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Ezerkilencszáznegyven tele nehéznek igérkezett. ..Három év"
című regényern már sorba járta a nagyobb kiadókat és szel' el
i-merő lektori jelentések után visszaérkezett hozzám. Legutóbb
egy kisebb kiadóhoz küldtem el, innét aztán férfinak címezve
érkezett vissza, megszégyenítő, kezdőnek szánt, vállveregető le
véllel. Ekkor elszántuk magunkat: pesti lakásunkat Itiadtuk és
Balatonujhelyen, Siófok közvetlen szomszédság ábau béreltünk egy
kicsi, olcsó házat. Nem volt nehéz: kivántam a vidék téli színeit,
De kifogtuk ! Emlékezetem szer-int ez volt a Iegkernéuvebb tél.
Még március végén rendületlen keménységgel álltak a magas
hóbástyák: a komor fehér és palaszinek közé csak az alkony ke
vert némi kedves rózsassínt,

Lassan tavaszodott. Április későn kezdte az elvadást és még
hallgattak a békák. A hónap végére harsogó színek éledtek. Gye
rekhad csobogott u sárban, gyáva legyek mászkáltak az ablak
párkányain és sétáink után megteltünk illattal, aromákkal, re
ménnyel.

Egy ilyen alkonyatban érkezett hozzánk édesanyám. Úgy vág
tatott a kerten keresztül. m intha a tavaszi széllel versenyezne.
Elferdült kalapja alatt a kontya leesett, a szeles nyargalásban
egyik cipőjében felbomlott a: szalag. Az ablakból néztem, mig
köti a szalagot., láttam, a késleltetés ingerli s nyomban kitaíál
tam: nagy hír repes benne.

- Gyerekeim, ne szomnrkodjatok: itt a szerencse! A fürdő

telep bizományi pavillonjának nincs gazdája: rátok gondolnak.
.Az uram felcsillanó szemekkel nyomban tárgyalásba bocsát

kozott. Csak egész halkan mondtaru: "Lehetetlen." Anyám meg
hallotta:

- Miért lehetetleu'i Azt hallottam: aranybánya! Négy hónapig
dolgoztok, utána pihentek. Te tovább írhatsz,

Az "Asszonyok és lányok" című regényemet írtam éppen.
Magam se értem, hogyan történt: egyszerre sírva fakadtam.

- Micsoda dolog ez1 - szólt anyám szigorúan, - A munka
nem szégyen, de a kétségbeesés az! Kauciót kérnek, már niegbe
széltük. jót állunk értetek.

Ennyire készen volt. Anyám minden szavához jókedvet pré
selt. nagyokat nevetett. Mindig ilyen volt, nem engedte, hogy
terveit apróságok késleltessék. - Az kell, hogy áradjon a re
mény! Trafik, hirlapok. könyvek, édesség és minden lesz a pa
villonban. amit elsétáltukban megkívánhatnak anyaralók -
mondta csengőn, boldogan. De rám nézett és elszégyelte magát,
- Majd elmúlik a nyár - moudta és kis pihenés után szomo-
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rúba lett: - Én már tudom, hogy egyszer minden elmúlik, és
milyen gyorsan. Te azt hiszed, nem értelek meg... jó, jó ...

Legyintett. Összenevettek az urammal. Úgy éreztem, ellensé
geim. Semmi szín alatt sem akartam kereskedő lenni. És mégis
május derekán, mikor Pestről leérkezett egy gumifürge tisztvi
selő, hogy Iütvüsészve, az avatott mester táncos ügyességével,
töprengések nélkül földíszítse pavillonunkat, engem is elragadott
a jókedvével. Végül komolyan fordult hozzánk.

- Vigyázzanak: lopnak!
- Kik~

- A nyaralók l Nincs egyéb dolguk I .
Rövid, lapos nevetés után közölte az árúsítók tfzparanesola

tát: pontos nyitás, tisztaság, hitel nincs, kölcsönözni tilos, ember
ismeret, számolni tudás, udvariasság, különösen a pincérekkel. ők

nyáron sokat keresnek, rikkancs nem lehet belül, ha betolakodik,
kirugni.

Szünetet tartott.
- Szóval - mondta - bizományos belül, rikkancs kivül!

Mert ügyes rikkancs akad, de becsületes soha! És most sok sze-
rencsét! .

Ahogy magunkban lehettünk, a család előtt elutánoztam.
Anyám lelkendezett:

- Meg fogod írni, megírsz te mindent!
Bélát, az első rikkancsunkat ismerőseink így ajánlgattálc

"Gazember, már ismeri a csendőröket; de jó rikkancs, elad min
dentl"

Tizenhat éves, koravén kamasz állt előttünk. Nadrágzsebében
dohányszemét után kaparászott. Elnevettem magamat. Nyurga
véznaság'át mulatságossá tette a f'őlényeskedés és fokozta a kora
érettek emberismerete, embermegvetése. Készség és pökhendiség.

- Elfogadom - mondta és szemét forgatva a fürdőtelep felé
legyintett:

- Csupa csibész, csak nagyban! A Kaszinóban éjjel teleszív
ják magukat pénzzel, nappal meg elszórják. Ha aztán nincs: lop
nak. Tavaly megjártam: egy hétig szállítotfam az egyiknek in
gyen az újságokat, a magmnéból fizettem be a kasszába, gondol
tam: lesz a végén borravaló! Ez volt ám a csibész! Fürdőszobás

két szebája volt, aztán péntek éjjel elvesztette kártyán minde
nét és szombat reggel hült helyét találtam. Még szerencse. hogy
szabad idejében bukfeneeket hányatott velem, ezen kerestem va
lamit. Aztán szeretnek vásárlás nélkül, csak szórakozásból terpesz
kedni az ablakpárkányra. Erre azt mondom: üres.. zsebbel nekem
ne rontsák a levegőt! Előbb a fices, úgy az árú!

Gúnyos, fanyar mosolykára fakadt. Egész idő alatt fig~~el

tem. Tolvajnyelve lebilincselt, de sehogyse értettem, miért áll
t'~yik szeme lejjebb a másiknál. A lejjebb csúszott tele volt eleven

131



huncutsággal, a fentmaradt állandóan szemlélt, kedv nélküh gú
nyosan, ahogy fáradt, kiélt öreg embereké.

- Ne fogadjuk fel - súgtam.
- Ugyan! Hallottad: mind eladja az ujságokat! Ne felejtsd

el: ez ért a dolgához, mi meg még nem tudunk semmit.
Másnap nyitottunk. Májusi nap volt; az égbolt fénylő kékje

ben habfelhők gördültek, mint apró gyerkőcök mosdatás után. A
fák ünnepeltek, kesernyés illat szállt: a jegenyák és nyárfák moat
adták át vattás virágaikat a szellő játékának. Minden remek elő

jelnek látszott. Reggel Bélával együtt mentünk az állomásra át
venni a napilapok tömegét és a folyóíratok vastag kötegeit. Belit
hihetetlen gyorsasággal dobta az árút kétkerekű kordéjára l;S

föl se ocsúdtunk, már előttünk nyargalt. A reggeli gyors dübőrge
86 hallatszott, már eresztették volna a sorompót, de Béla neki
lendülve áthillentette kordéját s mintha repűlne, úgy szökkent
utána. Visszanézett, vigyorgott: "Ilyesmit mindig garantálok" 
mondta, El voltunk ragadtatva: rfkkancsnál a gyorsaság pótolja
a becsületet. A csörgő-zörgő kordé kicsalta a kapukba az embe
reket, csillogó tekintettel örvendeztek: szalad a kordé, itt a nyár!

Mire mi a telepre érkeztünk, Béla, ráért unatkozni, nekidőlt

a pavillonnak és vigyorogva szólt: "Siessünk, különben megelőz

nek az ujságeladással", Észre se vettük, hogy apró pillogással
beosont utánunk. Azt kellett volna mondanunk: "Kerülj kijjebb!"
Összenéztünk és tehetetlenségünkben megdíesértük: "Milyen moz
gékony ezermester vagy! No, szaladj, itt az ujság!"

Nyomban összebeszéltünk: most megtőrtént, de többet be
nem csúszik utánunk. És mégis, mikor hamarosan eladva az ujsá
got, fitymálóan hiánytalanul lecsörrentette a pénzt, hogy-hogyan,
megint ott állt mőgőttünk, belül. Talált dolgot magának: a meg
lazult székek lábait erösítgette, helyreütötte a bádog pénztár
ferde rekeszeit és végül rövid fitymálás után átrendezte dohány
készletünket.

Másnap reggel figyelmeztettek, hogy Béla este füstölve meut
végig a városka főterén és társai között urasan osztogatta a ciga
rettát. A figyelmeztető hozzáfűzte: "Ravaszabb a rókánál, ügye
sebb a szarkánál."

Reggel, üzletnyitás után hozzáfogtunk:
-- Te, Béla.. ,.
Egyszerre szégyen fogott el. Soha még a szekrényeinket sem

zártam, és most kezdjem ezzel a Bélával'l Összenéztünk és így fe
jeztük be a megkezdett mondatot: "végezd rendesen a dolgodat
mi megbízunk benned".

Halkan, Iinoman. akár egy fatörzset ölelő mókus, ha tudja,
hogy már észrevették, lesütötte a szemét. Megvető mcsolva fel
becsült és lebeesűlt, Sunyítva kifelé oldalgott, majd megállt a nyi
tott ablak előtt és megrázta rongyos ruhája üres zsebeit. Kétféle
szemében a csibészség és martiromság egyszerre jelentkezett._
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szempillái izegtek-mozogtak. Szégyeltük magunkat, de nem hív
tuk vissza.

Az előző nap csak kapkodás volt, de ez már igazi megnyitás.
Izgatottan lestük: ki hozza a szerencséU Egy cingár diák jelent
kezett egy doboz mirjamért, aztán látva az örömünket, kért még
egy stanicli savanyút. Nekem fizetett; alattomos mosollyal távé
zott, de pár lépés után visszajött:

-- Harminc fillérrel többet kaptam - mondta,
Kétségbe voltam esve: miért kényszerítettek kereskedőnek,

miérU
Ugyanakkor Rí': egyik korán nyitott, Pestről érkezett idős üz

letasszony ráfektctte laza, szeplős karját II külső pultunkra :
- Nem maguknak való, kár volt belefogni.
Este anyám, miután meghallgatta ügyetlenségeim sorozatát,

elkezdett lelkendezni .
- Meg fogod írni! Látod: új alakokat kaptál! Aztán elszalad

a nyár és lesz pénzetek.
Hallgattam. Csak azért se oldódtam ki előttük belső sértettsé

gemből. Pedig már voltak élményeim és kora reggel gyors jegy
zeteket készítettem. Szerettem kevés szóval kereken penderrten i
papírra az alakokat. Az uram reggel korábban ment le a telepre.
Bíztatott: ne siessek, kevés a vendég, reggel alig akad dolog.

A negyedik napon valami szekatlan öröm, suhogó láz szeron
gatott. Szinte együtt fújtam a sárga rigókkal: élni jó! Az égbolt
a Balaton tükrén úgy úszott, minha síma lápiszlazuli táblák hin
táztatnák magukat. A fölébredt gyönyörködés egyszerre tudatta
velem. hogy író vagyok. Elnéztem a víz felé szálló szitakötőket,

a méheket, melyek úgy rajzottak, mintha nagy marékból felszórt
aranykavicsok röppennének szét, s a barna darazsakat, melyek
boldogan zsongták a betoppant nyarat. Gondtalanságomból lár
ma ébresztett föl, és megpillantva pavillonunkat, a szám is tátva
maradt: ember ember hátán hosszú sorban. Kiabáltak, lökdösték
egymást, hadonászva, egymást túrva, türelmetlen szitkokkal tü
lekedtek az árúért. Nemcsak a telep, az egész városka ott nyüzs
gött kígyózva tekergő sorban. Messziről hallottam már: "Nekem
tíz doboz memphiszt, nekem mirjámot, amennyit tudnak! öt do
boz médeát! - Ne szemtelenkedjenek: nekem is jusson valami,
lehet a drágábbakból. csak sok! Egész nyáron vendégük leszek,
«sak most kerítsenek húsz pakli princesszásztI" És így tovább.
Nagy lármájuk közben megutálták egymást, s ir-igyen nézték, aki
már kész csomaggal távozott.

Béla az uram mellett árúsított és kasszázott. Anyám mögöttük
ürömben úszva szorongott, észre se vette, hogy kalapja a földre
került és kiszolgálás közben Béla rúgja, mint a labdát. Mikor
meglátott, kiabálni kezdett: - "Gyere, gyere! Nézd! Ugye mond
tam, aranybánya!"

Béla felém fordult:
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.. Lekestünk li muri ról _. rnondta köszönés helyett.
Nem tetszett nekem: egyik szeme egészen lecsúszott, szinte el

vált az arcától.· Sehogyse akart szembenézni velem. Pislogva tö
rülgette nadrágszáraiban a kezét. Biztos voltam benne, hogy lo-
pott. .

- Mit keres Béla az üzletben ~ - súgiam az uramnak.
- Nélküle nem mentünk volna semmire.
Mégis félretoltam Bélát, magam álltam a kasszához. Megtör

tént a csoda: pontosan. jól számoltam. (Ez a csoda később is
míndig jelentkezett. ha a sok munka nem engedte. hogy az arco
kat figyeljem és elcsípjem beszélgetéseiket. Ilyenkor elfelejtet
tem, hogy író vagvok.)

- Mi történt tulajdonképenj - kérdeztem, hogy végre sz nsz
hoz jutottam a gyors munkában.

- Nem tudjuk. Láthatod, a város is lejött. szóriák a pénzt.
mintha lopták volna.

Anyám látva suttogásnnkat, közénk szorongott:
- Azt hiszem, megsajnáltak benneteket - mondta. - Látták.

hogy napokig semmire se mentetek. ~Iindig mondom: az emberek
jók! Azt hiszem, összebeszéltek. Vagy tréfát űznek: hadd legyenek
egyszer boldogok az ujdonsült boltosok!

Égett szemében az édes bíztató. hiszékeny tűz. ,.'
Trafikárúnk már alig volt, csak a drága kiílönlegességek

csillogtak díszes dobozaikban. Béla eltekergett és kis idő multán
féleipővel a külső PUlth07, dőrzsölődve tizpencőst nyujtott be.

- Maradjon nekem is valami. Lehet memphisz, de drágább is!
Ferde pislogásából láttuk. hogy nemcsak lopott, de le is néz.

meg is vet bennünket. Tíz pengőjét riadt döbbenettel váltottuk
árára. Nem törődött velünk, előhúzta ujságjaink közül a Sportot
kifizette fl mint aki elintézte a jövőt, hátát mutatva bujt a lapok
közé.

- Add el az ujságokat! - mondtuk.
Meg se fordult, úgy felelt:
- Ilyenkor már nem veszik.
Az idős üzletasszony megint fölrakta karját a pultunkra l'~

sopánkodott:
- Mondtam én, hogy maguk úri emberek! De én mindig párt

fogójuk maradok, csak most adjanak valami trafikat. Ami esnk
. van, csomagolják mind össze!

Ugyanakkor egy idős férfi is vágtatott 11 sétány felől:

- Maradjon nekem is, régi vendég vagyok!
Elfeleztük köztük a maradékot. Az öregúr elmentében vissza

fordult:
- Nem hallgatták a reggeli rádión
- Nincs rádiónk.
- Pedig bemondta, hogy duplájára emelték adohanyárakat

_. szólt Béla, anélkül, hogy kinézett volna aSportból.
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- És te most mondodl
Vállat vont. Megértettük: elszakadt tőlünk, nem érdekli a do

log. Kissé elténfergett; mikor visszajött, rádőlt a pultra,
- Elment a kedvem- mondta,
- Mitől1

- Kereshetnek új rikkancso.t!
Hallottuk, ahogy elmenőben odaveti az egyik vendégnek:

Még azt mondanák rám: amilyen a gazda, olyan a szolgája,
A vendég nyomban II pultunkra terpeszkedett és összecsapta

kezét.
- Micsoda gazember! De mind ilyen! Nem fogják maguk ezt

nyár végéig kibirni. Csak aztán a végén meg ne legyenek bün
tetve.

- Hagyja - szólt rit egy másik -, megbüntették szegények
már alaposan magukat.

Akkor vettük észre, kétségbeesetten motvogó anyámat:
- Hogy én ilyen ostoba vagyold Még azt mondtam: jók az

emberek! Ki gondolhatott ekkora gazsúgra! Legalább én is vettem
volna néhány pakli Verpelétit apátoknak!

Egyszerre nagyon nevettünk. Kezdetben fuldokolva, ahogx
ostobaságainkon szoktuk, később upadva, cscndesedve, púr vidám
szót váltva, mint mikor naívsúgniu szórnkozik el az ember. Anyám
egy-kettőre megvigasztalódott.

- Bánom is én II Verpelétit! - legyintett. - Apátoknak
eddig se kellett az ilyen dugvaügyeR üzlet. Bélúra pedig azt mon
dom: szerenesc. ha időben szabadulunk a gazemberektől!

Kalapját már kikefélte. rendben állt a fején. Mosolvogni akart.
de kezét még mindig makacsul összekulcsolta. .

- Nincs semmi baj -- moudtuk. A tandíjat meg kellett fi
zetni!

És már egészen másképen nevettünk. Utánozgattuk egymást
sokáig elmulatoztunk a hiszékenységíinkön. Kellett ez! Jó VOlt!
Panaszok helyett nevetni: a legjobb befektetés, Igy lettünk kl'
ményebbok: a telephez rögződve és mégis eltolódva onnan. Maga
sabbról néztük és Bélának is megboesájtottuuk, Ahol dologtalan
uépsév szórjn köúnvűvérűen n pénzt. nem csoda, ha a gyermekek
koravének, csavarzök.
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