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Lr t a Gerlei József

Egy felhőtlen februári délelőtt az elsőosztálvosok szekatlan
korán jöttek ki a Szent István-gimnázium kapuján. Csoportokba
verődtek, majd szétváltak, hogy odébb ismét megálljanak, s egy
más válla fölött belenézzenek a másik bizonyitvánváha.

Brúzsa Sanyi gyorsan otthagyta osztálytársait, s béfordult a
Szent Domonkos-utcába. A kertes házak kőzőtt végre egyedül volt.
Táskáját az egyik kerítés kőpárkányára tette, kivette zöldfedelű

bízonyítványát, kinyitotta, szeme rákövült a német elégségesre..
Könnyei ujra megeredtck; levette sapkáját, s elmázolta vele őket

az arcán. Az elemiben tiszta kitűnő volt, elégségest sohasem látott.
Anyja ősszel beíratta a gimnáziumba, de csak akkor tudta volna
tovább taníttatni, ha félévkor tundtjmentességet szerez.

Most mindennek vége.
Lába nem akarta hazavinni. Nem ruagáru. gondolt, - anyja

járt az eszében: otthon takarít, énekelget közben, - ő Illeg most
olyanmagy bánatot visz haza, melytől elnémul, nem is szól majd
hozzá, nem is feddi meg, könny sem lepi el a szemét, csak szép
fehér arca kövesedik meg, mintha arculcsapnák.

A fák csupasz ágai közt hidegen, ellenségesen kísérte a nap.
Rossz bizonyítványa, arcára száradt könnyei, széltől kúszált haja
olyan emlékké emelték ezt a februári délelőttöt, melynek árnyéka,
úgy rémlett neki, máris végigdől egész életén,

Elment a domonkosok temploma mellett, de nem ment be,
mint máskor, keresztet sem vetett; akit Isten ily nagyou büntet,
attól a köszönest sem fogadja szívesen.

Az Aréna-úton nehéz stráfkocsik dübörögtek el előtte. A ko
csisok mély, elnvu.itott hangon bizfatták-sz.idtúk II lovukat, :,
minden ok nélkül nagyokat húztak rengő In rukru, Sanyi meg
szekta ezeket a hangokat, de most minden üvöltés, minden csapás
rajta hasított végig. Mintha kegyetlen koesis ülne fölötte a ba
kon, s a bűzös Jobbágy-utcába hajszolnú cgész életét.

Anyja arról álmodott, hogy itt hagyja ezt az uteút, mert g yer
mekei csak rosszat látnak benne. Kiköltözik az Aréna-útra, postá
sok és vasútasok közé, - a napfényre. Most ennek az álomnak
is vége. Ö sosem fog sok pénzt keresni, anyja sem ha~'"Yjn ott soha
a mások mosóteknőiét. A Jobbágy-utca örökre elnyeli őket. Senki
sem tudja majd, kik sűllyednek el .a rnélyben.

Befordult az utcába. Lába érezte a járda lejtését, - mintha a
J öbbágy-utca húzná magához, nyaka köré font konok öleléssel,

Az utca egyik felét pir lepte, csak éppenhogy feltetszett a
falakon, - a februári nap ajándéka. A másik oldal hamuszürke
volt, azzal játszott, hogya nyomorúságos háztetőket és kémé
tryeket árnyékból kivágta és ráragasztotta az utca közepére, A
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kémények két helyen is füstöltek, a tetők felett meg árnyékuk
helyén, a kőkockákon. A szél minduntalan elkapkodta a füstöt,
hogy felhasználja az ég híg anyagának' pótlására.

Az egész utca kihalt volt, az ablakok zárva. Az egyik magas
Iel.iáratú ház a többinél is csöndesebbnek tetszett, - elfüggönyö
zött ablakai rnögütt a lányok még aludtak. A falakon mindenütt
omló vakolat. A csend, a szűk kapuk és ablakok csendje, mely
fölött elhúz a város zaja, tele van a férgek alig kivehető, halk
nyüzsgésével.

N óhány lépés a kapu, aztán rászakad az ég.
Ekkor a Keleti felől egy feketére mázolt zenegépet tolt az ut

cába egy sánta ember. Két kereke egyet-kettőt nyikordult a kö
vön, aztán megállt Sanyiélc háza előtt. A sánta levette kalapját,
felfordítva rátette a verkli tetejére, és elkezdődött a hangverseny.

Az éles, merev hangok egy ideig hiába csapkodták a házak
falát. De aztán itt is, ott is felpattantak az ablakole Egy asszony
k iliajnlt, s ferde pillantással vissza i s rántotta ablakát. Egy ing
ujjas férfikéz pénzt dobott le papi rban, koppaut a verkli tetején,
papirja kibomlott, a fillérek szétgurultak a kövön.

Kinyilt a magasfeljáratú ház földszinti ablaka is: egy fakó
hajú lány kémlelt ki rajta, aztán a járda fölé emelt egy mosdó
tálat és aszennycsatornába loccsantotta.

A pincelakásokból, akár a svábbogarak, vézna, fekete gyerekek
bújtak elő. Muszutos arcuk egymásután gyult ki a zenótől. s úgy
fpny lett, min t mega nny i kormos lámpaüveg.

Sanyi egy kissé távolabb állt; lassudadon gyűlt benne valami
nierev nyugalom, mely a dolgok megmásíthatatlanságúból táplál
kozott. Nem felejtett el semmit, a zene szárnyán mégis máskép
kezdett érezni és látni mindent. "Kis csónakon a D uuáu lenge
dez ..." F'öl öttc úszo tt a mui napnak, s külőnös játék indult ej
benne: a jövőből kezdte figyelni magát. Homloka föliitt a házak
fölé magasodva látta magát tizenhatéves korában, amint vissza
néz erre a délelőttre és mosolyog.

Füllólekzett; egy hurivásig azt sem vette észre, hogy a ke
rilJgövel történt valami. A dallam egyre hamisubbú vált, üteme
megbomlott. Mintha valahonnan titkon idegen szővegű, panaszos
hangot, nyers ütemet keverne belé a szél, egyre közelebbről, ruin
dig erőszakosabban.

-- Meni, amerre látsz! - kiáltotta egy sírós női hang. - Ősz

óta nem keresel semmit, -- egy fillért sem. De dögleni, részegesked
ni, azt tudsz!

Sanyi neki feszítette hátát az ismerős hangnak, arcát úgy for
ditotta. hogy föl ne ismerjék. De az asszony rá sem ügyelt; kar
ján egy hároméves kisfiút tartott, mellette nagyobbacska fiu
húzta nagy, nem neki szánt cipői t, nyakán vastagon megcsomó
zott sálja olyanná tette, miutha g'ojvúja volna.

A férfi a járda szélén oldalgott, egyik vúllút felhúzta, nrintha
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felesége szidalmai ellen védekeznék. Két öklét zsebébe sűllyesz

tette, ilyen mély zsebe senkinek sem volt Pesten, - de ilyen üres
sem. Egy dobozt rugdalt maga előtt. Horgas, ferde orra ketté
szelte az arcát: egyik fele ártatlanul k őzömbös voit, a másikon
sziintelen sunyi mosoly játszott.

Sanyiék háza előtt aí'. asszony megállt, a férfi azonban tovább
rucnt, Az asszony rémülten utánakiáltott.

- Hová mész l Megállj! Gyere vissza!
A férfi kihúzta zsebéből egyik kezét,' megnyujtotta lépteit. A

verkli elhallgatott. A csendbe belehasított az asszony tehetélen
rikácsolása :

- Büdös gazember! Piszok etrubanccr! Megy megint a ...
Az ember másik kezét is kihúzta zsebéből, Iélreceapott válla

egy ideig úszott az utca szinén, aztán eltünt a Muránvi-uteában,
- Gyertek! - kiáltotta az asszony. - Nézzük meg, hová mcgT,

kinél érzi magát jobban, - kinek viszi a pénzt~

Sany] beugrott a kapun, kettesével vette a lépcsőket, K boron
tott az ajtón:

- Mama, jön a Szitárné a gyerekekkel. Irtó, miesoda ricsajt
csapott az utcán! Mert a Szitár bácsi meglépett tőlük, - bement
a városba.

Brúzaáné, mint minden szegényember, ha váratlan dolog éri,
tüstént baj után szirnatolt:

- Mi történt, hogy ma ilyen korán jöttél meg az iskolából ~
Éles, kék pillantása átjárta Sanyi belsejét. A kisfiú úgy érez

te, hogy az anyai mindentudás hasít belé. Elfordította fejét, de
8fT:" gonosz kis ötlete támadt: kitapintja e mindentudás határát.
Összeszedte, magát, anyja háta mögiil hazudta:

Elmaradt két óránk, mert a Pempő beteg.
- Ki az a Pempö l - kérdezte Brúzsáné, s kurtán f'ölnevotett.
- A Ritovszky tanár úr, őt hívjuk Pempőnek - f'elel t» Sa-

nyi, de hangja remegett, nem a szégyentől, hanem a felfedezéstől,

hogy ilyen könnyen túljutott az anyai tudás határán, m ikén t a
szökevény, aki nehéz akadályokra szám it, s maga sem hiszi,
bogy túl van 'van már minden veszélyen.

- Hol találkoztál a SzitárékkaH
- A ház előtt, de Sz itár néni II bácsi után szaladt. ]~zt a

tésztát! Olyan gyorsan olajra lépett, hogy a Sz itár néni csak leste.
:Uost aztán kereshetik a Tököly-úton It tömeghen.

Az is megérdemelné, hogy ott hagyja II felesége. Hólapá
tolás, alkalmi munka Hem kell neki, ruert őurnsága szakrnunkás.
De az asszony, az dolgozhat roskadásig, hogy éhen ne vesszen a
két gyereke. Ő meg f langéroz, ott ácsorog naphosszat a kőmű

'lesek háza előtt. Kap is ott munkát, csak várja!
Sanyi ismerte azt az arénaúti házat; örökké munkások álldo

gáltak előtte, munkára vártak. A kapu oszlopán egy mcztelen férfi



emelt nagy követ a falra. Sanyi szemében ez volt a kőművesek

példaképe. Arra gondolt, mi lesz, ha ezek az eiuberek egyszer mcg
muta tják ázott, rossz ruhájukba rejtett erejüket.

- Talán nem is ide jönnek.
De a lépesiíház lassan telni kezdett beszéddel, csoszogássnl,

g yereknyöszörgóssel. Előbb úgy tetszett, Illegáll a Iö ldszintou,
aztán visszahúzódik, de felnyomult az emeletre, s a négy ajtót
nyaldosta. Kopogtak,

- Szabad - kiúltotra élénken Sanyi; k íváncsi volt, hozzák-e
Szitál' bácsit,

-- Az a bűdiis gazember clszűkőtt - pa naszol ta Szitúrné.
ruihelvst köszön t. Majd rászólt a gyel'ekekl'[~: - Na, in i lesz! Ne m
tutitok köszö n n i! F'erike köszönj szépeu:

Letette a kisfiút egy sz,"kre, .Iunes i uvak áu k io ldottu a ;,;.\11.
Maga ü, leült, bel'űzte ;,;árg'H fÓI'l'iI'ékipőjd, kigondJoita kabátját,
lu n y os, szőko hajú.t a tövig kopott ;';ZÜl'IIIC (ölé (',.;apta, s éle;,;, sírós
hailgján panaszkodni kezelett. Szeme Ioivvúst követte Brúzsáur.
rnozdulatait, alkalomra várt, hogy előhozakod.iék.

Sanyi az ublukmélvcdésbo húzódott. orrát egy könyv fölé
nyomta. Mutatni akarta, hogy tanul, dc valahányszor gyanútlan
anyjára nézett, torka összeszorult. Kerek válla, fehér nyaka,
naiként az ártatlan áldozaté, nem sejti, mi lyen csapás vú.r rá.

- Nézze, nézze, mit művel velem ... velem - jajdult fe]
Szi tarné. - Velem ... pedig mindent neki adtam .

Letolta válláról a blúzt, sovány testén Jl}ügliluto;ratía az ütle
gek kék nyomait. A három gyerek szr-rue rátapadt il mcztelen
y állru, megmerevedtek az olszörnvcdéstöl,

Brúzsáné csöndcsen a másik asswny válla fölé hajolt, úgy,
hogy a gyerekek elöl eltakarja. Ujjúval sorru tapoguí.ta a folto
kat, aztán visszahúzta rájuk a ruhát, I; nagyon halkan ennyit
niondott,

- Istenem, Istenem, szegöny aHsí;ony! -- S m i nthn csak nwgú
ban, bizalmasan beszélne valakivel: - Dehát m iúrt nem adtál, te
jósagos lsten, az embereknek több szeretetet egymás irúnt?

Szitárné a tenyerébe temette arcát, zokugo t t. Hét övvel ezelőtt

széktette meg a férje NyiregyházáJ','jl, özvegy anyjától ös kis
hugaitól. Azóta úgy élnek együtt, akár a vadak, - szeretik "'8
marják egymást. De már az üröm l!lOl'Zsái is elfogy-tak. Csak ~i

két gyerek köti ehhez, az emberhez Illeg' a rémület, llO:n' el tasz it
ják, egyedül marad.

-- És ma reggel ... - Hangja könnyek közül bugyborékol '
- .. '. Fölmondott a ház iú r is ... lIa hárOIII nu p m u lvn nem ,'i-
zctünk . .. Sashalomra kcriilűnk... bal'akokba... Negyven
pengő ...

Hát ezért jöttek.
Brúzsáné a kredenere nézett, egy pengő Jcküdt ott lléhúny

Ii llcr alatt, - az utolsó f'iupénz. Nem adhatja oda, még két napig



kell élniök belőle. Ilonka csak szombaton kap fizetést. De mi az
a tizenhat pengő egy hétre ~

Nehéz, kérő, várakozó csend.
Szitárné hangosan kifúj ta az orrát, Brúzsáné rakni kezdte a

tánvérokat.
- Elmúlt dél, én meg itt ülök - mondta kényszeredetten Szi

tárné. - De ma úgysem főzünk. Eszűnk, amit találunk.
A gyerekek megértették. Vágyódva néztek a túnvérokra. Brú

zsáné négy tányérba mert, Jancsit az egyikhez ültette, Fm-ikét
pedig az ölébe vette, egy keveset imádkozott, aztán saját tányér
jából őt is etetui kezdte.

- Együnk gyorsan, kisapám! - sürgette vidáman. - Ha nem
sietünk, a Jancsi meg a Sanyi előbb kész lesz.

Szitárné nem ült asztalhoz, csak kezébe vette a tánvér t: míg
kanala a híg levesben járt, vörösresírt szemét a kikopott, bütykös
padlóra szegezte, - megértette, hogy itt sincs más, csak a sze
genység.

Ebéd után segített elmosogutni, aztán feladta Ferikére a kabá
tot, Jancsi nyakára rátekerte' a sált és elköszönt. Mielőtt kilépett,
odafordult Sanyihoz:

- Szervusz, Sanyika! Te csak tanulj szépen l Legalább te légy
majd gazdag, okos ember, hogy segíthess a szegényen!

Sanvin mintha végigvágtuk volna. Minden szó őt gúnyolta ki,
még az asszony hangjának érdes, szinte követelő lejtése is űt vá
dolta. Kirakta könyveit, az ablakba bujt velük. Nyitog-atta őket, dc
egyiket a másik után be is csukta. Szitárné szavaival valaki meg
dorgálta és figyelmeztette valamire. Erre a rejtett izeuetrc gon
dclt, de sehogy sem tudta megfejteni.

Brúzsáné helyükre rakta az edényeket, foltoznivalót tett az
asztalra és melléje ült. A hamu alatt még parázslott, a konyhá
ban csend lett, a levegő megtelt a téli délután duruzsoló szender
gésével.

Sanyi nem mozdult, Két könyöke közott egy nyitott füzet
hevert fordítva. Csak ült, hol kinézett az ablakon, hol meg elgondol
kozott, nem a jövőrol, hanem csak úgy az életről, az emberek
ről, a fákról és a madarakról.

Milyen nehéz volt napról-napra a tankönyvek mellé telepedni!
Most ebből nem érez semmit. Túl van a tanuláson, - kívül áll
valahogy az időn is. Pihen valahol, egy szigeten, elmenekült;
senki sem kergeti, a növekvő homály lombja betakarja. Csak a
szűk udvar van, fűlötte az ég elszürkült koekája, szélén vékony,
fekete sávval, mintha ceruzával húzták volna; csak a fáskamra
kátrányos teteje él az udvar sarkában, de már az is sűllyed, csak
árbóca néz ki a homályból, egy kék vádling földjébe szúrt karó.

Az udvar lassan megtelik homállyal.
Sanyi szüremlő zenét hall, - valaki keservesen veri a húrokat.

Aztán a házmesterné vörös képpel kiabál az emeletre. A citera
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elhallgat, fenn kinyílik Mikula bácsi ajtaja, az öreg rokkant ki
teszi falábát a folyosóra, lenéz a rácson, rázza a fejét, károm
kedik, aztán úgy bevágja maga után az ajtót, hogy az egész ház
belecsattan.

Sanyi erőlteti a szemét: nesztelen hullást lát, mintha puha,
fehér körmök karmolnák végig a falat. Esni kezd a hó .

.. . Fut a friss hóban, felszabadultan, boldogan. Mert azért
száll a földre ez a mennyei fehérség, hogy őt elszakítsa a világ
tól, az iskolától és a szegénységtől, Szitárnétól és két gyerekétől...

Senki sem jön utána, anyja sincs vele. út sincs előtte, csak a hó,
a végtelen hó növekszik mindenütt, De egyszerre fojtja a csend,
az úttalan magány. Két veréb csiripelését hallja csupán, üldözik,
aztán eléje kerülnek, a hóra szállnak, Hem engedik tovább. Vál
lára röppennek. csipdesik, majd a hóra ugranak, onnan néznek
fel rá, feleselnek, követelnek tőle valamit. Szemükből a két Szítár
gyerek néz rá, szürkén, éhesen ...

Karjára barulva ébredt. Az ablak havas párkányán két veréb
repdesett: Szitárné verébbé változott két kisfia. Hangosan, erő-

szakosan magyaráztak valamit az ablak felé. .
Sanyi nézte őket egy ideig, aztán, mintha valaki szólna hoz

zá, felállt, székét h átralökte. Egyenesen a szebába ment, levette
.a szekrény tetején guggoló gipszlányt, megrázta, kivitte a kony
hába, kést vett elő, és sorra kípotvogtatta a pengősöket.

Brúzsáné felnézett.
- - Mit akarsz azzal a pénzzel.I
- Odaadom Szitáréknak a tíz pengőmet.

Brúzsáné ölébe eresztette a varrást; sötét volt már a fehér
vászon fölött is. Ránézett a fiára, keskeny, sápadt kis arcára,
homlokába hulló puha hajára. Szólni akart, de félt, hogy elront
valamit. Csak ennyit kérdezett:

- Hát a töltőtoll l Nem veszed meg t
Sanyi ujjai közt folyatta a pénzt, hallgatott: magában vála

szolt, csak az utolsó szót mondta ki:
- Odaadom.
- Hát jó - kelt fel Brúzsáné, hangja valamitől remegett.

- De akkor siessünk, mert holnap kell nekik a pénz!
Felkötötte a fekete Iejkendőjét. A kulcsot az ablakba tették,

hogy Ilonka megtalálja. Az utcai lámpák alatt fénylő, kavargó
kis szigetek lógtak. Sanyi néhány lépésre elmaradt, hogy ha
risnyáját megigazítsa, s látta, mint lepik el anyja fejkendőjét a
fehéren szikrázó csillagok, akár a Szentszűzét az oltáron. De Mária
kendője kék, mert szűz volt, anyjáé fekete, mert özvegy.

A Stefánia-út fái új ágakat és leveleket növesztettek hóból.
A víztorony komor, nehéz bástyaként úszott előttük 'a sötétben.
Befordultak a -Gizella-útra, Sanyi fázott, nem tudta már, merre
járnak. Brúzsáné egys.ivár kis utca második házán belökte a
kaput.
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- Gyere be te is, - szólt vissza, de Sanyi kívül maradt. Nem
akarta látni a Szitár-gyerekek szemét. Nem akart tudni többé a
pénzéről.

Átment a tulsó oldalra, arcát a hóesésbe tartotta. Szive csak
nem kiugrott a torkán. Fütyürészni kezdett, de belső remegés
rázta; abbahagyta a fütyülést, s engedte, hadd dobáíja a boldog
érzés, hogy jót cselekedett.

Brúzsáné kevés vártatva visszatért.
-- Odaadtam - mondta egyszeruen, Nem f'áztál'l
Sanyi azt kérdezte:
- Együtt van már a negyven pengő I
- Dehogy! De legalább rnegtettűnk mindent, Isten segítse őket

meg minket is!
Sanyi hallgatott. Anyjába karolt, próbá.lt együttlépni vele.

Lábuk alatt most csak a hó beszélt. Sanyinak minden lépésnél
azt mondogatta: "Jó ez, - jó ez ..." Majd meg azt ismételgette:
"Jo lesz, - jó lesz ..."

Brúzsáné hangosan gondolkozott:
- Hat pengőt kerestél nyáron a labdaszedéssel, hármat Ilon

kató] kaptál Karácsonvra. egyet pedig tőlem, - az összesen tíz.
Most aztán jó helyen van: a jó Istennek adtuk kölcsön.

Sanyi elől egyszeriben eltünt álmának havas, úttalan vidéke,
eltünt szivéből a nyomasztó csend is. ".Tó lesz, - jó lesz" ismé
telte minden Iépósnél. Vajjon meddig tart, míg Isten a kölcsönt
visszafizeti ~ Ő sokkal nagyobb kamatot fizet, mint az emberek.
"Jó lesz, - jó lesz!" Ismét az ú ton érezte magát, bár nem tud ta.
hogyan került vissza rá. Anyja is mclletto volt, s a fojtó csend
helyét halk, tiszta hegedűszó töltötte be.

A Jobbágy-utca. fehérbe öltözötten í'osradtn öket. A hó lerom
volta, s arányait meg-váltóz.tatva egészen ujjáép ítette. Kisebb lett,
tisztább és puhább, Brúzsáné elmosolyodott: - ezután talán a sors
is enyhébb lesz benne. Sanyinak az tünt fel, hog-y az ablakok és
kapuk bajuszt és szakállt eresztettek, a gázlámpák meg fehér
csáköt tettek a fej ükre.

Kikapta kezét anyja karjából. előreszaladt, hólabdát gyúrt,
s jókedvében megcélozta anyja kabátját:

Ej, haj, hull a hó,
repül már a hógolyó ...

Másnap reggel Sanyi elővette bizonyitványát, Brűzsáné pedig'
szó nélkül aláírta, körülményesen, minden betűt külön rajzolva,
mintha egy fontos megállapodást i1'11a alá az Istennel.
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