
elégit ki. A fejlődés folyamán azután már gyakorlati célt nem szol
gál, öncéllá lesz, vagyis u. n. „magasabb fokú" esztétikai szükségletet 
teremt és elégit ki: árú. Ha az árutermelés helyét, más, fejlettebb ter
melési, mód váltja fel, akkor a kereslet és kínálat kiszámíthatatlan 
hajító ereje helyett csak a tömegeik növekvő művészet-igénye fogja a 
zenei termelés alakulását szabályozni. Az eddigi társadalmak történe
tében csak az uralkodó osztályoknak jutott ez a szerep. Ennek követ
kezménye volt a műzene-népzene ellentét, amely valamikor egészen 
eltűnik, lévén a zenét létrehozó (élvező) ember egészen, mindenfajta 
művészetével együtt a mindenkori társadalmi-gazdasági viszonyok te¬ 
remtménye. 

1 Kínában még mindig az ötfokú skála használatos. Az ötös szám 
jelentőségét a kínaiak az öt bolygó, öt elem, öt ujj, öt; érzék szimboli¬ 
kával magyarázzák. Érdekes a hangok neve is. Az elsőé, a kiinduló 
hangé k u n g , ami annyit jelent, hogy császár. A második hang a mi¬ 
n i s z t e r , a harmadik hang a n é p , a negyedik az á l l a m ü g y , az 
ötödik a v i l á g . A hangok e szimbolikájából nem nehéz elképzelni a 
primitiv kinai ember világképét. Az öthangú skála a kinai társadalmi 
felépítés pontos másolata. Természetesen a kinai hangsorban a császár 
nemcsak azért szerepel első helyen, mert ő az ország első embere, ha
nem azért is, mert a császárok a papok és a mágusok szerepét töltik: 
be az őskinai világban. „Akii ért a zenéhez, az uralkodni is tud," — 
mondja a kinai közmondás. A zene sorsa különben Kinában mindig a 
császároktól függött. Konfucius pl. sok ezer dalt gyüjtött össze. 200 
évvel utánna viszont egy mogorva császár, aki a zenében országos ve
szedelmet látott, rengeteg zenei könyvet égettetett el. 

E L L A É S AZ U T A Z Ó K 
Ir ta: TOLNAI ISTVÁN (Budapest) 

Kocsi, gebe, por. 
— És innét hova? 
— Bajára. 
— Milyen szakma? 
— Tea, 
— Elfog a röhögés. 
— Nana. 
— Rubos után akar maga Bajára menni? Van arról fogalma, hogy 

begöngyöltem én Baját? Na nézze! 
Biringer tiz láda. Tudja maga mit fogyaszt Biringer? Sok, ha két 

ládát. De én rápakkoltam tizet. No számítsa ki meddig elég ez neki. 
Aztán Szucsányi és Lakos... 

— Elég. Ne fáradjon. Nem is teában utazom. 
— Most gurítani akar. Rubosnak akar gurítani? 
— Itt a kollekció, hát tea ez? 
— Ojjé. Olajvigée. Annyi van magukból mint a tetű. Kinek utazik? 
— Budapesti olajművek. 
— Ahá. Kis pancseráj a Soroksári uton. 
— Az. 
— Miért linkelt? 
— Az ember ne árulja el magát. 
— Nicsak micsoda agyafurt kis dugvány. Persze maga elbujhat, 

de Rubos nem. Mert ki nem ismeri Rubost? 



— Én. 
— Maga még kezdő fiam. Összevissza nines huszonkét éves. Mi? 
— Tizenkilenc. De azért többet tudok mint maga. 
— A dugvány! Fiam maga nekem még a hasamig sem ér, hogy 

egyebet ne is emlitsek. 
— No ne. Én ha konkurrenst szagolok, nem mondom meg neki, bogy 

ne menjen a letarolt helyre. Sőt csak menjen. Éppen, hogy oda menjen! 
— Potya kabaré. Rubost tanítják. Tudja mióta utazom én, fiam? 

Amióta csak a vonatot feltalálták. No: I t t vagyunk a szép Bácsalmá¬ 
son maga is, én is, mondjuk két dühös konkurrens. Lepakkolunk Wie¬ 
nernél s mondjuk egy ór,a mulva kezdünk. Egy helyen vagyunk, ez a 
lényeg. Az ellenfelet meg kell félemlíteni. Mert azt ne gondolja, fiam, 
hogy én Baján üzleteit csináltam. Még ott sem voltam. Csak nekem 
mindig van egy rendelési könyvem előre kitöltve. Felhuzott pisztoly. 
Na mit szól Ruboshoz? 

Semmit Nem érek rá. Kocsis! ez milyen malom? 
— Ez a Muity testvéreké. 
— Gazdagok? 
— Hojjé. 
— Maga most van itt először! 
— Most. 
— Szépen informálódik. Talán rokonság vagy mi? 
— Apámé a cég. 
— Az más! Az egészen más. Alle Achtung. 
— Ön este tovább megy? 
— Wienertől tovább menni? Talán megőrültem! Jaj persze maga 

még nem volt itt, még nem tudhatja: micsoda szakember Wiener. 
— Nekem az apám azt mondta, ne aludjam Bácsalmáson. 
— Az öreg ur idejében még nem volt itt Wiener. Wiener paradi

csomot csinált ebből a szállodából. Egy utazó se megy innét tovább. 
Majd meglátja! 

A tragacs dohog, mekeg, sikoltoz. 
— Itt: vagyunk! 
A tragacs elferdült egyensulya megáll. 
A szálló. Örmény arcu ember veszi el a csomagokat: — Nini Ru

bos mester! De rég nem volt itt kedves Rubos mester, pedig de sok 
szép anyag ment ki azóta. 

— Hány? 
Wiener gondolkozik: — Három. 
— Maga érti. Maga szakember. No és a mostani? 
— Cukor. 
— Lehet. látni a cukrot? 
— Hogyne! — S Wiener ajtót huz félre: Gőz, foghagymabűz s a 

középen mint felhők közt a hold ott áll Cukor és csirkét pucol. Rubos 
leteszi aktatáskáját, odamegy Cukorhoz és tárgyilagosan a fenekébe 
markol. 

Nemzetközi meglepetés. Cukor felvonyit: — Te büdös lator! 
Wiener, a paradicsom megteremtője az ajtót beteszi: — Betöret¬ 

len kis csikó. 
Rubos gondolkozik: — Lator? Mi a lator? Én jobb szeretem a be

törtet. A multkori? 
Wiener: — Nem lehet itt örökké. Cserélődni kell az anyagnak. 
— Persze persze. De azért azt még tarthatta volna. 
— Igen. Olyan nem lesz megint egyhamar. Az könyörög a vendég¬ 

nek, hogy engedje be. Mondtam neki bármikor visszaveszem. 



— Könyörög? Nekem nem könyörgött. 
— Mert magának nem kell könyörögni. 
— Öhhöhö, nem. Nekem aztán nem. Nézze Wiener ur! Hoztam egy 

kuncsaftot. Egy ujat El akart menni Bajára aludni, de én visszatar
tottam. 

— Rubos mester a legdrágább ember. 
— Már megint a legdrágább. Engem az ilyen drágasággal nem 

letet kifizetni. 
— Nem, nem. Rubos ur nagyobb adagokat kap mint más. Rubos 

ur 5 százalékkal több engedményt élvez a szoba után mint más. 
— Hát azért. 
A paradicsom megteremtője odalép a fiatalL jövevényhez: — Szo

bájának száma nyolc. Meg tetszik nézni? 
Óvatos vizsgálódás: — Még nem tudom mennyi dolgom lesz. 
— Kérem. 
Wiener nem kapacitál senkiit, Wienernél az üzleti hang előkelő, 

Wienerhez bejöhet maga Poincaré és nem fogja tudni, hogy Bácsalmá
son van. De föl föl, t i rabjai az üzletnek. A két ügynök kilép. Azaz saj
tóhiba. Nem két ügynök, hanem Okét rendelések gyüjtésével foglalkozó 
magyar utazókereskedő. Aki nem hiszi, nézze meg a tagsági igazolvá
nyukat. 

— No merre megy? 
— Hát tudom én? 
— Akkor kisérjen el. Csak ide megyek Koch és Ripphez. Hogy tet

szik magának a dajna? 
— Tudom is én? 
— Ajjaj szemérmes ur! Hogy is hivják magát? Már igazán bemu

tatkozhatott volna. 
— Gajjas. 
— No tovább. 
— Gajjas Mihály. 
— Brávó. Kint van. A kuncsaftnak is ilyen folyékonyan beszél? 

Hát ami a dajnát illeti, én megmondom, hogy az hogy tetszik magának: 
Kóser dög, csak még rug. Én itt vagyok. Nos jó üzleteket, ebédnél ta
lálkozunk. 

Misi megállt. Előtte egy széles három emeletes épület emelkedett: 
Első bácsalmási hengermalom: — Ide majd délután. Először a nehéz 
helyeket. Halló! Megállj csak te kicsi lány. Mondjad csak kinek van 
itt traktorja. 

— Traktorja? Traktorja van Kucsera Imrének. 
Misi jegyez: — Hát még kinek? 
— Kinek is van még? — Másnak nem tudom. Majd Kucsera Im

étől tessék kérdezni. 
— Aztán hol lakik Kucsera Imre? 
— A postáitól nem messze. 
— És hol a posta? 
— Tessék a Nagy-uccán végig menni. 
— És merre jutok a Nagy-uccára? 
— Átmenni a téren, aztán balra. 
Misi baktat. Átmegy a téren, azután balra. Ez a Nagy-ucca. Eljut 

a postához: — Kucsera hol lakik? 
— Másik oldalon, az a görbe ház. 
Misi átmegy. Megvan a görbe ház. Óvatosan lenyomja a kilincset: 

Tornác, rózsatető, békesség. De csak egy pillanatig, aztán egy dobber¬ 
mann ugrik ki üdvözletre. Misi visszaszökik és bevágja: az ajtót. A dob¬ 



bermann tébolyodottan ugat. Jó csöngő egy ilyen kutya, amig ott áll 
valaki nem hallgat el. Jönnek. 

— Itthon van Kucsera ur? 
— Minek? 
— Beszélni szeretnék vele. 
— Nem veszünk semmit. 
— Nem eladni jöttem csak valamit mutatni. 
— Nem kell semmi. 
— Akkor tessék ezt a cimet eltenni. 
— Nem kell cim. 
— Ezért nem kell fizetni. 
— Nem kell. 
— Hát akkor legalább azt mondja meg, kinek van ide legközelebb 

traktorja. 
— Bókay Ernőnek. Ott lakik a katholikus templom mögött. 
Misi megy. Tiz perc mulva kopog. Semmi. Kopog újra, megint 

semmi. Püföli a kilincset hadd üssön jó nagy zajt. Semmi. Azonban az 
ajtó nincs bezárva. Tornác i t t is. Misi kutya szemlét tart. Null-null. 
Megy előre. Lassan, nagyon lassan, nehogy valami váratlanul mégis 
kiugorjék. A fal fordul. Ez a legveszedelmesebb pont. No— no— ti 
összes szentek, egy óriás dogg. Most már vissza menni nem lehet s a 
dogg jön. Nem ugat, nem fut, csak jön. Misi fehér, de nem mozdul. Ez 
az egyetlen ésszerű cselekedet. Hanem ezt Misi minden ésszerűségi ok 
nélküli is brilliánsan megcsinálná: — Jó napot kivánok! 

A dogg megáll. Jó napot kivánok, de ez az ijedt hang nem hat elő
nyösem az állatra. Gyanakodva szagolgatja Misi lábszárát. Misi izzad: 
— Jó napot! — A dogg szagol. Misi egy vízben uszik. Zsebkendő után 
akar nyulni, de erre a dogg morog. Misi leereszti kezét. Az állati meg
nyugszik. Igy állanak öt percig. Misi orra folyik. Nem törölheti meg, 
mert a dogg rögtön morog. Lábat akar váltani, de a dogg morog. Meg 
sem szabad mozdulnia, a dogg letartóztatta. 

Misi lassan lassan megszokja a helyzetet és gondolkozni kezd: Ha 
a kutya megharapja, járhat a Pasteurbe négy hétig. Oh de gyönyörű 
is volna négy héten keresztiül e fennkölt elfoglaltságtól távol lenni. 
Csak már harapna! Csak már tul volna rajta: — Jó napot kivánok! A 
dogg morog. Most valami éneket hall lentről. Az. ének erősödik. Oh 
jönnek, jönnek! Jó-na-pot- ki-vánok. A dogg vakkant. Jó-na-pot - ki . . . 
A dogg megmutatja fogát. Jó-na.. . 

— Kru-kru. . . Neró nem jösz rögtön ide? 
Prometheus nem lélekzett ily felszabadultan keselyűmentesítés 

után mint Misi. Előveszi zsebkendőjét és üdvözülten fuj egyet belé. 
— Mi tetszik? 
Misi felébred: — Ki is lakik itt? Bókay urral beszélhetek? 
— Nincs itthon, Baján van. 
--- Jónapot. 
— Mondjak neki valamit? 
— Nem. Semmit. Jónapot. 
— Neró nem jösz rögtöm ide? 
Misi kint van. Neki támaszkodik egy fának és elgyöngült testét, 

izzadt: homlokát kiteszi a szélnek. Nem is kérdezte, hol a legközelebbi. 
Bánja az ördög. Kint lenni, kint lenni! Micsoda szerencse is, hogy nem 
volt itthon az az ember, ki nem hozott volna egy mondatot.- Né, pad! 
De finom kis pad! Misi letelepszik. Kezd lehülni és tér vissza ereibe a 
vér. Oly gyönyörű ott ülni, hogy elmosolyodik belé. Misi ül és suttog: 
Most nekem jó. 



De tovább, tovább! Ebből nem élünk meg, ebből nem lesz forga
lom, mit szólnak majd otthon. — Halló gyerek, kinek van itt traktorja? 

— Pagács Daninak. 
— Hol lakik? 
— Tetszik tudni hol a Muity malom? 
— Igen. Oda tessék menni azt ott kérdezni. 
Ez jó kis út. Kezdődik a talpalás. Majdnem az, állomáson van s az 

állomás több mint három kilométer. Hanem malomba jó menni. Ma
lomban nem ugat a kutya, azonfelül megszokták az ügynököket s a 
kihajitás bizonyos szalon formák közit történik. Malomból repülni di
rekt kellemes. 

— Jónapot. Gajjas vagyok a budapesti olajművektől. 
A két. Muity udvarias. Meghallgatják, aztán hivatkoznak nagy 

készleteikre. Most jön a piócizmus? Leültetve lenni a vevőjelölttel szem¬ 
től szembe, ez az a forma, amiből valami kinőhet. De a két Muity ke
mény. Pedig ideje volna már a puhulásnak, mert Misi közeleg döntő frázi
sához, amelynél szakszerűbbnek látszót kivágni senki sem tud az ország
ban: Olajaink különös előnye abban áll, hogy nagy tömitőképességük¬ 
kel ráfekszenek az olajgyűrűkre s meggátolják, hogy a pétróleumgőzök 
átcsapjanak a kárterbe. De a két» Muity spártai olajnevelésben része
sült. Null-null. Misi felkel. Az uttal együtt egy háromnegyed óra el
ment. Nem baj. Itt legalább nyugalom volt. 

Pagács Dani traktortulajdonosnál színig t ö l t v e á l l a keserű pohár. 
Amint Misi aktatáskáját meglátják, becsapódik az ajtó: — Mars! Több 
csaló vigéc be nem teszi ide a lábát! Misi ácsorog. Szivnyomása van. 
Nedves a fű, de leül. Haj, haj ! Mire is jó ez az egész? Minek kell em
berekre tukmálni olajat vagy mást, mikor megkapják helyben ugyan
azt ugyanannyiért. Nem butaság? Az ember mászkál, költ, egy nap, két 
nap, egy év, tiz év, miért? Hogy tőle vegyenek, ne a másiktól. Nem 
hutaság! Hatvan fillér nála, hatvan fillér a másiknál. Akkor már csak 
ott vesz minden józan ember, amelyik közelebb van. Hogyan lehet 
mégis eladni? Hát be kell mesélni, hogy az övé jobb. Nem disznóság? 

Rubosnak jó. Az kereskedőkhöz járhat. Se kutya nincs, se ilyen 
repülés. De Rubos is minek? Ha kifogy a butikban, hát ott a posta. 
Csakhogy akkor esetleg a másiktól veszik. Ez az. Miért: nincs egyetlen 
nagy rendelő iroda, akkor Rubos zabot hegyezhetne vele és még jó pár 
ezer mással együtt. Nem mászkálnák el fölöslegesen az életüket, amely
ben rugások képezik a mindennapi kenyeret, dogg idill a szenzációt, 
Rubos a nivót, Wiener a paradicsomot. A kereskedésnél butább fölös
legesebb dolog nincs. Ha rajta állna spriccelné az egészet. De ebből 
nem élünk meg. Misi feláll. Kérdez, jegyez. Legközelebbi Hamvay a 
Deák Ferenc uccában. 

— Hol a Deák Ferenc ucca? 
— Én nem tudom. 
Tovább: — Hol a Deák Ferenc ucca? 
— Ilyen ucca nincs. — Tovább . 
— Hol a Deák Ferenc ucca? 
— Tessék elmenni a templomig. 
A templomnál: — Hol a Deák Ferenc ucca? 
— A Deák Ferenc ucca? Az arra lesz a Muity malomnál. 
— Nem, hisz onnét jövők. 
— De, de — csak tessék visszamenni,  
A malomnál: — Hol a Deák Ferenc ucca? 
— Deák Ferenc ucca? Ilyen ucca nincs. 
Misi magánkívül: — Ostoba nép, ostoba népség! 



A paraszt türelmes: — Miért? Kit keres az ur? 
— Hamvay Imré t 
— Gépes? 
— Igen. Traktorja van. 
— Ja az a Pántlika-uccában lakik a templomnál. Amióta uj ne

vük van az uccáknak nem ismerem ki magam. 
Valóban vadonatuj táblák vannak mindenütt Misi: Jól néz ki, de 

minek? A bennszülötteknek nem keli, az idegennek meg jaj, ha nem 
személy szerint kérdez. 

A paraszt nevet: — De kell a szolgabírónak! Négyezer uccatábla 
nagy pénzt hoz. 

Misi sóhajt: — Ilyen kéne. Szolgabíró dolog az kellemes. No, jó 
napot. 

A Hamvay szigetekre való expedíció egyszer véget ér és Misi 
ott motoz a kilincsen. 

— Hamvay ur itthon van? 
— Nincs. 
— Mikor jön meg? 
— Csak este. Kint vannak, hordják a t rágyá t 
Sokáig éljen ez a Hamvay! Nagyon jól teszi hogy nincs itthon. 

Csak ne volna senki odahaza. Csak robbanna fel az egész. 
Misi még két helyre megy délig. Mind a kettő távol van. Misi meg 

van elégedve. Ő ott volt, lelkiismereti ügyben tehát nem fogad. 
Ebédidő. 
Misi beül a Wiener-féle paradicsomba. Petróleumszag, leghátul 

asszony sikál, fröccs itt, fröccs ott, Bodri nem takarodsz és tessék pa
rancsolni. 

— Hahó fiatalember bejöttünk kosztolni? No van konzum? 
— Nincs. 
— Nem baj. Magának nem olyan fontos. A tatája nem eszi meg. 
Misi vörös lesz. 
— Kissé ráfizetheti az öreg magára. Nem baj. Ha tiz évig utazik, 

addigra be lesz vezetve. Ne lógassa az orrát, csütörtök van már. 
Misi hallgat. Egy esztendeje utazik, erőlködik, de hiába. Kártékony 

és fölösleges kukacnak érzi magát 
— Nem busulni fiatalember! Holnap felülünk a gyorsra, kiszál

lunk a keleti punál, belógunk egy kaffába és tanulunk üleptant. Jöhet 
a leves! Halló, kérem a fröccsömet! A fröccsöt maga Wiener hozza fel
séges kezeivel: — No Rubos mester, hogy' mint? 

— Kóser. Koch és Ripp nyakig. Abszolut 
- - - Koch és Ripp? Vigyázni! 
— Nézze Rubosnak nem leheti ujságot mondani. A fele k. p., a fele 

harminc nap. Tehetem, hisz a fele haszon. Disznókarajt kérek. Igen, ká
posztával. 

Az ételt a betöretlen nő hozza. Rubos hunyorog és ezuttal diszkrét 
hangon: — Kicsi tyuk, pi-pi-pi. 

De a felszolgáló indulatosan odalöki az ételt. 
Rubos: — Tyukelesz. 
— Ella! _ Ez Wienerné hangja, — Ella, mit csinál maga a tányé

rokkal? Maga odalöki az ételt a vendégnek. Igy akar maga felszol¬ 
gálni? 

Ella néma. Hoz, visz. Wienerné követi és a körmére néz. 
Rubos: — Császármorzsát 
Most a császármorzsát egy egész követség hozza. Elől Ella, utána 

Wiener és Wienerné. 



Rubos: — No itt a tésztuska, és itt van rá a cukor. Cukorka feljön 
ebéd után az, ötösszobába? 

De ez az Ella még igazán betöretlen. Hiába zarándokmenet!, hiába 
prédikáció, csak kitör ujra: — Büdös lator! 

Rubos: — Lator? Mi az lator? 
Na, Ella most aztán lássunk egy kis ellen álló képességet. W i e ¬ 

nerné int: — Jőjjön csak Ella! 
A két nő eltűnik, de Wienerné hanganyaga kihatol: •— Az én ven

dégeimmel mer maga így bánni? Ki maga? Maga disznó! 
Protestálás. Szöveg érthetetlen, 
— Honnan vesz maga új vendégeket, ha. itt hagynak? Hogy mer 

maga az én üzletemben, az én vendégeimmel gorombáskodni? 
Protestálás valamivel hangosabban, de még mindig elmosódott szö

veggel. 
— Nem szülhetek magának új fajta vendégeket. Menjen a Riccbe! 

Ki hivta ide? Vagy kedvében' jár a közönségnek, vagy megy. Értette? 
És átpasszirozta a babot? És vitt fel a szobákba mosdóvizet? Még nem? 
Ugy. És kicserélte a villanykörtét a hetesben? Még nem. Persze még 
nem. 

Wiener: — Ella két feketét! 
A zaj elül. De Rubos, a csend ősi ellensége rögvest ellensulyoz: — 

Tudja meg, fiatalember Rubosnak nincs dekonjunktura, se gazdasági 
krízis, Rubos azt és annyit ad el, amennyit akar. Csak látta volna mi 
volt bent újévkor, mekkorát vágott Rubos az asztalra. És ha nem lesz 8 
százalék, akkor nyasgem! Ezt mondta Rubos. Ezt mondta Rubos a fő
nöknek. Rubos nincs ráutalva senkire, annyi ajánlatot kap mint a tetű, 
harmincnégy éve utazik teában, be van vezetve mint egy kátéter! És 
aztán Rubos vette a kabátját! és ment. De Rubos így, de Rubos úgy, 
végre is Rubos maradt. Hanem a. fixről Rubos nem mondott ám le a 
szentnek se! Hogyisne, folyton mint egy állat dolgozni, a büdösök meg 
gennyesre hizzák magukat Rubos eszén, Rubos veritékén, hát nyasgem! 
Ezt mondta Rubos a főnöknek bele abba a telhetetlen pofájába. Mert 
hiába művel Rubos csodákat Bácsalmáson, Baján, Mohácson, az egész 
világon, ezek a büdösök csak fitymálnak. Nincs elég magas ár, senki se 
elég jó, senki se pontos, mindenért az utazó fe le l . Kint harcolni, bent 
harcolni, meggondolja maga mi az, fiatalember? Magának jó. Saját cég, 
kóser dolog, alle Achtung. De próbálna csak meg másnak dolgozni! Eze
ket a főnököket! szét kéne klopfolni, á-lá bécsi szelet, fel kéne nyár
salni s még a föld alá is külön beciánoztatni, hogy egész biztos legyen, 
a dolog. Mert aki Rubossal így ugrál, hogy ugrálhat az mással? A, i t t a 
fekete és itt a Cukor. Tyukelesz! 

Misi meglöki: — Hagyja! 
— Már miért hagyjam? Bolond volnék. Az ember ne hagyjon 

magával kitolni. Ezt tanulja meg. Akkor fog csinálni boltot. Mondja 
meg, miért hagyjam. Pesten egy nő tiz pengő. Itt az éji szállás három, 
a borravaló maximum harminc fillér. De ha odaadok egy ötöst, abban 
már cakk-pakk a gavalléria is benne van. Aztán ezt az öt pengőt fel 
lehet szobáért: számítani teljes egészében s így semmibe sem kerül. 

— Azt! maga amugy is felszámítja. 
— Az igaz, de így elgondolni azért kellemesebb. Nem mintha 

kettő vagy öt pengő pénz volna, Rubosnak ez még ma sem pénz, Ru
bos leül játszani a vonatban ultisat s az öt pengő Pesttől Pilisig együtt 
van. Vagy mit mondjak! Ujszásztól Szolnokig; Ceglédtől Jászkaraje¬ 
nőig is összehozom! Rubos nem is spórolásból teszi, csak meg akarja 
mutatni, hogy ötért olyat csókol, mint más huszonötért! Tyukelesz. 



Ella fenyegetően kihuzza magát. 
Misi szorong: — Hagyja. Látja hogy nem akar. Ez nem olyan. 
— Ugyan ne papoljon Rubosnak, zöldfülü. Nyavalyát, nem olyan. 

Nem lehet másmilyen. Ennek nincs fizetése, csak koszt, lakás és borra
való. No, mondja már, mit keres, a benszülöttek nem adnak borravalót. 
Marad a nadrágos ármádia. Eszik itten négy utazó naponta. Étkezésen¬ 
ként per kopoltyú tiz fillér, szoba után harminc fillér. Naponta legalább 
egy elmegy gyalog. Mondjuk két pengő egy nap. Szombat vasárnap 
mindenki hazamegy. Keres egy héten tiz pengőt ha jól megy. Abból 
kell neki megnyerően ruházkodni, selyemharisnya, puder, stb. Egy ilyen 
nem járhat akárhogy, nekem ne mondja, Rubos nem ma született, ha 
egy jobb rongyot akar, hát nincs más mint lefeküdni. 

Misi: Spórol. Ellátása van. 
— Ne mondjon ilyet Rubosnak! Maga talán spórol? 
— Én nem. 
— Legyen nyugodt ő se. Az ilyen nő dohányzik, ondoláltat, ma¬ 

niküröz, ne mondjon semmit Rubosnak. Lefekszik és punktum. No 
pedig ha egyszer így van, akkor Rubos pénze tán ólomból készült? 
Majd meglátja, hogy éjjelre leesik. Majd átkopogok magának ha megy 
az üzem. 

— Már indul? De szorgalmas! Volt a malomban? 
— Most megyek. 
— No dobre veese! Rubos egy kicsit durmol. 

* 

Elsőrendű fogadtatás a malomban. Olyan kedvesek, hogy Misi 
meghökken. Bizonyárai másutt már nem kapnak hitelt, ez Misi első gon
dolata. Hanem hamarosan bizalomra kap ismét. A kuncsaft urak al
kusznak mint a cigányak. Recseg-ropog Misi idegrendszere. Még egy 
fillér, még két fillér, nem nem, még mindig drága. Aki ilyen nehezen 
vesz, az bizonyára hitelképes. S az olajmeccs folyik, tovább. Repülnek 
a negyedórák, a felek habzanak, fröcsögnek. Két és fél órai hadakozás 
után Misi előveszi a varázsigét: Olajaink különleges előnye, hogy nagy 
tömitőképességükkel ráfekszenek az olajgyűrűkre és meggátolják, hogy 
a petróleumgőzök átcsapjanak a kárterbe. Hókusz-pókusz, az üzlet 
komplett. 

Mikor kilép, esik az eső. Na nesze neked, Misi most vasaltattad ki 
a kalapodat. Mindig van valami baj az időjárással is külön. De menni, 
menni! Információt szerezni! Most elhalad a szálló előtt. Az ablaknál; 
Rubos áll és szivarozik: — Halló fiatal ember! Mit barangol maga ilyen 
esőben, meszet evett? Jőjjön be a melegbe. 

— Nem lehet, 
— Node, amíg így szakad, üljön le legalább. 
Misi hajlik: — Hát egy kicsit; 
— Nagy bolond maga fiatalember! Esik is, egy fél óra mulva 

sötét is van és maga mégis barangol. Üljön le, azt ábrándozzék a szom
batról. 

— Információ kéne. 
— Csinált valamit; a malomban? 
— Igen. 
— Majd Wiener megmondja. 
Wiener jön: — A szoba rendben van, kérném most rendelkezni, 

mielőtt a hatos bejön. 
Misi: — Maradok. Mondja. Wiener ur jó ez a malom? 
— Melyik? A Muity? 



— Nem, a másik? 
— Két mirjámra igen, de már háromra nem. 
— Krach! 
Rubos a bölcs: — Informálódni mindig előzetesen kell. Egy kis 

baklövés. Tanulság a jövőre. — Hanem Rubos villámgyorsan becsukja 
a bölcsészeti fakultást: — Hihityukelesz! 

Ella amint üldözőjét meglátja, sarkon fordul és eltűnik a kony
hában. 

Rubos: — A kis büdös. Hej, a kis büdös ! Tyuj, mi lesz itt éjjel, 
fiatalember! Látja a kis büdös tornássza a taksáját felfele. Tanulhat 
tőle, hiszen utazó vagy ringyó, az ugyanaz. 

Rubos fölkel, kinyitja a konyhaajtót, ahol Ella könyökig mélyedve 
egy liba hátuljából húzza a kacskaringós belét, meg a sáros zuzáját. 
Szexepil. Csakhogy jaj neked, Rubos! Ella, amint meglátja kitártó ud
varlóját elfogja a bőkezűség és az értékes zsigereket azon melegében 
Rubos orcáira borogatja s a refrén: — Büdös lator. 

Na, Rubos jól meg kaptad! De, Ella te is megkapod! Ellenben 
Wienerné téved, ha azt hiszi szóló ária következik. 

Wienerné: — Na most aztán elég! 
Ella: — Nekem is. 
Wienerné: — Büdös ringyó! 
— Azt maga csak szeretné. A kofferemet! 
— Egy nyavalyát egy ilyen szemétnek a hasába. 
— A kofferemet! 
— Egy frászt, amíg a vendéget ki nem engesztelte. 
Milyen szépen tudja kifejezni magát! 
Wiener jön: — Matild vigyázz mit mondasz, emlékezz rá mi volt 

tavaly? 
Wienerné: — Nem hagyom a vendégeimet! Nem adom ki a kof

ferodat, te lafanc, amíg a vendéget meg nem békíted. 
— Ella: — Már pedig nem fekszem le ennek a büdös latornak 

semennyiért. 
Wienerné: — Az erényes szűz lány! 
Ella: — Nem vagyok erényes, de még ennyire nem vagyok. 
Wienerné: — Te te te, fejbeverlek ezzel a pohárral! A legjobb 

vendégemet szemelte ki magának. Ilyen egy ronda! Hogy rontja az 
ember üzletét. Ilyen mocskos utolsó állat! Egyszer volna rá szükség 
és akkor rendez komédiát. 

De most aztán Ellában is elszakad: — Főzni, takarítani, bevásá
rolni, kertet gondozni, utasokat felkelteni kettőkor, négykor, hatkor, 
közben ribancnak lenni, nem maradok tovább! Nem akarok tovább! A 
kofferemet! 

Most Wiener közbelép. Muszáj. A szereplők kezdik kissé elnyujtani 
mondókájukat s ez elvégre nem klasszikus színpad! Wiener hátratolja 
feleségét: — Matild elég volt. 

— Engem szidsz? Ezt a lafancot pártolod? 
— Hagyd hogy elintézzem!? 
— Dehogy is hagyom! Dehogy is hagyom ezt másra. 
Wiener most a másik félhez halkan: — Nézze, Ella tűnjék most el. 

Megkapja a kofferjét. 
Ella mintha hajlana a józanságra. Kifacsart mivolta a röpke üvöl

tözésben máris összehervadt. Ez az erőteljes leányzó lelki edzettség 
tekintetében nem mérkőzhet Wienernével. Igaz, hogy Wienerné ezt 
iparszerűleg csinálja, Ella pedig az amatőrök ökonómiátlan hevével 
minden keserűségét rögvest beleadja, de a küzdelem feladására van 



itt nyomósabb ok. Ella sírni szeretne. Az ilyesmi luxus. Ellaféle erre 
nem ér rá, mert a szabad időben aludni kell. De ez most igazán egy 
ziccer. Kimenekülhet az üvöltözésből általa s ráadásul nem csak a ro
botidőből csíp le, hanem a legnagyobb fényűzést fejti ki: Sír. Mert, aki 
időt; vehet magának törődni bajával, hát az már ne panaszkodjék. 

Wiener amint; látja mi készül, nyomban indul gátat szabni az ese
ményeknek és azt mondja: — No no. — Sőt még enyhén meg is pas
kolja Ella vállát. De aki sírni akár, az mindenből okot kovácsol magá
nak. Wiener mozdulatát Ella részvétnek értelmezi és úgy meghatódik: 
fölötte, hogy most már semmilyen hatalom nem tartja vissza könnyeit. 

Wienerné: — Bőgni azt tud, dolgozni nem. 
De ez is csak kellemes. Ujabb ok könnyrohamokra s fogjon össze 

az egész világ, minden bomba célt téveszt. Ella mindenből könnyród¬ 
lit ácsol össze magának és zuhog, süvit rajta lefelé a bánat a sebbzett¬ 
ség mélységeibe. 

Wiener: — Te, Matild menj! Minjárt itt a hatórás. Mit fognak 
ehhez szólni a vendégek? 

Ez az érv hat. A vendégekre Wienerné érzékeny. Megfordul és 
dohog: — Most nekem kell' ehelyett! a nyomoruságos bőgőmajorn helyett 
kávét darálnom. 

Mert a, könny vastag vért, még Wienerné ellen ás nyujt valami me
nedéket. A helységben Rubos fel-alá jár. Hátul az inas olajozza a 
padlót, egy kicsavart mosogatóronggyal letörli az asztalokat és két 
légyfogót tesz fel. Wiener nem dühös. Neki nincsenek szenvedélyei, 
minden helyzetben tárgyilagos szakember: — Nézze, Ella meg fogja 
kapni a kofferét a legnagyobb rendben, csupán reggel még hétig min
dent a szokásos módon kell végeznie. Ugy a keltéseket, mint a reggeli 
felszolgálást. Ha ezt teljesíti, minden a legnagyobb simasággal fog 
menni. 

Ella némán igent int. Wiener meg van elégedve: — Hát akkor 
most mindjárt, megkérdezheti az urakat hány órakor kelnek. 

Ella engedelmes. Megáll Misi és Rubos között, aztán kérdez: — 
Keltés hány órakor? 

Máskor úgy kérdi hány órakor tetszik a keltést parancsolni! De 
Rubos tiszteletére elkészült az új fogalmazvány. 

— Misi: — Hatkor. 
Rubos gondolkozik aztán kárörömmel: Kettőkor. 
Két órás vonat létezik ugyan, de mindenki tudja, hogy ez a nagy¬ 

hasú Rubos semmikép nem fog kettőkor felkelni. Ella szótlanul jegyez 
aztán leül egy sarokba sóhajtozni. Wiener leakasztja a Bácskai Közlönyt, 
lapoz, majd felolvas: — Jó megjelenésü fiatal hölgy felvétetik. Szarvas,. 
Árpád szálló. Hallja Ella,? 

Ella az asztalra vág: — Nem megyek jómegjelenésű helyre! Az 
a bajom, hogy még valahogy kinézek. Ha ronda volnék jobb volna, 

Wiener: — De nagy gyerek maga Ella! Nagy a kereslet ronda 
nőben! 

— Oda fogok menni, ahol a kinézésre nem adnak. 
Wiener most bölcs: — Tudja mit mondott Hindenburg? Ha nálunk 

esik, akkor a franciáknál; is esik. Tudja mit Ella? Ha nem akar elmenni, 
még meggondolhatja. I t t is esik, Szarvason is esik, nem érdemes az 
embernek sokat ugrálnia,. A feleségemmel majd összebékül, szépen bo
csánatot kér tőle. 

— Nem soha! 
— Nézze, ez nem irredenta nagygyűlés. Jó. Ha nem, hát nem. No, 

de most talán menne a konyhába előkészíteni a vacsorát. 



Ella megy. 
Rubos, aki nem hajlandó ebben a légikörben soká horgonyozni: — 

Próbáljon padló olajat eladni Wienernek. 
— Most erre nincs hangulat. 
— Nem most, majd később. Tud ultisat játszani? 
— Nem. 
— Ajjaj. Akkor nem is fog Wienernek eladni. Mit csinál szomba

ton este? 
— Semmit. 
--- Fiatalember, fiatalember, amikor en annyi idős voltam mint 

maga és este kiszálltam a keleti punál, hát azon porosan, kofferosan 
kezdtem szelni a Népszínház uccát, hogy megleljem az én Gréta Gár
bomat, Dolores del Riomat, vagy raktáron lévő satöbbimet. Bizony, fia
talember Rubos snájdig volt valamikor. Vagy nem kap elég dohányt? 
Diétája van vagy bizalmi költségek? 

— Bizalmi költségek. 
— Nahát! Ilyen egy szüzjelölt. Hát akkor mit spórol. Nem fog 

tönkre menni a tatája, ha maga egyszer egy héten kiruccan, csak semmi 
aggodalom. Csípjen le pár pengőt, azt legyen stramm. 

Az ajtó kinyílik és ott áll a hat órás egész rakománya, kettő darab 
utazó, Wiener komplett szöcske. Nagy ívben repüli á t a termet és két 
keze nyomban tele van podgyásszal. Á-á, á-á, megjöttünk, megjöttünk. 
Ella!  

Ella megjelenik. Az utazók méregetik. 
— Ella két szép szobát! 
Ella szótlanul intézkedik. Az egész nőn valami különleges elvonat¬ 

kozás ütött tanyát. Közönyös és szórakozott. Aztán nagyarányú sürgés-
forgás következik. Mindenki látja, hogy most! valami döntőről lesz szó. 
Hát hogyne! Az utazók kosztolni fognak, a bennszülöttek fröccsözni 
biliárdozni, kártyázni, jön a kulminációs pont. 

A vacsora felhordás előtt áll. Ella abroszokat rak fel, huzigál, 
igazgat kínos igyekezettel, mintha csak lelke összedobált pusztaságai
ban akarna valami szimetriát kicsoszogtatni. 

Hanem csak növeli a rendetlenséget. Ella elfordul, hogy az ered
ményét felfordult lényének ne lássa. A vacsorát egy szellem hordja 
fel, A rendelések teljesítése csodával határos. A konyhában minden 
bediktálásnál hosszan, maflán ácsorog, amíg a fülcsavarulataiba bele
ragadt szavakat átpasszirozza agyába. Iszonyú lassu minden. De ez nem a 
kidobott cseléd szabotózsa, akinek a dolgokhoz többé köze nincsen, Ella 
földtől ellendült lény és kezében transcendens párolt felsál száll az 
abrosz fölé. Az utazók gusztálják, de nem szólnak hozzá. Valami szu¬ 
nyoghálószerű távoltartó készülék szerelődött Ella köré. Az idő egyet¬ 
len tömb, amelyből keserves kopácsolás morzsolja le a szilánkokat, 
amíg meghozz a tizenegy órát. Ella virraszt. A két utazó elvonul, az 
egyik Rubos. Misi virraszt. Irdatlanul álmos, de marad. Ugy érzi nincs 
joga még lefeküdni. A szeme előtt megjelenik Kecskemét a baracko
sokkal. Volt: ott egy barackfa, a legpompásabb növésű, amit valaha 
látott, de minden részében tetves. Haldokló fa volt. 

A harmadik utazó felemelkedik, mire Misi is indul és most Ella 
szabad. 

Falépcső, folyosó, Ella kezében petróleum lámpa, amely megvi
lágítja arcát. Ugy viszi, mint a szent Grált és vele köszönti az éjsza¬ 
kát. Homlokán a transcendens fény elül. Érdemes. Nagyobb gyönyör 
következik minden másnál: aludni fog. Ajtók csukódnak. Négy utazó. 
Keltés: kettő, félöt, félöt és hat. 



Misi álmos, de nem akar lefeküdni. Tilos. Amíg csak találékony 
szervezete elő nem kotorja a raktárból: az óriás dogg, Pagács Dani¬ 
nál a szívnyomás, az expedíció Deák Ferenc ucca után, a malom és a 
semmi. 

— Van jogom, — most már ő is fekszik, — szólal meg Misi és 
bontani kezdi nyakkendőjét. 

* 
Reggel hat óra. A kocsi kinti áll. Rubos még horkol, a két utazó 

autóval megy tovább, egyedül Misit várja a hintó a mesebeli gebével, 
amely parazsat eszik, mert hát valamit csak kell ennie. 

Misi várja a reggelit. De Ella nincs sehol. Csak a kocsis van fönn, 
az meg nem látta. Ördög vigye, hát akkor induljunk. 

Országút Sárga, hideg napfölkelte, nincs semmi vérkorongos pa
noráma, mintha a nap maga is elapadt, elgennyedt volna. A gebe 
baktat. Amott a malom, a földek. I t t terem a legszebb búza, a legcsin¬ 
talanabb bor, a legtömörebb zsirú sertés, Bácska a paradicsom a Tigris 
és Eufrát között. 

Ki ül amott az országuton? Misi a kocsiból kihajol: — Álljon csak 
meg. Valami szamaritánus ügy van készülőben. A splendid Misi meg 
akarja invitálni az üldögélőt, hogy ne felijén, gyalogosan kofferostól 
megtennie a három és fél kilométert az állomásig. De nem kerül szó
lásra a dolog. A távoltartó készülék az üldögélő Ella körül messze 
körzetbe küldi szét hullámait. A transcendens nő az utszélen csomag
ján ül és a porba néz. Fennkölt és átszellemült. Holott a tényállás : 
kirugottság és a nagy kérdőjel, lesz-e elég pénze csak Bajáig is. De 
Ellához nem lehet szólni se szépen, se c sunyán . 

Ha az embert valami nagy baj éri, akkor szervezetének gépezete 
kitolja az eszmélést egészen addig, amíg elég ereje van az elviselésre. 
Ime: Multadban nincs öröm, jövődben nincs remény, éljen a szemellen
zős jelen. Tessék, ott ül E l l a a jelenet-technikus. Nem ordit senki : 
gyönyörű. Ülhet: égi malaszt. Nincs többé Wienerné: kéj. Gondolat¬ 
nélküliség: üdvözülés. 

Misi tudja, hogy Ella lekési a vonatot, de nem szól. Szentek at
moszférája zsong, melyben a kofferes ülőfürdőt vesz. Hát lekési, ki 
tudja, hogy lekési-e? A lekésés tényéhezi a jegyváltás képessége szük
séges. Megint irgalmas akar lenni, de nem lehet. Az élet a jelen borá
val most toborozza lányát, hogy az ujra katonájává legyen. 

Bácska, hajnal, bőség, bor, búza, békesség és amott a jelen virtuóz 
a kanálisok habjáról leváltan. 

Misi órájára néz. Jánoshalma felé 6 óra 21-kor. Aztán a kocsis
hoz sugva: Induljon egészen lassan. 

A mesebeli hintó indul. Ella mozdulatlan. A zajra fel se emeli 
fejét, messze van. A jelen teje csepeg szájába. Az élet az ő virtuózait 
kitermeli, mert az élet mindent szívesen tür el, csak azt nem, hogy 
elhagyják. 

Ott ül Ella. Él, élni akar és ime élete titka. 

TELJESÍTMÉNY : „Az akaraterő mestere ismét föllép. Hosz¬ 
szabb visszavonulás után Paul Diebel hermsdorfi bányász ismét föl
lépett. Diebelt nagyon sok orvos orvosi csodának minősíti. Diebel 
képes testén világosan felismerhető stigmákat reprodukálni, sőt 
ennek a rendkivüli embernek az akaratereje annyira megy, hogy 
a mellén megtud jelentetni egy vérvörös kampóskeresztet." (Wal¬ 
denburger Neues Tageblatt, 1934 junius 15.) 


