
A FIATALOK. 

ELVILLANTAK mellette, mint a pillangók. Fütyültek néha, mint a 
rigók, a gyepen hancuroztak, mint a cicák, csókolóztak, mint 
a galambok és gyerekes csinyeken mulattak, mint az iskolások. 

Most esküdtek, alig egy hete és egészen bolondok voltak. A mennye 
és a fia. Megzavarták az Éltesné fejét, felkavarták a házát, folyton 
útban voltak, néha meg sehol sem lehetett rájuk bukkanni. 

— Sándor ! Ilonka ! — kiabálhatott utánuk, az asztalon meg ott 
romlott az étel. Felitta a tészta a levest. 

Fekvésidőben fürödni mentek a patakra és a harmóniumon, mely 
a szent énekek gyakorlására kedveskedett ott a sarokban, szerelmes 
nótákat billentyűzgetett az i f jú kántor. Reggel rázni kellett, hogy le 
ne késsen a miséről, holott a népek úgyis olyan pontosságot kívánnak, 
amióta nem fizetik a párbért . . . Mit is szólnak majd? És a Főúr? 
Azért, hogy valaki szerelmes, első a kötelesség . . . 

Jajaj, bizony . . . A szerelem csak nem vész ki, pedig egyre nehe-
zebb a világ. Özvegy Éltesnének néha olyan volt, mintha mingyárt 
össze akarna zuhanni s csak éppen ő tartaná. 

Néha bosszankodott a fiatalokra. Néha sajnálta őket. Boldogok. 
De olyanok, mint a vakok. Minden szerelmes olyan. De nem tart sokáig 
ez az egész. 

Levesbe való tésztát nyujtott az özvegy kántorné, valami olyan 
finom, aranyló, hajszálvékony tésztát, aminőt rajta kívül más nem 
is tudott tán a faluban. Ilyenkor nyáron kell ezt eltenni télire, amikor 
bőviben van a tojás, a nap is hosszabb, a tészta hamar szárad, aztán 
be vele a szellős, hófehér kicsi zsákokba. 

Valakinek csak kell gondolnia a télre is. 
Ilonka nem csinált semmit. Folyton segíteni akart, de szelesen 

és oda se vigyázva, nem volt abban köszönet, inkább odébb küldte. 
— Menj hímezni . . . Szedjetek gombát. Keressetek málnát. Sétál-

jatok. 
Néha már idegessé tették. Ne zavarják az ő köreit . . . Úgyis 

olyan önző, magukbamerült boldogságban úszkáltak körülötte, hát 
csak úszkáljanak, de egy kicsit arréb, ne avatkozzanak az ő dolgába. 

Óhatatlan, hogy néha ne olyankor nyisson rájuk, amikor turbé-
kolnak, a multkor is olyan sietve kellett kimenni a kertbe kaporért . . . 
elpirult most is, hogy ez eszébe ötlött és gyorsabban kezdte aprózni 
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a tésztaszálakat. Ötvenéves mult és már majdnem mindent elfelej-
tett az életben a munkán kívül. 

Talán ő is volt valaha szerelmes, de ezt a régiek valahogy jobban 
titkolták. 

Most olyan érzése volt, mintha valami kellemetlenség lenne a 
házban : holmi tűzvész, járvány, nagytakarítás . . . rendellenesség for-
ralta körülötte a levegőt s mintha állandóan tikkadt, de tintafeketéré 
borult, villámtól terhes felhők vonultak volna a feje fölött . . . szinte 
fárasztón és nyugtalanítón. 

Ez jutott eszébe, talán azért, mert kint csakugyan nyári zivatar 
készült. Észrevétlenül eredt, bevágta a tornácajtót előlfutó szele és 
majd elvitte a finom tésztaszálakat. Összekapdosott mindent, a kis 
szolgálóval bevitték a konyhába az asztalt : — Tyhű ! az úrék oszt 
megáznak ! — nyelvelt a kis pesztra. 

Kint ömlött az eső. 
A kacsák kéjesen úszkáltak a friss tócsákban, a libák pislogva 

és gágogva taposták az örökké várt vizet — a fiatalok nem voltak 
sehol. Az erdő köröskörül pattogtatta a villámokat, mint egy karikás 
és görgetve visszhangozta a dörejt. — Jaj, Istenem, őrizd meg őket ! — 
fohászkodott és tördelte a kezét. — Biztosan csókolóznak valahol — 
merült fel benne kicsit bosszantóan folyton összehajló fejük emlék-
képe. Mégis kilépett a zuhogásba, körülkémlelt, a fiatalokat nem látta 
sehol. De megmentett egy vizes kis csirkét, mely elmaradt a buta 
kotlóstól. 

De közben egyre a gyerekekért aggódott. 
A legvadabb égbömbölés közben aztán hazatértek, beállítottak 

csuromvizesen, ragyogó szemmel, kipirulva. Teleszórták vízzel a lakást, 
száraz ruhát kellett nekik előadni és kérni az Istent, hogy ne kapjanak 
tüdőgyulladást. 

De ők csak kacagtak. 
Az erdőben jártak és hoztak három gombát. Mind a három össze 

volt törve és kukacos is volt. 
De ezen is csak mulattak. — Gyönyörű volt az erdő . . . aztán 

futottunk ! Csúsztunk hazafelé a vizes domboldalon és ez is nagyszerű 
volt ! Ott mosolygott az asszonyka még nedves hajjal, de már a száraz, 
csinos virágos műselyempongyolájában. Üdén, mint egy megperme-
tezett csokor ; a szeme is nedvesen csillogott, az ajka is, a mosoly-
gása is. A fiának meg a rendesnél is hullámosabban kanyarodott el 
a haja a homlokából. 

És nagyon éhesek voltak, vacsorát kellett nekik főzni. Kifelé 
indult, aztán visszament a törött gombáért, jó lesz mégis ízesítőnek 
a pörköltbe. Megtisztogatja. 

De azok már megint egymás mellett szorongtak : — Milyen szép 
göndör lett maga — hízelkedett az asszonyka. És a férfi homlokát 
cirógatta az ujjaival. Aztán elhussant mellőle, mint a madár. 
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Másnap pedig Máténé jött boszorkányosan : görbedten, feketé-
ben, bottal. Ő volt az, aki mindig a rossz híreket hozza. 

— Lelkem, lelkem — fulladozott — mán csak azért gyöttem, 
hogy megmondjam : nem jó lesz ez így, nagyon vígan búcsúztatja 
a halottakat a fia . . . 

Éltesné riadtan hallgatta az ájtatos Mária nénét, aki mindig az 
egész falu véleményét hordta. Hát így volna : szomorút mond a kis 
kántor, de vígan énekli, egy szomszéd falubeli vette ezt legelőször 
észre. És ez való igaz, hallgassa csak meg a tekéntetes asszony és aztán 
intézze el . . . Nehogy a népek . . . más kántort . . . 

A hét végén halott akadt, Éltesné elment a temetésére. 
Nyugodt, hosszú-hosszú nyári délután volt, körül szépen zöl-

deltek az erdők és az ég olyan igazi ég volt : kék és békességes. A gyere-
kek néha lekiabáltak valamit a toronyból. Halottnak is tekintélyes, 
módos gazda került, csipkés szemfödele ezüsttől csillogott. 

A plébános igen úri pap volt : magas és erőteljes, akár valami 
régi-régi kép-király állt az ezüsttel szegett fekete palástban. 

Éltesné fia meg úgy tekintgetett ott a koporsó mellett, mintha 
bálban volna. Ilonka is eljött az új kalapban, tán azt nézte. S a komor 
latin éneket csak úgy énekelte : gyakorlott feketeséggel, de nem sira-
tósan, csöppet sem megrendítően. A búcsúztató meg éppen nem volt 
valami megríkató. Mintha csak azt mondta volna a fiatal kántor, azaz 
az öreg holt : 

— Hát én mán mék, híveim . . . Aggyatok csak még egy pipa 
dohányt, meg egy pakli gyufát, hátha nincs odaát . . . Feri gondját 
viselje a szőllőnek, meg a marhának, Borcsa meg a kertnek és a gye-
reknek . . . Mondjátok neki, hogy elment nagyapó a nagyvásárba . . . 
majd szétnéz, oszt vesz valami vásárfiát, mire ők is gyönnek . . . 

Éltesné este szólt a fiának. 
— Ríkatni? Hát mi sírni való van a halálon? — nevetett a fia. — 

Olyan jól fekszik az öreg ott kint a domboldalon, nem hiányzik annak 
semmije. 

Az asszonyka is csak mosolyogva borzongott : — Brr, Dódi, ne 
beszélj ilyeneket . . . 

S délután már az iskolában lelte őket az özvegy : a fia az egyik 
padban, a menye a katedrán. 

— Mennyi egy meg egy? — kérdezte Ilonka komoly-tréfásan. 
— Egy meg egy az három — felelte nevetve a tanító-tanítvány. 
Az asszonyka nádpálcát keresett, de nem volt sehol ; modern 

pedagógus már nem püföl, hangzott a padból. Hogy is ne . . . 
De augusztus végén az asszonyka egyszerre csöndesebb lett. 

Néha komolyan és elmerülten állt meg az anyósa mellett és a mun-
káját figyelte. És most már igazán segíteni szeretett volna, nemcsak 
olyan szórakozottan-figyelmeskedőn. 

Most gyakran jártak ki a szőllőbe, mert mindenfelé ért már a 
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gyümölcs. Óriási körték puhultak s az alma pirult, pirult, hogy ide-
jutott . . . pedig valamikor olyan szép halvány virág volt. 

Az asszonyka beleharapott a puha körtékbe, néha falánkul egé-
szen csutkáig rágta, mostanában alig evett, csak épp valami gyümöl-
csöt, de néha ezt is elhajította messzire a fűbe, mintha féregtől undo-
rodna, ami pedig nincsen is benne. 

És elbújt a bokrokba és sírt. 
Sírt dühösen és alázatosan, elkeseredve és panaszosan, mert min-

den olyan furcsa lett. Most is úgy szerette Dódit és Dódi ott hevert 
gyümölcsszedés után a fa alatt a gyepen s mert hasztalan csalogatta 
őt maga mellé, egy könyvet kerített és olvasott. Mért nem ment oda 
hozzája? Mért nem tudott játékosan és forrón mellékuporodni, úgy, 
ahogyan szokta, amikor még mindig szerette? Most is csak úgy sze-
rette. De hát fá j t a feje. Fáradt volt. A hideg rázta, rosszkedvű, ólmos 
szürkeség dermesztette. És egyiket sem ő akarta, ó, olyan szerencsét-
len volt, olyan szerencsétlen, legszívesebben meghalt volna . . . 

Milyen gyönyörű volt idáig — és most egyszerre nem tudta, mi 
történt vele? 

Éltesné tudta. 
És egy mélyet sóhajtott ott a szőllőhegyen. Olyan magasnak 

tűnt fel a domb a rőt alkonyatban és olyan alacsonynak az ég. Körös-
körül tele gyümölccsel sorakozott hat kosár. A temető csak a szom-
szédban volt, ahol az öreg magyar aludt. 

Néha egy madár panaszosan sípolt bele a csöndbe — a kerülő 
került jobbra a másik szőllő alatt — s a pókok selyemzsákocskát szőt-
tek téli takarónak a kis pókok köré. 

Akárhogy fogja föl az ember, szomorúan vagy örvendezve, de 
egy új lény hírében mindig van valami megborzongató. 

Másnap megkezdődött az iskolában a tanítás. 
Ott ült a fiatal kántortanító a katedrán, előtte tisztára dörgölt 

gyerekarcok figyeltek. Az özvegy is figyelt egy ablaksarokból. Nem, 
ez már nem a négy hét előtti fia volt, aki tréfásan ült akkor a gyere-
kek helyén. Derűs arccal mosolygott most is. De a homloka már eltana-
kodott, ahogy az idegen fiúcsemetéket nézegette, olyan árnyas nap-
fény volt az arcán, mint mikor a fénylő korongot feketén keretezi 
egy hirtelen felhő. 

Ilonka alig beszélt. Szakadatlanul és dacosan összeszorított száj-
jal kézimunkázott kint a kertben. Azt hitte, most már mindig így 
marad ez, sohasem lesz máskép. Görcsök tépték a gyomrát, mint kóbor 
éhezőnek. Érezte, hogy valami harapja belül, valami belefúrta magát 
és rág és rág, mint valami kis tüskés gomolyag, minden éles hegyecs-
kéjével belemar az ő sejtjeibe, az ő húsába. Kicsit utálkozó ellensé-
geskedést érzett, bár ugyanekkor hősies, elomló, boldog anyaság-
vágyat is. Elmosolyodott, aztán megriadt. 

Éltesné jött feléje, egy csésze forró köményteát hozott. 
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— Idd meg — mondta részvéttel — ez talán jót tesz . . . 
A fehér-tüzes nyári arcocska most zöld volt és lila. Persze, ez 

a sora. 
Ilonka elpirulva s kicsit tanakodón is, föltekintett rá. Honnan 

tudja? Hát meglátszik rajta? De aztán örült, hogy nem kell bejelen-
tenie. Ha ő is olyan furcsán van vele, más talán nem is örülne? 

De elvette a teát, megköszönte és megitta. Jól esett a meleg. 
A természet az éjszakai esőtől nyirkosan hűvös volt és dermedt. Aggódó. 
Mintha már a télre gondolna. A villámmal és meleg záporral teli nyári 
felhők vajjon hova szálltak ? Előre mentek délfelé a fecskék elébe? 
Ott ültek feketében, fehér gallérkájukkal, útrakészen köröskörül a 
villanydrótokon, a templom sárga falának peremén . . . Zsibongtak. 
Mennyi sok fecskeanya és kicsi fecske lett egyetlen nyár alatt. És most 
nagy út előtt állnak és aggódnak. 

Éltesné szeretettel nézte őket, amint ment visszafelé a csészével. 
Mennyit vállal egy ilyen csöpp madár. 
Mért ne vállalná az ember is? Ezt a furcsa csodát, az életet? 

Hiszen tudja, majd örülnek a fiatalok is, csak most egy kicsit meg 
vannak rőkönyödve. Eleinte ő maga is meg volt. Mindennap nehezebb 
lesz felnevelni a gyerekeket. 

Mégis, szinte megfiatalodott, vitalitás feszítette, rég érzett makacs 
tetterő. Most majd figyelhet, virraszthat, segíthet, aggódhat . . . aztán 
örülhet. A nyár a fiataloké volt, a tél az övé lesz. Jó tyúkhúslevest 
főz majd Ilonkának, finom tésztával . . . 

Aztán hirtelen és eltünődve megállt. — Szegény fiatalok — mosoly-
gott részvéttel és halvány kárörömmel — szegények . . . Gellért Mária 

A VERS ÖRÖK MARAD. 

Örök csak egy van s egy van, ami szép : 
a vers : a vágy, a káprázat, a kép. 

A kép, amelynek mindent én adok, 
— álmomban Isten, — színt, árnyalatot. 

A kép a szépség, ha szépnek hiszem, 
a kép a távol, ha messze viszem, 

a kép a csók, ha csókot akarok, 
a kép a szárny, ha bűvölő karok 

lehúznak mélyen s lázuk eltemet, 
hogy megmentsem vele a lelkemet . . . 

A kép a cél, amely után futok, 
a kép a sors, mely csak nekem jutott, 

a mágus-távcső, mely az ég felé 
vezet, az isten trónusa elé. 

Eltűnik minden, mint a szél, a hó, 
csak a kép él, csak a kép a való . . . 

Minden valóság, fáradt, régi, nyers, 
meggyógyul tőled, tiszta, égi vers — 

s ha elmulik a csók, bálvány, smaragd: 
a vers, a vers, a vers — örök marad ! 

Szőke Sándor. 




