nógatásra 

értette meg, miért kereste fel őket a sok pesti gyerek, meg 
a tanítók, akik mind egyszerre beszéltek, valami füzetekkel 
hadonásztak s közben úgy füleltek az öregasszony reszketeg 
dúdolására, mintha az valami szépséges templomi zene volna. 
A gyerekek is ott voltak megint, az a nagy, jóképű kislány 
együtt fújja már az asszonnyal — ez igen tetszett Kántor 
Imrének. Bólogatott és biztatta Angélát:

— Álljon középre, maga legyék Erzsébet asszony.
Angéla állt a kis tisztás közepén, körülnézegetett, most

mi a teendője Erzsébet asszonynak? Egyszeriben mindenki 
nagyon felélénkült, kiabáltak s körülugrálták Angélát, csak 
az öregasszony nem nézett fel, hasogatta hosszú ferde szele-* 
tekre a zöldpaszulyt. Kántor Imrét is elkapta már a forga
tag, a nagy mozgolódás. Intett:
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— Hát maguk meg körbejárjanak. — Egymás kezét 
fogva bekerítették Angélát. — Maga kívülre kerüljön — 
utasította az öregember Gusztit. — No, hová szaladnak? Lé
pegetni kell s mondani: „Erzsébet asszony kéreti lányát.. .”

Az egyszerű dallamot már tudták s végre a vers első 
sora is megszületett. Angéla állt a körön belül, Guszti kívül, 
a többiek körbe keringtek, de Kántor Imre elégedetlenül és 
nekitüzesedve ingatta a fejét, görcsös mutatóujjával intett 
az egyhelyben veszteglő Angélának.

— Maga is induljon neki! Amarra, szemközt nekik! 
Meg maga is, a kérő — rendelkezett Gusztival.

Ök ketten elindultak a körrel ellentétes irányban. A há
rom vezető sebesen jegyzett, Kántor bácsi meg mondta, mint 
a parancsolat:

— Amint körbejárnak, maguk csak mondják: „Egyiket, 
szebbiket, karcsú Mariskáját..Aztán jön a kérő, hogy 
„ez a kislány jöjjön ki!”, no így, de a hátára csapjon egyet, 
akkor az meg kiáll a sorbul...

Lassan összeállt a dallam és kialakult a szöveg:

„Erzsébet asszony kéreti lányát,
Egyiket, szebbiket, karcsú Mariskáját.
Nem adom a lányomat sánta vőlegénynek,
Forint forgatónak.
Ez a kislány jöjjön k i . .

Most már fújták, tele tüdővel, zengett a szőlőhegy, ahogy 
át- meg átjárta a sok csengő, fiatal hang. Valenta Guszti jó
korát csapkodott a lányok hátára, a belső kör egyre szű
kült s növekedett a külső, végül már csak Guszti és Angéla 
forgott a külsővel ellentétes irányban s néztek egymás lán
goló, boldog arcába. Béres Teri magas hangján sikongott túl
áradó jókedvében, forró kis tenyerében szorongatta Belez- 
nay Anikó csontos gyermekkezét, húzta, rángatta maga után 
a lihegő kislányt s oly szokatlan látvány volt, hogy Anikó 
nevet, ugrál vékony lábával és kezdi mindig elölről: Erzsé
bet asszony kéreti lányát... Gruber Kata, valahányszor 
Guszti a hátára csapott, nagy visításba kezdett, mórikálta
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magát, viháncolt s ezzel kissé megzavarta a szép összhan
got. Kántor Imre most már elégedettnek látszott, össze
összeverte két kérges tenyerét, s recsegő öreges hangon mo
tyogta: Sánta vőlegénynek, forint forgatónak.

Dél jóval elmúlt, mikor nagy búcsúzkodás után, egyre 
visszaintegetve lefelé vonultak a Kántor Imréék szőlejének 
keskeny útján. A tanárok zárták be a sort. Hárman egymás 
mellett haladtak a hepehupás dűlőúton, a szekérnyomokban 
bukdácsolva, élénk vitatkozásban és igen elégedetten. Nem 
volt könnyű dolog szólásra bírni az öregeket, az első kísér
let azonban mégis eredménnyel járt s igen tanulságos volt 
— ezt állapították meg a vezető tanárok. Valamint azt is, 
hogy a falusi gyerekek barátsága hatalmas segítséget jelent. 
Egy-kettőre megértették, miről van szó, pompás gyerekek — 
így lelkesedtek, tervezgettek egészen az iskoláig.

Csirkepaprikás galuskával és fánk! Gyermekfej nagy
ságú, kerek, pirosra sült fánkok közepén fehér szalag, luka- 
csos és omlós bélű! Káldi néni hozta a púposán megrakott 
tálat, ő maga az ajtónak támaszkodva vizsga pillantással el
lenőrizte a fánk hatását. Ügy látszik, az eredmény megfelelt 
várakozásának, mert szép, sötét arcán elömlött az a lágy és 
kedves kifejezés, melyet mindeddig csakis az ő Péter fiának 
látása varázsolt vonásaira. Laczó Vera elmenőben azt mondta:

— Olyan jó volt, Káldi néni, kérem, hogy meg kell 
halni!

— No, tán csak nem!
Káldiné ismét a kapuig kísérte a társaságot s nézett 

utánuk, amint most már ők is a keskeny sikátoron át rövi
dítve az utat, vadul iramodtak neki a domboldalnak.

15.

Igaz Pál aznap még nem mutatkozott, de mint kivilág
lott, nem töltötte tétlenül a délelőttöt. A szobákban asztalok 
voltak és székek, ahány annyiféle, a kislányokhoz hatalmas, 
valamikor fehér, háromajtós szekrényt állított be Igaz bácsi,
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a tanárok szobájába viharvert íróasztalt. Sármási Judit lak
osztálya azonban egyenesen pompázatos volt kis kerevettel, 
állótükörrel, az ablakon szakadozott csipkefüggöny, s az egy
ajtós szép biedermeier-szekrényben sorjában, akasztóra he
lyezve a tanárnő vászonruhái, blúzai, esőkabátja!

Faluhelyt gyorslábon jár a hír. Elhangzik egy kurta 
mondat a Zala-folyó partján — dolgozni jöttünk ide! — s 
jár házról házra, nyomában megnyílnak a szívek, a mogorva 
arcok derűt sugároznak s Zalanyék község kitárja karját a 
pesti úttörők felé.

A megérkezést követő órákban oly boldogtalan és csa
lódott gyerekek leültek egyik székre, azután a másikra, nyi- 
togatták a szekrényajtót, a lányok kicsomagoltak és rendez
kedtek.

Minden keserűséget feledve beszáguldottak a kastélyt 
pincétől a padlásig s megrohamozták az imitt-amott felbuk
kanó Igaz Pált. — Felvihetjük a faliórát? — Nem jár az! 
— Mégis ... — Hát csak vigyék... — Gerendás Laci ócska 
hintalovat hurcolt magával a pincéből, Gruber Kata lábon 
álló, forgatható tükröt talált, Valenta Guszti horgászbotot és 
Gyuszi kitömött rókát — mindez kincs volt, felbecsülhetet
len érték.

A tárgyakat elhelyezték szobáikban s ismét iramodtak 
lefelé a dohos, félhomályos pincébe, egymást ijesztgetve, az 
izgalomtól kivörösödött, izzadt arccal.

A pince bejáratánál megjelent egy nőalak, bizonyára a 
nagy lárma csalogatta oda. Angéla útját állta a lépcsőn lefelé 
botorkáló Sármási Juditnak.

— Tessék visszamenni! — A tanárnő csodálkozó pillan
tására fontoskodva suttogta: — Mi lesz, ha leesik Jutka 
néni? Vigyázni kell!

A tanárnő elmosolyodott. Tétován álldogált, már-már 
visszafordult, azután gyors léptekkel mégis lefelé indult.

Az egymásra zsúfolt bútorok körül Gerendás Gyuszi ker
gette Gruber Katát. A kislány feje egy szekrény mögül buk
kant elő, a fiú utána iramodott, Kata egy háromlábú asztalba 
kapaszkodott, az asztal megingott. Sikongatás, azután Gyuszi
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tenyerének csattanása, Kata nevetése hallatszott. A tanárnő 
idegesen vele nevetett, majd hirtelen haragra lobbant.

— Azonnal menjetek fel! — Kiáltását visszaverték a 
penészes falak. — Valamennyien! Semmi keresnivalótok a 
pincében.

Terelte maga előtt a gyerekeket, ő utolsónak maradt 
Katával. Egészen megzavarodott s egyszerre súlyosnak érezte 
felelősségét. Mit mondjon Katának? Végeredményben mi 
rosszat követett el? Mire megszólalt, kint a fenyőfák alatt, 
visszanyerte nyugalmát.

— Ügy látszik, rád külön kell vigyázni!
— De miért, Jutka néni? — A kislány ránézett, kissé 

dülledt, kedves barna szemében csodálkozás volt és némi 
szemrehányás. — Játszottunk... Olyan érdekes az a sok 
ócska vacak! Gyuszi azt mondta, patkány van a pincében, 
én meg futottam ...

— Jól van — mondta Sármási Judit, de zavart érzése 
nem múlt el. — Menj a szobátokba. Négy óráig ne halljak 
egy hangos szót.

Beleznay Anikó régi Kincses Kalendáriumokat talált a 
pincében, azokat nézegette, Angéla és Vera az ablakpárká
nyon ült — előttük a háztetőig nyúló, vénséges vén fenyő
óriások —, mikor Gruber Kata belépett. Kissé zsírosán 
fénylő, kicsattanóan piros arca durcás volt, a vállát vono- 
gatta és nem nézett senkire. Végigheveredett az ágyon és 
rosszkedvűen dünnyögte.

— Folyton szekírozzák az embert. — Senki sem felelt, 
hát hozzátette: — Az is baj, ha jókedve van az embernek. Tu
dom én... az öregebb mindig irigykedik a fiatalabbra.

— Áhá! — Beleznay Anikó a magasba rántotta vékony
ka szemöldökét, homloka csupa ránc volt. — Szerelmes vagy 
Gyusziba.

— Kikérem magamnak!
— Nem szégyen — mondta hegyesen Anikó s kes- 

kenyre beszippantott szájával, koravén arcával gonosz kis 
manóra emlékeztetett. — Angéla is szerelmes Gusztiba.

Angéla megdermedt ott az ablakpárkányon s csak da-
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dogni tudott. — Honnan veszed ... Nahát, ilyet még éle
tembe ...

— Az ilyesmi meglátszik — mondta a kislány és fel 
sem nézett az ócska kalendáriumból —, ha te nem is futsz 
Guszti után, mint Kata.

A kövér kislány felült, tenyerével a szalmát csapkodta 
s nagy felháborodásában megint csak azt mondta:

— Kikérem magamnak! Légy szíves hallgass.
— Akkor beszélek, amikor jólesik — nyafogta Anikó. 

— Nem tudom, miért izgulsz? Benedek Daniról egy szót se 
szóltam.

Laczó Vera kalimpáló lábával a falat rugdosta, rendkí
vül élvezetesnek találta a két lány párviadalát s önfeledten 
markolászta Angéla karját. Kata végigvetette magát az 
ágyon, sírt és ugyanakkor izgatottan nevetgélt. Anikó közö
nyösen tovább olvasott, halkan szipákolt és a maga részéről 
befejezettnek nyilvánította a beszélgetést. Akkor végre Vera 
is észrevette a mozdulatlan Angéla mélységes levertségét.

— Mi bajod? — suttogta aggodalmasan.
— Semmi.
— Hogy megmondta?
— Mit?
— Hát... azt a dolgot Gusztival... — Angéla fájdal

mas pillantása megzavarta, mentegetőzött. — Ne haragudj, 
én is azt hittem ...

Angéla nem felelt. A koradélután tarka színeit nézte, 
a sötétkék égbolt alatt a fenyőfákat, melyek oly szoros kört 
képeztek, mintha valamely veszedelem ellen védelmeznék 
egymást. A sárgás, kavicsos talajt felverte a gyom, s a kövek 
között kibújt egy-egy törpe, csenevész, rózsaszín meg lila, 
névtelen virág. Az imént elhangzott mondat váratlan volt 
és szíven találta Angélát. Bizonyos dolgokról hallgat az em
ber, tisztázatlan és zűrzavaros érzelmeket nem érint — hát 
ők nem érzik ezt? Egy időben említeni, valósággal azonosí
tani Gruber Kata gyerekes fellobbanását az ő ... minek ne
vezze, hát minek is nevezze most már ... az ő szerelmével!

Az ember egyszer kimondja s megkönnyebbül. Angéla
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tudta, hogy ez a szó így igen hétköznapi, az évezredes hasz
nálat kissé elkoptatta; az ő esetében mindenesetre új és soha 
nem hallott kifejezést kellene alkalmaznia, mert soha ember 
nem érezte azt, amit ő e percben s az elkövetkezőkben is, 
míg csak él. Mert Angéla ezt is tudta, s ezért érintette fáj
dalmasan az összehasonlítás. Amit Kata érez Guszti, Geren
dás Gyuszi, Benedek Dani és a soron következő negyedik 
iránt, az játék, gyerekes hivalkodás, hogy lám, ő tetszik a 
fiúknak! Míg ő, Angéla, a szíve mélyébe zártan őriz egy kes
keny, finom fiúarcot és ezt a helyet soha nem foglalhatja el 
más, bármit hoz az idő. E gondolatkörhöz most már szerve
sen kapcsolódott a Fürst Sándor utcai lakás, gondtalanul ne
vető arca a „gusztusos” Ferkó Sándornénak, aki elfeledte 
apát, fényképét száműzte a szobából, s életét megosztotta 
egy idegennel. Anya talán örülne, ha a lányát, e másik em
lékeztetőt is szépszerével kivethetné az életéből — így el
mélkedett Angéla és úgy érezte, hogy szívének forró érzel
meit senki nem viszonozza, egészen egyedül van a világon.

Töprengésében megzavarták a fal mentén surranó csu
pasz lábak s máris ott állt Béres Teri tarkavirágos szok- 
nyácskában, édes arcával s kapaszkodott fel az ablakpár
kányra. Kíváncsian szétnézett a szobában s észlelve a nagy 
és jelentőségteljes csöndet, suttogva kezdte:

— Jaj, mióta keresünk! Egyre vártunk a kerítésnél, az
után bejártuk a kertet, a Zalához is lementünk. Nicsak, tü
kör is van, jól berendezkedtetek! — Tenyerét a szája elé 
tapasztotta, úgy nevetett. — Nagyot nézne az Antal báró!

— Hát az ki? Gyere be.
Mind a négy lány az ablaknál volt s kezénél fogva se

gítette Terit a szobába.
— A fiatal báró. Valamikor ő lakta ezeket a szobákat. 

Innen az ablakból lődözte a madarakat. Egyszer apám, isko
lás volt még akkor, almát szedett a fáról, ott túl a fenyőkön 
volt a nagy gyümölcsösük, azt is eladta a Franciska báróné. 
Antal báró vette a puskát és belelőtt édesapám lábába. Nagy
anyám feljött lármázni, ő meg azt mondta, sasnak nézte apá
mat és még a doktor árát sem adták meg.
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Futkosott a szobában, lobogott a kurta szoknya. Min
dent apróra szemügyre vett és megtette észrevételét.

— Itt álltak a nagy borszékek. Mikor a háborúnak vége 
volt, azután jöttek fel a népek körülnézegetni, engem édes
anyám beültetett egy olyan nagy borszékbe, éppen a sar
kába, mert kicsi voltam, úgy ötéves.

A két Gerendás-gyerek akkor már ott lovagolt az ablak- 
párkányon, egyik lábuk a kertben, másik a lányok szobá
jában. Gyuszi megkérdezte:

— Ötéves voltál, mikor meghalt a mamád?
— Ki mondta? — álmélkodott Teri.
— Te, most.
— Azt mesélem éppen, hogy ötéves voltam, mikor itt 

fent jártunk édesanyámmal. Miért halt volna meg?
— Hát hol van?
— Veszprémben, könyvelőségi tanfolyamon.
Valenta Guszti is a kertben volt, kissé hátrább állt, 

zsebredugott kézzel. Ö is beleszólt a beszélgetésbe.
— Könyvelői tanfolyamon — igazította helyre a lányt.
— Azon — bólintott Teri —, könyvelőségi tanfolyamon.
Guszti egy lépéssel közeledett, a két Gerendás-gyerek

közé könyökölt a párkányra.
— Tudod te, mi az a könyvelőség? Ha több könyvelő 

dolgozik egy szobában. A mamád könyvelést tanul, de tyúk
eszed van, hogy nem érted.

Teri a fiúra bámészkodott, vállat vont, nevetett.
— Hagyj neki békét! — csattant fel Gyuszi éles hangja. 

— Olyan jól beszélgettünk, akkor idejössz ...
Guszti nagylassan elindult, egy szót sem felelt. Rövid 

ideig csönd volt, azután Teri újra belekezdett a történetbe.
— Juj de hideg volt az a bőr, a fogam is kocogott tőle! 

Meg féltem is, mert a falon mindenféle puskák voltak, meg 
kardok, meg pisztolyok. — Mutatta, hol voltak a fegyverek 
s hol volt az emlékezetes bőrkarosszék, azután nagy virgon
cán egyet perdült a tengelye körül. — Nagyanyám vár tite
ket, mink meg elbeszéljük az időt. Tud ő is énekeket, azt 
mondja.
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Így azután Teri elvezette a pesti úttörőket Béres Ferenc 
tanácselnök szép kis tornácos házába. Béres nagymama, 
olyan hatvan év körüli, fürgemozgású asszony, az udvar vé
gében eleséget szórt a baromfinak. Egymagában is jókora 
lármát csapott; hívogatta, meg hessegette az állatokat iszo
nyú pergő nyelvvel s úgy tett, mintha észre se venné a be
vonuló csapatot. Teri ott termett mellette, a tyúkok éktelen 
kárálással és szárnycsapkodással hátráltak.

— Itt vannak! — jelentette Teri.
Az asszony könyökhajlatában kis bádogedény volt, ab

ból markolta ki a felszeletelt saláta közé kevert darált kuko
ricát, a kiscsirkéknek szórta, és ismét belekezdett mondóká
jába:

— Pipikéje, ne, ne . . . pipi, pipi . .. Mit riogatod őket? 
Pipikéje ne ...

Kényesen billegő léptekkel közeledett a tarka és izga
tott baromfisereg. Teri kikapta nagyanyja kezéből a tálat, 
egész tartalmát a földre szórta és türelmetlenül rántott egyet 
a kényelmeskedő asszony szoknyáján.

— Jöjjön már, nem hallja, hogy itt vannak?
— Hallom, nem vagyok én Kántor Imréné! — Nagylas- 

san, kötényét simogatva elindult s lapos pillantást vetett 
fickándozó unokájára. — Gondolom, Benedekéknél is benn 
jártatok?

— Hová gondol? Egyenest idejöttünk.
idősebb Béres Ferencné erre szaporázni kezdte a lépteit 

s mire odaért a tétlenül nézelődő csoporthoz, borongós arca 
kiderült, s a hangja szíves volt. Terelte a társaságot az ut
cára kihajló, lombos diófa alá.

— Maguk is jobb szeretik a levegőn, ugye, tanárnő asz- 
szony? — kérdezte Sármási Judittól. — Fülledt ilyenkor a 
szobában.

— Nagyon jó lesz — felelte a tanárnő, de nem sietett a 
leüléssel. A fa alatt magas fű volt, s ő az új, világos vászon
szoknyáját viselte. Angéla ott állt és a fülébe sugdosott.

— Ne üljön le, Jutka néni, megfogja a szoknyát. Hozok 
széket.
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De kedves ez a kislány az örökös gondoskodásával! A ta
nárnő jó meleget érzett a szíve körül s furcsa módon valami 
biztonságot. Aggódásában, újkeletű félelemérzésében társa 
van. Angéla, a tisztaszemű és angyalarcú, oly meghatóan ko
moly és bánatos Angéla bizonyára önként megosztja vele a 
felelősség terhét.

Angéla szaladt a házba Terivel s míg a székekkel jöttek- 
mentek, a kislány folyvást beszélt.

— Az fáj nagyanyámnak, hogy először Kántor néniék
nél jártunk. Most meg azért fújt nagyokat, hogy talán útba
ejtettük Benedekéket és emiatt késtünk. Mert, azt mondja, 
mi vagyunk az első emberek Nyéken, úgy illik, hogy először 
hozzánk látogassanak a pesti úttörők.

Mikor valamennyien elhelyezkedtek a diófa alatt, ki a 
földön, ki meg széken, Teri azt suttogta Angéla fülébe:

— Most mind azt figyeli, a szomszédok látják-e, kik 
vannak nálunk. Azért választotta a diófát, hogy jól szem 
előtt legyünk.

Hegyes nyelve volt Terinek és; éles szeme, amellett 
örökké vidám volt, gondtalan és természetes, mint a levegő
ben cikázó fecskék. Kántor Imrééknél megtanulta a módját, 
hogyan vessen véget az öregasszony szűnni nem akaró kér- 
dezősködésének — hiszen ezek a pestiek mitsem tudnak a 
faluról és nem értenek a falusiak nyelvén! Ravaszkodva 
mondta:

— Kántor néninél senki nem tudja jobban a régi éne
keket.

— Ugyan már, hiszen süket!
— Mégis. '
— Aztán mit tud?
— Az Erzsébet asszonyt is .. .
Teri azonnal rákezdte s iszonyú magas hangja ismét vá

ratlanul ért mindenkit. A szemközti házak kapujában meg
jelent egy-egy asszonyalak, a kerítések fölött meg ki-kibuk- 
kantak kíváncsi fejek. A járókelők lassítottak Béresék előtt, 
ott álldogáltak, nézelődtek. A közönség buzdító hatással volt 
a gyerekekre, a szereplés izgalmát érezték s mindegyik igye-
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kezett nz érdeklődés középpontjába kerülni. Hamarosan kör 
képződött, Gruber Kata lármásan követelte, hogy ő legyen 
Erzsébet asszony. A tanárok is részt vettek a játékban, éne
keltek, forogtak. Gerendás Gyuszi, a kérő, nekivadultan 
csapkodta a lányok hátát s mindaddig tartott a mulatság, 
míg Béres Ferencné végét nem vetette. Lekicsinylő hangon 
mondta:

— Hát ennél jobbat is tudunk mink, nyékiek.
Kata még szédülten pörgött, forgott, Angéla megfogta a 

kezét és leültette maga mellé a fűbe. Nagy Sándor elővette 
a hangjegyfüzetét, Guszti máris ott buzgólkodott mellette.

— Lejegyzem én, tanár elvtárs, ne fáradjon vele.
A fiatal tanár fürkészőn nézett a fiúra. Kényelmetlen 

érzés, hogy az mindig ott van a nyomában, igyekszik magát 
hasznossá tenni, túlontúl udvarias és figyelmes, míg társaid 
val szemben éppenséggel nem ilyen. A tanárt zavarta az 
alázatnak és fölénynek ez a kettőssége s mind gyakrabban 
volt az az érzése, hogy a fiú váltakozó modora valamit lep
lez s egyik is, másik is védekezés, valamely félelemérzetből 
fakad — de kitől vagy mitől fél Valenta Guszti, ez a ra
gyogó, eszes, kiváló fiú? A tanárban vegyes érzelmeket éb
resztett Guszti, hol rokonszenve, hol ellenszenve kerekedett 
felül. Gondolatait egyre gyakrabban foglalkoztatta a fiú, s 
az, hogy sem vele, sem önmagával nem tud tisztába jönni, 
hogy élvezi a fiúval való beszélgetéseket, s mégis olykor 
terhesnek érzi a társaságát. Fanyar mosollyal mondta:

— Elveszed a kenyeremet. — Aztán erőt vett ellen
érzésén s barátságosabban folytatta: — Tudod mit? Jegyezd 
le te is, azután összehasonlítjuk a két munkát.

Kivette hangjegyfüzetéből a két középső oldalt. Béres 
Ferencné akkor már énekelt:

„Túrót vettem, elejtettem,
Azt se tudom, hova tettem.
Szél fújja pántlikámat,
Harmat éri a szoknyámat.- Kukurikú!”
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Az utcán álldogálók is átszóltak a kerítésen, jobbára 
idős emberek, öregasszonyok. Gruber Kata ismét a kör kö
zepére penderült, s az utasítás szerint, mikor elhangzott a 
harsány kukuríkú!”, elkapta Benedek Dani kezét, vaskos 
lábával körbeforgott s végül Danival együtt a földre hup
pant. A hosszúhajú gyerek jókorát csípett a kislány karjába, 
Kata visongott és alaposan gyomronvágta a fiút. A nézőkö
zönség nevetett, még biztatták is Katát s ő igen kedves volt 
lángoló, gödröcskés arcával. Sármási Judit már-már közbe
lépett, azután mégsem tette. Kissé tanácstalannak látszott. 
Hiszen csak játszik... Nem tud mihez kezdeni nagy jóked
vével, fiatalságával... Az örökös figyelmeztetéssel talán az 
ellenkező hatást éri el a féktelen kislánynál. Sármási Judit 
tehát nevetett, tapsolt és vezényelt annyi nyugtalanságot 
leplező erélyes hangján:

— Egy-kettő, Kata, kezdjük élőiről!
Bényei Rudi magán érezte Káldi Péter csodáló és un

szoló pillantását, no meg a kerítés előtt gyülekező falusiak
nak is be akarta mutatni a tudományát — hát olyan teker- 
vényes lábficamokat, torz fintorokat még nem látott a világ, 
mint amilyeneket Bényei Rudi produkált túláradó jókedvé
ben. Nagy és megérdemelt sikere volt, fergetegként áradt a 
nevetés és Béres Teri édesen csengő hangja: — Nohát, 
mennyit kell nevetni neki! — S ezek után a hideg zuhany.

Rudi került a kör közepére, s mikor a kézenfogva nyar
galó gyerekek „kukurikúja” elhangzott, ő valószínűtlenül ki
felé fordult lábfejével Valenta Guszti elé csámpázott, s meg
ragadta a kezét, hogy magával húzza. Guszti felnézett a 
füzetlapról s a pillantása, hűvös hangja egyszeriben lehűtötte 
Rudit.

— Engem hagyj ki a hülyéskedésből — mondta Guszti. 
— Nem szeretem, ha röhögnek rajtam.

Rudi jóindulatú, rendes gyerek volt, mindenki szerette. 
Ahogy állt Guszti előtt, megnyúlt arccal, melyről lekopott 
az öröm s nevetséges ficamba merevedett lábával, szívet 
szorongató látvány volt. Nagy Sándor letette a hangjegy
füzetet, halkan köhintett és megfogta Rudi kinyújtott kezét.
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— Nem vagyok valami ügyes táncos — mondta —, de 
te majd megmondod, mit kell tennem.

A gyerek hálásan követte tanárát. A kör szétnyílt előt
tük, majd ismét összezárult. Rudi alkalmazkodott a szem
üvege mögött zavartan pislogó, ügyetlenül botorkáló fiatal 
férfi lépteihez s lanyhán szólt az ének. Beleznay Anikó le
telepedett az egyik székre, kijelentette, hogy ő fáradt, utána 
Laczó Vera is kivált a körből s így lassan abbamaradt a já
ték. A nézőközönség eloszlott és az úttörők szedelőzködtek. 
Anikó szomjúságról panaszkodott, Béresné kínálta, hogy 
merítsen magának a kút friss, hideg vizéből. Anikó persze 
szabadkozott — ő közelébe sem megy a kútnak, anyukája 
külön a lelkére kötötte —, így hát Rudi felajánlotta, hogy 
vizet húz Anikónak. Az őt hűségesen követő Káldi Pétert 
elküldte magától, mintha e rövid néhány percet magányo
san akarná tölteni s mintha az iménti jelenet miatt neki 
volna restelkednivalója.

A csapat menetkészen állt, vontatott beszélgetésben — 
mindenki saját érzéseivel és gondolataival foglalatoskodott. 
Nagy Sándor maga mellé vette a Gerendás-fiúkat, hogy ez
zel is elejét vegye Guszti esetleges közeledésének — e pil
lanatban valósággal gyűlölte a „szép fiút”. Sármási Judit 
mélyet sóhajtott s megint csak megállapította, hogy nyolc 
különböző jellem, vérmérséklet, értelmi képesség, nyolc kü
lönböző otthonból hozott nevelési szellem, családi körülmé
nyek egy nevezőre hozatala igen súlyos feladat és rendkí
vüli felelősséggel jár.

S ott állt Angéla is, sebzett szívével. Egyik karjába 
Laczó Vera akaszkodott, másikat Teri rángatta fickándozva, 
sugdosódva.

— Utálom ezt a ti Gusztitokat — jelentette ki. — Te is?
— Én nem — mondta megfontoltan Angéla.
A kislány álmélkodott. Hiszen olyan pökhendi, akár

csak az Antal báró! Az egész Guszti nem ér annyit, mint 
Rudi csámpás lába!

— Nem olyan ő, ahogy mutatja — mondta Angéla. 1— 
Ti nem ismeritek.
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— Te tán ismered?
— Én igen.
Bizonyára úgy látta most maga előtt a fiút, ahogy a pe

helykönnyű, fura kis öregasszonyt öleli magához, szinte a le
vegőbe emeli és sír. Akkor hatalmas csörömpölés hallat
szott, keréknyikorgás, vízcsobbanás s utána mély csönd.

Rudi a kút fölé hajolt s nézett az elmerülő vizesvödör 
s a lánc után, majd bamba pillantással az üres kerékre. Bé- 
resné a szoknyáját összefogva szaladt a kúthoz, a nyomában 
Teri. Az öregasszony végnélküli lamentációba kezdett, a kar
ját lengette ég felé, szidta Rudit, mint a bokrot, majd Terit, 
aki a kötényét rángatta s végül is sikerült túlkiabálnia nagy
anyját.

— Édesapám majd felhozza! Ügy tesz, mintha először 
történne, pedig tudja jól, hogy ő nem tehet róla!

— Elhallgass te!
Koncz Béla nagynehezen lecsillapította a haragvó öreg

asszonyt, ígérte, hogy beszél a tanácselnökkel s az esetleges 
kárt megtérítik — végre indulhattak.

Munkájuk aznapra befejeződött. Tekintettel az első nap 
és az ismeretlen környezet nehézségeire, igen sokat halad
tak előre, mégis kissé nyomott hangulatban vonultak a domb
tetőre, ismét az előző napi árnyas, borongós hegyszakadék
ban. Valenta Guszti vékony ágat tört egy bokorról, lustán 
csapkodott vele jobbra-balra s könnyed léptekkel, fütyörész- 
ve ment elöl. Mögötte a Gerendás-gyerekek zsebredugott kéz
zel, magas gyerekhangon magyarázták Benedek Daninak a 
röplabdajáték szabályait s biztosították, hogy a gyakorlatban 
majd minden tisztázódik — amint hazaérnek, kifeszítik a 
hálót. Káldi Péter nyilván szórakoztatni akarta Bényei Ru-* 
dit, mert különféle lábmutatványokkal kísérletezett, majd 
Budapestről és az iskoláról kérdezgette a szótlan fiút. Belez- 
nay Anikó megbékült Gruber Katával, karonfogva andalog- 
tak a mélán meghajló, bólogató fák sátra alatt. Vera éppen 
azt magyarázta Terinek és Angélának, hogy ő „kiköpött 
Laczó-nagymama”, az is olyan vékonycsontú, de jól bírja 
a munkát és nem is csúnya asszony, igazán nem csúnya —
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mikor Angéla elengedte a két kislány karját és előrement. 
Tudta ő jól, hogy Anikó és Kata most összesúg a háta mö
gött, — Angéla szerelmes Gusztiba! — mondják és gúnyo- 
rosan nevetnek hozzá, de ez nem fontos... Kissé merev és 
peckes tartásban, megfontoltan lépkedett és a magányosan 
fütyörésző fiúhoz csatlakozott.

A keskeny zöld szempár nem fordult feléje, Angéla 
mégis látta különös csillogását. Guszti lóbálta kezében a vesz- 
szőt, nem igazodott Angéla lépteihez, a kislány alkalmaz
kodott hozzá s megint úgy érezte, hogy a fiú karcsúságához, 
könnyedségéhez mérten ő túlontúl nagyra nőtt, mozdulatai 
darabosak, keze-lába hosszabb a kelleténél, de mindez nem 
számít, igazán nem fontos ...

Egész úton egyetlen szót sem beszéltek. A gyerekek át
ugráltak az omladozó kőkerítésen s szerteszéledtek a kert
ben. Guszti kinyitotta a kaput, előreengedte Angélát, és men
tek tovább egészen a házig, ott elváltak.

Koncz Béla jött kifelé a röplabdafelszereléssel, a han
gulat ismét magasba ívelt, a kert megtelt zajongással és a 
közeledő alkonyat édes illatával.

16.

Az első két nap végtelen hosszúságúnak tűnt, azután 
szárnya nőtt az időnek s a kastélybeliek elképedten bámul
tak a negyedik, majd az ötödik, hatodik elröppent nap után.

Az úttörők végleg berendezkedtek a kastélyban, ismer
ték annak minden zegét-zugát pincétől a padlásig. Jártak az 
ép és a csonka toronyban, felfedező utat tettek az épület 
romos részében, az alagsori óriáskonyhában és a mosóház
ban, azután a természet rendje szerint megszokottá lett, ami 
először rer dkívülinek hatott és életük üteme is minden kü
lönösebb beosztás nélkül, önmagától szabályozódott. Kora
reggeleken a két, soron következő gyerek elhozta a termelő- 
szövetkezetből a tejet, a Népboltban kenyeret, vajat, szalá
mit kaptak, ebédet és vacsorát az iskolában — Káldi néni
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valóban kitett magáért, s ahogy az ajtófélfát támogatva 
vizsga szemmel nézte a gyerekek gömbölyödő arcát, Jancsi 
és Juliska mesebeli boszorkányára emlékeztetett volna, ha 
nincs olyan szép, olajbarna arca, tüzes szeme és emberséges 
jószándéka. A délelőtt egyszer eredményes, máskor meg 
eredménytelen munkában telt, a kora délután pihenéssel, 
majd ismét munka, fürdés a Zala-folyóban.

Ezenközben adódtak ellentétek, a dolgok egyhangú me
netét fűszerező izgalmak, mi sem természetesebb! Kezdet
ben kisebb torzsalkodások voltak, az összeszokás nehézségei
ből s kinek-kinek a jelleméből fakadók. Itt volt mindenek
előtt Beleznay Anikó, kis, csenevész palánta az egyre viru- 
lóbb, naptól barnult, erőtől duzzadó gyerekseregben. Anikó 
elégedetlen volt; éhség, szomjúság és fáradtság gyötörte, va
lamint népszerűtlenségének kínzó tudata. Éjszaka a folyto
nosan mocorgó Kata lelökte az ágyról, ő ott találta magát 
a puszta padlón! Nosza, ment a levél Budapestre Beleznay 
Pál feleségének, a MÁVAG könyvelőnőjének, az őt ért sé
relem színes leírásával. Anikónak ez járt, meg az járt; gyen
ge volt a lába, a gyomra s a szeme, érzékeny a lelke, ezzel 
szemben, meggyőződése szerint, társai érzéketlen és lélek- 
nélküli lények, s az ő kíméletlen megjegyzéseit fel sem ve
szik — ilyen volt Anikó. S hogy egyéb is lakozik a furcsa 
kis emberben, tüskék között rejtőző parányi bimbó, az csu
pán később derült ki.

Azután itt volt Kata, Anikó kebelbarátnője. Az össze- 
veszések napirenden voltak kettőjük között, valamint a ki
békülések. Kata felületes, vidám kislány volt, nem bántott 
senkit, csupán önmagának okozott kellemetlen perceket fék
telenségével. A második reggelen Bodnár és a kisebbik Ge
rendás-fiú ment tejért, harmadik napon került sor Geren
dás Gyuszira és Katára. A kislány előre örült a kirándulás
nak, hiszen Angéla és Laci legendákat mesélt a termelőszö
vetkezet sok látnivalójáról, az erdőn át vezető szép útról és 
a rengeteg gyümölcsről. Erre mi történt? ö útrakészen vára
kozott s kiderült, hogy Gyuszi régesrég elindult Benedek Da
nival. Kata sírt, Anikó meg azt mondta:
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— Minek hívtad fogócskázni? A fiúk utálják, ha futnak 
utánuk.

— Nem én hívtam!
— Hallottam — szögezte le kurtán Anikó, s mint egyéb

kor is, ha nem tartott igényt válaszra, elmélyülten lapozga
tott Kincses Kalendáriumában.

Az ügy ezzel nem nyert befejezést. Gyuszi megérkezett 
Danival, a tejjel és három óriási körtével. Egyik körtét az 
öccsének adta, a másik kettőt megtartotta magának, mert, 
mint mondta, semmi értelme feldarabolni részecskéire. Kata 
nem tudott belenyugodni a vereségbe, önérzetét sértette a 
fiú gyors pálfordulása és közönye s csakazértis meg akarta 
mutatni Anikónak!

— Add nekem az egyiket — kérte és kerek arcán va
lamennyi gödröcske mosolygott és unszolt.

— Eszem ágában sincs — felelte a fiú és gyorsan bele
harapott mind a két körtébe.

Kata ettől egészen megvadult. Kikapta az egyik körtét 
Gyuszi kezéből és hozzávágta. A fehér ingről és a piros 
nyakkendőről csordogált a sűrű lé s a mállott körtedarabok. 
Gyuszi ordított, Kata visítva menekült, rohanvást közeled
tek a tanárok s a történet vége az volt, hogy Gyuszi tönkre
tett ingét és nyakkendőjét Katának kellett kimosni.

A kislány azonban nem volt haragtartó. Hamarosan ösz- 
szebékült Gyuszival, az önérzetén ütött sebet is hamarosan 
meggyógyította Benedek Dani hódolatteljes barátsága, ámbár 
ez szintén nem volt hosszúéletű.

Ellentétek voltak a két barát, Valenta Guszti és Bényei 
Rudi között is és ezek az ellentétek egyre mélyültek. Guszti, 
a rendfelelős mind túlzottabb jelentőséget tulajdonított meg
bízatásának. Teljesen kivonta magát a közös munka alól, 
csupán parancsokat osztogatott és vasszigorral követelte 
azoknak pontos végrehajtását. Míg a többiek a szobát seper
ték vagy elkészítették éjszakára az ágyakat, Guszti a nyo
mukban volt és rendelkezett. Mindenben magának követelte 
az elsőbbséget. Egyik reggel Gerendás Laci zuhanyozott a 
fürdőszobában, Guszti meg az ajtón dörömbölve siettette. A
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gyerek csuromvizesen jött kifelé, hogy átadja a helyét, de 
Guszti visszazavarta.

— Törüld fel a követ — parancsolta.
Laci készségesen engedelmeskedett, azután Guszti ma- 

gárazárta a fürdőszobaajtót. Vagy félóra múltán kopogta
tott Bényei Rudi.

— Siess, Guszti, elkésünk — szólt be.
Választ nem kapott, zuhogott a víz s hallatszott Guszti 

fütyörészése, lábdobogás, fújtatás s újabb füttyhangok. Végre 
nagysokára nyílt az ajtó s Guszti törülközőjét lóbálva, szó 
nélkül elvonult a türelmesen várakozó Rudi mellett. A fiú 
utánaszólt:

— Guszti, légy szíves törüld fel a vizet.
De Guszti csak ránézett és továbbment.
Rudi állt a fürdőszobaajtóban s kissé együgyűen bámult 

a barátja után. Végül vette a rongyot és szó nélkül feltö
rülte a hatalmas víztócsát. De valami nagy lehangoltságot 
érzett s egyszeriben fellázadt. Ö mindössze egy esztendővel 
volt fiatalabb Gusztinál, egyforma magasak voltak és Rudi, 
bohóckodása ellenére, igen jófejű, képzett gyerek volt, tehát 
semmiképpen sem tartotta indokoltnak Guszti fensőbbséges 
magatartását, ö még a tanfolyamon, első percben Gusztihoz 
csatlakozott, a maga egyenes és nyíltszívű módján felaján
lotta a barátságát, de mindinkább úgy érezte, hogy Guszti 
nem méltó erre a barátságra.

A Gerendás-fiúk egyelőre még jó lélekkel tűrték a ná
luk idősebb fiú zsarnokságát. Csodálták Gusztit zenei tudá
sáért, fölényes modoráért, érdekesnek tartották Guszti zár
kózottságát, a valamelyest titokzatos légkört, amelybe ma
gánéletét burkolja. S időnként még voltak jó pillanatai Va- 
lenta Gusztinak, belefelejtkezett a játékba, sportba, közös 
munkájuk gyönyörűségébe, felszabadult volt és önfeledten 
vidám. Ilyenkor Rudi is megenyhült irányában és mindent 
feledve barangolt barátjával az elvadult kert ősrégi fái alatt. 
Azután Guszti, érthetetlen módon és ok nélkül, megint el
távolodott tőle, megfoghatatlan volt és hozzáférhetetlen, 
mintha félt volna bárkit is túlközel engedni magához. De ott
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volt Káldi Péter, a kis tömzsi, barnaképű és lelkesszemű 
Péter vigasztaló barátsága. Péter tele volt érdeklődéssel; 
örökké Budapest foglalkoztatta a gondolatait és minduntalan 
visszatért a nagy kérdésre: miféle iskola az a gépipari tech
nikum s mi a módja, hogy oda bejusson az ember. Pompás 
hely lehet, ha Bényei Rudi azt választotta a rengeteg iskola 
közül s még pompásabb volna, ha ők ketten ott összetalál
koznának. Amellett mennyit tudott ez a kis Káldi Péter a 
faluról, emberekről és állatokról, a termelőszövetkezetről és 
az ott folyó munkáról, a földről és növényekről — a tudo
mánya kifogyhatatlannak bizonyult és csak úgy félvállról 
vette az egészet! Eleinte csak egy-egy szót mondott, felté
telezve, hogy Rudi nála is alaposabb ismerője minden létező 
tudománynak, s mikor kiderült az ellenkezője, lelkes magya
rázatokba kezdett. Szaggatott, ide-oda csapongó előadási 
módját Rudi megrendszabályozta, időnként félbeszakítva a 
kisfiút s kényszerítve őt, hogy a tárgynál időzzön, míg min
den elrendeződik Rudi fejében. A negyedik napon Laczó 
Vera és Valenta Guszti helyett ők ketten mentek a szövet
kezetbe a hat liter tejért. A korahajnali órákban indultak s 
magasan járt a nap, mire nagy loholva megjöttek a reggeli
vel. Mint kiderült, Péter megmutatta Rudinak az istállókat, 
a baromfitelepet, a sertésólakat, pontosan beszámolt neki 
az évi szaporulatról, az állatok koráról, minőségéről, fajtá
járól, etetési és kezelési szabályairól és rendjéről. Másnapra 
ígérte a gazdasági épületek és gépek megtekintését. Káldi 
néni férje — ők csak így mondták maguk között — a ter
melőszövetkezet pénztárosa volt és Péter a nyári szünetben 
maga is tevékenyen részt vett a földmunkában. így azután 
rendszerré vált, hogy Rudi és Péter hozzák fel a reggeli te
jet — nagy megkönnyebbülésére Beleznay Anikónak és Ka
tának, mert „neki úgy is elment a kedve az egésztől!”.

A munka meg, hol döcögősen, hol rohamléptekkel ha
ladt előre. Nagy Sándor hangjegyfüzetében igen tekintélyes 
számmal voltak már feljegyezve a Zala és Vas megyei nép
dalok, Koncz Béla rajzai is szaporodtak és Sármási Judit 
jegyzetei. Az idő változatlanul napsugaras volt, az olykor
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fenyegetőn gyülekező felhők eloszlottak. A Zala-folyó vize 
langyos volt és lassan csordogált a bokrok mentében, mint
ha észre sem venné, hogy a tarka szoknyácskák, foltozott 
nadrágok mellett fehér blúzok és piros nyakkendők viríta
nak a füvön. A közönyös folyóval ellentétben a falu közvé
leménye egyre többet foglalkozott a pesti úttörőkkel. Az 
emberek minden apróságot megfigyeltek s továbbadták egy
másnak: kinél jártak az úttörők, „szereztek-e” valamit vagy 
hiábavaló volt az útjuk — rendkívüli gyorsasággal felismer
ték a gyermekek munkájának célját és értelmét. Jólesett, 
különösen az öregeknek, hogy régi dalaikat kiássák a múlt
ból s viszik magukkal az ő megelevenedett ifjúságukat a fő
városba. A pesti úttörőket már nevükön szólították s a „ta
nárnő asszony” néhány nap alatt sokkal népszerűbb jelen
ség volt Zalanyéken, mint példának okáért Detre Mihály 
tanító. Sármási Juditot lépten-nyomon megállították az ut
cán, kikérdezték, hogy Káldiné mit főzött ebédre, másnapra 
milyen kirándulást terveznek s ez is, meg amaz is szolgált 
jótanáccsal. Látogassanak ki a tanyára, van ott egy öreg 
kondás, Gyúró Miska, ma is a környék legjobb táncosa. Hát 
az öreg Jósnál voltak már? Tud az annyi nótát, hogy több se 
kell... Ifjabb Sármási István fényképeit is megtekintették 
a zalanyéki asszonyok s kérdezgették a tanárnőtől, hozott-e 
otthonról hírt a posta? Tudták azt is, hogy a szép, magas 
kislány — a szokatlan Angéla névre hallgat — naponta 
meglátogatja Kánya Lidit, mesélget neki, eljátszik vele s Lidi 
már nem fogja meg Angéla lábát, ami szinte a csodával ha
táros.

Sármási Judit azt is látta, hogy reggelenként a zala
nyéki asszonyok sort állnak a Népbolt előtt egy-egy kétkilós 
kenyérért s hogy a kenyér jóval hamarább elfogy, mint a 
sor. Ilyenkor végighallgatta az üres kézzel távozók pana
szait. Otthon három, meg négy gyerek várja a kenyeret s 
nincs! Szó szót követett, a gyermekekről a férjre terelődött 
a beszéd, a férjről a szülőkre — így gazdagodott Sármási 
Judit ismeretekben.

De ezek csak amolyan utcai, futó beszélgetések voltak,
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a barátság akkor kezdett elmélyülni, mikor az úttöi'ők elő
ször látták vendégül a falut a kastély kertjében rendezett 
kultúrműsorukra. Gyéren szállingóztak az emberek, jobbára 
csak a közelebbi ismerősök — Káldiék, Béresék, Benedekék 
—, egynéhányan nem kerültek belül az omladozó kőkeríté
sen, mintha csupán útközben torpannának meg, néhány röpke 
percre. Így Detre Mihály tanító is, kissé kikefélkőzve, meg
borotválkozva ott ácsorgott a nézelődők között s Koncz Béla 
szinte erőszakkal vonszolta a szomorúfűz alatt üldögélő, 
élénken beszélgető társasághoz.

Megint csak az öregek kezdték a kérdezősködést, min
den érdekelte őket: hány évesek a gyerekek? valamennyien 
pestiek, vagy van közöttük vidéki is?

— Én csepeli vagyok — jelentette ki Angéla.
— Édesapád mivel foglalkozik? — kérdezte Béres nagy

mama.
— Mostohaapám van, a Csepeli Papírgyárban dolgozik. 

Segédmunkás — tette hozzá és nem nézett senkire.
Gruber Kata oldalbabökte Anikót, Valenta Guszti jól 

megnézte Angélát és füttyentett egyet. Béres néni akkor 
már a Gerendás-fiúkat faggatta s ők vidoran mondták:

— Gerendás Gyula sörgyári kocsis és lóápoló!
— Hát te, Rudi, kinek a fia vagy? — kérdezte Káldi 

néni a fia barátjától.
Rudinak egész homloka ráncba futott, öblös hangon 

jelentette:
— Apámat leütötte a hajókötél, anyám mosónő volt.
— Ne bolondozz! — szólt rá szigorúan Sármási Judit. 

A fiú készségesen engedelmeskedett.
— Édesapám műszerész, írógépszerelő. Azelőtt önálló 

volt, most szövetkezetben dolgozik.
Az emberek bólogattak, kis ideig csend volt, azután 

Valenta Gusztihoz fordult az öreg Béresné:
— És az úrfié?
Guszti arcát elöntötte a vér, kiáltva mondta:
— Nem vagyok úrfi! Ha ők ... ha Béres néni őket te

gezi, akkor én miért.. .
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— Hiszen nem akartam megbántani az... magát — 
hüledezett az öregasszony.

A fiú szinte sírt. Nagy Sándor megsajnálta s bár napok 
óta alig szólt hozzá, most maga mellé hívta és mintha az 
egész dolognak semmi jelentőséget nem tulajdonítana, egé
szen másról kezdett beszélni. Arra gondolt az imént, mondta, 
hogy esténként, mikor így együtt ülnek a kertben, felváltva 
tartanának egy-egy rövid előadást zenészekről, festőkről. Az 
ötlet éppen csak felvetődött benne... esetleg Guszti is vál
lalná egy effajta kis előadás megtartását valamelyik klasz- 
szikus zeneszerzőről.

— Hogyne, tanár elvtárs, örömmel! — mondta Guszti 
és nagy izgalmat érzett.

Béres Teri átható kiabálása hallatszott:
— Édesapám!
Nem kímélve a kinyújtott lábakat, hatalmas bakugrá

sokkal rohant az épület felé. Koncz Béla és Nagy Sándor is 
az érkező elé sietett s a gyerekek kíváncsian nézték a Teri
vel kézenfogva közeledő idegent. Hát ő volna Béres Ferenc 
tanácselnök, Zalanyék község legelioglaltabb embere, aki
nek mindeddig színét sem látták. Gruber Kata minden kü
lönösebb indok nélkül, izgatott nevetésbe kezdett és kezét 
összecsapva mondta:

— Nahát, ez a Teri egy szóval se mondta, micsoda gyö
nyörű ember a papája!

Valóban, nyúlánk, szélesvállú, széparcú fiatal férfi volt 
a tanácselnök és olyan kedves, közvetlen modorú, hogy a 
gyerekek szájtátva nézték. Átölelte a két tanár vállát, úgy 
jöttek lefelé s már messziről kiáltotta:

— Előre! Egy pillanatra jöttem, adtok egy kis helyet, 
gyerekek?

Mindenki azt szerette volna, hogy a szép fiatal tanács
elnök mellé kerüljön s irigyelték Káldi nénit, meg a többi 
asszonyt, hogy tegezték s gyermekkora óta ismerték Béres 
Ferencet, valamint Jutka nénit, mert a fiatal férfi melléje 
heveredett a fűre. Mentegetőzött; mindeddig nem tudott ma
gának időt szakítani a látogatásra, de éppen mostanában túl
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van halmozva munkával, a termelőcsoportban és a Tanács
házán. Most is csak egy percre szaladt fel, holnap hajnal
ban utazik Zalaegerszegre, a hét végén jön haza. Ügy néze
getett derűs szemével egyikről a másikra, hogy mindenki 
azt érezhette, egyedül hozzá beszél. Azután végigheveredett 
a fűvön, felnézett a csillagos égre és nagyott fohászkodott:

— De jól esik... Ha nem küldenek, tanárnő asszony, 
maradok még öt percet.

Lehunyta a szemét s egy ideig mindenki elcsendesedve 
vizsgálgatta a világos égboltozatot. Ültek a szomorúfűz alatt, 
a Belényesi bárók parkjában, ahová azelőtt napszámos
munkára jártak be a zalanyékiek s valaki Franciska báró
nét említette. A többiek bólogattak s kezdték feleleveníteni 
régi emlékeiket. Vajon mi van Antal báróval és fiatal fe
leségével, a világ melyik tájékára vetődtek? Találtak-e me
gint jó bolondokat, akiket dolgoztatnak maguk helyett? Kál- 
diné elmesélte, hogy évente egyszer-kétszer, nem gyakrab
ban, mert Franciska báróné a fogához vert minden garast, 
nagyobb vendégség volt a kastélyban s olyankor őt hívták 
fel a konyhára kisegíteni a nagy sütés-főzéshez.

— De én már inkább csak maguknak főzök, tanárnő 
asszony — fejezte be Káldiné.

A tanácselnök kinyitotta a szemét s a könyökére támasz
kodva mondta:

— No, Káldi néni, néha magától is hallani okos szót.
Béres nagymama máris belekezdett a történetbe, mi

ként nézte Antal báró sasnak az ő fiát s a visszaemlékezés 
éktelen haragra gerjesztette. Megvitatták, mennyi volt a 
napszám az első világháború előtt, mennyi a húszas, har
mincas években, hogyan vakoskodták át a telet, mert nem 
volt pénz petróleumra, de még gyufára se. Valaki azt mondta:

— Most meg csak a moziban látunk sötétséget.
Ültek a parkban, a szomorúfűz alatt, egyik is, másik is

elbeszélt valamit s a történetek hatása alatt talán most elő
ször vált tudatossá bennük az életükben beállott nagy vál
tozás. Az asszonyok, akik előző napon még perbeszálltak az 
egész mindenséggel, mert a Népboltban elfogyott a kenyér
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s ők már úgyszólván az utolsó lisztjüket is felsütötték, most 
enyhültén bólogattak: baj, gond akad manapság is, anélkül 
nincs élet a földön. Hiába, olyan az emberi természet, hogy 
a rosszat felnagyítja, de ha így utánagondol, csak eljön a jó 
is, így van ez ...

Béres Ferenc halkan azt mondta Nagy Sándornak:
— Elhinné, tanár elvtárs, hogy ugyanezek az asszonyok 

nemrégiben még vasvillával akartak nekem jönni?
— Ugyan miért?
— Hát a tojást mind eldugdosták, hogy vigyék a zala

egerszegi piacra. Én meg házról-házra jártam és összeszed
tem a beadnivalót, mert hogy első a kötelesség. Volt itt lár
ma, kavarodás. Egymásnak kiabálták át a kerítésen, hogy 
jön a Béres Feri tojásért. Az ötödik házban már vasvillával 
fogadott egy öregasszony, a többi meg biztatta, hogy az kell 
az olyan bitangnak, mint én vagyok. Aztán mit gondol, ta
nár elvtárs, ki járt elől a kiabálásban?

Nagy Sándor várakozóan nézett a fiatal férfi sima hom
lokára, amelyen apró verejtékcseppek csillogtak.

— Az édesanyám — mondta Béres Ferenc. A tanár meg
lepett arcát látva elmosolyodott. — Roppant nagyhangú 
asszony. Idős már, sok minden nem megy a fejébe. Máskor 
meg segítségemre van, nem kell neki sokat magyarázni, mar 
megy szomszédolni, ide is beszól, meg oda is, agitál, anélkül, 
hogy ő maga tudna róla.

Élénken beszélgettek. Béres Ferenc a nehézségekről me
sélt, amelyekkel meg kell küzdeniük a Tanácsban, a párt- 
szervezetben, a termelőcsoportban s hogy milyen hatalmas 
eredménynek könyvelhető el az afféle beszéd, ami az imént 
itt elhangzott. Napról napra megmutatkozik valami halvány 
kis jele annak, hogy rendszeres felvilágosító munkájuk, s az, 
hogy néhány elvtársnak helyén van a szíve és az esze, nem 
vész kárba. Ezekért a kis eredményekért érdemes dolgozni 
— mert bizony eleinte volt úgy, hogy hiábavalónak látta a 
nagy erőfeszítést.

— De úgy van az, tanár elvtárs — mondta Béres Fe
renc —, hogy én is fejlődök, velük együtt. — Azután Koncz
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Bélához fordult: — Rendben van minden, tanár elvtárs? 
Nem látnak szükséget semmiben?

— A legnagyobb rendben.
— No, akkor nyugodtan utazom el a hajnalival — 

mondta a tanácselnök. — De jó itt maguknál, talán csak 
nem lesz baj, ha itt töltök még néhány percet?

— Nem hát! — mondta Koncz Béla nevetve. — Leg
alább azt nézze meg, hogyan hasznosítottuk az időnket. — 
A szótlan tanítóhoz fordult. — A kartársat illeti az elsőbb
ség. Énekeltessen nekünk valamit a tanítványaival.

Detre Mihály szabadkozott. Neki botfüle van, a társai 
meg nyári szabadságon vannak. Bizony, ő nem is igen tudja, 
miféle nótákat ismernek a gyerekek — így azután Koncz 
Béla vette kezébe az irányítást. Harsány hangon felsorakoz
tatta a gyerekeket, kezdetét vette a kultúrműsor a zala- 
nyéki iskolások számával. „Hegyek között, völgyek között 
zakatol a vonat...” — azt énekelték. A nevetőket Koncz 
Béla egyetlen erélyes intéssel elhallgattatta s mikor a falusi 
pajtások külön felszólítás bevárása nélkül, ráadásként el
énekelték, hogy: „Tengerész, ó szívem tengerész!” — mind 
a három vezető tanár kedvesen megdicsérte őket. Péter oda- 
sugta Bényei Rudinak:

— Csak úgy mondják, ugye? A „Tengerész” is afféle va
cak, tudom én azt!

Azután következtek a pesti úttörők, körbefogózva a 
holdsütötte pázsiton, velük a túlboldog Béres Teri, Káldi 
Péter és a hullámoshajú Benedek Dani. Járta a magáét 
Erzsébet asszony és a kérő, zengett a dal egyik a másik 
után, harsogott a „kukuriku!” Azután lassúbb ütemű ének 
következett és egy-egy öreges hang is beleszólt:

„Rózsa, rózsa, labdarózsa levele,
Csak egy legény nevelődött kedvemre,
Az is azért, nevelődött kedvemre,
Kék a szeme, göndör haja fekete

Egy öregember — sűrű, hófehér haja volt, a többiek
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Csőri bácsinak szólították s nem lehetett tudni, valódi neve 
volt ez, vagy csak úgy szerezte — így szólt:

— Hiába, no, szebbek ezek a mi nótáink, mint az újak.
— Mégis azokat éneklik — mondta Koncz Béla.
— A mi gyerekeink már nem is tudják a régieket!
— Maguktól tanulja az én Péterem is — mondta Kál- 

diné. Nézte lágy pillantással a fiát, amint Laczó Verával 
forgott a kör közepén és olyan elmondhatatlanul kedves 
volt a kis vaskos lábával, ragyogó képével!

— Megtanulja a többi is.
Ezt Sármási Judit mondta s látszott rajta, hogy igen 

boldog. Nagy diadal volt ez, munkájuknak első kézzel fog
ható eredménye. Egyszerre jó barátjának érezte a mellette 
heverő, derűsen mosolygó fiatal férfit, aki az imént ki
mondta mindazt, ami most az ő lelkében végbemegy és szívé
hez nagyon közelállónak a nyolc lelkes, értelmes gyereket, 
így érezhetett valahogy Nagy Sándor is, mert ahogy kupor
gott a fűvön, törökülésben, hévvel ütötte térdén a taktust, 
együtt énekelt a többivel, majd a mellette ülő Detre Mihály 
vállára tette a kezét és ismeretségük óta először szólt hozzá 
meleg hangon.

— Már hogy volna magának botfüle, Detre kartárs! Elő
ször hallja a Danikánét?

— Hol hallottam volna, kérném?
— Például itt, Zalanyéken — nevetett a fiatal tanár. 

— Nem tesz semmit, belejön egy-kettőre. Ne hagyja berozs
dásodni a kellemes baritonhangját.

A tanító zavarodottan nevetett — ugyan már, hol van 
neki kellemes baritonhangja! S ha van is, mit kezdjen vele? 
De Nagy Sándor most már nem engedte ki a kezéből a mo
gorva és tunya fiatalembert. Megkérdezte, van-e az iskolá
nak tánccsoportja. — Hát ugrálnak, játszanak a gyerekek, van 
aki táncol, mondta Detre Mihály, de kifejezetten tánccso
portjuk nincs. Kinek van ideje ilyesmivel foglalkozni? Nya
kig vannak munkával, örülnek, ha az előírt tananyaggal vé
geznek.

— Nem munka az — mondta Nagy Sándor. — Szóra-
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kozás, még hozzá a legkellemesebbek egyike. Kísérelje meg, 
szívesen segítségére leszünk, míg itt vagyunk Zalanyéken.

— Télen kell hozzákezdeni, kérném — mondta a tanító. 
— Az igazgatónk a kis földjével bement a csoportba, s ő is 
egész nyáron át ott van, segít a fiának. A három kartársam 
hazautazott szabadságra. Meg kell azt gondolni.

Tűzszerszám csattogott, apró láng villant s máris el
lobbant; sűrű egymásutánban hallatszott a csattintgatás s 
egy ideig mindenki figyelte, sikerül-e Csőri bácsinak meg- 
gyujtania a pipáját. Mikor már vastag gomolyokban szállt 
a füst, megszólalt az öregember, elégedetten pöfékelve.

— Mikor én gyerek voltam, nemigen szivarozott, meg 
cigarettázott a falusi ember. Pipa járta akkor. A vers is 
úgy szólt, hogy: megy a basa pipával.

A tanárok és a gyerekek körülvették az öreget. Hogy 
szólt az a vers? Énekelték, vagy csak játszották? Az öreg 
szívesen mondta:

„Megy a basa pipával, pipával,
Pipát visz a szájába, szájába ..

— Ennyi az egész? — kérdezte Koncz Béla.
— Ennyi. Akkor jön a róka, az mondja mindenkinek 

a virágneveket.
— Virágok is vannak?
A gyerekek már tömörültek s kérték az öreget, magya

rázza el a játékot. Csőri bácsi lassan, méltósággal lépkedett 
előre a tisztáson. Hosszú egyes sorba állította a gyereKeket 
s Detre Mihályt szólította: — Maga lesz a róka.

A tanító a szokottnál fürgébben feltápászkodott helyé
ről s az utasításhoz híven mindenkinek súgott egy virágne
vet. Ekkor basát kellett választani. Csőri bácsi nevét kiál
tozták, mivel egyedül ő rendelkezett a basa szerepéhez szük
séges kellékkel, a pipával. Az öregember a fejét rázta.

— Az nem megy.
— Miért?
— Mert a basa féllábon ugrálja be a sort, nekem meg 

szaggat mind a kettőbe.

« Zalai nyár (8404/1)
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— Majd én! — ugrott fel a tanácselnök s fáradtságát is, 
a hajnali vonatot is feledve, féllábon ugrálva mondta a szö
veget. A rókához érve, kérdően nézett az öregemberre.

— Azt mondd neki, Feri: Adjon isten, róka koma. Van-e 
eladó zsivány?

Béres Ferenc ismételte és Csóri bácsi most már min
dig előre bemondta, mi következik.

— Van. •
— Hogy hívják?
— Rezeda.
A név tulajdonosa, ezúttal Gruber Kata kiállt a sor elé. 

A basa ráparancsolt:
— Nézz az égre!
Kata kacarászott s ájtatosan emelte a tekintetét.
— Köpj a földre!
Katából kirobbant a jókedv, a fejét kapkodta, kérette 

magát. Ö nem szokott köpködni, micsoda bolondos játék!
— Fordulj egyet! — mordult rá tréfásan a tanácselnök.
A rezeda forgott, hahotázott, Csóri bácsi intett:
— Ördög vagy! — S balra küldte Katát, mert játék 

közben elnevette magát.
A végén azon derült mindenki, hogy a tisztás baloldalán 

vagy tizenöt kis ördög topogott, lármázott és nevetett, a 
jobboldalon meg egyesegyedül állt Beleznay Anikó, az an
gyal. A basa-játék után már készülődött a társaság s míg 
az úttörők kísérték a vendégeket, egyre mondogatták: —
Nézz az égre! Köpj a földre! — Nagyokat penderítettek 
egymáson. — Fordulj egyet...

— Ha bármire szükségük van, forduljanak a Tanács
hoz vagy a pár tszervezethez, — búcsúzott Béres Ferenc. — 
A hét végére itthon leszek, ha szívesen látnak, máskor is 
eljövök.

Ezen az estén ugyancsak meggyűlt a bajuk a rendfele
lősöknek. Később, mikor végre egymás mellett feküdtek a 
ponyvával letakart, finoman meg-megzizzenő ágyon s a 
gyertyát is eloltották, a túlsó szobában valaki megdöngette 
a falat s mély, kísérteties hang bömbölte: — Nézz az égre!
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— Hömpölygőit a sikongató nevetés, Gruber Kata annyit 
fickándozott széles jókedvében, hogy Beleznay Anikó egy
szerre csak a csupasz földön találta magát.

Nagynehezen mégis elnyomta őket az álom. Akkor a 
lányok szobájában a rendfelelős óvatosan lecsúszott az ágy
ról s nesztelenül csukódott utána az ajtó. Sármási Judit 
szobájából vékony pászmában szűrődött ki a gyertyafény s 
Angéla kopogtatására örvendező hang felelt:

— Szabad, szabad! Szép nap volt, ugye Angéla?
— Nagyon szép, Jutka néni kérem. Nem tetszett elfá

radni?
— Dehogyis. Pompásan érzem magam.
— Akkor jó.
Azzal már ment is, kissé riadozó szívvel a sötét folyo

són.

1 7 .
A dolgok kialakult rendje szerint ebédután, egészen 

négy óráig csönd volt a kastélyban. A gyerekek levelet ír
tak, olvastak, a vezető tanárok szobájukban pihentek, Bod
nár Angéla pedig meglátogatta Kánya Lidit.

Így volt ez a budapesti úttörők zalanyéki tartózkodásá
nak emlékezetes kilencedik napján is. Angéla a konyha
küszöbön ült, mesélt Lidinek, de a gyermek szemében az 
értelemnek parányi szikrája sem lobbant fel. Angéla hama
rosan megunta saját egyhangú zümmögését és hallgatóságá
nak néma közönyét, tehát a mondat közepén véget vetett a 
mesének. Szórakozottan simogatni kezdte a bamba kislány 
tömött, sötétszőke haját. A nagy, kerek fej mindjobban a 
vállára nehezedett s mozdulatlansága is oly súlyos volt, hogy 
Angéla egyszerre úgy érezte, örök időkre Lidihez láncoltán 
kell ülnie a konyhaküszöbön. Felugrott, néhány lépést távo
lodott, s a magával hozott labdát gurította a kislány felé. 
Lidi hangtalanul nevetett, a térdét csapkodta. Angéla fel
dobta, majd elkapta a labdát.

— Látod, Lidi, |gy ... meg így ...
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özvegy Kánya Lőrincné jött a veteményeskertből nagy 
kosár salátával, Angéla búcsúzott Liditől.

— Holnap is jövök, érted, Lidi? — Minden szót erő
sen hangsúlyozott. — Ha jó kislány leszel, sétálni megyünk, 
érted?

Semmi válasz. Angéla elköszönt, indult hazafelé. A 
hosszú főutca kihalt volt, az út végét elzáró enyhe dombo
rulaton a templom épülete talaj talanul hullámzani látszott 
a napsugárözönben, tetején szikrázott a kereszt. A kislány 
szorosan a kertek mentén haladt, az utcára kihajló fák gyér 
árnyékában. Ujjait könnyedén végighúzta egy-egy drót
kerítésen, mintha gitárt pengetne. Felemelő érzésekkel tá
vozott Liditől, eltöltötte a jól végzett feladatnak és saját 
nemeslelkűségének tudata. Ha lelkében olykor kétség ébre
dezett az elért eredmény jelentősége felől, sietve űzte ma
gától az ünneprontó gondolatokat. Lidi, szegény kis öntudat
lan, gazdátlan jószág, melléje szegődött, mert életében elő
ször érezte egy simogató kéz jó melegét — ennyi az egész. 
Angéla tudta, hogy Lidin nem lehet segíteni, megmondták a 
zalaegerszegi kórházban még annak idején. S hogy nem ka
paszkodik Angéla lábába, mint első alkalommal? A nagy
anyja is jöhet-mehet mellette, bántatlanul. A lelketlen állat 
is érzi hovatartozóságát, mégsincs józan esze — így magya
rázta özvegy Kánya Lőrincné, de az efféle beszéd elked
vetlenítette Angélát, ö úgy érezte, hivatást tölt be Lidi mel
lett s szépséges ábrándokat szőtt a bamba kislány boldo
gabb jövőjéről.

Így mendegélt elmélkedve, jó hangulatban s önmagá
val elégedetten a zalanyéki utcán, melynek ismerte már 
minden házát s úgyszólván valamennyi lakóját. Kilenc nap 
eltelt, tizenegy és fél még hátra van — végtelen idő! An
géla halkan dudorászott magában, lustán lépkedett s nála 
boldogabb kis lény nemigen volt ezen a világon.

Az útközépen kis öregasszony haladt, karján fonott sza
tyor, mellette egy gyerek bőrönddel, másik kezében hosszú 
fekete tok. Angéla a templomtorony kerek óralapjára pil
lantott — fél négy, ők is ilyentájt érkeztek a pesti vonattal.
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Az öregasszony szaporán és igen aprókat lépdelt, ódivatú 
fekete posztókabátja szinte a földet seperte, a fejebubján 
kis filckalap s egészében oly ismerős volt!

A felismerés megállásra késztette Angélát és hevesen 
megdobogtatta a szívét. Guszti tudott a nagymamája érke
zéséről? Ha igen, miért nem ment eléje az állomásra? Töp
rengése itt félbeszakadt, tétovázás nélkül átugorta a víz
mosta árkot, utolérte az öregasszonyt és a gyereket.

— Csókolom! — mondta elnyújtott hangon, zavarában 
a kelleténél hangosabban.

özvegy Valenta Károlyné megrezzent, sebesen pislogva 
nézett az ismeretlen kislányra s körül, a kihalt utcán.

— Jónapot, kedvesem, jónapot — bólogatott, de nem 
állott meg. Angéla elindult mellette, szótlanul, lába merev 
volt s iszonyú zavarából a csomagot cipelő gyerek, Benedek 
Dani, Pista öccse mentette ki.

— Este lesz nálatok műsor? — kérdezte a gyerek.
— Persze. Feljössz?
— Mehetek. — Hozzátette: — Tíz forintot ad a néni, 

amiért felviszem Kántorékhoz a szőlőbe.
— Kántorékhoz?
— Hát. ök odaadják a szobát nyaralóknak.
Angéla addigra összeszedte magát. Az öregasszonyhoz 

fordult és így fogalmazta meg kérdését:
— Nyaralónak tetszik lenni?
Kissé elpirult, kezének gyors mozdulatával meglebeg

tette válláig érő sűrű haját, mintha egyedül az volna oko
zója az arcába toluló forróságnak. Guszti nagymamája szé
peket gondolhat felőle, — nyaralónak tetszik lenni! — mi
csoda buta kérdés. Az öregasszony azonban készségesen fe
lelt, riadt madárhangon s úgy sietett, mintha kergetnék. 
— Igen, mondta, néhány napot pihenni szeretne a szép Zala- 
nyéken. Akármilyen kis szoba megteszi, ahol nem zavar 
senkit. Ez a kedves kisfiú olyan szíves, hogy elvezeti őt a 
szőlőhegyre, bizonyos Kántorékhoz — s úgy nézett An
gélára, gyámoltalanul, mintha tőle várná a terv jóvá
hagyását. __ j
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Ez a tekintet tudtára adta Angélának, hogy ő fiatal, 
délceg termetű és határtalanul erős e parányi öregasszony 
közelségében. Nem kellett már formálgatnia a szavakat, 
hangjában valami anyáskodó melegséggel, roppant határo
zottan intézkedett: — A néni nem mehet fel a szőlőhegyre, 
az nagyon messze van, hogyan akar onnét lejárni a faluba?

— Nem fontos, — motyogta az öregasszony — hiszen 
nem akarok sokat járkálni.

— Mégis — mondta Angéla. — Kerítünk másutt szo
bát. — Elvette Benedek Pistától a bőröndöt, majd rövid 
gondolkozás után a hangszertokot is. — Majd én viszem 
a nénit.

Pista el vágtatott a tíz forintjával s Angéla valóban 
vitte özvegy Valenta Károlynét egyenesen a Béresék szép 
kis tornácos házába. Béres nagymama először hallani sem 
akart pesti nyaralóról, de Teri a szoknyáját rángatta és 
meglepően magas hangján követelőzött.

— Édesapám szombaton jön meg Zalaegerszegről, — 
mondta — egy-két éjjel meg elalszik a szénán is. Tudja jól, 
nagymama, hogy bőviben vagyunk a helynek, mit akadé
koskodik?

Izgatottan ide-oda penderült tarka szoknyájában s nyá
jasan tessékelte befelé a vendégeket, — Terihez jó helyre jött 
Angéla. Béres nagymama, míg követte őket, abba sem hagyta 
a beszédet. Majd ad neked apád, nézzék már, hogy intéz
kedik . .. hazajön a hét végén és ellátja a bajodat... Ide tes
nék berakodni — s a szekrényt nyitogatta, fiókokat húzgált, 
Terit kergette. — Ne járj a lábam alatt, hallod-e, inkább vi
zet hozz az asszonyságnak, hadd mossa le magáról a sok kor
mot, — így vegyítette a jó szót a haragossal Béres nagymama.

A kicsi öregasszony meg csak állt s nézett kedves, fény
telen szemével egyikről a másikra. Nagylassan kezdte kigom
bolni a kabátját.

— Nem tetszett megsülni? — kérdezte Teri és szaladt 
a hosszú kabáttal a szekrényhez.

— Dehogy, kislányom, jólesett az úton.
Béres nagymama elvonult, Teri kiszaladt a bádoglavór-
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ral, — esővizet hozok! — kiáltotta vissza s ók ketten egyedül 
maradtak a Béresék hűs, félhomályos szobájában. Ültek az 
ágy szélén.

— Én ismerem a nénit — mondta Angéla. — Láttam a 
Keleti pályaudvaron, mikor Gusztit búcsúztatta.

— Ó, hát akkor az unokámat is, az én Gusztimat. ..
— Persze. Mi együtt jöttünk ... Fent lakunk a kas

télyban.
Igen, Guszti írta, hogy a kastélyban laknak s minden jó

val ellátják őket, bólogatott az öregasszony, majd lassan si
mogatni kezdte Angéla kezét. Tudja ő, jó helyen van az uno
kája, Angéla a világért se gondolja, hogy nyugtalankodott 
miatta. Inkább a friss levegőért jött, a pihenésért... Eszébe 
jutott, máris felkerekedett, a vonat elhozta, nem nagy eset, 
ugye drágaságom? Guszti írta, hogy „csak nagymama hiány
zik”, hát gondolta, egyszer megmutatja magát, elbeszélget
nek ... Dehogyis akarja ő megzavarni az unokáját munká
jában, vidám nyaralásában, talán te megértesz engem, kis
lányom, de kedves neved van, Angéla ...

Szeme meg-megrebbent, fonnyadt szája is remegett s a 
simogató kéz is. Angéla kiáltva mondta:

— Guszti nagyon jó fiú! Nagyon okos ... és hát igazán 
jó fiú!

— Ugye? — örvendezett az öregasszony. Hallgatott egy 
ideig, azután egészen egyszerűen mondta: — Nekem ő min
denem a világon. Rokonok, drága barátok lassan elhaltak 
mellőlem. Két szép fiam fiatalon pusztult el, a harmadik ... 
messze jár és így magunkra maradtunk mi ketten. — Sokáig 
nézte Angélát. — Nem tudom, miért mondom ezt neked, ta
lán a szemed teszi, ugye, nem veszed rossznéven tőlem, öreg
asszonytól? Jól mondtad, kedvesem, ő nagyon jó fiú, okos, 
tehetséges, valóságos férfi, így látod te is őt, ugye? Meg tud 
állani a maga lábán is, tudom én azt. Olyan szép, nagy fiú
nak ugyan miféle gyámolítója lehetne a magamfajta öreg
asszony, ezen már te is nevetsz, ugye, kislányom?

— Én nem!
— De kedves tőled, hogy ezt mondod. Vannak azért más-
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félék is, hiába, amilyen már az emberi természet. Az én 
Gusztimban meg sok a büszkeség, nem szeret nevetség tárgya 
lenni... hogy nagyfiú létére a nagyanyja babusgatja. Gon
dold csak el, lelkem, szoknyácskában járt még, az er-betűt 
csak selypítette, mi meg nevettük érte, olyan kedves, komoly 
kis jószág volt máskülönben. Egyszer csak hallom, magában 
mondogatja, töri az er-betűt — olyan önérzetes volt már ak
kor is. Az apja, az én drága jó fiam ...

Hirtelen elhallgatott, a kis filckalapot igazgatta feje- 
tetején, majd felállt.

— Elrendezem a holmimat — mondta.
— Segítek — ugrott fel Angéla készségesen.
— Ugyan már, ne fáradj, kicsi Angéla — hárította el 

az öregasszony. — Semmi az nekem, hiszen csak két-három 
napra csomagoltam. — A kis fonott szatyorra mutatott. — 
Kalácsot sütöttem, tea vizet majd kérek a te kis barátnődtől, 
bőven elég az nekem. Megnézem az unokámat, másnak nem 
is kell tudni róla, hogy ittjártam... Éppen csak mert azt 
írta, hogy hiányzóm ... s hátha ... valóban úgy gondolta.

Teri jött az esővízzel s édes hangjával, nevetésével egy
szeriben megtelt a szoba. Kíváncsian felágaskodott a nyitott 
bőröndhöz, majd a fekete tokot vizsgálgatta. Megkérdezte, 
hogy mi van benne s a válaszra szemét meresztette. Cselló, 
hát az mi? A néni játszik rajta? Hiszen az pompás, akkor 
felvisszük a kastélyba, a kultúrműsorra — az öregasszony 
meg gyámoltalanul, segítséget kérőn nézett Angélára.

A kislány szaporán integetett, szemével, kezével meg
nyugtató jeleket küldött az öregasszonynak, majd kifelé 
tuszkolta Terit. Az udvaron elmagyarázta az álmélkodó kis
lánynak és nagyanyjának, hogy az öreg néni érkezéséről nem 
kell említést tenni a kastélyban, bizonyos fontos és homályos 
okokból s titokzatosságával sikerült az érdeklődés közép
pontjába helyeznie özvegy Valenta Károlyné törékeny alak
ját. Béres nagymama széltében-hosszában mesélte, hogy pesti 
vendége van, akinek valami köze van a kastélyhoz s a nagy 
fekete tokban „csellót” hozott magával, bizonyára külföld
ről, a Belényesi báróktól. Erről azonban Angéla nem tudott,
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ő ment az árnyékos hegyszakadékban a kastély felé, telítve 
a nagy élmény izgalmával. Azon töprengett, tudtára adja-e 
Gusztinak nagyanyja érkezését, vagy bízza rájuk a találko
zás megoldását? Guszti talán rossznéven veszi, esetleg tola
kodásnak minősíti, hogy beleártotta magát az ő dolgába — 
s e gondolat alaposan lehűtötte Angéla vállalkozókedvét, 
ö csupán a kötelességét teljesítette, mikor segítségére volt 
Guszti nagyanyjának az elhelyezkedésnél, a buta kis Bene
dek Pista már-már felcipelte a szőlőhegyre, a többi nem tar
tozik rá — ebben állapodott meg magával Angéla, majd 
hosszú lábával átlépett az omladozó kőkerítésen.

Laczó Vera szaladt eléje.
— Jutka néni mindenfelé keres. Lidinél voltál, ugye? 

Megyünk Gyúró bácsihoz a tanyára!
A templomhoz vezető S-alakú úton kapaszkodtak föl

felé, majd az épület háta mögött, egy kis temető mellett hú
zódó ösvényen lefelé haladtak, igen vidám hangulatban. Elől 
járt Káldi Péter az ő tüskéshajú barátjával s mutatta az 
utat, mögöttük Laczó Vera Angéla karjába kapaszkodva.
A kislány beszédes kedvében volt. Igazis, mostanság oly # 
ritkán volt kettesben Angélával s bár ő is kedvelte Béres 
Terit, egyre azt hajtogatta, lelkendezve:

— Annyi mindenről kell beszélnem veled!
Azután, míg mentek a tanya felé — igen messze lehe

tett, mert se közel, se távol nem látszott egyéb, mint egy 
kis, bekerítetlen kunyhóféle a kopár terület közepén — 
Vera kipakolt sok felgyülemlett mondanivalójával. Levelet 
kapott Laczó nagymamától, négy sűrűn teleírt oldalon pana
szolja el sérelmeit. Halat vásárolt a piacon, kétkilós pontyot, 
melyet ott, előtte, szabályszerűen fejbekólintott a halat áru
sító ember. Otthon nekigyürkőzött a hal megtisztításának. 
Egy sor pikkelyt szépen leszedett róla, mikor a hal hatalmas 
ugrással a konyhakövön termett s ott veszekedett ficánko- 
lásba kezdett. A gyerekek ordítozva üldözőbe vették a pon
tyot, végül is a másik nagymama kaparintotta kézbe s nagy
hangon fogadkozott, majd ő megmutatja, hogyan kell el
bánni egy vacak hallal! Laczó nagymama önérzetét sértette
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a dolog, érthető, ugye, végre is ő vette a halat. Parázs szó
csatába kezdtek, zengett a ház, akkor megjelent nagypapa. 
Olyat vágott a halra, hogy majd szétloccsant a feje, azután 
szétütött a gyerekek között, iszonyú bömbölés volt és Laczó 
nagymama olyan, de olyan halpaprikást főzött.. .

Derűs elbeszélésének éppen a végére toppant melléjük 
Teri. Két szoros hajfonata csak úgy csapkodta a vállát, mez
telen talpa alatt kis porfelhők kavarogtak. Vera elszontyo
lodva vette tudomásul, hogy Angéla máris Terivel pusmog, 
vajon miféle titkot rejtegetnek előle?

. . . Nagymama levessel kínálta ... Aludt egy sort.. . Azt 
mondta, sétálgat, körülnéz a faluban... — így suttogott 
Teri, míg Vera oldalát furdalta a kíváncsiság s szívét mar- 
dosta a bánat. Egyedül bandukolt vagy fél lépéssel a két 
lány mögött. Angéla ismét tudomást vett róla, akkor Vera 
máris megbékélten belekarolt s minden bánatát elfeledte.

Ez volna a tanya? A gyerekek csalódottak voltak s 
Koncz Béla is váltig faggatta Pétert, nem téved-e. Kis ház 
előtt álltak, s köröskörül semmi! Se fű, se fa, se virág, mind- 

* össze egy baromfiketrec s egy nyitott kút.
— Hát mink csak úgy mondjuk, hogy a tanya — mondta 

Péter. — Az volt itt régen, a bárók idejében. Azután elhord
ták az épületeket a csoportba, meg a felszerelést is, Gyűrő 
bácsiék maradtak itt, mert hát ő ma is a falu kondása.

Gyúró bácsit, a környék híres táncosát nem találták ott
hon, csak öreg feleségét, aki korát meghazudtoló fürgeség
gel szaladt a vendégek elé. Koncz Béla jövetelük célját kezdte 
magyarázni, de az öregasszony a szavába vágott. Tudja ő, 
mijáratban vannak a pesti gyerekek, várták őket nagyon az 
öregével. Annak meg éppen ma kellett lemennie a csoportba, 
de nagyon sajnálja majd!

A gyerekek megnyúlt arccal álldogáltak, Valenta Guszti 
egy nagy, lomposszőrű, barátságos fehér kutyával játszott s 
úgy viselkedett, mint akit az egész látogatás már csöppet 
sem érdekel. Koncz Béla halkan azt mondta tanártársainak, 
hogy nincs mit tenni, eljönnek máskor, de Gyúró nénin lázas 
izgalom vett erőt, semmiképpen nem akarta elengedni a ven-
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dégeket. Micsoda szégyen volna, ha híre menne a faluban, 
hogy Gyuróéktól dolguk végezetlen távoztak! A tanárok této
ván várakoztak s Gyúró néni — kis, kövér asszony, piros
arcú — igyekezett őket szóval tartani. Táncolni ugyan nem 
tud, abban az örege jár elől, de nótát ő is mondhat, várja
nak már, ne siessenek!

— Lássák, máris eszembe jött valami. Kukoricafosztásnál 
énekeltük:

„Afrikai 'paprika, papucsba jár a liba, a liba, a liba;
Házunk előtt gyalogilt, arra jár a drótostűt. .

Koncz Béla harsány nevetésére fellelkesedett, izgatottan 
simítgatta a kötényét, ő is a nevetőkkel tartott s látszott, 
hogy nagyon gondolkozik, mivel is tarthatná jól a vendégeit.

— Várjatok — mondta a gyerekeknek, — ezt meg a 
fonóban énekeltük, így szólt:

„Afrikai paprika, papucsba jár a liba, a liba, a liba;
Házunk előtt gyalogiit, arra jár a drótostút..

Kirobbant a nevetés, Gyúró néni észbekapott: no lám, 
hisz az imént is a drótostútot mondta! S ezenközben mind
nyájan álltak, az öregasszony szégyenkezett, hogy nincs hová 
leültetni a vendégeket és most már nem is tartóztatta őket. 
Szíves búcsút vettek s indultak visszafelé a „tanyáról”.

— Legalább egy jót fürdünk — mondta Koncz Béla.
A bejelentést mindenki örömmel vette tudomásul és a

kis csapat vidáman poroszkált a keskeny dülőúton — irány 
a Zala-folyó!

így alkonyattájt ezüstszürke a víz, az égboltnak annál 
több színe van: kékje szürkébe borul, itt-ott vaskos fehér
ség úszkál s ahogy hajlik félköralakban a látóhatárra, sár
gába, meg vörösbe játszik, még haragoslila csíkok is tar
kítják. A híd baloldalán méla tehenek álldogálnak a vízben, 
egyet-egyet mozdulnak, tapossák a felbolygatott iszapot —
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a túlsó oldalon vad lárma, vízcsobogás, sikongatás. Hol van 
az az idő, mikor Laczó Vera a híd korlátján áthajolva leszólt 
az idegeneknek: — előre! — s választ nem kapott köszönté
sére. Hol vannak már idegenek! Budapesti és zalanyéki út
törők buktatják egymást a vízben, versenyt úsznak, iszonyú 
locsolást visznek végbe s e forgatagban nehéz volna meg
állapítani, hogy budapesti vagy zalanyékj gyerek viseli a kis 
nadrágot, tarka fürdőruhát.

A tanárok a fűben hevertek, süttették magukat a bá
gyadt alkonyi nappal. Valenta Guszti kissé távolabb ült, el
gondolkozva nézte a folyót — ő mostanában csakis akkor 
csatlakozott Nagy Sándorhoz, ha az külön felszólította erre. 
Guszti érezte, hogy rosszul fogta meg a dolgot, elhibázta 
valahol a kezdet-kezdetén. Tanárai és társai idegenkednek 
tőle. Szeretne hozzájuk hasonló lenni, de nem megy. Nem tud 
szabadulni a kínzó érzéstől, hogy valamivel elárulhatja ma
gát, valamiféle bűnt a fejére olvashatnak — inkább távol
tart magától mindenkit. Ha fölényes, parancsoló modorú, ta
lán kevésbé várnak tőle bizalmas közléseket — így okosko
dott Guszti. Jó volna ott hancúrozni velük a folyóban, oly 
önfeledten és boldogan, mint ők, megszabadulni gyötrelmes 
gondolataitól. Bényei Rudi pompásan érzi magát a kis Pé
terrel s nem nélkülözi az ö barátságát. A kacarászó, jókedvű 
Gruber Kata eleinte szinte rajongott érte, most rá sem néz 
s a szelíd kis Vera sem, aki kezdetben őt „lángésznek” ne
vezte. Bodnár Angéla ... talán benne barátra talált volna, 
Angéla egészen más, mint a többi lány. De ha Angélának 
nem fontos, úgy is jó.

S visszakanyarodott a gondolatait szüntelenül foglalkoz
tató kérdéshez — miképpen tudná visszanyerni a szeretett 

tanár rokonszenvét. Holnap este Koncz elvtárs tartja az első 
kiselőadást Munkácsy Mihályról, másnap kerül sor Gusztira. 

A fiú lázasan készült a nagy esményre. Sokan feljönnek a 
faluból is, talán addigra Béres Ferenc is megérkezik, micsoda 

pompás ember! Ha sikerül az előadás, Nagy elvtárs megint 
a régi lesz, folytatják meghitt beszélgetéseiket zenéről, ze

nészekről — úgy áhította ezt Guszti, hogy a vágyódás a szí-
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vét szorította össze. Akkor meghallotta a neki oly kedves 
hang szokatlanul izgatott, szinte gyerekes nyöszörgését.

— Jaj! — motyogta Nagy Sándor. Felállt, igen zavaro
dottnak látszott, szerteszét nézegetett, mintha valamerre el
tűnni szeretne.

Lidi jelent meg a bokrok között s egyenesen a tanárok 
felé tartott. Szerencsétlen kerek kis képén elömlött bamba 
nevetése. Koncz Béla is hirtelen maga alá húzta a lábát, Sár- 
mási Judit meg összerezzent, mikor a kislány váratlanul fö
léje hajolt és az arcába kémlelt.

— Megfogja a lábamat — mondta Nagy Sándor és ide
gesen pislogott, az arca szemüveg nélkül kissé idegennek 
tűnt. Elindult a víz felé, futólépésben és visszaszólt: — Nem 
vagyok valami kiváló úszó, ne nevess ki, Jutka.

A kislány lassan, imbolyogva lépkedett, Gusztit is meg
nézte, majd a víz partján riadtan megtorpant, a szelíd folyóra 
bámészkodott s a hancurozó gyerekekre, mintha keresne va
lakit. Akkor már jött Angéla, nagy, kaszáló mozdulatokkal 
sodorta maga elől a vizet, hosszú lábával csapkodott, kiabált:

— Lidi, Lidi!
A bamba kislány leguggolt a homokra, mozdulatlanul 

várakozott, szemét nem vette le Angéláról, ö melléje tele
pedett, a haját simogatta s a szavakat erősen tagolva, beszélt 
hozzá.

— Szépen menj haza, érted? Te még kicsi vagy, nem 
tudsz úszni, bajod eshetik. — Lábaujját bedugta a vízbe, 
megborzongott. — Juj, de hideg! Hideg, érted, Lidi? — Át
ölelte a kislány vállát s egyre beszélt, elnyújtott hangon, ta
goltan, mint egészen apró gyermekhez. Felkísérte a hidra, a 
fürdőruhájára mutatott, — ilyen öltözékben nem mehetek 
végig a falun — jelezte a mozdulat, — útnak bocsátotta Lidit 
s szaladt vissza a tisztásra. De a kislány még állt a hídnál 
s nézett le üres szemmel a folyóra, a lubickoló gyerekekre, 
senki nem vette észre, mikor tűnt el onnan.

Este Káldi néni, míg az ajtófélfának támaszkodva nézte 
a gyerekek mohó falatozását — nagy bögre kávé, foszlós ka
lács, sajt és alma volt vacsorára —, ezt újságolta:
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— Valamiféle Belényesi-rokon' érkezett ma Nyékre a 
pesti vonattal. Nem mondta, mi járatban van, de tudjuk mi!

A hatást várta s mikor kellő figyelemmel feléje fordul
tak az arcok, folytatta.

— Neszét vették azok, hogy a kastélyukba lakók köl
töztek, aztán most ideküldték kémlelődni. Csóka Fenéknél 
szállt meg, Feri majd ad az anyjának, ha megérkezik Zala
egerszegről.

— Férfi? — kérdezte Koncz Béla.
— Á — legyintett Káldiné s e lendületes mozdulat épp 

képen találta az ő Péter fiát. — Eredj a szoknyámtól, mit 
akaszkodsz rám. Amúgy nem veszedelmes személy, kicsinyke 
öregasszony, báróné-féle.

Angéla szíve mintha megkergült volna a fehér blúz 
alatt. A világért sem nézett volna Gusztira, mégis látta, hogy 
a fiú felfigyel s lassan piszmogva tör egy darabkát kalácsából.

— Hát csak nézelődjön, sétálgasson, nem árt az maguk
nak, igazam van, tanárnő asszony? Sűrű az a kalács, ugye?

Sármási Judit megrökönyödve tiltakozott. Ez sűrű? 
Könnyű, mint a pehely, életében nem evett ilyen finomat.

— Hozhatok még — mondta Káldi néni. Míg ment kifelé 
a tállal, visszaszólt: — Fekete tokot is hozott magával az 
öreg báróné, azt mondja, cselló van benne. Hát ő tudja, mi
féle az a cselló és minek hozta.

Angéla mégsem állhatta meg: először a Gerendás-fiúkra 
nézett, majd úgy mellékesen Gusztira is, azután pillantása 
máris egyebütt járt. Sápadt volt a fiú és két idegesen re
megő kezét az asztal alá rejtette. Ha tegyük fel Laczó-nagy- 
mama érkeznék Zalanyékre, nem éppen a csellójával, de 
valamennyi sérelmével megrakodva, mit tenne Vera? Fel
ugrana s a maga szelíd-vidám módján ujjongana: — A nagy
mama! Nahát, megjött a nagymamám! Jutka néni kérem, el
szaladhatok a nagymamámhoz?

Nem, Guszti nem mondott effélét. Ült mozdulatlanul, 
szép arcán vihar és ki-kiragyogó napsütés, zavar, bosszúság 
és valami halovány gyengéd meghatódottság. Papírszalvétá
jába csomagolta a sajtot és az almát s ámbár senki nem várt
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magyarázatot, azt mondta a vele szemközt ülő Gruber 
Katának:

— Megeszem később.
Míg búcsúzkodtak Káldi nénitől, Guszti úgy eltűnt, mint 

a kámfor. Egyideig vártak rá, azután a csapat vad trappo
lással nekiindult a köves sikátoron át a domboldalnak.

Teri, a hírnök, másnap reggel ezt újságolta Angélának:
— Az a te Gusztid ismeri az öreg nénit, Pestről. Ott járt 

nálunk az este, először a ház előtt fel-alá, aztán bejött nagy
anyámhoz az udvarra, addig-addig, míg összetalálkozott a 
nénivel. Az még sikoltott is, halkan. A szobában beszélgettek, 
nem lehetett kivenni, hogy miről.

— Hallgatóztál?
— Persze.
Angéla ugyan megigértette Terivel, hogy Guszti és az 

öreg néni ismeretségét titokban tartja, estére a gyerekek már 
súgtak-búgtak, találgattak. A titokzatos pesti vendég össze
köttetésben áll a Belényesi-családdal, Guszti az öregasz- 
szonnyal, tehát nincs kizárva, hogy közvetve ő is a Belé- 
nyesiek érdekkörébe tartozik. Bényei Rudi homlokát ke- 
resztül-kasul szántották a ráncok, idegesen rakosgatta lába- 
fejét s gondba borultan mondta:

— Talán csak nem elegyedik olyasmibe, ami nem egyez
tethető össze az úttörő-becsülettel?

Tudták, hogy Rudi a kastélyra gondol, az ő kastélyukra, 
közös munkájukra, falusi barátaikra, akik ezen a napon is 
alkonyattájt fellátogatnak hozzájuk, hogy meghallgassák 
Koncz Béla előadását Munkácsy Mihályról. Egyik oldalon 
állanak ők, tanáraik és a falu, amely egyre több megértés
sel és szeretettel fordul feléjük — a másikon a Belényesi- 
család. Lehetséges volna, hogy Guszti a másik oldalhoz tar
tozik?

A Gerendás-gyerekek a valóság talaján mozogtak; Gyuszi 
kijelentette, hogy nem lehet ítélkezni, míg nem ismerik az 
összefüggéseket. Laci pedig ilyenformán egészítette ki bátyja 
szavait: — Valami bűzlik, majd a végére járunk a dolognak!

A csapongóbb képzeletű Gruber Kata ízzott a lelkesedés-

143



tői, ismét egész érdeklődésével a „lángé32”, az izgalmasnak 
ígérkező kaland hőse felé fordult s rendkívül mostohán bánt 
Benedek Danival. Anikó követelte, hogy Angélát, aki „el
fogult” és Laczó Verát, aki a világ valamennyi jelenségét 
csupán a Laczó-család szempontjából észleli s amúgyis min
dent kifecseg Angélának, hagyják ki a megbeszélésekből. 
Anikó azt is javasolta, hogy észrevétlenül tartsák szemmel 
Guszti minden lépését, de Rudi erélyesen leintette a kis
lányt. Egy társukra, — barátjukra vonatkozóan, tette hozzá 
rövid töprengés után — nem alkalmazhatjuk az ellenséggel 
szemben megengedett eszközöket. Rövidesen kiviláglik, hogy 
mi van a különös ügy hátterében s ha Guszti valóban ellen-! 
ség, majd leszámolnak vele.

— Hátha rokona a néni? — vetette fel Gerendás Laci.
— Én megkérdezem tőle! — jelentkezett Gruber Kata, 

mert ő mindenáron szerephez akart jutni az érdekes szín
játékban.

— A, butaság — legyintett Rudi. — Ha rokona, miért 
nem mondja? Ha meg jónak látja elhallgatni, akkor a mellé
nek szegezett kérdésre sem ad egyenes választ.

Ebben mindannyian megegyeztek s a Guszti-ügy egye
lőre lekerült a napirendről. A szomorúfűz alatt már gyülekez
tek az ismerősök, elhelyezkedtek a gyepen s csendes beszél
getésben várták, hogy Koncz Béla megkezdje előadását.

Teri száguldott lefelé, szoknyája lebegett, messze maga 
mögött hagyta Béres-nagymamát s letelepedett Angéla mellé.

— A néni idáig kísért minket. Mondtuk jöjjön be, szí
vesen látják, azt mondta, világért sem akar zavarni, hogy 
ő sétálgat, virágot szed, mink csak érezzük jól magunkat, 
vele ne törődjünk, azt mondta.

Mennyit hallott Beleznay Anikó a sebtében összerótt, 
elsuttogott mondatokból? Eleget ahhoz, hogy megszólaljon 
nyafka hangján, melyen mindig sértődöttség érződött.

— Mikor tanulsz meg magyarul?
— Én? — hüledezett Teri.
— Te! Mink! Ki hallott ilyet!
— Miért? Mink úgy mondjuk ...
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— Mi! ö sétálgat, virágot szed, mi csak érezzük jól ma
gunkat, így mondta neked az illető.

Válaszra nem tartott igényt, hegyes orrával már azt 
szimatolta, hogy Valenta Guszti füléig eljutott-e a neki szánt 
mondanivaló.

A fiú zárkózott és gőgös arca nem árult el semmiféle 
érzelmet. Állt a szomorúfűz törzsének támaszkodva, a bú
bánatosan lekonyuló ágak védelmében. Két leányszempár 
figyelte mozdulatlanságát, — Anikó is, Angéla is azt várta, 
hogy egyszer csak elindul az erdő felé, melyet kettészel az 
árnyékos mélyút. Itt még sötéten zöldéit a gyep, az alko
nyati ég alatt tarkán bontakoztak ki a színek, — amarra, a 
kerítésen túl, a fák sűrű koronája alá kúszva közelített a 
fekete este. Angéla szeme sürgetett és kért: menj már, ne 
hagyd ott egyedül bolyongani! De a fiú nem vette tudomásul 
a világos szempár üzenetét, teljes figyelmét Koncz Béla elő
adásának szentelte.

A fiatal tanár nem volt színes előadó. Katonásan, kurta 
mondatokban ismertette Munkácsy Mihály nyomorúságos 
gyermekkorát, küzdelmes ifjúságát a világhírnévig és máris 
rátért műveinek elemzésére. Beszélt a nagy magyar festő 
lélek- és jellemábrázoló képességéről, hosszan időzött egy- 
egy művénél, különösképpen azoknál, melyek a magyar múlt 
elesett szegényembereinek életét ábrázolták. Koncz Béla el
felejtkezni látszott hallgatóságáról, egyre jobban belemelege- 
dett mondanivalójába. Színhatásokról, kompozícióról, távla
tokról beszélt s a napi munkától fáradt hallgatóság ide már 
nem tudta követni.

Valenta Guszti figyelme is elkalandozott. Észrevette, 
hogy Káldiné ásítást rejt tenyere mögé s az unalom egyre 
terjed. Az idősebbek szájuk elé emelik a kezüket s azután 
udvariasan úgy tesznek, mintha csupán szájukszélét íörül- 
getnék mutatóujjukkal. Guszti leszűrte a maga számára 
Koncz Béla előadásának tanulságait. Kevesebb elmélet és 
több életteljes szín, ha fel akarja kelteni az érdeklődést 
tárgya iránt — ezt határozta Guszti.

A tanár befejezte az előadást, lendületes mozdulattal
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megtörülte verejtékes homlokát. A hallgatóság lelkesen és 
kissé megkönnyebbülten tapsolt. Lassan indult a beszélgetés. 
Az idősebbek bólogattak; bizony szép dolog, hogy egy kis 
asztalosinas ilyen sokra vitte, világszerte megbecsülték a ke- 
zemunkáját, töméntelen pénzt fizettek érte s híre-neve a ké
ső unokák között is fennmaradt. Manapság persze másképpen 
van, a fiatalok előtt nyitva az út, de a régi világban minden
kinek megvolt a maga helye és ha valaki beleszületett a nyo
morúságba, legtöbbször ott is maradt holtáig — így elmél
kedtek az emberek ott a szomorúfűz alatt, a leszálló esté
ben. Csőri bácsi előhozakodott egy esettel. Vagy ötven esz
tendővel ezelőtt Veszprém megyei aratók jártak Nyéken, a 
Belényesi-birtokon. Egy fiatal legény igen-igen jól énekelte 
a magyar nótákat. Arról beszéltek, hogy később színházban 
is fellépett, valaki mintha látta volna Kaposvárt, huszárru
hában játszott a színpadon.

— Hát a mi Lajink, az is pesti cigányprímás volt! — 
mondta Béres-nagymama. — Csak úgy tömték bankóval az 
urak. Végül, hogy kiöregedett a muzsikálásból, megint visz- 
szakerült Nyékre.

— Ma is jobban húzza az, mint akárhány fiatal — 
mondta Káldiné. — De hogy az asszonnyal házat, meg egy 
kis földet kapott, inkább azzal bajoskodik.

Koncz Béla, a gazdasági intéző, akinek feladatai közé 
tartozott a napi program összeállítása és a munka megszer
vezése, élénken érdeklődött: hogy hívják a volt pesti cigány
prímást, hol lakik, mikor lehetne felkeresni. A válaszok nem 
sok jóval biztattak. Az öreg cigány fent él a szőlőhegyen, 
paraszt származású feleségével, senkivel nem érintkezik, 
senkit be nem enged a házába — afféle bogaras vénember, 
ahogy Béres nagymama kifejezte. Időtlen-idők óta nem hal
lották hegedülni, a fiatalabbja nem is látta szemtől-szembe 
Bajit, a Népboltba, meg ügyes-bajos dolgaik intézésére a 
felesége jön le néhanapján a hegyről.

— No, azért megnézzük, hátha tudunk valamit kezdeni 
vele — mondta Koncz Béla. — Holnap felmegyek hozzá, pu
hatolózni! — Nagyot nevetett s a társaság önkéntelenül vele
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tartott, ámbár senki nem tudta volna megmondani, miféle 
mulatságos elem volt a fiatal rajzos szavaiban.

— Hát csak igyekezzenek — szólalt meg Igaz bácsi, ö 
mindig észrevétlenül érkezett s néha egész nap láthatatlan 
volt. — Jön az eső, azután járhatatlan az út oda fölfelé.

Valamennyien a tiszta, sötétkék égboltra néztek, kissé 
hitetlenkedve. A társalgás megint ellanyhult s a vendégek

készülődtek hazafelé. A beállott csöndben váratlanul meg
szólalt Beleznay Anikó.

— Jutka néni kérem, én is szeretnék előadást tartani.
A tanárnő meglepetten nézett a kislányra. Elmosolyo

dott.
— Miről, Anikó?
— Akármiről! — Anikó kis, vakkantásszerű nevetést 

hallott a háta mögött s a hangja máris sírósra fordult. —
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Tessék szólni nekik, hogy hagyjanak békében, én igazán 
nem tudom, mit kell ezen nevetni!

Sármási Judit erélyesen elhallgattatta a nevetgélőket s 
visszatért Anikóhoz.

— Mégis, mire gondoltál?
— Nekem mindegy — vonogatta a vállát Anikó.
— Most végezted a hetedik osztályt. Melyik tantárgy^ 

ból érted el a legjobb eredményt?
— Tiszta ötösöm volt — felelte a nyafka hangocska. — 

Az irodalmi szakkört is én vezettem.
— Pompás — mondta a tanárnő. — Tarts nekünk egy 

szép előadást a mai magyar ifjúsági irodalomról. Helyes?
— Helyes — felelte komolyan a kislány.
Hirtelen kerekedett szellő lebegtette a fűszálakat s 

ahogy, mintegy vezényszóra, elterültek, majd ismét felegye
nesedtek, a mező szine hol szürkés, hol haragoszöld volt. 
Nagy messzeségben, valahol az épület mögött villámlott s a 
máris semmibevesző fény hívta fel a figyelmet a tintafekete 
égboltra. Valóban, eső lesz, jól mondta Igaz bácsi. Az iménti 
játékos szél már vadul cibálta az asszonyok kendőjét, bele
kapaszkodott a kislányok szoknyájába, mindenki sikongatva, 
ei-elbotolva, hangos sopánkodások közepette menekült.

Az épület távoli folyosóin ajtók csapódtak, nyikorogtak 
az üres ablaktáblák s mintha ezernyi megbolygatott Belé- 
nyesi-ős száguldozott volna a romok között. Eső verte az 
épen maradt ablaküvegeket s szakadatlanul cikáztak a villá
mok, dühösen morajlott az ég. Beleznay Anikó nem engedte 
eifújni a gyertyát s a foga is összekoccant ideges félelmében. 
Feje hol eltűnt, hol pedig előbukkant a takaró alól, mintha 
ellenőrizné az odakint történteket, ráripakodott az izgatottan 
kacarászó Gruber Katára, egyszerre meg sikoltozva kiabálni 
kezdett: — Hol van Angéla? Miért nincs itt a rendfelelős!

Mintha Angéla kötelességei közé tartoznék megfékezni 
az elemek háborgását s biztosítani Beleznay Anikó éjszakai 
nyugodalmát!

A rendfelelős meg ugyanakkor eligazította a takarót 
Sármási Judit ágyán, elfújta a gyertyát s fontoskodva mondta:
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— Ne tessék félni. Igaz bácsi mondta, hogy van a kas
télyban villámhárító, ide nem csaphat be.

Azután becsukta maga után az ajtót s amint igyekezett 
riadtan dobogó srívvel a lányok szobája felé, szembetalálko
zott Valenta Gusztival. A fiú ruhájából csepegett a víz, ha
jából is, barna arca verejtékes volt s hajszoltnak látszott a 
fel-felvillanó fényben.

Mindketten rémülten megtorpantak, álltak egymással 
szemközt, lihegve és némán.

— Vetkőzz le a fürdőszobában — mondta végre Angéla. 
— Kihozzam a hálóingedet?

— Nem kell.
Ellenséges volt a fiú hangja s még várt egy ideig, kér

dez-e valamit Angéla. De a kislány nem szólt többet, ment 
tovább.

Később egyre távolodott az égzengés, a villámok fénye 
alig hatolt be a szobába, csupán az eső zúdult egyenletes 
koppanással az ablaküvegre. Hosszú volt az éjszaka s vigasz
talan ködös-szürkeségben jött el a hajnal.

Reggelre elállt az eső, de az égbolt szürke volt és víz, 
víz mindenfelé! A táncteremnek is beillő nagy szobában test- 
nevelési órát tartott Sármási Judit. Futógyakorlatokat végez
tek, majd labdáztak, sorravették az újonnan tanult játékokat 
Nagy Sándor és Koncz Béla részvételével, de mindez nem 
tudta elűzni a gyerekek és tanárok lehangoltságát. Ezen a 
napon a kastély egyetlen nyugodt és derüskedélyű lakója 
Beleznay Anikó volt — ő lázasan készült előadására a mai 
magyar ifjúsági irodalomról. Anikó megfontolt és módszeres 
munkát végzett. Először összeírta az előadásához szükséges 
írók nevét és a megemlítendő művek címét. Azután kijelen
tette, hogy lemegy a Kultúrházba, mert „adatokra” van szük
sége, s az ottani könyvtárból kell azokat kikeresnie. Csodála
tos módon Anikó most nem nyafogott, nem félt a meghűlés-
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tői, a sártól és a levegőben lógó esőtől — ellenkezőleg, rop
pant határozottnak és vállalkozó kedvűnek mutatkozott. 
Kölcsönkérte Sármási Judit esernyőjét s már indult is, jegy
zetfüzettel, ceruzával felszerelve.

Útnak eredt Valenta Guszti is. Engedélyt kért Nagy 
Sándortól s míg a fiúk szobájában belebújt kötöttmellényébe 
és vastagtalpú cipőt húzott, amúgy mellékesen bejelentette:

— Körülnézek.
Bényei Rudi a széles ablakdeszkán sakkozni tanította 

Káldi Pétert. Gusztira nézett és megkérdezte:
— Este hol mászkáltál? Csurgóit belőled a víz. A végén 

még felszedsz valami nyavalyát.
Guszti kis fésűvel végigsimított a haján. Gondolkozás 

nélkül felelte:
— Semmi közöd hozzá.
Rudi a csukott ajtót nézte s mélységesen, tüskés haja 

tövéig elvörösödött. Egyetlen heves kézmozdulattal lesöpörte 
a sakktábla figuráit, Péter szó nélkül szedegette azokat a 
földről.

Guszti lefelé haladt a sikátoron, könnyedén ugrott egyik 
kiálló kőkockáról a másikra — sűrű, sárgás patakocskákban 
zúdult le a hegyről az esővíz. Semmi közöd hozzá... Saját 
visszacsengő hangját nagyon ellenszenvesnek érezte. Egyre 
fokozódó melegséggel és szégyenkezéssel gondolt Rudira — 
tulajdonképpen meg kellene fordulni, hogy kiengesztelje a 
barátját. Azután mégis ment tovább és halkan maga elé fü- 
työrészett.

Béres nagymama és Teri az udvaron foglalatoskodott. 
Guszti kurtán köszöntötte őket s ment egyenesen a Béres 
tanácselnökék tiszta szobája felé. Nem fontos, hogy mit gon
dolnak felőle. Eljátszotta mindenki szeretetét, földi halandó 
nem lehet nála magányosabb. Nagymama is csak bajnak jött 
ide! — s erre a gondolatra indulatosan taszította be az aj
tót, valósággal berontott a szobába.

A kis fekete alak felugrott a díványról, mindkét kezét 
a szívére szorította, de már mosolygott, ahogy apró, szaladó 
léptekkel ment az unokája elé. Lábujjhegyre állt, megölelte



a fiút s annak háborgó lelke egyszeriben lecsillapodott. El
helyezkedett a divány sarkában.

— Hogy van, nagymama? — kérdezte udvarias, már- 
már gyengéd hangon.

— Jól, drága kisfiam, ember jobban már nem is lehet!
A fiú elmosolyodott; nagymama ravaszkodik! Szeretne

még maradni, legalább szombatig, Béres Ferenc érkezéséig, 
erre vall a nagy buzgóság, mellyel unokája szívét akarja 
meglágyítani.

— Mit akart magától tegnap az a két asszony? — kér
dezte Guszti.

Az öregasszony melléje ült a diványra s két fonnyadt 
tenyere közé zárta a fiú kezét.

— Semmit. Elbeszélgettünk ... Kérdezgették, hogy van a 
Franciska báróné, él-e még. Sajnos, nem tudtam felvilágo
sítást adni. De mintha nem hittek volna nekem, hogy előttük 
nyugodtan beszélhetek, azt mondogatták. Akkor jöttél te, 
Gusztikám. — Elgondolkozón nézett a fiúra. — Különös em
berekkel találkozom séta közben. Néhányan szépen köszön
tének, s úgy néznek rám, mint jóismerősre. Tegnap meg két 
fiatal legény az öklét rázta felém s igen haragosnak látszot
tak, de az is meglehet, hogy tévedek, ugye drágaságom?

— Persze. Sokat törődnek ők egy... — öregasszonyt 
akart mondani, de így helyesbítette: — szóval egy idegennel. 
Igazis — folytatta felélénkülve — ugye, Lajinak hívták azt 
a maga cigányprímását?

— Laji, persze, Pongrác Lajos! Mi van vele?
— Hát megvan. Itt él a szőlőhegyen.
Az öregasszony nagyon izgatott lett. Pongrác Laji, a 

régi, kedves cigányprímás! Az unokája kezét szorongatta, ri- 
mánkodott: induljanak máris a szőlőhegyre!

— Beleragadunk a sárba — ellenkezett Guszti.
— Te tudod, édes kisfiam. — özvegy Valenta Károlyné 

ült az unokája mellett, összekulcsolt kézzel s a hangjában 
hatalmas vágyódás volt, míg mondta csendesen maga elé. — 
Senki sincs már életben a régiek közül. Jólesett volna elbe
szélgetni valakivel az elmúlt időkről. A Márványmenyasz-
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szonyban muzsikált nekünk. Ott voltak a jóbarátok, néha 
Popper Dávid is benézett. Laji jól ismerte őt... meg nagy
apádat is, hát ezért gondoltam.

— Van jó erős cipője? — kérdezte a fiú.
Az öregasszony fürgén felugrott, tenyerét összecsapva 

örvendezett. Olyan az ő cipője, hogy azon nem fog ki a zala- 
nyéki sár! Az idő is pompás, kellemes, hűs a levegő — s kap
kodta magára hosszú posztókabátját, a kis filckalapot, lázas 
buzgalommal húzta kezére fekete cérnakesztyűjét.

Az első, akivel szembetalálkoztak, Anikó volt. Jött eser
nyőjével, könyvekkel megrakodva s elnyújtott hangon mond
ta Gusztinak:

— Szervusz.
— Szervusz — vetette oda a fiú s egy pillanatig kísér

tette a gondolat, hogy hátramarad, mintha csupán a véletlen 
sodorta volna az öregasszony mellé. De Anikó ment tovább 
s ők is ballagtak a cuppogó sárban, szürke felhőfoszlányok 
alatt a szőlőhegy felé. A postáról Angéla fordult ki, kezében 
néhány levél és újság. Átment a túlsó oldalra s teljes fi
gyelmét egy levél olvasásának szentelte.

„Annyi most az áru, zöldfőzelék, saláta, uborka, hogy 
ember legyen, aki győzi a sok méricskélést. A zöldpaprikát 
is már kilóra adjuk s viszik, mintha ingyen volna. A papa 
kanárit hozott a kalitkába, azt mondja, párt is szerez neki, 
mondtam, inkább papagáj kellene, az legalább elszórakoz
tatja az embert. Most ládákat faragott a két ablakba, zöldre 
festi, azt mondja, muskátlit ültetünk bele, szépen mutat az 
utcára. Veled sehogysem akar megbékülni, a nevedet se 
mondta ki azóta, elég gond ez nekem, mert én bizony sze
retnék békességben élni. Hát csak vigyázz magadra, ha már 
a saját fejed szerint jársz, legalább ne szerezz valami be
tegséget ...”

így szólt a levél a továbbiakban is, — a papa így, a 
papa úgy, az üzletbe paradicsom érkezett, de jó drága még, 
— Ferkó Sándorné szeszélyesen csapongó módján. Angéla 
végigolvasta, azután élőiről kezdte, majd elgondolkozva, 
mélyről jövő sóhajtással összehajtotta. De parányi hely jut
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neki anyja gondolataiban! A papagáj, meg a zöldre festett 
ládikók s a papa mindenekelőtt! Az embernek szülei vannak 
s otthona a csepeli Fürst Sándor utcában, mégis mintha 
egészen egyedül lenne a világon.

Mikor ebédhez sorakoztak, Sármási Judit megkérdezte:
— Guszti hol van?

»' Igazis, Guszti nem tért még vissza reggeli sétájából. 
Koncz Béla mérges volt és kiadta a rendelkezést, hogy indul
janak el Guszti nélkül. Nem szereti az efféle fegyelemsértést, 
Guszti majd felelni fog érte.

— Trafikál valakivel — szólalt meg váratlanul Be- 
leznay Anikó.

Sármási Judit csodálkozva és értetlenül nézett a kis
lányra.

— Mi jut eszedbe? Kivel trafikál?
— Azt tőle tessék megkérdezni — hangzott a titokzatos 

felelet s Anikó elfordult, mint akinek nincs több mondani
valója.

Libasorban, a víztócsákat óvatosan kerülgetve ereszked
tek lefelé a mélyúton, az iskola felé. A három tanár zárta be 
a menetet, el-elmaradozva, halk beszélgetésben. Sármási Judit 
kedvetlen volt, mint mindig, ha valami zavaró elemet érzett 
a gyerekek magatartásában, ha ellentét merült fel közöttük, 
vagy valami titok, amit nem tudott hamarjában megfejteni. 
Ilyenkor könnyen elcsüggedt, túlontúl súlyosnak érezte fe
lelősségét és hajszolni szerette volna a napokat, hogy mielőbb 
épen, egészségesen és hiánytalanul megérkezzék kis csapatá
val a Keleti pályaudvarra. Szerette a rábízott gyerekeket 
s éppen ezért kívánta őket minél tökéletesebbnek látni, ezért 
riasztották meg kis, emberi gyöngeségeik, a korukkal járó 
fogyatékosságok és szertelenségek. Ezeket zavartalanul szép 
napokon helyesen tudta értékelni, de túlméretezte, ha vala
miféle váratlan és megfejthetetlen jelenséggel találkozott. 
Volt úgy, hogy huszonkét évével túlságosan öregnek érezte 
magát a 13—14 éves gyermekek között, máskor meg képte
lenül fiatalnak ily nehéz feladat elvégzésére.

Végül is megkérdezte Koncz Bélától:
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— Vajon mit akart Anikó azzal a trafikálással?
A fiatal tanár éppen az eget kémlelte s azt mérlegelte 

magában, megkísérelhetik-e holnap a szomszéd községbe ter
vezett egésznapos kirándulást? Koncz Béla már járt odaát, 
szívesen és szeretettel várják őket, délután a kultúrházban 
műsort adnak a gyerekek — s most tessék, beállt a rossz idő! 
Hirtelenében nem tudta, mire céloz Sármási Judit s ahogy 
feléje fordult, megbotlott egy kiálló fagyökérben. Ez har
sány nevetésre késztette, csak azután felelt.

— Anikó? Semmit, mit akarhatott volna! Kis fontos
kodó a mi Anikónk, a család esze!

Ezen megint jót nevetett s Sármási Judit alig észreve
hetően sóhajtott. Nem, ami a „lelkieket” illeti, Koncz Bélától 
nem várhat segítséget. Kitűnően végzi munkáját, fáradha
tatlan szervező, de érdeklődési köre csupán odáig terjed, 
hogy a napi programot összeállítsa s a kis csapatot ellássa min
den elképzelhető jóval. Rendkívül elégedetten szemléli a 
gyerekek gömbölyödő arcát, lelkesen részt vesz a gyűjtőmun
kában, igen tehetséges rajzoló, de hogy a gyerekeket illetően 
egyéb kérdések is felmerülhetnek, mint az evés, ivás, alvás 
és munka, az meg sem fordul a fejében.

Nagy Sándor mögöttük lépkedett, mintha restellné, hogy 
oly ügyetlenül csetlik-botlik a sáros úton. Míg óvatosan ke
rülgette a tócsákat, a lehajló ágak benedvesítették arcát s 
míg letörülte arcáról az esőcseppeket, bokáig elmerült a sár
ban. Sármási Judit hátranézett, mintha tőle várna feleletet 
iménti kérdésére, de látva a fiatal tanár sápadt és ideges ar
cát, szó nélkül továbbment.

Káldi néni behozta az óriási levesestálat, külön egy mély
tányérban velőscsontokat s egy másikban kifőtt zöldséget. 
Valóságos csendélet virított az asztalon! A gyerekek izga
tottan fészkelődtek, Gruber Kata sikongott s Káldi néni ke
mény arcán büszke öröm fénylett. Utána leveshús volt egres
mártással és tört hagymásburgonyával. Míg Sármási Judit 
kiosztotta az adagokat, Káldi néni elfoglalta őrhelyét az ajtó 
mellett s a két karját mellén összefonva figyelte a hatást.

— Rágós az a hús, ugye tanárnő asszony? — kérdezte.
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— Ez rágós? — A tanárnő felháborodottan tiltakozott. 
— Puha, mint a vaj, életemben nem ettem ilyen finomat.

Káldi néni csupán ezt akarta hallani, most már nyu
godtan beszélhetett egyébről is.

— No, tegnap jól megkergetett az eső! Maguk meg a 
szobába szorultak, szegénykéim, ma nem lesz kirándulás, 
fürdőzés a Zalában. Meg sem ismernék a mi folyónkat, úgy 
megduzzadt az este óta. Aztán azért lesz este valami előadás
féle a kastélyban, tanárnő asszony?

Sármási Juditnak nem volt ideje felelni, mert betop
pant Valenta Guszti, térdig sárosán, kipirultan és szokatlanul 
élénken. Arca, szeme ragyogott és túláradó jókedvében át
ölelte az ajtóból kissé félrehúzódó Káldinét. A hangja is fris
sen csengett.

— Elnézést kérek a késésért! — Sietősen kanalazni 
kezdte a langyos levest — tetején kis zsír karikák úszkáltak 
—, s közbe-közbe Nagy Sándorra emelte ragyogó zöld tekin
tetét. — Tanár elvtárs el sem tudja képzelni, micsoda pom
pás anyagot szereztem! Fent voltam Pongrác Lajinál a sző
lőhegyen. Nagyszerű ember az, tanár elvtárs. Gyerekkorában 
a Zeneakadémiára járt. Azt mondja, a papája bandában ját
szott, fizette érte a tandíjat. Aztán az „öregje” megbetege
dett, nem tudott fizetni érte, hát kitették az Akadémiáról, 
tizenegy éves korában be kellett állnia az apja helyett dol
gozni. Nagy művész lehetett volna... Bejárta a világot, any- 
nyit tud mesélni idegen országokról! Ez a Laji úgy ismeri 
a magyar népi zenét. .. nézze, tanár elvtárs!

Nagy Sándor felé nyújtott néhány teleírt papírlapot s 
csak mikor a tanár nem mozdult, lett figyelmes a nagy és 
ellenséges csöndre. Körülnézett, értetlenül, arcáról lassan 
lehervadt a lelkesedés, nyílt tekintete ismét behúzódott le
ereszkedő szemhéjai mögé s tétován, suta mozdulattal tar
totta a levegőben a papírokat. Nagy Sándor köhintett egyet, 
de a hangja így is rekedt volt a felindulástól.

— Nem érdekel — mondta ridegen. — Tudtommal sen
kitől nem kaptál megbízást, hogy felkeresd Pongrácot.

— Én... nem is azért...
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A fiú dadogott, nem folytatta.
— Mi a munkát közösen végezzük, senkinek nincs joga 

külön utakon járni. Ha ezzel érdemeket akartál szerezni, 
tévedtél. — A villogó szemű, felháborodott fiatal férfiban 
alig lehetett felismerni a szelíd, csöndes Nagy Sándort.

Mélységes csönd volt az asztal körül, csupán Gruber 
Kata jóllakott és izgatott szuszogása hallatszott, majd a 
Káldi néni mögött becsukódó ajtó halk nesze.

— Ügy van — mondta azután Koncz Béla.
Sármási Judit nem szólt, valami kínzó rosszérzés foj

togatta. Felállt, óvatos széktologatás, lassan induló suttogás 
követte megmozdulását.

Káldi néni azt mondta a kapuban:
— Azért ne búsúljanak. Ha kisüt a nap, egy-kettőre 

felszárad itt minden. A mi Zalánk is megcsendesedik, ha nem 
jön újabb eső.

Megvárta, míg elvonul előtte a csapat, akkor kemény 
kezével végigsimított a hátul baktató Valenta Guszti arcán.

20.

Tízen voltak a lányok szobájában s a hangulat rendkí
vül feszült volt. Négy lány a szalmaágy szélén kuporgott, a 
Gerendás-fiúk az egyik ablakpárkányon ültek Káldi Péter
rel, a másikon Gruber Kata Benedek Danival s Bényei Rudi, 
tüskés hajába markolászva fel és alá száguldott a szobában. 
Időnként valamennyien egyszerre beszéltek, csupán Anikó 
volt az, aki vékonyka hangjával, lassú beszédmodorával mon
danivalójára tudta terelni a figyelmet. Módszeresen össze
gezte a tényeket: Guszti közeli ismeretségben áll az idegen 
öregasszonnyal, de ezt a kapcsolatot titokban tartja; ma 
együtt mentek fel Pongrác Lajoshoz a szőlőhegyre. Pongrác 
Lajos magányosan él odafönt, nem érintkezik a falusiakkal, 
tehát nem alaptalan a föltevés, hogy az öreg Pongrác is 
ellenség, a bárói család embere. Az első teendő megtudni, 
tulajdonképpen mit keresett Guszti Pongrác Lajosnál.
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Gru bér Kata sikoltott:
— Juj, de izgalmas, meg kell bolondulni!
Jókorát taszított Benedek Danin. A fiú lelépett a pár

kányról s átsétált a másik ablakhoz. Kata kiabált:
— Hová mész?
Dani a vállát vonogatta, Anikó meg azt mondta:
— Hagyd békében, nem látod, hogy nincs kedve tré

fálni?
Kata elpirult, a szája legörbült, majd Jassan odakullo

gott a szalmazsákhoz s leült a lányok mellé. Rudi viharse
besen rótta széltében-hosszában a szobát, a kis közjátékról 
nem vett tudomást, egészen kétségbeesettnek látszott.

— Hát nekem elegem van a suttogásból, meg a találga
tásból! Én utálom az ilyen hátmögötti dolgokat!

— Meg kell kérdezni tőle! — süvítette Gerendás Gvuszi 
az ablakpárkányról s kalimpáló lábával a falat rugdosta.

Rudi hirtelen megállt, egyikről a másikra nézett, majd
nem sírt.

— És velem mi baja? Rendesen beszélek hozzá és ő ... 
rám ripakodik. Én ... én nem is tudom ...

Anikó az ajtó felé indult és igen határozottan mondta:
— Behívom.
Senki nem tartotta vissza; most az egyetlen helyes meg

oldásnak látszott, azonnal, valamennyiük jelenlétében meg
beszélni Gusztival a dolgot.

A fiú jött Anikóval. Szemmel láthatólag meglepte, hogy 
az egész társaságot együtt találja. Kérdően nézett Anikóra 
s egy pillanatig tétovázott, ne forduljon-e vissza. Azután 
mégis megállt az ajtóban, arcán valami megátalkodott, gú- 
nyoros és keserű kifejezéssel nézett egyikről a másikra, 
árulkodón remegő kezét a zsebébe rejtette. Rudi közel lépett 
hozzá s nagyon melegen, szinte könyörögve mondta:

— Nézd, Guszti, az a helyzet, hogy mindenféle homá
lyos dolog van körülötted. Tisztázni kellene...

— Mit?
Hűvösen és élesen csattant a kérdés s ez sértette Rudit. 

Ö is kissé felemelte a hangját.



— Mindent! A mai viselkedésedet, meg egyebeket. A 
látogatásaidat olyan egyéneknél, akiktől jónak látod minket 
távoltartani, meg...

— Légy szíves ne avatkozz a dolgaimba!
A két Gerendás-fiú leugrott az ablakpárkányról s ők is 

közeledtek Gusztihoz.
— Tévedsz! — kiáltotta Gyuszi. — Nem a te magán

ügyedről van szó!
— A kastély nem magánügy!
— És a népdalgyűjtés sem!
Rudi két karjával hárította el a Gerendás-gyerekek köze

ledését, ott állt szorosan Guszti előtt.
— Miért változtál meg? •— kérdezte csöndesen. — Olyan 

jól megvoltunk együtt... valamennyien. Te sem akarhatod, 
hogy valami közénk álljon... titok, vagy gyanú. ., akármi. . .

Tíz gyerekszem, kíváncsi részvevő, unszoló, még ellen
séges is akadt közöttük, majd a Guszti körül gomolygó köd
ben tisztán kirajzolódott egy világos szempárból feléje su
gárzó végtelen bánat. Felelj, mondta ez a tekintet, én nem 
védhetlek meg, mert az ő sérelmük az enyém is. A fiú meg
értette; egészen halványan és gyengéden elmosolyodott, han
gosan mégis azt mondta:

‘ — Hányszor akarod hallani, hogy semmi közöd az én 
dolgomhoz?

Sarkonfordult, lenyomta a kilincset. Rudi a karját 
akarta elkapni, de ideges keze a fiú kabátjába markolt s az 
kissé lecsúszott Guszti válláról. Máris szemben állt Rudival, 
a szeme nagyot villant.

— Elment az eszed?
Egyet taszított Rudin. Annak ökölbeszorult keze nagyot 

lendült s gondolkozás nélkül, iszonyú izgalomban lesújtott 
vele. Gusztit a száján érte az ütés, a falnak tántorodott. 
Furcsán merev tekintettel szembenézett Rudival. Az iménti 
kis félmosoly még ott volt szája szögletében, keserves, torz 
kis mosoly. Két karját leengedte, azután kiment a szobából.

Nagy csönd maradt utána. Ekkor Angéla is az ajtó felé 
indult, kissé kopogó, peckes léptekkel.
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Guszti a párnába fúrta a fejét, az ajtónyílás halk ne
szére nem fordult meg, úgy mondta:

— Légy szíves, Angéla, a hátizsákomból adj egy tiszta 
zsebkendőt.

Angéla kétségbeesetten dobogó szívében valami muzsi
kálni kezdett. — Tudta, hogy én vagyok! Tudta, hogy csak
is én lehetek! — A hátizsákból kivette a zsebkendőt s most 
már egészen nyugodt, anyás mozdulattal maga felé fordí
totta a fiú fejét.

— Vérzik az orrod — mondta. — Feküdj hanyatt.
Kihúzta Guszti feje alól a párnát, a zsebkendőt megned

vesítette s lemosta a sápadt arcról a vérfoltokat.
— Fáj? — kérdezte.
— Á, semmi — felelte a fiú. — Nagymama persze meg

ijed majd.
— Azt mondjuk, hogy labdázás közben elestél, jó?
— Jó. — Kedvesen, szinte vidáman elmosolyodott. — 

Ha ugyan Teri nem szaladt haza a nagy újsággal.
— Szólok neki.
— Majd... Ráérsz.
Angéla ült az ágy szélén, hosszú lábát kinyújtva, merev 

tartásban. Odakünn szél fújt, vaskos szürke gomolyokban 
menekültek útjából a felhők, itt-ott kis kékség villant elő az 
égboltozaton. A folyosóról hallatszott a rozoga ablaktáblák 
szabályos időközökben becsapódó zaja, a sarkukból félig ki
fordult ajtók nyikorgása, különben a szokott ebédutáni csönd 
telepedett a kastélyra.

Guszti lehunyta a szemét, mindketten hallgattak.
Négy órakor a teraszon gyülekeztek a gyerekek, hallat

szott Koncz Béla távoli, harsány vezényszava, Angéla felállt.
— Megmondom, hogy beteg vagy és nem jöhetsz.
A fiú bólintott és nézett a becsukódó ajtóra. A fiatal 

rajztanár kedvetlenül fogadta Angéla bejelentését s nagy 
dérrel-durral indult a fiúk szobája felé. Néhány perc múlva 
visszatért.

— Az orra vérzik. Azt mondja, gyakran előfordul vele 
otthon is. No, akkor indulás.



Irány: az öreg Jós, aki tud annyi nótát, hogy több se 
kell! A postánál Nagy Sándor elvált a csapattól, telefonhívást 
várt a feleségétől s Ígérte, hogy amint befejezi a beszélge
tést, utánuk megy. Káldi Péter, a vezető haladt elől, Rudi 
kezét fogta. Kifelé meg befelé forgatta lábafejét s mindun
talan szótlan barátjára nézett, hogy sikerült-e megnevettetnie 
ügyefogyott mutatványaival. Az ebédután történtek emléke 
ott kísértett a gyermekek között, de a szél, a friss levegő s a 
menetelés felélénkítette őket. Ha ismerőssel találkoztak, 
elújságolták, hogy az öreg Jóshoz készülnek, élvezték nép
szerűségüket, a simogató pillantások melegét. Valenta Guszti 
zavaró alakja egyre távolodott s valóságos megkönnyebbü
lés volt, hogy nem kell hallani fölényes és az utóbbi időben 
már ellenséges hangját.

A hídon megállapodtak s álmélkodva néztek le a meg
változott folyóra. Szélesen, fehér tajtékot vetve, szeszélyes 
hullámokba fodrozódva, piszkosan hömpölygött a sűrű, isza
pos víz, faágakat sodort magával s dühösen tépázta a part
menti szelíd bokrokat. Gruber Kata kényeskedve kacará- 
szott, megborzongott és odaszólt Daninak:

— Jössz fürdeni, Dani?
— Nem én! — felelte a fiú közönyösen s ment tovább 

barátaival, a Gerendás-gyerekekkel.
Katát bántotta a dolog, panaszkodott Anikónak. Nem 

érti, mi van ezzel a Danival, olyan utálatos! És egyáltalán, 
vele egy csöppet sem kedvesek a fiúk, pedig ő mindenkivel 
jóban van, nem bánt senkit. A tudásban és élettapasztalatok
ban oly gazdag és a legkevésbé sem érzelmes Anikó könyör
telenül kimondta, amit gondolt.

— Mert futsz utánuk. Neked mindegy, csak fiú legyen. 
Azt hiszed, ők ezt nem tudják? Te mindenkit meg akarsz 
hódítani s a vége csalódás meg bőgés. Ismerem az ilyet, 
nálunk az osztályban is vannak elegen, akik folyton fiúz
nak. Azok meg kinevetik őket.

Kata elszontyolodva, igen alázatosan mondta:
— Én csak bolondozok, igazán ... Én ... engem nem res

pektálnak a fiúk, hát tehetek én róla?

160



— De mennyire! Nem vagy elég tartózkodó — tette 
hozzá Anikó s kis, hegyes arca fontoskodó kifejezést öltött.
— Légy nyugodt, Dani velem nem merne szemtelenkedni.

Kata lopva szemügyre vette barátnőjének kis, csenevész 
alakját és összemérte azt saját virgonc fiatalságával. Halkan 
maga elé kuncogott. No hiszen, könnyű Anikónak! Ámbár 
mintha megváltozott volna valamelyest az utóbbi napokban. 
Az arca gömbölyded, fakó bőre rózsaszínbe játszik, a beszéde 
sem olyan vontatott és nem emlegeti örökké a mamáját. 
Katában valami tisztelet-félét ébresztett a megváltozott 
Anikó s könnyedén lerázva magáról előbbi bánatát, beleka
rolt a kislányba. Melegen mondta:

— Te olyan okos vagy. Az én mamám mindig nyúz, 
hogy nincs egy rendes barátnőm se ... Ugye, Pesten is fogunk 
találkozni?

— Ha lesz időm, szívesen — hangzott a meggondolt 
felelet.

Az országúton meneteltek, széltépázta, suhogó jegenye
fák alatt. Káldi Péter szaladgált ide-oda és magyarázta a 
tanároknak, hogy az állomástól kis dűlőút vezet Jós Miska 
bácsi házához — még háromszáz méter, még kétszáz — s 
máris sietett vissza a némán bandukoló Rudihoz. Az út jobb
oldalán, magasszárú, hajladozó kukorica között asszonyok és 
lányok tarka kendője virított. Ahogy a kis csapat eltrappolt 
mellettük, az asszonyok integettek, egy-egy szót kiáltottak, 
de a szél elkapta a hangjukat és vitte valamerre, ismeretlen 
tájékra. A gyerekek nem látták, ki támaszkodik a földbe 
mélyesztett kapa nyelére, ki az, aki integet, feléjük küldi 
mosolyát, üdvözlő kézmozdulatát, de tudták, hogy ismerős 
ez is, meg az is. Valamerről egy nóta hangfoszlányait hozta 
a szél s ők örvendeztek: — Rózsa, rózsa, labdarózsa levele. . .
— Ezt a dalt már ők népszerűsítették Zalanyéken. Nem azt 
éneklik, hogy „Tengerész, ó szívem tengerész .,.”, hanem a 
labdarózsát! Lám, máris megmutatkozik munkájuknak kéz
zel fogható eredménye s mi lesz még Pesten! Iskolák, kul- 
túrcsoportok, különböző énekkarok fogják énekelni a labda
rózsát és a többi dalt, melyeket ők mentenek meg a feledés-

11 Zalai nyár (8404/1)
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tői. Jó, meleg érzések fűtötték a gyerekeket, szaporán és 
büszkén lépkedtek, mikor Káldi Péter egyszerre megálljt 
vezényelt. :

Az országút kilométerkövén egy ember üldögélt, mel
lette a földön kerékpár. Idős, hatalmas termetű férfi volt, 
torzonborz bajusszal. Jóízűen falatozott s fel sem nézett, 
mikor Péter rászólt:

— Miska bácsi, jóétvágyat.
Az ember bólintott s azt kérdezte, barátságosan:
— Hová erre?
— Éppen magához!
— Nótáért, mi?
— Azért hát!
Az ember Koncz Bélának mondta:
— Zalaegerszegen jártam, aztán hogy láttam messziről 

a sok piros nyakkendőt, gondoltam, bevárom magukat. Akkor 
hát mehetünk.

Maga mellett tolta kerékpárját, a gyerekek nagy zajon
gással követték. Énekelve fordultak az állomásépület mögött 
húzódó keskeny útra, a dühös szél sodorta magával a han
gokat.

21.

A kertben távolodott a lépések és a beszéd zaja s Va- 
lenta Guszti fellélegzett. Óvatosan tapogatta duzzadt ajkát; 
egész arca tüzelt, a lehelete is forró volt s a nedves zseb
kendő is. Behunyt szemmel és mozdulatlanul feküdt, gondo
latok nélkül hallgatta az ablakpárkányra telepedett vere
bek élénk csivitelését.

Azután kezdett nyomasztó lenni köröskörül a nagy 
csönd és magányossága. Közeledett az alkonyat, a kastélyban 
kívüle nem volt teremtett lélek s a nemrég elhangzott sza
vak kínos emléke kísértett. A fiú lassan feltápászkodott, a 
zsebkendővel az orrát tapogatta — úgy látszik, elállt a vér
zés. Valami szorongató rosszérzés űzte kifelé a házból.

És most hová? Nagymamához, természetesen. Forró
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vágyakozással gondolt a kis öregasszonyra és míg bandukolt 
lefelé a mélyúton, nem sokat törődött vele, hogy szeméből 
sűrű egymásutánban peregnek a könnyek.

Mégis, mikor leért a faluba, széles ívben kerülte ki 
Béres Ferencék házát. Nagymama kérdezősködne, kétségbe
esnék, sehogysem értené meg a történteket — ma semmi
képpen nem szabad találkoznia nagymamával.

Ment az útközépen. Időnként gépkocsi vagy motorkerék
pár száguldott el mellette. Mi volna, ha egyiket megállítaná 
s a vezetőjét megkérné, hogy vigye magával Budapestre? 
Kaján örömmel színezgette magában, hogy micsoda lótás- 
futás venné kezdetét eltűnésének hírére.

A hídhoz ért és minden egyébről elfelejtkezve nézett le 
a megváltozott folyóra. A kis tisztást, ahol érkezésük elő
estéjén összetalálkoztak a falusi gyerekekkel, elöntötte a 
víz. A máskor oly keskeny és barátságos Zala-folyó zavaros 
hömpölygése és morajlása híven kifejezte a fiú dúlt lelki- 
állapotát, s ellenállhatatlanul vonzotta őt. Eleinte óvatosan 
kerülgette a víztócsákat, azután nagy nemtörődömséggel bo
káig gázolt a sárba s letelepedett egy fatörzsre. Szórakozottan 
szedegette fel a piszkos kavicsokat s hajigálni kezdett velük. 
Bényei Rudi pompásan „kacsázik”, természetesen ehhez síma 
vízfelületre van szükség. A hullámok most egyszerűen elnye
lik a követ, de így is jó — és halkan fütyürészett.

A túlsó parton, a bokrok közül kibukkant egy kerek 
szőke fej; egy ideig oly mozdulatlan és testetlen volt, mint a 
sötét égbolton lebegő holdvilág. Azután megjelent Kánya 
Lidi egészben s nézett jobbra-balra, keresgélve, egész kis, 
idétlen alakja nyugtalanságot fejezett ki és csalódottságot. 
Közeledett a folyóhoz, szemmel követte az egymásnak ütődő 
hullámokat, mintha onnan várna egy felbukkanó, ismerős 
alakra. A fiú figyelte Lidi mozdulatait és fanyar mosoly tor
zította el dagadt száját. Mi ketten, Lidi meg én őt keressük .. . 
Földön és vízben, mindenütt, mondta ez a mosoly. Azután 
a fiú, mintha gyötrelmesnek találná a bamba kislány látvá
nyát és a tudatot, hogy gondolataik középpontjában egyazon 
személy áll, lomhán közeledett a parthoz, leguggolt és a
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tenyerébe merített vízzel még egyre égő arcát locsolgatta. 
Később, önkéntelenül, megint átnézett a túlsó partra.

— Lidi! Nem mész vissza!
A kislány is a víz mellett kuporgott. A kiáltásra nem 

mozdult, sarkára nehezedve ide-oda himbálta felsőtestét. 
Guszti kiegyenesedett, karjával hadonászott, ordított.

— Azonnal menj onnan! Megállj, kikapsz Angélától, ha 
nem takarodsz!

Honnan tudhatta volna, hogy a név, amely átkelt a fo
lyón és messze zengett a csöndes alkonyaiban, hogy Angéla 
neve a szunnyadó értelemig hatol és oly sajátságos izgalmat 
kelt a kis bamba lányban. A térdét csapkodta, merev arccal 
nevetgélt maga elé. A part mentén fodrozódó apró hullámok 
érintették ruhája szélét, barna, erős lábszára vizesen csillo
gott. Belegázolt a folyóba, két kezével úgy sodorta maga 
előtt a vizet, ahogy Angélától látta és egyre nevetett. A fiú 
odaát rekedten kiáltozott. Lidi alatt hirtelen süllyedt a talaj, 
egyszerre csupán nagy feje látszott s ez a váratlan helyzet 
iszonyúan megrémítette. Ösztönösen vissza akart fordulni, de 
lába már nem érintett földet. A víz sodra elkapta, ő csapko
dott karjával, lábával és vinnyogott, mint egy kis állat. Feje 
eltűnt, ismét felbukkant és hörgő, bugyborékoló hangok 
hatoltak a fiú füléig.

Guszti, míg kapkodó kézzel lecsatolta a szandálját, arra 
gondolt, hogy jó volna visszafordulni, meg sem állani a kas
télyig. Soha senki nem sejtené, hogy itt járt a zalaparton . .. 
De akkor már a vízben menetelt, majd elengedte testét és 
dühödt csapásokkal közelített a gyermekhez. Mint valami 
irtózatos látomás tűnt szeme elé a víz felszínén megjelenő 
halálravált arc, a máskor oly kifejezéstelen szempárban meg
mutatkozó állati rémület, — azután a már elnehezült és küz
désre képtelen kis alak fölött összetorlódtak a hullámok. 
Guszti minduntalan a víz alá merült és ismét a felületen 
úszott; hangosan zihálva kapkodta a lélegzetet, prüszkölt, a 
látása elhomályosult, szinte eszelősen hajtogatta magában: 
meg kell menteni Lidit!

De hol keresse? Hiszen az imént néhány karcsapásnyira
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volt tőle! Nyugalom!... Lidit meg kell menteni, minden
áron!

Egyenletes csapásokkal úszott lefelé, majd mikor a gyer
mek megjelent a víz színén, két hatalmas lökéssel utolérte 
és egyik kezével megmarkolta vállán a ruhát. Két lábával 
és szabad balkarjával tempózott a part felé, vonszolta magá
val a nehéz testet, de mindez már gyerekjátéknak tűnt.

Akkor szorítást érzett a lábán. Egy kéz kulcsolta át a 
bokáját, húzta lefelé. Guszti a rémülettől nem kapott leve
gőt. Ordítani akart, de csupán a száját nyitogatta s valami
féle csukló hangot hallatott. Nagymama! Angéla! Bokán kell 
rúgni, valaki azt mondta régesrégen ... Én egyetemre fogok 
járni, orvos leszek ... Egy ilyen kis patak, mint a Zala!

A vasmarok szorítása nem enyhült s Guszti ugyanolyan 
görcsösen tartotta kezében a gyermek ruháját, hogy a felszí
nen maradjanak. Lába élettelen volt, balkarja kis, lankadt 
mozdulatokkal seperte a vizet, vonszolta magával a merev 
test mázsányi súlyát. Ha le tudna állni, már talaj volna a 
lába alatt, a part itt van, néhány lépés mindössze. A hídon 
férfialak jelent meg, de azt már nem látta, a szeme elé sötét
ség ereszkedett.

Nagy Sándor a postáról igyekezett az állomás felé, 
kezében lóbálta hangjegyfüzetét. Nagyon siettek s a folyóra 
is csupán futó pillantást vetett. Két gyerek úszkál egymásba 
kapaszkodva. Vajon miféle örömük telhetik a sárgás-pisz
kos, hideg vízben?

Azután mégis visszanézett s bizonytalanul kérdő hangon 
lekiáltott:

— Guszti?
Választ nem kapott. A tanár eszeveszett rohanásba kez

dett. A szemüvegét futás közben nadrágzsebébe tette s vak- 
sin bukdácsolt a sárban, az egészen az országúiig terjengő 
tócsákban. A vízbe lépett s mikor bizonytalannak érezte a 
lába alatt a talajt, néhány úszó mozdulatot tett, majd el
kapta az alámerülő fiú karját. A görcsösen egymásba kapasz
kodó két gyermek terhével úszva nem boldogult, hát lábával 
óvatosan tapogatózni kezdett, hogy a vízben gázolva érjen
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partot. Mélyen süppedt az iszapba s ez megijesztette. Mind
össze néhány pillanatnyi tétovázás után tovább ment apró, 
ugrásszerű léptekkel, nehogy térdig merüljön az iszapba és 
ne tudjon onnan kilábolni. Hamarosan a partra kapaszkodott 
s ahogy húzta maga után a két gyereket, ágak recsegtek, sár 
fröcskölt lehajló, izgatott arcába, szemüveg nélkül furcsán 
hunyorgó szemébe. Ott feküdtek egymás mellett és Lidi még 
mindig a fiú bokáját tartotta, görcsös szorítással.

Guszti! — mondta a tanár és a fiú arcába kémlelt. — 
Guszti! — ismételte riadtan, majd felismerve saját tehetet
lenségét, torkaszakadtából kiabálni kezdett. — Segítség! 
Emberek! Segítség!

Valaki, nagy szakértelemmel, erőteljesen bokán rúgta 
Lidit, azután asszonyok vették kezelésbe a két eszméletlen 
gyermeket. Lidiért eljött a nagyanyja, özvegy Kánya Lőrinc- 
né s nagy sopánkodások közepette hazavitte. Guszti is elin
dult Nagy Sándorral. A tanár átölelte a fiú derekát, szinte a 
levegőbe emelte, lihegtek és tántorogtak, de Guszti minden 
más segítséget visszautasított. — Köszönöm, köszönöm — 
motyogta a házakból elősiető embereknek — köszönöm ...

A mélyúton felfelé menet feje a mellére csuklóit; fél
álomban lépegetett, hagyta vonszolni magát. Gondolatai 
egyetlen mondat körül keringtek, ezt a mondatot hajtogatta 
követelő és határozott, panaszos és rimánkodó hangon.

— Mindent meg kell beszélnünk, tanár elvtárs. .. Ugye 
mindent megbeszélünk, tanár elvtárs .. .

A fiatal férfi sápadt arcát elöntötte a verejték s végte
len izgalmában, ő is hol suttogva, hol kiáltva felelte:

— Mindent, hogyne . . . Mindenről beszélünk, magától 
értetődik!

Igaz bácsi elment az orvosért s mire a gyerekek hazaér
tek, Guszti mélyen aludt. Szokatlan csönd volt a kastélyban, 
zavarodott, ki nem mondott gondolatoktól terhes csönd. 
Bényei Rudi egyedül bolyongott a kertben s egész este a 
hangját sem lehetett hallani. A fiúk szobájának ablaka előtt 
megjelent egy-egy ismerős s nézte a lobogó gyertyafényben 
igen sápadt, mozdulatlan arcot. Káldi néni cseresznyebefőt-
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tét hozott s a lelkére kötötte Sármási Juditnak, hogy amint 
Guszti magához tér, etesse meg vele, mert az „vért csinál”.

Angéla meg lesétált Béres Ferencékhez.
— Csókolom! — toppant be özvegy Valenta Károlyné- 

hoz s egyszuszra ledarálta mondókáját. — Guszti csókoltatja 
a nénit, nem tud idejönni, mert előadást tart Mozartról és 
a faluból is sokan meghallgatják Gusztit. Délután meg gyűj
teni voltunk, hát azért, és üzeni, hogy a néni aludjon jói.

— Igen . .. köszönöm, drága kislányom. — Az öregasz- 
szony lassan simogatta Angéla hosszú kezét. — Sok bajt oko-

- zok, ugye? Gondot meg bajt az unokámnak ilyen nagy napon! 
A faluból is felmennek ...

Vágyakozva nézett Angélára s a kislány megrettent. Ha 
most az ő segítségét kéri ahhoz, hogy észrevétlenül meghall
gassa Gusztit! De az öregasszony nem mondott effélét, hanem 
így folytatta:

— Ügy gondoltam, hogy holnap hazautazom. A kedves 
házigazdánk is megjön Zalaegerszegről és otthon is dolgom 
van. Kérlek, kis Angéla, mondd meg az unokámnak, hogy 
szeretnék elbúcsúzni tőle.

— Igen.
Az öregasszony megölelte Angélát, azután izgatottan 

topogott ide-oda a szobában. — Várj, kislányom, mit is akar
tam ... Kis bőröndjében keresgélt, végül meglobogtatott egy 
fehér csipkekendőt.

— Emlékül, édesem, egy öregasszonytól — mondta. — 
Nem divatos, de egyszer talán hasznát veszed. És, tudod, arra 
gondoltam, szívesen tanítanálak csellón játszani, majd ott
hon, ha volna kedved hozzá.

— Jaj — mondta Angéla — de boldog vagyok! Soha 
nem hallottam a hangját.

— Olyan szép és mélyen zengő, mint a tiéd, kis Angéla.
Kinyitotta a fekete tokot s ujjait végighúzta a húrokon.

Angéla összekulcsolt kézzel állt előtte, az öregasszony meg 
leült.

— „Valse triste” mondta. — Bánatos valcer, Vecsey 
Ferenc írta.
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Halkan nyílt az ajtó, Teri surrant a szobába, utána Béres 
nagymama.

A kitárt ablak előtt árnyékok mozogtak, a reszketeg, édes 
hangok lebegve szálltak a sötét estében. Az öregasszony bólo
gatott, mosolygott, s rövid szünet után belekezdett Rubinstein 
„Románc”-ába.

— Most menjetek — mondta azután — elkésitek az elő
adást.

Teri már-már megszólalt, Angéla sietősen oldalba lökte. 
Azután egymás kezét fogva, a sikátoron át szaladtak a kas
tély felé.

22.
Micsoda izgalom! Gruber Kata sirdogált, hősnek, Toldi 

Miklósnak, Kinizsi Pálnak nevezte Gusztit s mindenkinek 
bizonygatta, hogy ő eddig is rajongott a „lángészért” s ezen
közben rendkívül élvezte a nagy eseményt. A falú érdeklő
désének középpontjában ismét a pesti úttörők állanak, az 
eddig tartózkodók is rokonszenvükkel tüntetnek, a látogatók 
egymásnak adogatják a rozoga kerti ajtó kilincsét. Ajándé
kot is hoznak, kosárszám a gyümölcsöt, demizsonban a bala- 
tonmelléki bort, kalácsot és befőttet — Kata izzott a lelke
sedéstől. Fogadta a látogatókat, minden egyessel újra és újra 
megbeszélte az életmentés körülményeit, már-már a szem
tanú hitelességével s a Lidiről szóló híreket is úgy hallgatta, 
mint újdonságot. — Ne tessék mondani, reggel már a barom
fit etette! Nahát, ilyet!

Ez a nagyszabású sürgés-forgás némiképp kárpótolta 
azért, hogy Guszti betegágya mellett Angéla őrködik és ezt 
a kastély valamennyi lakója magától értetődőnek tartja. Reg
gel ismét ott járt az orvos, borogatást és aszpirint rendelt s 
kijelentette, hogy két nap múlva kutyabaja Gusztinak. A gye
rekek állandóan a beteg ablaka körül settenkedtek, befelé 
leselkedtek s suttogva jelentették egymásnak a híreket: — 
Levest evett! Mosolygott! Lidi felől érdeklődött!

S ott lebegett közöttük a titok, mellyel egyszerre nem
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tudtak mit kezdeni. A titok igen kicsire zsugorodott, mióta 
Angéla elmondta, hogy a fura kis öregasszony Guszti nagy
mamája s hogy Guszti azért nem beszélt erről, mert restellte, 
hogy felnőtt fiú létére a nagymamája utánautazott. Nem 
akarta, hogy a társai kinevessék, ennyi az egész. Igen ám, de 
mi lappang a Pongrác Lajosnál tett látogatás mögött, kér
dezte Beleznay Anikó. Ekkor Laczó Vera váratlan eréllyel 
lépett föl. Hagyjanak békét Gusztinak! Ha hibázott, tegnapi 
cselekedetével mindent jóvátett. Benne nincs semmi rossz
érzés Gusztival szemben, csodálja és szereti őt — így beszélt 
Vera.

A sok suttogásból végül is valami eljutott a három vezető 
tanárhoz. Talán Terinek járt el a szája, talán a falusi asz- 
szonyok meséltek a népszerű Sármási Juditnak a báróné és 
Valenta Guszti benső kapcsolatáról, — tény, hogy reggelre 

« a tanárok tudtak már a Guszti és Rudi között lejátszódott 
jelenetről is. Mindhárman komor arccal jártak-keltek a kas
télyban, zárt ajtók mögött tanácskoztak. Sármási Judit 
szeme dagadt volt a sírástól, Nagy Sándor sápadt volt és 
Koncz Béla pulykavörös. A tanárnő kétségbeesetten hajto
gatta:

— Lehetséges, hogy semmit nem tudunk róluk? Itt 
élünk egy fedél alatt, mindig együtt, mindenben... és még
sem! Hiszen szeretjük őket, tele vagyunk jószándékkal, aztán 
kiderül, hogy nem tudjuk, mi történik a szomszéd szobá
ban. Hát hol, miben hibáztunk?

— Nem hiszem, hogy hiba történt — mondta Nagy 
Sándor. — Mi felnőtt emberek vagyunk, ők meg gyerekek. 
Nekünk is van magánéletünk s nekik is, ez természetes.

— Két hét telt el és mennyi minden — suttogta a ta
nárnő. — Mennyi szenvedély, barátság és gyűlölködés, 
mennyi titok!

— Ilyen az élet — jelentette ki Koncz Béla, a maga 
katonásan rövid fogalmazásában. — Ha Guszti felgyógyul, 
elővesszük őket és rendet teremtünk.

De a titok már megérett és a homályból napvilágra 
kívánkozott.
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Délben kis öregasszony nyitott be a kertajtón. Hosszú, 
fekete posztókabátot viselt, kis filckalapot a fejebúbján, a 
kezében összecsavart esernyő volt. Végigkopogott a folyosó 
kőkockáin, nézegette a csukott ajtókat, egyiken-másikon 
szerényen kopogtatott, választ nem kapott, hát ment tovább. 
Egy oldalfolyosóra fordult s egyszerre ismét a kertben találta 
magát, szemközt Igaz Pállal.

— Sármási Judit tanárnő asszonyt keresem — mondta 
az öreg asszonyság.

Igaz bácsi azután elvezette özvegy Valenta Károlynét 
Sármási Judithoz. Beszélgetésük rövid volt. Az öregasszony 
elmondta, hogy reggel óta várja az unokája látogatását, sze
retne elbúcsúzni tőle, mert a délutáni vonattal készül haza
felé. Mostanáig várakozott, azután elővette a nyugtalanság, 
ami ugyebár érthető, ha az embernek nincs egyebe a vilá
gon, mint a drága jó unokája. Rokonok, jóbarátok mind el- % 
haltak mellőle, két szép fia elpusztult fiatalon, a harmadik 
messze jár — egyszóval a kedves kis Teri is oly homályosan 
nyilatkozott, hogy ő úgy gondolta, a tanárnő asszony szíves 
engedelmével itt váltana néhány szót az unokájával — és 
nézett a fiatal nőre meg-megrebbenő szemmel, szorongón és 
várakozón.

— Hogyne, asszonyom, természetesen — mondta Sár
mási Judit. — Guszti kicsit náthás, lustálkodik...

— Tudtam — bólintott özvegy Valenta Károlyné. — 
Tudtam. — Felállt, de máris fáradtan esernyőjére támaszko
dott. — Bajnak jöttem ide. — Sármási Judit közelebb húzta 
a Belényesi bárók szép biedermeier-karosszékét s az öreg
asszony önkéntelenül is szakértő pillantást vetett a régi 
bútordarabra, de nem ült le. Fekete cérnakesztyűbe bújtatott 
ujjait morzsolgatta, gyönge madárhangja reszketett. — Eső
ben, szélben vittem magammal a szőlőhegyre és ő abban a 
kiskabátban.. .

— Együtt voltak a szőlőhegyen?
— Igen, kedvesem, Pongrác Lajinál. Régi, kedves arc 

az ifjúság éveiből, ma már az egyetlen, aki látott engem az én 
jó férjem oldalán. Ügy vágyakoztam beszélni vele és az én
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Gusztim, hogy ne búsúljak. . . Most itt a baj, magamra vet
hetek.

Indult az ajtó felé, fejetetején remegett a kis filckalap. 
Sármási Judit egyetlen hosszú lépéssel utolérte, belekarolt, 
rendkívüli öröm áradt a hangjából.

— Nincs semmi baj, ne tessék búsúlni! Guszti nem 
akkor szerezte a náthát, a néni ne tegyen magának szemre
hányást. Pompás gyerek az unokája, büszke lehet rá!

— Ugye, ugye kedvesem — motyogta az öregasszony.
Guszti a belépő kis fekete alakra nézett és elmosolyo

dott. Angéla meg felállt és valami komoly méltósággal elin
dult a vendég felé. Széket húzott az ágyhoz, ő maga elfog
lalta előbbi helyét. Az öregasszony apró, homályos szeméből 
könny hullott a fekete cérnakesztyűre, nem kérdezősködött, 
amúgyis tudta, hogy Gusztival valami rendkívüli történt. 
Sármási Judit eltűnt s röviddel ezután nagy jövés-menés 
kezdődött a folyosón; szandálos lábak surrantak, izgatott 
suttogás hallatszott. Bejött Nagy Sándor, majd Koncz Béla 
s mikor minden látszólagos ok nélkül nevetni kezdett, ez úgy 
hangzott, mint valami vezényszó; nyílt az ajtó és kis piros 
nyakkendős alakok jelentek meg a szobában, meg egy tarka 
szoknya, kis tömzsi láb s nagy hullámos haj. — Előre! — 
mondták Guszti nagymamájának az ajtóban ácsorogva s csak 
nagylassan közeledtek az ágyhoz.

— Hogy vagy, Guszti? — kérdezte Gerendás Gyuszi.
Gruber Kata hangosan felsírt, Anikó mérgesen taszított

rajta egyet. Az ablak előtt néhány asszony álldogált, azután 
bejött Igaz bácsi, parolázott Gusztival és azt mondta:

— Hát megkóstolta a Zala vizét?
A sírás, a sok ember, a zavarodott és meghatott gyer

mekarcok! Valenta Károlyné ült összekulcsolt kézzel, Gusz
tira nézett, majd Angélára, sorravette a többi arcot is és 
fonnyadt szája mozgott, mintha imádságot morzsolna. Mi 
történt! Mit tettél, én drága jó fiam! — bizonyára ezt mondta 
volna, ha nagy felindulásában beszélni tud. Minden olyan 
különös és érthetetlen. Most Gusztihoz lép az a szemüveges, 
rokonszenves fiatal tanár, föléje hajlik és azt mondja:
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— Igazságtalan voltam, Guszti. Kérlek, ne haragudj 
érte és felejtsd el.

Guszti szeme nagyratágul s oly tiszta, fénylő, annyi 
szeretettel és bizalommal világít, mint régesrégen, négy és 
fél esztendővel ezelőtt, mikor ott állt a repülőtéren és egy 
nagy utasszállító gép elindult nyugat felé.

— Tanár elvtárs nem tudhatta! — kiáltotta Guszti. — 
Honnan tudhatta volna? Én mindent úgy összezavartam.

Sármási Judit régi vidám, erélyes hangján intézkedett. 
Guszti pihenjen, egyelőre elég volt az izgalomból. Karon- 
fogta Valenta Károlynét.

— A néni megnézi a kastélyt, meg a parkot, jó lesz?
— Hogyne, kedvesem, szívesen.
Utolsónak hagyták el a szobát. Az öregasszony az ajtó

ból visszanézett: Angéla ott ült az ágy mellett s ez oly magá
tól értetődőnek látszott s az is, hogy a két magányos gyermek 
kapcsolatát mindenki rendkívül és szokatlanul komolyan 
veszi, hogy Valenta Károlyné fájdalmasan elmosolyodott. 
Integetett, bólintott és követte a tanárnőt, hogy a vén faóriá
sok alatt, meghitt séta közben elbeszélgessenek az unokájá
ról, aki kimentette a megáradt Zala-folyóból Kánya Lidit.

Zsúfolt volt ez a nap is, ha nem is oly izgalmas esemé
nyekkel, mint az előző, de volt min álmélkodni és derülni. 
Mindenekelőtt megérkezett Zalaegerszegről Béres Ferenc s 
nagy sebbel-lobbal máris a kastély felé vette útját. Megje
lent a nagy terasz előtt, üdvözölte Igaz Pált. A világ négy 
tája felől rohanvást jöttek a gyerekek, a tanárok, Sármási 
Judit a karjába kapaszkodó öregasszonnyal és Teri, lobogó 
szoknyájában, egészen valószínűtlenül magas hangon sikol
tozva:

— Édesapám! Édesapám!
Béres Ferenc tanácselnöknek megadatott az a ritka ké

pesség, hogy egy időben többekkel tudott társalogni s min
denki úgy érezhette, ő az a fontos személyiség, akihez szavait 
intézi — Sármási Judit és Gruber Kata egyaránt. Erre val
lott Kata izgatott sürgés-forgása, röppentyűként felívelő, lel
kendező és semmitmondó megjegyzései, Beleznay Anikó fon-

172



toskodó magatartása és a Gerendás-fiúk lángoló arca. — Az 
ember kiteszi a lábát — dohogott a tanácselnök — és ti fel
fordítjátok a falut! Legalább jó munkát végeztek, Koncz 
elvtárs? Halljam, gyerekek, milyen volt a Káldi néni főztje! 
Aztán az a híres Guszti fiú azért hívta ide a nagyanyját, 
hogy jól ráijesszen?

— Nem hívott! — tiltakozott özvegy Valenta Károlyné 
s egy lépéssel közelített Béres Ferenchez. — Szíves elnézé
sét kérem, hogy így betolakodtam.

Béres Ferenc megveregette az öregasszony kezét s az 
motyogott: — Éppen készülök hazafelé... Az unokám jó 
kezekben van, nincs miért nyugtalankodnom ... meg a szoba 
is ... elnézést kérek ... — A fiatal férfit egyszerre szoros 
gyűrű vette körül, sürgető és parancsoló gyerekszemek 
kereszttüzében állt, azután Gruber Kata kikottyantotta:

— Hiszen van a kastélyban hely a néninek is.
— Azt már nem! — A tanácselnök hangja igen erélyes 

volt. — A kastélyban nem szállásolunk el nyaralókat. De ha 
az asszonyság maradni akar, nálunk ellehet arra a néhány 
napra.

Az öregasszony szelíd-makacsul ismételte: — Jó kezek
ben van az én drága unokám, nincs miért aggódnom...

Délután, míg Guszti aludt, Angéla Verával az állomáson 
járt. A vonat elindult Pest felé, ők integettek a távolodó kis 
fekete alaknak, azután Vera felsóhajtott:

— Még öt nap!
Angéla kissé együgyű képet vágott. Az ám, a szünidő 

végefelé jár! öt nap múlva a délutáni vonatra felkapaszkodik 
nyolc pesti úttörő. Eltűnnek a jegenyék, a nádas, távolod
nak a szürkéskék hegyek — hogyan lehet ezt elviselni? Ferkó 
Sándor valamit kopácsol a kertben, anya nagyvirágos fürdő
ruhában lubickol és önfeledten sikongat, a kalitkában két 
kanárimadár, mindez oly közeli, hogy kezével érinthetné — 
de még nem! öt nap — végtelen idő az ember életében öt 
boldog nap.

Laczó Vera vékony ujjai meghitten szorongatták a kar
ját s egyhangú duruzsolása mindennél megnyugtatóbb volt.
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Laczó nagymama uborkát kovászolt. A háromliteres üveget 
az utcai szoba ablakpárkányára tette, hogy jól érje a nap s 
cukorspárgával gondosan a redőnyvashoz kötözte, nehogy 
lesodorja a szél. Hát éjszaka veszekedett kopogtatásra riad
nak. Egy rendőr volt, meg a házfelügyelő. Az uborkásüveg, 
mondták, lóg lefelé a cukorspárgán s veszélyezteti a járóke
lők testi épségét. Laczó nagymama a fejéhez kapkodott s 
száguldott az ablakhoz, utána a szülők, gyerekek, az egész 
tisztelt család. Az üveg ott lógott a két emelet között, az ut
cán kis csődület, mindenki felfelé bámészkodott, a Váci út 
felől is érkeztek szaladó emberek. Odalent valaki intézkedett 
— a viceházmester volt lenge éjszakai öltözékben — a túlsó 
oldalra irányította a járókelőket s egyre erősödött az izgatott 
moraj. Most mi történjék? Az üveget fel kell húzni, igen ám, 
de közben elszakad a vékony spárga! Valaki a tűzoltókat 
emlegette, az újonnan érkezők kiáltoztak: — Hol van tűz? 
Ég a Láng-gyár! — meg ilyeneket. — Jobbra! Balra! — hal
latszott az utcán rendelkező viceházmester öblös hangja s 
terelte nagy fontoskodva a szájtátókat. Köröskörül kinyíl
tak az ablakok, valaki visított, Laczó nagymama heves szó
csatába keveredett a másik nagymamával, a gyerekek egy
mást taszigálva megrohamozták az ablakot s akkor megje
lent nagypapa, kezében a nadrágszíj.

— Hát az uborkásüveg? — kérdezte Angéla.
— Nagypapa leordított az utcára, hogy mindenki menjen 

a pokolba, azután megrántotta a spárgát, az üveg meg irtó
zatos csörömpöléssel lezuhant. Minket aztán jól elvert a 
nadrágszíjjal.

Vera tanulságos történetei változatosak voltak, csupán a 
csattanóban mutatkozott némi egyhangúság: nagypapa vette 
a nadrágszíjat... Az uborkásüveg szomorú históriája elhang
zott s ők ketten rohanvást igyekeztek felfelé a köves siká
toron. Messziről énekhangok hallatszottak s közelebb érve 
kiviláglott, hogy a fiúk szobájából szűrődik a lárma.

Guszti párnákkal jól feltámasztva ült a szalmaágyon, 
pihent, barnára sült arcán nyoma sem volt bágyadtságnak, 
előtte hangjegyfüzet. A szobában hét száguldozó, harsányan
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daloló kis alak s Nagy Sándor az ágy szélén, törökülésben, 
meg-meglendülő kézzel vezényelte az éneket.

„Jön a búcsú, lakkcipőt varratok,
A sarkába szerelmet rakatok.
Kivásott a szerelem a cipőm sarkából,
Jaj, de távolestem a babámtól.”

Guszti elégedetten bólintott.
— Jó — mondta. — Hát a csülközés hogy megy?
■ — Ahhoz pálya kell! — kiáltotta Gerendás Gyuszi.
— Meg botok! És egy háromlábú csülök!
— A menetét mondjátok!
Mindenki egyszerre beszélt, iszonyú összevisszaságban 

számolva be a Jós Miskánál tett látogatásról. — Inkább a 
túrózást! Nem, előbb a csülközést! A túrózást itt a szobában 
is bemutathatjuk! Beleznay Anikó, hogy mindenkit elhall
gattasson, énekelni kezdte:

„Kivirágzott a diója 
Nagyot hajlott három ága 
János diák ül alatta ..

Guszti sebesen jegyzett, közben fel-felnézett a tanárra..
— Pompás anyag, ugye, Nagy elvtárs?
— Pompás, mondhatnám rendkívül fontos anyag — 

felelte a tanár és biztatóan intett Anikónak, majd rákezdte 
a folytatást:

„Apró virág levendula 
Levendula széles minta . . . ”

Benedek Dani roppant mély hangon dörmögte a dalt, 
meg-meglobogtatva hullámos haját, Teri szopránja most is 
némi szorongást keltett, hogy egyszeriben semmivé foszlik 
ott a felhőket ostromló magasságban — s Guszti körülnézett, 
keresve a mutáló fiúhangot.

175



— Rudi hol van? — kérdezte.
— Megkeresem! — jelentkezett Gruber Kata és el vihar

zott.
Rudi nem lehetett messze, mert Kata máris hozta, dia

dalmasan, mint aki tisztában van küldetésének jelentősé
gével.

— Szervusz — mondta Rudi már beléptekor, igen han
gosan.

— Szervusz — felelte Guszti.
Ennyi történt mindössze. S még az is említésre érdemes, 

hogy óvatos kopogtatás után benyitott a szobába Detre 
Mihály tanító. Helyet foglalt az ablakpárkányon, nyelvével 
gondterhelten kutatta odvas fogainak rejtelmeit, nézte a játé
kot, hallgatta az éneket, azután megbeszélést folytatott Nagy 
Sándorral a zalanyéki általános iskolában megalakítandó 
tánccsoport kérdéséről. Többek között azt is mondotta Detre 
Mihály:

— Tulajdonképpen furcsa dolog kérném, hogy a mi 
dalainkat fővárosiak népszerűsítik nálunk. A faluban min
denki ezeket az új, helyesebben régi nótákat énekli. Hogyan 
lehetséges ez, kérném?

— Munkával, kérném — felelte Nagy Sándor. — Nem 
kell hozzá egyéb, mint a népi hagyományok megbecsülése, 
egy kevés szorgalom, szeretet, lelkesedés és mélységes meg
vetése mindannak, ami selejt. Ügy látom, Detre kartárs kivá
lóan alkalmas arra, hogy folytassa a mi munkánkat.

— No igen, igen — hangzott a kissé bizonytalan válasz.
Akkor már egyre-másra érkeztek a vendégek, hogy meg

hallgassák Beleznay Anikó előadását a mai magyar ifjúsági 
irodalomról. Guszti egyedül maradt a szobában. Lehunyt 
szeme mögött megelevenedett a kép: a szomorúfűz lehajló 
ágai alatt, a magas fű és vadvirág tarka szőnyegén elhelyez
kedett festői csoportozat. Sármási Judit világos vászonszok
nyában van, melynek makulátlan tisztaságára kényesen 
ügyel, ezért Angéla pokrócot terít alája, anyáskodva szor
goskodik a tanárnő körül s figyelmeztető szavakat sugdos a 
fülébe. Csőri bácsi pipájából füstgomolyok szállnak az ég
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felé. Piros nyakkendők, fekete fejkendők, komolyan figyelő 
szemek s középen egy kis, sovány leányka, a „család esze”, 
Beleznay Anikó.

Az ablakpárkányon élénk tereferébe kezdtek a verebek, 
a kertből finom illatok törtek a szobába. Szép, kissé már 
ősziesen párás este volt.

23.

Hogyan is volt? A Népművészeti Intézet előtt álltak, egy 
gömbölyűre nyírt akácfa árnyékában. Gerendás Gyuszi vala
mit mondott a Zala-folyóról, igen, emlékszik már, éppen 
Beleznay Anikóval kapcsolatban. Öt megörvendeztette a
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gondolat, hogy fürdeni fognak a Zalában s élénk képzete 
támadt egy alkonyairól, ott a folyó mellett. Üldögélnek a 
víz szélén, valamennyien, vagy akinek éppen kedve támad 
nézegetni a csillagos eget, hallgatni az esti neszeket, akár 
egyedül is, vagy hárman, ketten. ..

íme, alkonyodik. A még világos égbolton megjelenik az 
első csillag s a sötétség leszálltával egyenes arányban 
kígyóinak odafönt a parányi fények. Ketten ülnek a Zala 
partján, egymástól kis távolságban, Guszti, a „lángész” egy 
fatörzsön, s vagy egy lépéssel mögötte Angéla a fűvön, gon
dosan szétteregetett kartonszoknyában, fodros fehér batiszt- 
blúzban. A fiú kavicsokat hajít a síma vízfelületre — micsoda 
keskeny kis patak ez a Zala! — a kavics egyet-kettőt ugrik 
és elmerül, hiába, Rudi ennek a mestere! Közben beszél, 
gyorsan, mint akinek sok a mondanivalója, de közben egyre 
a vizet nézi.

— Az én apám 1949-ben disszidált. ..
Angéla elismétli, csodálkozva és nehézkesen tagolva:
— Disszidált?
— Igen. Egyszóval kivándorolt nyugatra.
— Ahá — mondja Angéla, ennek ellenére bizonytalanul 

hatol tudatáig az új fogalom. Csepelen nem „disszidálnak” az 
emberek, ilyesmi meg sem fordul a fejükben. Ferkó Sándor 
mesélte, hogy a falujából sokan vándoroltak ki Amerikába, 
de az régesrégen volt, a múlt században, — mindegy, Guszti 
majd megmagyarázza.

— Az apám műegyetemi tanár volt — folytatta a fiú.
— Az állam megbízásából kiutazott Párizsba, egy építészeti 
kongresszusra. A küldöttség másik két tagja nélküle jött 
vissza. Minket fel sem kerestek. Nagymama többször hívta 
őket telefonon, szóba sem álltak vele. Két hónap múlva Ame
rikából írt. Akkor már nős volt. — Letört egy gallyat egyik 
bokorról s azzal kis köröket, vonalakat húzgált a homokba.
— Micsoda hosszú levél volt! Azt a nőt, így írta, régen is
merte meg külföldön s akkor Párizsban véletlenül találkoztak 
össze. Meg hogy ő amúgysem bízik abban, hogy itt Magyar- 
országon kialakul a helyzet, nem látja biztosítottnak a mun-
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káját s az építészek további jövőjét. Mindez csak 
átmenet, az elválásunk is, rövidesen viszontlátjuk egymást, 
meg ilyeneket írt. Én gyűlölöm azt a nőt, meg az apámat 
is ... és gyűlöltem mindenkit, az egész világot.

— Ö! — mondta Angéla halkan és összekulcsolta két 
hosszú kezét. — Hát miért?

Most mégis megfordult a fiú, arcán lángolt a szenvedély 
és a bánat.

— Mert nekem mindig vigyáznom kellett. Nem volt 
barátom, senkim — csak nagymama, de ő nagyon öreg már. 
Arra gondoltam, hogy bennem nem lehet megbízni, mert az 
én apám ... és hogy én is . .. érted? Én mindig csak tanul
tam és hízelegtem, meg színleltem, hogy higgyenek nekem .. . 
mert honnan tudhatnák, hogy én más vagyok és meghalnék, 
ha innen el kellene mennem!

Kétségbeesett kitörése után váratlan volt a kislány 
nyugodt hangja.

— Persze, hogy más vagy. Hát tehetsz te arról, hogy a 
papád disz ... elment nyugatra? Kinek jutna eszébe efféle 
bolondság? No de ilyet! Majd meglátod ... a többiek is azt 
mondják.

Egy ideig hallgattak s Angéla előtt, ahogy visszafelé 
gombolyította a szálakat, lassan minden megvilágosodott. 
Végül azt mondta a fiú:

— Érdekes dolog... mostanában alig gondoltam az 
apámra. Annyi minden volt, ugye? És nem is tudom úgy 
gyűlölni őt, olyan ő nekem, mint egy idegen. Talán mert itt 
vagy te és mert szeretlek téged.

Angéla végigsímított a szoknyáján, többször egymásután, 
nyitott tenyerével, igen merev tartásban és mozdulatlanul 
ült. Milliónyi hangon szólt az este, láthatatlan rovarok züm
mögték körül őket, elkésett fecske cikázott a bokrok fölött 
s előttük szelíden fodrozódott a víz. A hídon át szekér zör- 
gött, a messzeségben vonat fütyült. Nagysokára szólalt meg 
Angéla.

— Tudom én azt, milyen nagyon rossz a magányosság. 
Ügy, de úgy tud fájni. Az én apám meghalt. Kicsi voltam, de

12* 179



emlél^szem rá, néha sok minden eszembe jut és azon gondol-* 
kozom, hogyan volna, ha élne. A mamám három éve férj- 
hezment és hát ők mindig együtt mennek, egymással beszél
getnek és ... persze, most látom, a mama szereti őt, én meg 
hogy haragudtam érte! A papa, Ferkó Sándornak hívják, 
segédmunkás, nincs szakmája, különben nem rossz ember, 
inkább jó. És most, hogy mi ketten itt beszélgetünk, nem is 
értem, miért kellett nekem annyit búsulni és bántani szegény 
mamát.

— Többé nem leszel magányos — mondta a fiú.
— Te sem, soha.
— Én mindig veled leszek, amíg élek — tette hozzá üm 

nepélyes lassúsággal Guszti.
Kezénél fogva felhúzta Angélát a földről s a két kis ár

nyék elindult az estében.
— Én orvos leszek — mondta Guszti. — Sebész. Hát te?
— Nem tudom.
— Arra gondoltam, hogy együtt járunk majd az egye

temre. És később is együtt dolgozunk.
— Jó.
Bent jártak már a házak között, mikor megkérdezte a 

fiú:
— Igazis, milyen volt Anikó előadása?
A hangjába erőszakolt könnyedség nem tévesztette meg 

Angélát. Vigasztalni szeretett volna, vállvonogatással s egy
két közönyös szóval elintézni Anikót, de erre képtelen volt.

— Jó volt — mondta. — Nagyon jó. Mindenki bámult, 
hogy milyen okos és mennyit tud beszélni a könyvekről.

— Igen?
— És érdekes volt, tudod, közben folyton kérdezett, meg 

magyarázott. Nagy elvtárs nem tudott felelni valamire és 
Anikó összeszidta!

Guszti álmélkodó arcot vágott, azután elnevette magát. 
Angéla is vele nevetett és azt mondta:

— Nagyon várják ám a te előadásodat is!
Közeledtek az iskola felé. A kapuk előtt álldogáló isme

rősöket harsány hangon köszöntötték, majd szaladni kezdtek
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s minden semmiségen nagyot nevettek. Angéla szilajon meg- 
meglebegtette fényes fekete haját s nagy jókedvében keresz- 
tül-kasul ugrándozott az útszéli vízmosta árkon. Lihegve je
lentette az általános iskola VII. osztályának küszöbén:

— Itt vagyunk!
— Látom — mondta Sármási Judit. — Kihűl a vacso

rátok.
Ami még hátra volt? Három eliramló nap, örökös bú

csúzkodás, megbeszélések, fogadalmak levélváltásról, pesti 
látogatásról. A nap alig vette kezdetét, leszállt már az este. 
A Belényesi-bárók hatalmas parkjában zengett az ének, a 
jegyzetfüzetek megteltek „anyaggal”. Sármási Judit nyug
talanul leste a postát, hogy hírt kapjon a két Pistáról, mert 
amint Angélának mondta, három hét nagy idő, rá sem fog 
ismerni a fiára. Gruber Kata sokat és izgatottan nevetgélt, 
de gyakran sír dogált is egy sort s azt hajtogatta, hogy soha 
életében nem fogja elfelejteni a zalanyéki nyarat. Angéla, 
Vera, Guszti és Rudi örökké a kertben bolyongott — csupán 
Anikó őrizte meg a hidegvérét és méltóságát. Anikó a mai 
magyar ifjúsági irodalomról tartott előadása óta megválto
zott. Bizonyos tisztelet övezte Anikót; kérdésekkel fordul
tak hozzá, vitás esetekben döntőbírónak kérték fel s ő szíve
sen, valóságos szenvedéllyel tanított és magyarázott. Hegyes 
kis mondásai már nem voltak bántó élűek s ámbár Anikó 
most is, mindenkinek kereken megmondta a véleményét, 
ezért senki nem bántódott meg. Gruber Kata egyenesen ra
jongott érte, fergeteges hahotával jutalmazta a kislány talp
raesett mondásait s nem győzte ismételni: — Ez az Anikó 
micsoda jó poffa!

A negyedik napon korán reggel becsomagolták a háti
zsákokat s egyszerre üresek és idegenek voltak a szobák. A 
gyerekek bejárták a kastélyt pincétől a padlásig. A Geren
dás-fiúk és Benedek Dani előtörtek egy-egy zeg-zugos folyo
sóról, ijesztgették a lányokat, Bényei Rudi egész délelőtt egy 
ócska cilinderben járt-kelt a hűséges Káldi Péter kíséreté
ben — de mindennek már nem volt meg a kellő zamata, 
színe és friss illata, a nevetés inkább a szívet fájdította.
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A búcsúebéddel Káldi néni önmagát múlta felül. Rántott 
csirke volt uborkasalátával, utána képviselőfánk és Káldi 
néni még egyszer, utoljára kérdést intézett Sármási Judit
hoz:

— Híg az a krém, ugye, tanárnő asszony?
De a tanárnő őszinte méltatlankodása ezúttal nem oszlatta 

el szigorú és szép arcának felhőit. Rendkívül erélyesen ker
gette az ő Péter fiát, hogy ne mászkáljon a lába alatt, men
jen a tüskéshajú Rudijához, hiszen az ültetett bolhát a fülé
be a pesti iskoláról, már pedig abból semmi sem lesz! — De
hogynem, Káldi néni — mondta Valenta Guszti. — Jövő 
ősszel várjuk Pétert Budapesten. — Káldiné erre már nem 
felelt, rámosolygott a fiúra és sehogysem értette, hogy az ő 
Pátere mit talál olyan vonzót a másikon.

Egy-egy elsárgult levél pergett alá a fákról, lebegett 
a levegőben, majd megállapodott a hepehupás mélyúton, mely 
oly könyörtelenül és örökérvényűen szelte ketté a hajdan 
egy tömbbe faragott hegyhátat. Mélabúsan hajladoztak a 
lombos ágak, egy-egy múló pillanatra összetalálkoztak a 
csöndben lefelé menetelő úttörők feje fölött. De a megillető- 
dött csönd csupán addig tartott, míg leértek a széles falusi 
utcára. Mert bár a zalanyékiek a „legnagyobb dologidőben” 
voltak, mint mindig, szokatlanul népes és hangos volt a falu. 
A kerítések mögött kendőt lobogtattak az asszonyok, egyik
másik kiment az útra, hogy legalább a tanárnő asszonnyal 
kezet szorítson, azután innen is, onnan is csatlakozott a me
nethez egy gyerek. A Zala-folyó hiújánál Béres Ferenc ta
nácselnök és Detre Mihály búcsúztatta a pestieket s míg a 
tanító csak hümmögött és igen gondterhelt arcot vágott — 
nyilvánvaló volt, hogy ezen a reggelen egyik jobboldali záp- 
foga szolgált kínos meglepetéssel — addig Béres-Csóka Teri 
fiatal papája egyidőben társalgott a nyolc úttörővel s a há
rom vezető tanárral és egyenlő melegséggel osztogatta az el
ismerést. — Sokat tanultunk tőletek, gyerekek, nótát, meg 
jókedvet és hát azt is, hogy a magunk értékeit jobban meg
becsüljük, igazam van, Detre kartárs? A Pista gyereknek 
vigyen egy üdvözletét Zalanyékről, tanárnő asszony. Aztán,
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hogy panasz ne legyen, a búcsúzáshoz az én Terim zenét is 
szolgáltat...

Teri sírt, vékonyka, magas hangon, jajongva, mintha 
a szíve akarna megszakadni. A Gerendás-fiúk Benedek Da
nival álldogáltak s a hosszúhajú gyerek csak annyit tudott 
mondani:

— Ha az angol-magyart közvetíti a rádió, én is meghall
gatom.

A hűséges Káldi Péter meg csak nézte az ő nagy, tüs
késhajú barátját és halkan könyörgött:

— Még egyszer, utoljára mutasd meg, hogy csinálod!
Bényei Rudi szeme találkozott Valenta Gusztiéval és

mind a ketten elmosolyodtak. Amióta Béres nagymamánál 
Guszti úgy megszégyenítette Rudit, a fiú lemondott a neki 
oly kedves lábmutatványokról. Most mégis elindult; befelé, 
majd kifelé ficamította lábai ej ét, szemfényvesztő gyorsa
sággal s mögötte a csapat, hátizsákokkal, összegöngyölt pok
rócokkal, énekelve a jegenyefák alatt.

„Rózsa, rózsa, labdarózsa levele,
Csak egy legény nevelődött kedvemre .. ”

Feltűnt az állomás fehér épülete s távolodott a kék he
gyek tövében épült falu tarka képe, azután, ahogy kanyar
góit az országút, végleg eltűnt szem elől. A gyerekek kedvet
lenül lézengtek a sínpár mellett, emelgették a vállukra ne
hezedő hátizsákot. Elhangzott Koncz Béla vezényszava:

— Irány: Budapest!
Ekkor valamelyest felélénkültek s várakozva néztek az 

új élmény elébe.

24.

A csepeli Fürst Sándor utcai ház szokatlanul csöndes 
volt e késő esti órákban. A kertben a szekfük édes, hervadó 
illata terjengett s Angéla szívszorongva vett egy mély léleg-
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zetet, mely már-már sóhajtásnak is beillett. A sötétben kö
rülkémlelt — itt minden változatlan volt, csupán a szilvafa 
ágai hajlottak meg a gyümölcs terhe alatt s a kötélre terí
tett mosott ruha között nem lógtak kis nadrágok, fakult de
lén hálóingecskék. Ez elszomorító volt, mintha semmi, de 
semmi emlékeztető nem maradt volna Angéla után.

Odabent csönd volt és sötétség. Ügy látszik anya is, meg 
papa is délutánosok, lesz tizenegy óra, mire hazajönnek. An
géla lenyomta a konyhaajtó kilincsét és legnagyobb megle
petésére az ajtó nyitva volt. Letette a hátizsákját, azután 
a szobába ment és villanyt gyújtott.

Ferkó Sándor az ágyban feküdt s a váratlan fénytől 
pislogó szemmel nézett a kislányra. Az meg állt, egyenesen 
és merev tartásban, így nézegették egymást kínosan hosszú 
másodpercekig.

— Csókolom — mondta végül Angéla vontatott hangon, 
bizonytalanul és várakozásteljesen elmosolyodott.

Kurta hümmögés volt a válasz. A fiatal férfi arca fakó
nak látszott a villanyfényben, hosszú bajusza az áliáig ko- 
nyult és egészében úgy festett, mint egy szomorú kisfiú, 
akire tréfáskedvű felnőttek álmában bajuszt ragasztottak. 
Nehézkesen oldalra fordult és halkan felnyögött.

— Papa beteg? — kérdezte Angéla.
Ferkó Sándor legyintett, nem felelt. Angéla tanácstala

nul álldogált az ajtóban, azután a szánalom és gyengédség 
eddig ismeretlen érzése elindította az ágy felé.

— Baleset? — folytatta a kérdezősködést. — A gyárban 
történt valami?

A férfi újra nyögött, sóhajtott egy keserveset s nagyon 
igyekezett, hogy a hátát mutassa az őt makacsul vallató mos
tohalányának.

— Várjon — ugrott hozzá a kislány. — Megigazítom a 
párnát. Hol van a baj? Tessék már megmondani, nehogy fáj
dalmat okozzak!

— Hol! — Ferkó Sándornak panaszosan lefelé görbült 
a szája, de mogorva hangja a régi volt. — Minden fáj, az 
egész nyavalyás élet.
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— A lába? 
— Hát.
— Megint ráesett egy rönk?
Erre már csak bólintott a férfi és tűrte, hogy Angéla 

egyik kezével a hátát támassza, másikkal a párnát igazgassa 
a feje alá. Sokáig feküdt szó nélkül, a sötét kört nézte, me
lyet a villanykörte zöld ernyője vetített a mennyezetre. An
géla a konyhában kicsomagolta hátizsákját, elrakta a hol
miját, azután széket húzott az ágy mellé.

— Eredj dolgodra — mondta Ferkó Sándor. — Engem 
nem kell őrizni.

— Tudom — felelte Angéla, de nem mozdult. — Anya 
mikor jön haza?

— Délutános — hangzott a kurta válasz s ezt újabb 
hosszú csönd követte.

Később a férfi megmozdult, kínosan erőlködött, hogy 
elérje a hálószekrényre állított vizeskorsót.

— Hozok frisset — ugrott fel szolgálatkészen Angéla.
Míg vizet eresztett a csapból, betoppant a konyhába

Ferkó Sándorné. Angélára bámészkodott.
— Hát te megjöttél?
— Megjöttem — felelte a kislány.
— írhattál volna egy lapot! Igaz, hogy nem tudtam volna 

elébed menni, hiszen látod, papával is mi történt! Jól lebar
nultál.

Most mégiscsak megölelte a lányát, két meleg csókot 
cuppantott az arcára és sietett a szobába, de nem hívta ma
gával Angélát, ö ott állt a vizeskorsóval. No hiszen, szép fo
gadtatás! Odabent pergőtűzként áradt a szó, az ismerős 
kurta kacajok kísérőzenéjével, s mint tompa dobszó, bele-bele- 
mordult a nyügösködő férfihang. Erzsi asszony ismét a kony
hába toppant, az ajtót nyitva hagyta, visszabeszélt a férjé
nek, azután a lányára mosolygott, melegen, de ideges kis 
rándulásokkal az arcán.

— Állsz, mint a sóbálvány — mondta —, ahelyett, hogy
köszöntenéd a papát.

Gyengén egyet taszított rajta s a tekintetében unszolás

185



volt: eredj már, békitsd ki, ne rángassatok ketten kétfelé! 
Olyan jó volna egy kis békesség a házban...

A papa nem szólt, hogy találkoztak már, hát Angéla 
sem említette s az érzés, hogy valamiféle cinkostársi viszony
ban vannak egymással, nem volt kellemetlen, ellenkezőleg! 
Az asztal mellé ült, kezét összekulcsolta az ölében, az asz- 
szor.y meg az ágy szélén ülve úgy etette a beteg embert, 
mintha annak a kezét sértette volna meg a rönk. De különös
képpen e sok gyengédség láttán Angélában nem ébredt fel 
a régi féltékenység és fájdalom. Erzsi asszony limonádét ke
vert.

— Három láda citromot hoztak, úgy álltak sort érte, 
mintha kenyér volna. Én is vettem kettőt, nem mondom, 
hogy álltam érte, de állok én eleget, van úgy, hogy nyolc óra 
hosszat nem pihenek egy percet sem, tőlem aztán senki ne 
irigyelje azt a két citromot! Volt ott annyi beszéd, hogy a fe
jem is belefájdult, egyre az órát néztem, hogy tíz legyen és 
végre zárhassunk .. .

— Mégis tizenegy lett, mire hazaértél — mondta Ferkó 
Sándor. — Ahol sok a beszéd, ott van Ferkó Sándorné is, 
tudom én azt.

— Tán csak nem akarod szememrevetni, hogy felelek, 
ha kérdeznek? Elég panasz érkezik a Közért-alkalmazottakra, 
hogy választ sem adnak a vásárlóknak, van közöttük pök
hendi éppen elég. Én másforma vagyok, hiába, ez a kislány 
meg az apjára ütött. El van majd három hétig, de nem mon
daná, hogyan volt ott Zalában. Elég volt az ennivaló?

— Igen. Egy néni főzött nekünk. Káldinénak hívták, 
olyan finomakat...

Elhangzott Káldi néni neve és máris ott volt az egész 
falu, eleven valóságként s hogy itt ül a zöldernyős lámpa 
alatt, az kissé álomszerű. Az emlékek megrohanták, torká
ban feszült a kétségbeesett vágyakozás. Erzsi asszony várt 
még egy ideig, hogy talán a Káldi néni főztjén kívül egyéb 
mesélnivalója is van a lányának, azután hogy Angéla elhall
gatott, ágyazni kezdett, készülődött az éjszakára.

Az augusztusi reggel finom ködpárával jelentkezett,
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melyből nehézkesen bontakozott ki a nap. Angéla a konyha
széket meg a lavórt a kertbe vitte, kimosta a Zalanyékről 
hazahozott ruháit. Valahányszor lépések közeledtek a csön
des utcán, ugrásra készen lassított a szívverése s időbe telt, 
míg ismét felvette megszokott ütemét. Guszti azt mondta a 
Keleti pályaudvaron: — Meglátogatlak Csepelen, aztán te is 
eljössz hozzánk. — Jó — felelte ő és ezzel be volt fejezve. 
Miért jönne már az első napon? Angéla nagy lendülettel foly
tatta a mosást s mivel Erzsi asszony is megkezdte délelőtti 
tevékeny kedését, ideje sem maradt töprengésre. Anya hangja 
hol a szobából hallatszott, hol megint a konyhából, a lányá
hoz beszélt, majd a férjéhez, azután mindkettőhöz egyidőben. 
Jött — a kertben gyújtót hasított, lakmározott a félig érett 
szilvából, begyújtott, feltette az ételt s a nagy sürgés-forgás 
ellenére olyan komótosan végezte a dolgát, hogy háromne
gyed kettőkor lélekszakadva szedelőzködött.

— Négy órakor kávét adj a papának . . . Ügyelj, hogy a 
lába alól ki ne csússzon a párna és ne izegjen-mozogjon any- 
nyit! Öntözd meg a virágokat, a madaraknak is adj friss vi
zet . ..

Ezt már az utcáról kiáltozta vissza, azután kövérkés, de 
tagadhatatlanul „gusztusos” alakja eltűnt a sarkon. Angéla 
bement, a szobába, hogy megtekintse, nem csúszott-e ki a 
párna papa lába alól.

Nem, a sebesült láb mozdulatlan volt s kissé megemelte 
a simára egyengetett takarót. Ferkó Sándor majdnem barát
ságos pillantással fogadta a belépő kislányt.

— A madarakat láttad már? — kérdezte.
— Igen, nagyon édesek.
— Édes! Nincs azokon semmi édes. Inkább eszük van 

sok. Több, mint akár egy tizennégy esztendős lánynak..
Csufondáros volt a hangja, de szemrehányás is volt ab

ban, melegség, harag és békülési szándék. Angéla sietve fe
lelte :

— Ismerek én tizenhároméves lányt is, aki többet tud, 
mint akárhány felnőtt. Beleznay Anikónak hívják és nagyon 
okos lány.
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— Ne mondd! Aztán mit tud?
— Irodalmat... meg mindenfélét.
— Úgy • • •
Ferkó Sándoron meglátszott, hogy ellenséges érzülettel 

viseltetik a Beleznay Anikó nevű kislány iránt, aki olyan so
kat tud irodalomról, otthonosan mozog egy területen, ahová 
ő nem tudja követni. Gyanakodva nézte Angélát: hátha gúnyt 
űz belőle? Mit jön neki irodalommal, meg effélével? Az 
egész zalai kirándulás arra volt jó, hogy még jobban fölébe 
kerekedjék?

— Aztán azért mentél Zalába, hogy irodalmat tanulj?
— Nem, dehogy! — Angéla közelebb húzta a székét és 

világos szemében meleg kis fények égtek. De jó, hogy papa 
szóbahozta! Úgy, de úgy vágyott beszélni a zalai útról, anya 
meg nem is igen figyel az emberre. — Zenét gyűjtöttünk 
mi ott, népi zenét, meg régi népi játékokat. Annyi érdekeset 
találtunk. Ha Pesten bemutatjuk a gyűjtésünket, papa is el
jön, majd meghallja.

— Én ugyan nem — legyintett a férfi.
— Miért? "'J '
— Miért? Csak úgy, semmiért.
Hosszú ideig csend volt. Ferkó Sándor nem hunyta be 

a szemét s ezért Angéla úgy gondolta, hogy folytatni akarja a 
beszélgetést. Készségesen várakozott, előrehajolva, keze a 
takarón pihent s e némaságban is volt most valami meghitt
ség. Végül hosszas töprengés után azt mondta Ferkó Sándor:

— Hányán voltatok?
— Nyolcán. Négy lány és négy fiú.
— És, gondolom, mind olyan híres okos.
A kislány lelkendezett.
— Hiszen úgy válogatták össze őket! Akik jó eredményt 

tudtak felmutatni, meg zenéhez is értettek ...
— Meg irodalomhoz.
Papa miért hozakodik folyton elő az irodalommal? Va

lami furdalja az oldalát, valami fáj neki, semmi kétség. An
géla töprengett, hogyan fogalmazza meg a válaszát, azután 
óvatosan hozzákezdett:
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— Hát egyik ember ehhez ért, a másik ahhoz, nem egy
formán. Volt nálunk egy fiú, az nagyon szép előadást tar
tott Mozartról... — Kissé elpirult. Papa nem tudja, ki volt 
Mozart, kár volt előjönni vele. Gyorsan folytatta: — Olyan is 
volt, aki a sportot szerette, két testvér. Azért mondom, kü
lönböző ez az embereknél. Papa meg éppen mindenhez ért, 
a kalitkát is nagyon szépen kifaragta.

Ferkó Sándor legyintett, a bajuszát sodorgatta, amitől 
még szomorkásabban konyult lefelé.

— Engem csak hagyjál ki az efféléből. Most éppenséggel 
nem rólam van szó. Lecsúszott ez a párna.

Angéla megigazította a párnát, azután kávét hozott nagy 
karéj vajaskenyérrel, Ferkó Sándor lehunyta a szemét és 
bizonytalanul mondta:

— Nem kell engem őrizni, jól megvagyok magam is. Sé
tálhatsz, ha kedved tartja.

— A kertben leszek — mondta Angéla. — Papa kiáltson, 
ha kell valami.

Kissé féloldalt dőlve járkált a vizeskannával, megöntözte 
a virágokat. Jó hűs levegő áradt, ha az ember behunyta a 
szemét, akár Zalanyéken képzelhette magát. A mélyúton 
már ballag felfelé az asszonynép, Detre Mihály tanító és ta
lán eljön Béres Ferenc tanácselnök is ... Angéla ült a teknő 
szélén, egyenesszálú fekete haja, mely végén befelé kunko- 
rodott, szétterült a vállán, kurta szoknyája alig fedte el csu
pasz térdét. Könyökére támaszkodott és testét, lelkét áten
gedte az emlékezésnek. Hirtelen felugrott, leszedte a kötélről 
a már száraz ruhát. Amíg papa alszik, kivasal egyetmást.

Elkészült a fehér batisztblúzzal és hirtelen ötlettől meg
kapva magáravette. Így, parádésan felöltözve el is ment a 
kedve a vasalástól. Ténfergett a kertben, üldögélt a teknő 
szélén, de sehol sem volt maradása. Benyitott a szobába.

A papa mozdulatlanul fürkészte a mennyezet titkait s 
az arcát várakozás, kis örvendező mosoly melegítette.

A kislány újra elfoglalta helyét az ágy mellett, és Ferkó 
Sándor úgy folytatta a beszélgetést, mintha azóta is szünte
lenül az elhangzott szavakon rágódnék.
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— Csak beszélsz a levegőbe, tudom én azt . . .
— Én?
— Te, éppen te! A papa ért mindenhez, azt mondod. Az

tán a hires okos barátaid előtt is eldicsekszel vele, hogy a 
papa segédmunkás a papírgyárban?

Fürkészően és szorongó szívvel nézett a kislányra. Az 
megmozdult, érezte, hogy elvörösödik, az ujjai kapkodva a 
levegőbe emelkedtek.

— Nem tagadom le, mit képzel a papa? Azt is megmon
dom persze, hogy nem öreg még és viheti többre is. Nem 
azért . . .  nem magamért mondom, de így van, hát miért ne 
mondja az ember .. .

— No hiszen, mire vihetném én?
Angéla mély lélegzetet vett és sebesen simogatni kezdte 

a takaró szélét.
— Jaj, papa, miket kérdez! Hiszen a negyvenévesek is 

tanulnak, meg a még idősebbek is. Elgondolja magában, hogy 
mihez volna kedve, azután tanul és kész.

— Nem fog már az én eszem.
— Jobban fog, mint akárkié. Papa most azt gondolja, 

hogy olyan rettentő nagy dolog az a tanulás. Pedig, ha egy
valamit megértett, a másik már könnyebben megy, mert 
megvan az összefüggés — igyekezett visszaidézni Beleznay 
Anikónak erre vonatkozó szavait — egyik fogalom adódik a 
másikból. Papából hamarosan szakmunkás lesz . . .

— No, csak lassan!
— És sztahanovista, én meg orvos leszek!
— Mifene?
— Gyermekgyógyász.
Egy idő után halkan mondta a férfi:
— Hát. hogy ne kelljen restellkedned miattam, csak 

azért . . .
Megmozdult, halkan nyöszörgött, a kislány ijedt moz

dulatára elmosolyodott. Egyszeriben nagy jókedve kereke
dett, mindenáron fel akarta bőszíteni Angélát a csúfolódásá
val. Hányadik osztályba akarja őt beíratni Angéla? Az első
nél kezdi, vagy az ötödiknél folytatja? Tanítanak-e irodal-
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mát is az általános iskola ötödik osztályában vagy azzal a tu
dománnyal mindjárt úgy születnek az emberek? Hát akiről az 
imént beszélt, Mozart is sztahanovista volt? S ha szépen meg
kéri, Angéla hajlandó-e neki elmagyarázni az egyszeregyet?

Angéla nevetett, folyvást kacagott; ki gondolta volna, 
hogy a papa ilyen is tud lenni? Mindketten a takarót csap
kodták ki-kirobbanó jókedvükben. A két kanári veszekedett 
csipogást vitt végbe a kalitkában, odakünn szépen alkonyo
déit és hangos nyikorgással nyílt a kertajtó.

— Jövök, papa, addig ne nagyon mozogjon! — kiáltotta 
Angéla és hatalmas ugrásokkal csörtetett kifelé, Guszti meg 
már jött végig a kerten.

— Szervusz — mondta.
A kislány állt és kezét a mellére szorította.
— Szervusz — mondta ő is. — Ide találtál?
— Persze. Hiszen felírtam a címedet. Hogy vagy?
— Jól.
— Nagymama úgy szokta mondani: ember jobban már 

nem is lehet.
Angéla ismételte:
— Ember jobban már nem is lehet . . .
Édeskés és fojtó szekfűillat terjengett a kertben. Több 

szó egyelőre nem esett, hát Angéla elindult a fiú előtt, az 
utat mutatva, peckes léptekkel.

A frissen mosott fehér batisztblúz fodrait lebegtette a
szél.
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