
NAPI HÍR Lr t a William S'a r e o y a n

Frvérem, Krtkor tizenegy éves volt, jó magam nyolc, miJkor egyszerre csak
az az ötletem támadt, hogy megkérjem atyámat, engedjen el újságet árulni.
Hát ő bizony azt mondta, túl fiatal vagyok még ahhoz, hogy az utcán szalad
gáljak. és Krikor ugyanígy nyilatkozott. Ami engem illet, nem oszthattam vé
Ieményüket, hiszen pontosan azt sem tudtam, az élet melyík fokozatához tar
tozom. Megelégedtem azzal, hogy ugyancsak eleven vagyok. Viszont izegní
rnozogní k,ezdettbennem valami, ki akartam menní a vílágba, kószálni és
egy kis zajt csapni magam körül. Különösképpen pedíg azt akartam, hogy te
vékenyeri benne legyek a világ dolgaiban.

Vártam egy hetet, aztán megint előhozakedtam a kéréssel. K!I"iJkor ezt
mondta: "Túl kiícsi vagy még ahhoz, hogy újságet árulj. Legalább tíz évesnek
kellene lenned. Ez a rend." Egy héttel később újra próbálkoztam, és még hajba
is kiaptunk Kríkorral a dolgon. Egy óra múltán aztán Krikor azt mondta:
"Majd beszélek Mr. York-kal, Ha ő benne van, hát benne VaJIl."

Megmagyaráztam neki, hogy egy kis gubát szeretnék keresni.
,Egyik este az asztalnál KriJkor odaszólt nekem: "Holnap, ha kijössz az is

kolából, szaladj el a Heráld kíadóhlvatalába, én majd várlak. Mr. York látni
szeretne."

Odaültem a zongorához és jó kényelmesen nekikészültem, hogy kalimpál
jaik egy 'kicsit. Igy kihallgathattam, hogy Krikor és nővéreim mit beszélnek
egymás között. Hallottam, mikor Lucy mondta: "Azt hiszem, nagy marhaság
így elengedni 'egyedül az utcán, az ő korában." Nagyon csendesen kezdtem
játszani, mert hallani aikartam, mit válaszol Krikor: "Tudom, de nem sike
rolt megmagyarázni neki - mondta -. A fejébe vette, hát ...H

Azon az éjszakán nem aludtam. Szakadatlanul csak arrn gondoltam, hogy
végre holnap iskola után elmegyek újságót árulni. Mert boldog voltam, hogy
olyasmit csinálhatok, amit később úgyis csinálnom kell - ha akarom, ha nem.
Most azonban mindennek ellenére nem tudtam aludni. Másnap az iskolában
nagyon jó fiú voltam: nem ibirtam volna ki, hogy iskola után még becsukjanak,
és mikor az utolsó órát elcsöngették, rohantam kifelé. Lábamat a nyakamba
szedve nyargaltam végig hét egymást követő utcán, rníg elértem ra kiadóhí-
vatalt. .

Harminc-negyven 'kamasz ácsorgott a járdán, várva, hogy Jrezük:!be nyom
ják az esti kiadást, és ennyi alak tömeges jelenléte ugyanazon a helyen bi
zony megrémített kissé. Néhány pillanatig úgy éreztem, jobb lett volna otthon
maradni, egyedül az udvaron, de míkor Krrkotis megláttam, már nem saj
náltam, hogy mégis itt vagyok.

Krikor egy 'kis irodába vezetett, az alagsorba, közel a ,géphez, ahonnan
az esti kiadás frissen nyomott példányai :ID~buggyantak. Gyönyörűség volt kö
zelről látni ezt ra rotációs t. Bizony úgy hittem, soha életemben nem láttam
hozzá hasonló szépet. Ezt a gépet emberi kéz rnunkálta, mint szellemének és
nyugtalanságának levezetőjét. A természet törvényein kivűl álló dolog volt, és
így a maga nemében még igézetesebb. Fekete volt és masszív és olyan lármát
csinált, hogy az nagy eseményeket idézett. Mintha II történelem zakatolt vol
na benne. Mélységes tiszteletet keltett bennem, és kezem görcsösen fonódott a
bátyáméra. A termet festék, papír és fonó olaj szaga töltötte be, az ezernyi
rejtelmes fémalkatrészből áradt. Valamennyit a száguldó mozgás fogta össze,
s ez ,a látvány szinte elbizakodottsággal töltötte el szívemet, Arról nem is be
szélek, milyen tökéletesen hajtogattá össze a gép az egyes újságpéldányokat.
Dübörgésében rníntha isteni erők működtek volna. Közben azért nagyon jól
tudtam, hogy minden egyes példány ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a
képeket tartalmazza, és hogy mindez ipar, az emberi leleményesség produktuma.
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Krlkor tehát bevezetett az irodába. Mr. York asztalra rakott lábbal és
szivarcsutkával a szája szögletében fogadott bennünket, A kis fülke falait
fényképek borították. Bajnokok, rnűvészek, versenylovak és különböző nag,
emberek - köztük az állam elnöke és kormányzója - néztek le vegyes össze
vísszaságban, Úgy éreztem, mintha a kellős közepébe kerültem volna mind
annak, ami számomra az életet jelentette. Mr. York irszármazású apró ember
ke volt, .kerek arccal, kék. szemmel és nem túlságosan megnyerő arclcífejezés
sel, Az ébrenlét és álom határán révedezett, és én sehogysem tudtam megma
gyarázni magamnak közömbösségét.

Kríkor így szólt hozzá: "Itt az öcskösörn."
Mr. Yor'k rnellékesen végignézett és összeráncolta homlokát. Azután magas

hangon énekelni, majd fütyörészni kezdett, és én így széltam magamban:
"Nem kellek neki, ez világos !" Nagy szornorúság töltötte el a szívemet, hiszen
csak. az előbb láttam a rotációst ; a jövőben még közelebbről is meg akartam
nézni, és úgy látszik, ezt nem akarják megengedni. Elhatároztam, hogy egy
kicsit blöffölni fogok, úgy teszek majd, hogy mtelligensebbnek lásson, mert
úgy éreztem, a rikkancsnak intelligensnek 'kell lennie. Olyan egyenesen tartot
<tam magam, ahogy csak lehetett, és mcsolyogni kezdtem, olyan mosolygás
sal, amelyről azt reméltem, eléggé elárulja élelmességemet. ügyességemet és
energiámat. Nem kétséges, tökéletes idióta benyomását kelthettem. Mr. York
bágyadtan mcsolygott és azt kérdezte: "Hány éves vagy fíacskám ?" Azt vá
laszoltam, hogy tíz éves vagyok. Megint mosolygott, ezuttJal azonban máskép
pen, és mindjárt tudtam, hogy nem dölt be a kegyes hazugságnak..Magam
ban hallottam már a válaszát: "Tedd meg nekem azt a szívességet, hogy haza
mész."

De tévedtem. Néhány perc múlva már vagy féltucatnyi újsággal a hónom
alatt baktattam lefelé a városon, hangomat a [árókelőkön próbálgatva. Eleinte
nagyon viccesnek tűnt ez az ordítozás, de idővel megszoktam és hamarosan
magas éneklő hangon kiabáltam. Meg kell mondanom, csodálatos dolog volt
ilyen lármát csinálni a városon keresztül. Mí több, kiváltság, igazi megbecsülés
volt ott állhatni a nagy középületek tövében és torkom szakadtából kiabálni.

Mindössze négy újságót adtam el, ker,estem vagy tíz centet, de ez az első

nap mégis a siker jegyében zajlott le számomra, rnert megtanultarn a helyes
ordítozást. Azonkívül azt is megtanultam. mit várhatok a többi rikkancstól.
Egy-két dolog azért megtörtént ; nem múltak el anélkül, hogy meg ne riasz
tottakvolna kissé; de hamar közömbössé váltam az ilyesmikkel szemben. Egy
idősebb újságárús rámszólt, hogy semmi keresni valóm nincs az ő utcasarkán
és jó lesz, ha obébb állok. Aztán itt volt az a rendőrvalci olyan görbe szem
mel nézett rám ...

*
A rotációs változatlanul elbűvölt, és sok órát töltöttem el bámulásával.

akár állt, akár teljes üzemben volt. Megfigyeltem az embereket is, akik műkö

dését szabályozták. Régi újságokbólkészült sapka volt II fejükön, és alsóru
hában dolgoztak, olyan nagy volt a meleg, Karjuk, arcuk csupa festék, és ál
talábanbarátságos poták voltak; könnyű volt megközelíteni őket és szívesen
énekeltek is. Ha azonban valami különleges kiadást kellett nyomniuk, úgy
ugráltak, mint a bolondok és mindegyík rettentően el volt foglalva. Nagy volt
a rohangászás a rotációs körül, egymásután hozták a nehéz ólom formákat,
felmásztak ·agéprre, kicsavartak egy srófot vagy csapszeget. betettek helyette
egy másikat, igazgatták az alkatrészeket, teli festékes dobozokat ürítebtek ki a
magasban elhelyezett tálcákon, és kefével szepen egyenletesen szétkenték, majd
az előbb még csendes gépóriás lassan rnozognl kezdett. Eleinte. dadogó dübör
gése egyenletes zúgásba :ment át, és néhány pillanat rnúlva már teljes sebes
séggel száguldottak a kerekek. Én ilyenkor ott álltam, ahol az összehajtott
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úiságok felhalrnozódtak, és az első oldal címeit olvastam. hogy tudjam, mi a
nap nagy szenzácíója.

Egyik nap kettős gyilkosságot és öngyilkosságot jelentettek a vastag be
tük. A kiadás jól fogyott. Az történt, hogy egy ember hazament és feleségét
egy másikkal találta. Megölte az asszonyt, majd a férfit is, azután k inyitotta
a száját és a saját agyába is golyót röpített. MiJkor a rendőrség megérkezett,
az asszony és ,a másik még életben voltak, de al.ig egy órával később ők js
befejezték. Az újság az összes részleteket hozta, beleértve a szereplő szemé
lyek fényképét is. Jócskán lehetett keresni ezen a napon, és a szenzáció nem
múlt el anélkül, hogy ne keltett volna érthető izgalmat a város utcáin.

Jómagam a lapköteget a hónom alá csapva rohantam a város központja
felé és hatalmas hangon kezdtem kiabálni az első -oldal címeit. De rníközben
így ordítoztam, eszembe jutott a három halott. Meghaltak, mert bűnt követtek
el, az erőszak, az őrület vitte el őket. úgy éreztem, a szobában vagyok, mi
előtt még azok hárman meghaltak; mikor valami könnyű, valami szent, valami
isteni erő még lábon tartotta őket, amikor mindháromnak még szeme volt,
amivel láthatott, éber, eleven szelleme, mozgásban lévő tagjai; és aikkor úgy
éreztem, hogyha ezeket a dolgokat hangosan kiabáljuk. magunk is cinkossá
válunk bennük és egész városunkat belekeverjük ebbe a csúnyaságba. Egyszer
csak hányinger fogott el, rrrintha valamí piszokba keveredtem volna. Állkap
csaim összeverődtek.már nem tudtam teli torokkal kiabálni a nagy szenzációt.

Láttam, amint a többi rikkancs lélekszakadva extázistól vörös arccal ro
hant végig az utcákon. Az egész. város visszhangzott kiabálásuktól. Az embe
rek kifutottak az üzletekből, hogy újságót vegyenek, kihajoltak az ablakokan.
és én minden kinyújtott kézen ott láttam, sőt hallani véltem a városunkon el
terpeszkedő iszonyatot. Számomra megszentségtelenítés, közönségesség volt ez,
és úgy éreztem, nincsen rendjén. Ott álltam a Griffith-McKenzie building, a
városrunk büszkesége, a tízemeletes felhőkarcoló bejáratánál, a Fulton és Mari
posa utcák sarkán, az üzleti negyed szivében, folyton csak a megtörtént ször
nyű eseten gondolkoztam és azon a szégyenletes hatáson, amit városunkból
kiváltott. Később láttam Krikor bátyámat is, amint futva jött felfelé az utcán
és torka szakadtából üvöltözött. Meg akartam állítani,hogy ne ordítsori így,
meg akártam neki magyarázni,. milyen borzalmas ez. Azt akartam, hogy egy
kis szemérern, egy kis hallgatagság ébredjen fel benne a rosszal szemben. ami
városunkon megesett, de egy árva szót sem tudtam kidadogní. Krikor bátyám
azonnal meglátott, észrevette azt is, hogy nem lkiabálok és nem rohanok, Oda
jött hozzám. "Mé'I't nem kiabálsz ? Mí történt Vieled ? Beteg vagy?" - kér
dezte.

Belül, a szívemben mínden szó készen volt, amí igazolni tudta volna hall
gatásomat, gyengeségemet, de nem tudtam kinyögni őket. Nem jelentkeztek
nyomdakész állapotban, meghazudtolták a grammatrlea szabályait, és nem le
hetett őket összefüggő rnondatokként egymásmellé rakni, csak egyiket a másik
után lehetett volna kidadogni. És mert így volt: rnert Krikor bátyámnak nem
tudtam megmagyarázni, mi történt velem, elszégyeltem magam és a bennem
kavargó sok zűrzavaros érzés és a torkomat fojtogató fehíndulás egyszeore
csak könnyekben akart kJtörni. És mennél inkább szégyeltem emiatt maga
mat, annál inkább jött a sírhatnék. úgyhogy végül is zokogásban törtem ki.
Krikor bátyám így ballagott le velem az utcát elárasztö embertömeg közepetr
"Életemben nem láttam még ilyen bőgőmasinát1" mondta:· Majd néhány pil
lanat múlva hozzátette: "Talán bizony a három halott miatt bőgsz, vagy míért ?
Mi [közünk hozzájek ? Nem tudunk segíteni rajtuk, azok után! Mi azért va
gyunk itt, hogy az újságokat eladjuk." Most már tudtam, hogy nem értette
meg, mi ment végbe bennem; és hogy mint rendesen, megint képtelen voltam
elmagyarázni az igazságot, amellyel magamban találkeztam.
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