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GÜRC-CSALÁD ÉS A Z ISTENTELENEK
Irta: N A G Y I S T V Á N

1.
A Gürcz-család története szinte hihetetlen volna, ha nem tudná az
ember, hogy az olyan kikötő városiban, minit Galac, mennyi mindenféle
hányatott életű ember verődik össze. Található itt néger, japán, görög,
német, maláji, török s valamennyien a tengerek és nagy folyóvizek sod
rával vetődtek ide, keresve azt a boldogulási lehetőséget, amit nem ta
lálhattak meg hazájukban. Gürczéket a Duna hozta ide Magyarország
ról. Eredeti családi nevük tulajdonképpen Szőke, de a férfi kóborlásai
közben felszedte valahol a Gürcz gúnynevet, amivel az olyan
embere
ket szokták illetni, akik boldogulásuk érdekében halálra dolgozzák ma
gukat. E z a törekvés Gürcz bácsin meg is látszott. Térdből, mind a két
lába balra dűlt, mint általában az elnyűtt asztalosoknak és kerekeseknek.
Még csak a szemével is balra kancsalitott. Bajusza bal csücske is min
dig lekonyult. Jobb válla is magosabb volt a balnál. Karjait meg ugy
előre ejtette, mintha sulyos terhek lógnának rajta. Szakmai nyelven szól
va, munkástársai nem is egyszer mondták:
az öreg
Gürcz ugyancsak
ki ment a vinkliből. fis ez nem is volt csoda.
Kevés ember élt olyan életet, mint ő, vagy legalább is nem tudunk
róla. Gürcz bácsi elbeszélése szerint, szülei a mult század végén sok más
földönfutó magyar földmivessel együtt kimentek Amerikába.
Állitólag
annyi gyerekkel vágtak neki az utnak, hogy őt a hamburgi kikötő nagy
zürzavarában elveszitették s igy lemaradt a hajóról. Többet azután so
hasem látta szüleit és testvéreit. U g y került vissza toloncuton Erdélybe,
ahol idegenek vették pártfogásukba. E g y falusi kerekesnél mesterséget
tanult. Mikor felszabadult, azzal a bolond tervvel ragadta kezébe a ván
dorbotot, hogy megkeresi szüleit. Össze-vissza csavargott Európa kikötő
városaiban, hogy amerikai hajóra jusson, de ez sohasem sikerült neki.
Időnként hazavetődött Erdélybe is,
ahogy ő mondta, pár
év
re teleszivta magát forrásvizzel, azután ujra nyakába vette a világot.
Feleségével Varsóban ismerkedett meg,
aki egy lengyelzsidó vendéglő
jében szolgált, mint mosogató lány. Kisenevből került oda a gazdájával,
amikor az menekülni volt kénytelen a pogrom elől. Megtetszettek egy
másnak s e g y éjjel otthagyták a lengyel zsidót. Ettől kezdve együtt csa
varogtak Európában. Törvénytelen házasságukból elsőnek Szonja szüle
tett, Párizsban. Rá e g y évre már Szegeden voltak, a paprika országában.
I t t e g y fiuk született, akit Györgynek kereszteltek. Linát már a prágai
klinikán szülte a termékeny orosz asszony, de itt sem birták ki tovább
egy évnél, mert az asszonyt is elfogta a honvágy s igy a Prágában fogam
z o t t Ivánt Kisenevben irták be az anyakönyvbe, ugy hogy az anya után
orosz állampolgárnak számitott. Gürcz azonban csakhamar megint meg
szomjazott egy kis hazai forrásvizre, mert sehogysem birta a rossz ivó
vizet, ezenkivül meg sehogy sem tudott lemondani arról a reményéről,
hogy egyszer csak mégis kijut Amerikába, megtalálja szüleit, akik bizo
nyára meggazdagodtak már s megosztoznak véle a vagyonon. Hazakerekedtek tehát, Gürcz jóllakott forrásvizzel, aztán Pozsonyban e g y dunai
sleppre szegődve leusztattak Galacba, hogy alkalom adtán elcsipjék va
lamelyik amerikai hajót. I t t lepte meg őket Margaretta, aztán Tinka,
végül Albert. Annyian voltak már, hogy nem birtak többé megmozdul
ni a gyermekektől. Oly sok hányódás után meggyökereztek a Badaláni

negyedben, a mocsaras Brátis-tó közelében. Valamennyien keresztül vé
szelték a maláriát.
Gürcz felcsapott hajóácsnak és nagyon
jól ke
resett. D e azért egyre küldözte a tudakozódó leveleket a különböző ame
rikai magyar konzulátusokra, vajjon mit tudnak szüleiről... Persze mind
hiába...
A kenyérkeresővé cseperedett gyerekek révén már-már kezdett j ó l
menni soruk, mikor komoly nehézségek támadtak a fiuk katonáskodásá
val. Mivel az öreg nem honositotta magát Romániában, Györgyöt a sze
gedi katonaügyosztály reklamálta. Rá két évre Ivánt meg Kisenevből
szólitották sor alá. A fiuk berukkolása felemésztette minden kicsi va
gyonukat, Gürcz áldotta az Istent, hogy a párizsi Szonja nem született
fiunak, pedig annak idején a Szajnába akarta hajitani, amikor megtud
ta, hogy leány. A h o g y a két nagyobb fiu bevonult a világ két végére ka
tonának, kitört a világháború.
A fiúk
a galiciai
frontra
kerültek,
a nagyobbik az osztrák-magyar hadsereggel, a kisebb az oroszokkal. A
szülők ijesztő dilemmában voltak. N e m tudták, melyik ország győzelmét
óhajtsák. Csak azt tudták, h o g y fiaik egymásra lövöldöznek. Maguk elé
képzelték őket, amint egymással szemben állva gyilkolják egymást. A z t
hitték, hogy bele kell őrülniök ebbe a tudatba. Hihetetlen félelmükben
egymást marták, miért is kellett nékik összekerülni, abban az átkozott
Varsóban... Mikor Románia is háborúba keveredett,
az agyongyötört
szülőket az otthon maradt lányokkal és a legkisebbik fiuval együtt internáló-táborba zárták. Gyötrelmeiken csak az enyhitett
valamelyest,
amikor tudomásukra jutott, hogy György muszka fogságba esett, Ivánt
pedig a németek fogták el. Igy az egész család fogságban ült.
1920-ban a fiuk szerencsésen előkerültek a különböző fogolytáborok
ból és a Gürcz-család hiány nélkül ujra összeverődött. A háborút követő
fellendülés lehetővé tette számukra, hogy a maláriát lehelő Brátis-tó part
ján ujra kis házat épitsenek maguknak. Okulva a két fiuért kiállott ret
tegéseken sürgősen honositották magukat. A nyugalmasnak igérkező j ö 
vőt most már csak a fiatalok kiházasitása zavarta. Különösen a lányok
okoztak sok gondot e tekintetben. Tudniillik, amilyen mértékben asszonykorúvá értek, olyan arányban csunyultak is. A fiuk ellenben szép szál
férfiakká edződtek. Valamennyi ipart tanult. Ügyes kezük és j ó eszük
révén a legjobb segédek közé számitották őket. Értéküket méginkább nö
velte az a körülmény, hogy Galacban akkoriban még nagyon kevés volt a
tanult iparosok száma. De volt e g y nagy hibájuk is. Első helyet verekedtek
ki maguknak a legjobb segédek közé számitották őket. Értéküket mégin
kább növelte az a körülmény, hogy Galacban akkoriban még nagyon kevés
volt a tanult iparosok száma. De volt e g y nagy hibájuk is. Első helyet vere
kedtek ki. maguknak a legjobb ivók között. Csodálatos torkukat az apjuktól
örökölték, mig az észt, a kézügyességet és csinosságot az anyjuktól. A
lányok viszont apjuk csámpás lábait, kancsal szemét és nagy orrát v i 
selték magukon.
Elemi csapás számba ment náluk már a háború előtt is, hogy az ap
juk nem birta megszokni a poshadt és mindig meleg Dunavizet. A z öreg
miután rabja lett családjának s többé nem mehetett haza Erdélybe, egy
re huzódó vad sóvárgással szomjuhozta a hazai
forrásvizet.
Ennek
hiányában azután rákapott a jégbehűtött szódás borra. Eleinte csak a
malária elleni védekezés ürügyével itta, később aztán minden indokolás

nélkül teljesen eliszákosodott. A makacsul,
de épp oly reménytelenül
józanságra intő feleségét ittas állapotban mindig azzal vigasztala, majd
ha vissztérnek egyszer Erdélybe, a forrásvizek mellett leszokik az italról.
Piai számtalanszor tanui voltak e fogadkozásnak s tán ezért v a g y tény
leg a klima miatt, de ők is esküdt ellenségeivé váltak a hordóban árult
Dunaviznek. De lehet, hogy az a körülmény is hozzájárult eliszákosodásukhoz, hogy a távoli Santirból nem mehettek haza ebédelni, hanem
mindig az üzemmel szemben lévő „kircsmában" kosztoltak. Már pedig a
galaci korcsmában még ma is sértés számba megy ivóvizet kérni, az ebéd
hez.
Gürczné mindegyik fiával külön-külön megvivta a biztos vereséget
jelentő párviadalt az alkohol ellen. D e ugyanezt tették a szomszédok fe
leségei és anyái is, mert az egész környéken csak a korcsmárosok tar
toztak a józan emberek közé. Gürczné legkisebb fiáért, Albertért küz
dött a legelkeseredettebben, hogy legalább ezt az egyet megmentse. M i g
inaskodott, valahogy csak birt vele, de ahogy betöltötte a tizennyolcadik
évét sem verés ,sem a szép szó, sem a bűbájos kotyvalékok nem használ
tak. Albert tul tett az apján és a bátyjain is. Ha szombaton kézhez kap
ta fizetését napokig nem lehetett kivájni a korcsmából. Tán nem is anynyira az ital, mint inkább az automata verklik bolondja volt. Éjszakán
ként
végig zarándokolta Badalán valamennyi korcsmáját s ledaráltatta magának az összes zeneszámokat a bedobott pénzdarabra induló verk
liken.
Ilyen életmód mellett
persze
hamar
kikerült a hajógyárból,
s
aztán abba is hagyta a lakatosságot. Felcsapott hajórakodó séfnek. Össze
toborozott magának vagy husz-harminc rakodó munkást, mindenféle ná
ció ide-oda sodródó népségeiből és ezeket kegyetlenül hajtva, éjjel-nap
pal le-fel szaladgált a deszkát rakodó hajók himbálódzó hidjain. N é g y 
öt napi ilyen állati munkával „hat-hétezer lejt keresett. A következő hé
ten aztán, amig a pénzből tartott, a dokk felé sem nézett. Csak ült, ü l t
az automata verklik előtt és ivott. Sirt a tingli-tangli nótákhoz, v a g y
pedig szirba és hóra tánckoszorukat toborzott a duhaj hajósnépekből. Itat
ta-etette őket s nagyokat kurjantott:
— Igyatok, a pénz nem számit, ahogy jött, úgy el is úszik!
El is uszott. Magára alig költött az italon és a verklin kivül. Leron
gyolódott róla a ruha, bódult állapotában lelopták a lábáról a cipőt a re
kedt korcsmalányok. A z ilyen dáridók után sokszor csak egy szál ingben,
harisnyában és nadrágban került haza. Gürczné ilyenkor oroszul átkozód
va, jajveszékelve és könnyeket csorgatva dugdosta, rejtegette Albertet
pincében, padláson, ne hogy megtalálja a dühöngő apa, aki fejszét ragad
va kereste. De hogy nem találta, elment hazulról a korcsmákba, hogy majd
a hajánál fogva hozza haza az átkot. Ezeknek a fenyegetéseknek rendsze
rint az lett a vége, hogy őt keltett hazahozni, úgy leitta magát. Lányai
kezébe-lábába kapaszkodva cipelték a magatehetetlen kerekest, az anyjuk
meg körül futkosta a szomorú menetet és mindegyre ezt kiáltotta:
— Egyszer égő gyufát tartok a szádhoz, hogy gyújjon meg benned
az a büdös cujka... — Gürcz rángatózva, csuklásokkal küzdve magyarul
motyogott:
— N e f é j , te jámbor ruszajka, lemos mindent a forrásviz. A z a for
rásviz... H e j , ha te tudnád ruszajka, milyen fájin a forrásviz...

2.
Igy éltek Gürczék a háború után s fór a férfiak semmivel sem voltak
rosszabbak más badaláni férfinél, az öregedő lányok mégis részeges apjuk
és fivérük bűnéül rótták fel, amiért nem tudnak férjhez menni. A z any
juk megtörve helyeselt nekik, holott lassan nyilvánvalóvá kezdett válni
előtte is az igazi ok, a lányok esetlensége, s főként szegénységük. Pedig
a lányok vasszorgalmú, dolgos nők voltak. Értettek a szőnyegszövéshez,
fehérnemű varráshoz. Éppen ezért Gürczné a rövid ideig tartó csüggedések után ujult erővel hitt abban, hogyha ő annak idején, csinos leány lé
tére bele tudott szeretni világcsavargó csámpás urába, akkor kell, h o g y
kerüljön férfi lányainak is, akik majd elég szépnek és j ó feleségnek valónak
találja őket. De azért minden eshetőségre gondolva, óvatosan figyelmeztet
te őket:
- Nézzetek a drága bátyátokra és okádjatok a férfiakra. Csak egy
igaz férfi volt ezen a világon, akihez érdemes lett volna férjhez menni, de
azt is megfeszitették mielőtt megházasodhatott volna. De azért csak ne
búsuljatok,
sóhajtott nagyot — ha van tó, béka is kerül belé. Kerül is,
ne féljetek...
A lányok vérvörösre pirulva hallgatták biztatásait és még mélyebbre
görnyedtek örökös varrnivalóik fölé, mert szorgalmasan készitették ma
guknak a kelengyét. Szép orosz mintákat tanultak el anyjuktól s azo
kat öltögették a törülközőkbe, függönyökbe és hosszú hálóingeikbe. Ezeket
a mintákat szőtték a szőnyegekbe és jövendőbeli férjeik ábrándképei kö
ré. E g y nap aztán Gürczné valami ravasz, tervet főzött ki magában a férj
fogást illetőleg. Ugyszólván ez és a férfiak iszákossága
foglalkoztatta
minden gondolatát, hogyan menthetné meg a két csapástól a családot.
— M i t szólnátok hozzá — kérdezte a lányokat — ha a hátulsó szobát
kiadnánk két fiatalembernek? És sietve tette hozzá, nehogy észrevegyék
a tervében rejlő igazi szándékot.
Ránk férne egy kis pénz...
A z erősen szőke lányok mégis rögtön kitalálták anyjuk titkos szán
dékát és megint nagyot pirultak, de nem szóltak. A legkisebb, a Tinka,
tán a legcsunyább, de a legfürgébb észjárású, hamar felfogta a reá nézve
hátrányt jelentő ajánlatot, ami abban rejlett, hogy a két legnagyobb lány
számára akar lakókat szerezni az anyjuk. Ezért aztán ravaszul igy he
lyeselt :
— A z bizony jó lesz mámika, de én ugy gondolom, jut hely ott három
szállónak is. Főzünk, mosunk nekik. Olyan jól gondoznánk a betyárokat,
hogy sose kivánkoznának el tőlünk.
A komoly Szonja csipősen jegyezte m e g :
— T e csak ne hencegj, mindig odaégeted a hagymát...
Ebből a megjegyzésből aztán orosz nyelven nagy vita kerekedett, de
amikor veszekedéssé fajult köztük egymás, kölcsönös lebecsmérelése, ak
kor egyszerre románul folytatták a kiabálást. E z t a nyelvet csak ilyen
kor és a családi összejöveteleken használták. Magyarul meg éppen csak
az öreg Gürcz motyogott, ha be volt rugva. Végül is aztán mégis meg
egyeztek a három fiatalemberben... A z öreget megbizták, hogy a Santirban hiresztelje el a kiadó butorozott szobát. Véletlenül ugy adódott, hogy
Resicáról éppen akkor hozatott le a g y á r e g y csomó szakmunkást s i g y
hamarosan akadt is három magyar fiatalember, akik kibérelték a butoro
zott szobát. A lányok óriási izgalommal várták beköltözésüket... N a p -

hosszat olyan ápolónői fehér bóbitával jártak, ami akkoriban igen diva
tos volt, és szorongva kérlelték Albertet és az apjukat: az Istenért, ne ré
szegeskedjenek többet, nehogy elvaditsák az idegeneket...
A z idegenek vidám fickóiknak látszottak s a lányok öröme határtalan
volt, amikor megtudták, hogy tul vannak a katonaságon. Beköltözésük az
ucca szenzációjának számitott. A három barát kocsin
érkezett. E g y i k
hegedűtokot cipelt a kosár mellett, a másik irtó nagy harmónikát. M i g
a harmadik spárgával összekötözött nagy halom könyvet és fényképezőgé
pet emelt le a kocsiról. Csupa olyan dolgokat, amiket nem igen láttak még
badalani fiatalembereknél. A resicai legények ujságot is járattak, persze
hazait... Hetenként j ö t t levelük is, ami hallatlan izgalomba hozta a lányo
kat. A feladó nevét
böngészve
kétségbe voltak
esve,
ha
valame
lyik
olvashatatlan
cimben
női
nevet
gyanitottak.
Apjukkal
magyar leányneveket soroltattak fel s megkönnyebbültek,
ha egyiksem hasonlitott a feladók nevéhez, Ezenkivül persze az érdekelte még őket
igen nagyon, vajjon szoktak-e a fiuk inni. Örömük már a megdöbbenéssel
volt határos, mikor rájöttek, hogy a fiuk, előzetesen felforralt vizen kivül
alig élnek más itallal. Esténként többnyire otthon ültek és muzsikáltak,
a harmadik meg összevissza fényképezte a Gürcz-családot, asztalnál,
a
kapuban, a tornácon, ülve, állva, fekve, ahogy éppen adódott. Csak a szom
bat esték ejtették mély bánatba a lányokat. Ilyenkor a lakók
kimosakodtak,
ba Albert elszólásai révén megsejtették, hogy ezek a fiúk is el-ellátogatnak a förtelmes Str. N o p iiba... M e g voltak botránkozva.

vasárnapiba öltözt

— Ez ellen nincs mit tenni, — mondta az anyjuk szárazon. — A férfi
olyan állat, hogy nem bir várni a házasságig.
A lányok titokban sóhajtozva megbocsájtottak a fiatalembereknek.
Hiszen vasárnaponként többnyire velük szórakoztak. Csak a könyves fiút,
ahogy elnevezték, nem tudták sehogy sem megkedvelni, mert állan
dóan olvasmányokkal zaklatta a fejüket. Pedig a lányok számára a betű,
a vaskos orosz imádságoskönyvön kivül, olyan volt, mint az eltévedt em
ber, akire szánakozva néznek és nem értik. Ettől eltekintve, — na meg
attól, hogy az ételeket rendkivül savanyún és nagyon fűszeresen szerették,
— kitűnő, sőt felbecsülhetetlen férjanyagnak látszottak.
A bomba csak akkor robbant kegyetlenül ábrándjaik közé és
istentelenek. Legalább is arra következtettek, amikor a kosztosok pénte
ken nem akartak olajba főtt böjtös paszulyt enni, Azután meg sohasem
jártak templomba... Mindezek tetejébe nem engedték a fejüket bepreckeltetni szentelt vizzel. Ugyanis minden elsején megjelent náluk a kis kurtaszakállú pópácska a füstölővel és a preckelővel. A hűséges parintye szokás
szerint a preckelő pamaccsal j ó lucskosan ugy homlokon csapkodta a fe
jüket mélyen lehajtó férfiakat, hogy csak ugy csurgott ábrázatukra a
viz...
— Mi protestánsok vagyunk — tértek ki a fiuk a domnu parintye elől.
Persze a lányok nem tudták mi az a protestáns és elsápadva néztek az
istentelenekre. Hiszen ebben a tekintetben még a szilaj Albert is különb
nek bizonyult náluk. Dorbézolásai mit sem csökkentették vallásos érzel
meit, amit orthodox hitű anyja bottal és babonákkal oltott belé. Gürczné
elszontyolodott lányaival együtt
értetlenül
és
megbotránkozva állt

rombolta

a fiuk pogányságával szemben. A hitetlen ember, gonosz ember — tanul
ták valamikor s ime a resicaiak se nem isznak, se nem fajtalankodnak.
Csak olvasnak, zenélnek és rendesen öltözködnek. Sőt, mióta ideköltöztek
az öreg Gürcz sem ült be már olyan gyakran cujkázni a sarki korcsmába.
Ehelyett letelepedett a fiuk mellé a tornácra, amit zsinegre futó paszulylyal árnyékoltak be a nyaggatta őket, muzsikáljanak neki, maga pedig
öreg-öreg magyar népdalokat kotort elő hires torkából, amiket a fiuk ha
mar eltanultak és ügyesen kisérték házigazdájuk nyekergését. Gürcz bácsi
már-már feledésbe menő anyanyelvét is sűrűn kezdte használni és nagy
buzgón i g y hivta őket vacsorázni:
— Jöjjetek maguk asztalhoz csotorázni... — De a hibásan összerakott
szavakat csakhamar kireperálták. A könyves fiú révén meg rákapott az
ujságok böngészésére. Csak éppen a fiuk által forralt és aztán jégen hű
tött Dunavizet nem tudta megkedvelni. — N e m olyan ez, hiába, mint az
otthuni viz — sóhajtozta elkomorulva... És bort hozatott haza. E g y izben
az egyik fiatalember valamilyen dologban Erdélybe utazott
S viszszajövet egy nagy korsó forrásvizzel lepte meg Gürcz bácsit. A z megiz
lelte és kedvetlenül csóválta a fejét:
— E z is csak a tövibe j ó . A hegy tövibe
mondta elmerengve. —
O t t a csucsai erdőkben, a fák alatt
— Sajnálom — mosolygott a fiu, — a hegyeket nem lehet vonatra
rakni!
Még Albertre is hatással volt a fiatalemberek józan élete. Különösen
a harmónika húzta közéjük s figyelmesen nézte a billentyűkön le-fel sza
ladgáló ujjakat. Órákig elüldögélt mellettük, de egyszer aztán csak nyug
talanná vált és elsomfordált otthonról. A verklik s a zajos táncok, a
korcsmabarátok visszacsábitották régi szenvedélyéhez... De azért mind
sürübben szállta meg valami józansági roham. Napokig nyaggatta a fiuk
hangszerét, belélapozott könyvükbe, kezdte érdekelni a fényképezőgép is.
És erről-arról kérdezősködött a resicai viszonyokat illetően...
Gürczné ahelyett, hogy örvendett volna férfiai vonzódásának és bi
zonyos mérvű javulásának, aggodalmasan figyelte lakói hatását az ővéire,
különösen szerelmes leányaira, akik kezdtek már megbékélni a fiatalem
berek pogányságával s áradozva beszéltek arról, hogyan téritik j ó utra az
apjukat, aki már minden szabad idejüket velük diskurálva töltötte:
— N a , na, csak vigyázzatok, — intette le őket Gürczné. — A dráku
mikor lélekre vadászik angyal is tud lenni... Ismertem én e g y embert K i senevben, az is olyan jámbor képű istentelen volt, senkinek sem vétett, de
a felesége mindig öthónapra szült döglött malacokat... Látjátok, ezeknek
is olyan hideg lehet a szivük, mint a jég, egyiken se látszik, hogy fogott
rajta a szemetek...
Ezeket a szavakat kifürkészhetetlen arccal fejezte be. N e m l e h e t e t t
tudni, vajjon mennyire veszi komolyan babonáit. D e az sem lett volna
meglepő, ha mindezt csak azért mondja, hogy a lányokat lassan kiábránditsa a fiukból, hogy megkimélje szivűket a későbbi fájdalmas csalódás
tól, mert azt nagyon helyesen állapitota meg, hogy a lakók barátkozása
sohasem mélyült udvarlássá. Pedig számtalanszor ugy intézte a dolgokat,
hogy egyedül maradhassanak lányaival. Tudta, hogy az alkalom sokszor
elcsavarja a legridegebb férfiak fejét is. Lányai a maguk módján, titok
ban, ártatlan kuruzslásokkal igyekeztek behálózni a fiukat. Saját hajuk-

ból égetett hamut kevertek a fiuk reggeli teájába és böjtöket tartottak.
A z öregasszony meg hasonló célból egyenesen kilencheti böjtöt fogadott a
templomban.
E z t a böjtöt
azonban
praktikusan összekötötte más
kegyek elnyeréséért is. A z egyik az lett volna, hogy Albertet óvja meg az
Uristen a lakók pogány befolyásától, másrészt utáltassa meg vele az italt.
A lányok előtt ugy okoskodott, ha az ördög a fiatalemberek révén képes
leszoktatni fiát a züllött életről, csak azért, hogy aztán annál inkább kár
hozatra juttassa, akkor a böjt annál inkább kell, hogy segitsen a fián. K a 
lácsokat és pénzt hordott a biszérikába, hogy a domnu parintye megszentel
ve azokat, ossza ki a szegényeknek...
E közös nagy kollektív böjthöz karácsony előtt kezdtek s az ered
mény hamarosan jelentkezett. Mindenekelőtt a lányok nagyon lesoványod
tak és két árnyalattal még jobban megcsunyultak. A másik eredmény e z 
zel szemben egészen váratlan volt, de annál jobban felkavarta a Gürczcsalád nyugalmát és hallatlan reményeket ébresztett bennük... Közeli öt
venévi hiába való kutatás és próbálkozás után végre hir j ö t t Gürcz bácsi
családjáról, Amerikából. György nevű bátyja levelet irt, melyben tudatta,
hogy a testvérek közül már csak egyedül ő van életben s nagyon-nagyon
szeretné hátralévő napjait öccse mellett leélni. H a szivesen látja, haza
vándorol, mert nagyon árvának érzi magát ott Amerikában... Gürcz bácsi
sirva fakadt, de vele sirt az egész család. A fellelt testvérnek örvendve
azonban terveket is csináltak. Bár G y ö r g y bácsi erről e g y kukkot sem
irt, mégis természetesnek tartották, hogy nagy csomó pénzzel jön haza,
miért is az öreg Gürcz elhatározta, hogy G y ö r g y bácsi vagyona jóvoltá
ból haza költöznek Erdélybe és kerekes műhelyt nyit. írtak is Gyuri bá
csinak, csak jőjjön, minél előbb. Gyuri bácsi meglepő gyorsan válaszolt.
E g y hónap mulva érkezik. Március huszadikán várják a galaci kikötőben.
E z az örömhir február közepén érkezett, éppen az nap, amikor A l 
bertnek félév alatt harmadszor lopták l e a lábáról a cipőt valamelyik
verklis lebujban. Pedig éjjel félméteres hó esett s a fiu nem birt kimoz
dulni hazulról. V a g y két napig jámborul nyomorgatta a lakók harmoniká
ját, de senki sem törődött vele. Gyuri (bácsi levele tartotta lázban a csa
ládot. A meghatott várakozásból s az ebből fakadó családi egyetértésből,
megbocsájtásból meg átragadt rá valami nagy felbuzdulás. Titkon
ban. A család meghatódására utolsó
baniig hazahozta fizetését
és az
anyja kezébe adta. Esténként leleményesen helyére csempészte apja ci
pőjét s papucsban behuzódott a lakók szobájába. Gürczné szinte belébete
gedett e javulás okozta boldogságba és a féltékenységbe. Sehogyan sem
tudta kiverni a fejéből, hogy a fiatalemberek még azt találják hinni, hogy
az ő érdemük a fia jó utra térése. Ez a féltékenység este a vacsoránál ki
is tört belőle, amikor Albert kiment a konyhából.
— Na, mit szólnak Alberthez? — kérdezte mohón.
A fiatalemberek összenéztek. A könyves fiú, aki most is nyitott
könyvet tartott a térdeire boritva, mert még a tálalás közti rövid szüne
teket is olvasással hasznositotta, hirtelen felkapta a fejét:
— N a persze, csak a jó környezet és e g y kis kultura hiányzott neki.
E g y év alatt teljesen szinire forditjuk mi őkelmét, már kezd magyarul i s
tanulni...
Gürczné elsápadt és célzatosan kiáltotta...

elcsempészte

— Csak az ördögnek kell e g y év az Albert megtérítéséhez, de az I s 
tennek elég kilenc hét is...
— Tán csak nem fogadtak böjtöt érte?
— M é g pedig nagyon, — mondta keményen Gürczné. Majd, amikor
észrevette a fiatalemberek összevillanó tekintetét és mosolyuk felingerel
te, hozzátette: - Persze, kinevetnek! Talán nem hiszik, hogy a böjtnek
volt foganatja? Pedig az fogott Alberten! — Szétnézett a konyhában s
látván, hogy az öreg Gürcz nincs jelen, csak a heverőn sorban kuporgó é s
szorgalmasan öltögető lányok, e g y kosár alól kihuzott e g y pár vadonat
uj bakkancsot. — N i , ezt neki vettem, h o g y mehessen dolgozni... Megy is.
Meglátják, este haza jön rendesen és a korcsma felé sem néz többet...
E r r e mán megszólalt a harmonikás is, az erősen barna esztergályos
legény:
— A z majd elválik
Szőke
néni.
H a én
volnék
a
maguk
helyében, egész télen eldugnék előle midenféle cipőt, h o g y ne tudjon ki
mozdulni tavaszig, akkora biztosan leszokna az italról és a verkliről. A z
é n harmonikámba ugy is belébolondult. Egyszer-egyszer oda kölcsönöz
nénk neki a mi cipőnket
és elvinnénk
a moziba. S ha
nagyon ég
ne a bele, hoznánk haza neki m é g itókát is néha...
Gürczné, alig türtöztetve felháborodását, ingerült mozdulatot t e t t :
— U g y , és leszoktatnék m é g az imádkozásról is, m i ?
— Tőlünk ugyan imádkozhat, ha kell, elmegyünk vele a biszérikába
is. Gürczné kezét összecsapva nézett a sóváran figyelő lányokra:
— N a halljatok oda, hitetlenül be mernék tenni oda a lábukat!...
A könyves lakó gyorsan lenyelte a falatot és szorongatott barátja
helyett ő válaszolt...
— Ugyan, Szőke néni, már mondtam, h o g y nincsen hitetlen ember a
földön. Mindenki hisz valamiben. A m i é r t nem orthodox...
— Persze, k i az ördögben, ki a Krisztusban!...
A lányok nem szóltak e g y szót sem. Önfeledten nézték a fiukat. Min
denik a magáét. Csak a hallgatag hegedűst, a mindig morcos modellasztalost nézték ketten, akiért Lina és Tinka folytatott titokban életre-halálra
szóló versenyt, megétetve már a gyanutlan asztalossal egy-egy tincsnyit
a hajukból...
A vacsora véget ért s a fiuk felálltak. A lányok egyszerre sütötték
le a szemüket. Mikor becsukódott mögöttük a konyhaajtó, Gürczné, a
tányérokat összerakva, mondta:
— Ezekből a fiukból sosem lesz szentkép. D e most már fütyülünk rá
juk. Gyuri bácsi annyi fiatalembert csábit majd ide, amennyit akartok...
A fiuk átmenve szobájukba, Albertet egészen átszellemülve találták.
Türhetően szuszogtatott a harmonikán valami igen elkeseredett román
cot, majd félretéve a hangszert a terveiről kezdett beszélni. E g y érkező
g ö r ö g hajóról, aminek a megterhelését ő kötötte le magának és a kereset
ből harmonikát szándékszik venni. De a beszédet a benyitó Gürczné zavar
ta meg. Intett Albertnek s átadta neki a bakancsot...
— M e g ne tudja apád, hogy én vettem neked, — figyelmeztette.
Albert szinte könnyekbe törve ölelte-csókolta az anyját. Teljesen elérzékenyülve fogadkozott: többet sohasem csinál botrányt és ezután min
dig hazajön a keresettel. N e m vallanak vele szégyent Gyuri bácsi előtt...
Többet sohasem megy a korcsmába. M é g csak ebédelni is haza j ö n Sőt

meghagyta, hogy ne legyen forró a leves, mert sietnie kell vissza a dokk
ba...
Gürczné kezefejével törölte szét könnyeit az arcán s boldog diadallal
nézett lakóira.
Másnap
délben aztán
kint a
havon hűtőgette
Al
bert levesét.
Öntelten,
mosolyogva
fogadta az ebédre jövő lakókat,
akik izgatottan ültek asztalhoz. A lányok titokban az ablakot lesték, az öreg
Gürcz a naptárlapokban számlálta, hány nap mulva érkezik Gyuri bácsi.
Felkanalazták a levest, Albert késett. A z öregasszony minden percben k i 
futott a kapuhoz. Albert seholsem mutatkozott. Végeztek a sóbafőttel,
senki sem szólt e g y szót sem. A z ebéd végetért, a Santirba háromnegyed
egyre sipoltak. Albert nem jött. Este a vacsoránál még nagyobb volt a fe
szültség. Virasztottak egész éjjel. Albert nem jelentkezett. Három nap
telt el. Negyednap reggel egy gyerek, nagy liszteszacskóba burkolt cso
magot hozott, azzal az üzenettel, hogy egy bácsi küldi a Zöld Bokor nevű
korcsmából. A csomagból Albert bakkancsai kerültek elő.
A lányok szégyenükben nem mutatkoztak
a fiatalemberek előtt.
Gürczné tálalt nekik, hevesen csapkodta a tányérokat. A z arca kemény
volt és zord. N é g y éjjel nem aludt. A fiuk zavartan kerülték
tekintetét,
mert az öregasszony nagyon szúrosan nézett rájuk, szinte ingerelni! lát
szott őket, szóljanak már, tegyenek e g y kárörvendő célzást a fiára, a böjt
kudarcára. Végül is kitört belőle a négy napja elfolytott keserűség:
— Várjanak e g y kicsit, - mondta rekedten, mikor a fiuk felálltak
s a szavakat keresgélve i g y folytatta. — Maguk miatt nem sikerült Alber
tet rendes uton tartani. Elsején költözzenek el tőlünk. Hitetlenekkel nem
lakhatunk többé egy házban. N e m akarom, hogy egyszer villám csapjon be
lénk. Lakó kerül elég, de házam csak e g y van. Aztán a szoba ugy is kell
Gyuri bácsinak...
A fiuk megdermedve bámultak reá. Elsőnek a könyves fiu tért ma
gához:
— Borzalmas butaság ez Szőke néni. H a ránk hallgatott volna...
— A z U r anyja őrizzen tőle — vetette a kereszteket hevesen. — In
kább maradjon részeges, csirkefogó, ez az élet ugyis olyan rövid, de ne
kárhozzon el e g y örök életre. Aztán ugyis elmegyünk innen, ha jön Gyuri
bácsi és más életet kezdünk.... — a hangja sirásba fult.
De azért ne ha
ragudjanak reánk.
A három resicai fiu elsején kocsin elhurcolkodott. De március husza
dikán, Gyuri bácsi érkezése napján, kiváncsian ott várakoztak a kikötő
előtt. Tanui akartak lenni a Gürcz-család boldogságának... Mindenki ott
volt közülük ünneplőbe, még Albertet is kiöltöztették. A z öreg Gürcz v a 
lamilyen láthatatlan teher alatt roskadozva csámpás görbe lábakkal, fer
de vállakkal izgult. Aztán befutott a hajó... A z utasok mind
leszálltak
már, mikor egy kopott, gyürött ruhájú száraz öregembert vezetett l e a
hajó hidján egy matróz... Sötét szemüveget viselt, különös fehér sétabo
tot. S a vakok sajátságos mozdulataival tapogott vele jobbra-balra,
Megismerték,
matróz egyetlen kopott bőröndöt cipelt utána...
A többit már nem nézték végig a resicai fiuk... Napok mulva értesül
tek a gyárban ,hogy Gyuri bácsi bizony egyetlen dollárt sem hozott ma
gával. E g y bányaszerencsétlenségnél már tiz évvel azelőtt megvakult.
Amerikai magyarok könyöradományaiból került haza a vén Európába...

szinte hajszál

Azóta Gürcz-bácsi megint a korcsmákban ül s a lányai cipelik haza.
A z öregasszony meg átkozódva hallgatja tovább az ura biztató motyogását.
— N e f é j , ruszájka, egyszer mindent lemos a forrásviz...
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Minthogy
szeretni egy sincs
emberem,
se hálóhelyem,
se hat
kenyerem,
mivel magammal
egymagam
vagyok,
mindjárt
mehetek,
földbe
szállhatok.
Hogy elpusztulni ilykép
sikerült,
füttyögni,
dalra most kedvem
került.
Hogyha az apám morgott
betegen,
halála-napján,
éppen
pénteken,
azt mondom én most: hát ne úgy
legyen,
tanuljon tőlem ki halni
megyen.
Férfiudalt
és danát,
hahotát
hallhatsz,
öcsém, küldd csak ide apád,
küldd csak ide a csipás
véneket,
a mendő-mondó
szegény
néniket,
a szegénység
siró
alja-javát,
az ifjú lányt s az ifjú lány
fiát,
a sok szegény lányt, a
veres-szeműt
halálom- látni kergesd,
ideküldd!
És tempós vasast, karos
lakatost
és kőművest,
az
állványos-magost,
péket, mészárost,
fást, testvéri
fást,
bányászt, bányászt a
nappal-éjszakást
és nyugdijast
és kikötői
vad,
szájas, szűrös, vállas
hamálokat.
Báránya, sajtja üljön
özvegyen,
a pásztor is a fejemnél
legyen.
S küldj csudalátni
minden
földművest,
tevőt-vivőt,
száz munkára
ügyest!
Én úgy halok meg, én úgy
meghalok,
hogy aki túlél az jobban
ragyog!
De szép öröm, a múló
napranap,
de, szegény nép, a halál nem urad!
De, szegény nép, a halál nem
uram,
marj porrá sírom! Az hiába van!
Amire kedvem fénye
ráesett
az viseli mindig a szép
jegyet!
Szó, mélyen át az indulat
kiszállt
és visszaszállt
megszegni a
homályt;
az ősi lélek követe: beszéd,

