
AUTOMATA 19—6—56. 

AKALAUZ már akkor nagyon jószívvel volt hozzá s megtette 
hogy például azt mondta, Rozálka, várjon meg holnap reggel 
kilenc órakor a Boráros-téren, felviszem a hatossal az Üllői-

útig, jó? Még utána tette dallamosan s nyujtva — jóó? azon a mély 
hangon, amellyel a Dalkörben énekelte a Párisi hős ifjakat, az Erdei 
visszhangot és más kórusokat. S hosszan nézett rá apró barna szemével. 
Bátyik nevű, tisztességes szándékú, derék fiatalember volt és átnyuj-
totta a Janicsárok végnapjait olvasás végett. — Nagyon szép könyv — 
szólt — hazánk történelméből van merítve, vigyázni kell rá, mert az 
egyesületből vettem ki. S mondta még, hogy ő már kétszer is átolvasta, 
kell hogy az ember képezze magát. 

Magázta őt ez a Bátyik Sándor, urasan s már ez mindjárt olyan 
furcsa és idegen volt Rozálnak, mint minden itt ebben a rettentő nagy 
városban. Érzi az ember ezt a homloka megett, a füle hártyáján, a 
szeme rebbenésén, a lába mozgásában s mindenében, ha már aluszik, 
akkor is. Az irdatlan nagy házakat, a villamosok csengetését, az embe-
rek kopogását, csoszogását az aszfalton, ahogy soha meg nem állnak, 
csak vándorolnak egyvégtében, az autók robogását berregését, a fények 
villanását s mindent ; jaj Istenem ! 

S megtette Rozál — már többször is — hogy felszállott a kocsi-
jára Bátyik Sándor kalauznak s az vitte őt szerelme meleg gavallér-
ságában ; vitte és nézte ilyenkor a zsufolt kocsin át, amint a perronon 
Rozál merev szédületben állt és csodálta, ahogy a kalauz jön-megy a 
padok között, jegyeket osztogat s nézi azokat okos szemmel, luggatja a 
szerszámmal, csenget a szíjat megrántva — egy intésre indul s megáll 
s megint indul az egész ! — s mély hangján mondja mint egy éneket : 
Üllői-út, átszállóhely . . . Rákóczi-tér, szakaszhatár ! . . . s tanítja a népe-
ket szíves szóval : itt tessék átszállani egy negyvennyolcasra . . . elmegy, 
kérem, a Hold-utca tulsó végéig . . . harmadik utca jobbkézt . . . negyedik 
megálló és egyebek. Csodálta mindezt Rozál, mint a kék szikrákat, ame-
lyek kipattannak néha a drótokból és akkor pillanatra kialusznak a 
lámpák, mint a házak falán s tetején kigyulladó, csomó zöld, piros és 
sárga fényeket, amelyek szaladoznak, kialusznak, felgyulladnak, egy-
másbaolvadnak, betűre s képre formáznak, vagy mint a mozik plakát-
jait, úgy csodálta Rozál a kalauzt, aki magázta őt uriasan, mint a szolga-
bíró a jegyző leányát s mikor leszállott egy-két állomás után, azt mondta: 
Isten vele, Rozálka. 
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Úgyis indult Rozál kora reggel valami kábulatban hivatalos 
körútjára a seprűvel, a törlőronggyal, mert ő a telefonautomaták fülkéit 
tisztogatta. Nyolc hónapja már, hogy ez lett a tiszte ; a sógora segítette 
be a hivatalba, aki sokféle furfangokkal megkent messzirelátó ember 
létére rozettás altiszt a kilenc kerületi elüljáróságon s azonfelül ház-
mesterséget viselt a Ferenc-körút negyvenkettőben, mindenképen 
tisztességes és iparkodó természetű ember. Nyolc hónapja is elmult, 
hogy Rozál feljött a városba, akkoriban levelet írt Veron, a nővére, 
hogy jöjjön, otthon úgyis szűken van a kenyér, itt majd abba segítik ; 
az urának, a házmesternek, megvan az ismeretsége hozzá. Feljött hát 
Rozál késő ősszel, azóta tél is elmult, ki is tavaszodott s csak ment a 
seprűvel meg a törlőronggyal. 

Eleinte a sógora — derék ember létére — vele ment minden reg-
gel, hogy el ne tévedjen s magyarázta : itt fordulsz be, látod, itt a mozi 
előtt, ott mégy aztán ki a templomnál. , . s így tovább, míg végre is 
beleszokott a maga útjába s ment rajta egyenesen, nem nézve se jobbra, 
se balra, ment egyik fülkétől a másikig egyenesen, egyazon úton körbe-
körbe, mire a maga porcióján az utolsóval végzett, az elsőt már tele-
szemetelték az emberek. Csak jó későre, hogy ez a kalauz kezdett oda-
járogatni, az hívta erre-amarra, akkor térült le az útjáról néha, de igye-
kezett is vissza reá hamarosan, mert itt könnyen eltéved az ember. 

A kalauz eljárt, kivált, ha szabadnapos volt, estende s cukrot 
hozott — prominclit, télen sült gesztenyét meg könyvet — és komo-
lyan beszéltek ketten a sógorral s vele is finoman és viccelődve. Kér-
dezte például, mi különbség van a szappan és majom között? Hát az, 
hogyha mindakettőt vízbedobjuk, a szappan habzik, a majom pedig 
habozás nélkül kiugrik. Na, ez nagyon jó, hehehe. De Rozál csak ült, 
csak ült és nem nevetett rajta, amiért azután Veron meg is pirongatta, 
mikor a kalauz elment. 

— Ne légy már olyan mamlasz — mondta neki Veron — csak ülsz 
és bámulsz, tátsd ki a szádat. Helybe jön neki a szerencse, aztán csak 
ül és tátog, pedig ritkaság a mai világban az ilyen ember, mint ez a 
Bátyik. 

Ez a Veron már igazán egészen úriasszony lett s a házbeli naccságák 
úgy a lépcsőházban akárhányszor kedveskedve elbeszélgettek vele ; 
vasárnap meg kalapot tett s ment ide-amoda. A ligetbe például elvitte 
őt is, meg a kalauz is velük volt egyszer kora tavaszon — ő ritkán 
került így délután éppen ünnepen szabadságra — s a vendéglőben sört 
ittak és virslit ettek s le is fényképeztették magukat. Meg moziban is 
voltak. A Szerelem parancsát adták igen szépen és a kalauz — amilyen 
finom ember volt — hangosan olvasta a feliratokat neki, merő udvaria-
san, hozzá is hajolva s egyre jobban belemelegedve, hangsúlyozva, — 
szeretlek minden lehelletemmel — mondta a mély hangján, sze-ret-lek 
Ted-dy, szólj — csak — egy — szót — is, — mert — el-e-pe-dek — 
üdvös-sé-gem, — ami — vagy. S míg mentek hazafelé, hozzáért és félig-
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meddig karon is fogta. Veron kicsit elmaradt tőlük az urával, ahogy 
szokott ilyenkor s Rozál csak ment, ment mellette abban a kábulatban, 
amelyből nem tudott kivergődni. És szidta az asszony otthon s hogy 
lefeküdtek, azt mondta az urának. 

— Ez a lány csak nem akarja elcsípni a szerencséjét. 
— Paraszt — mondta a házmester. 
— Az — hagyta rá az asszony — annyi intelligenciája sincsen 

neki, hogy na. 
— Sült paraszt. 
S intelligenciára fogta az asszony azután. Egy-kettőre kivetkőz-

tette sokráncú szoknyájából, kihúzta hajából a pántlikát, még le is 
nyiratta bubisra, sok mindenféle holmijából bluzokat formált és hogy 
egyre jobban kitavaszodott, ment Rozál a bubifejével, bembergselyem 
szoknyájában, magassarkú félcipőben a seprűvel és a törlőronggyal ; a 
hirdetőoszlopok és moziplakátok tövében úgy ment, mintha tehén 
után ballagna s a kalauz kezdett elmaradni. Egyszer még meccsre vitte, 
de a lány a cipője orrát nézte csak, ügyefogyott volt és rendre kezdett 
elmaradni tőle a kalauz. 

Még csendesebb lett most utóbb — ahelyett, hogy szokna, sz' a 
kutya is megszokik rendes helyen, mondta a házmester — de Rozál még 
csendesebb lett mostanában, amint ment-ment fülkéről-fülkére. A rácsot 
megforgatta a fülke padlatán — kirázta a papirost, cigarettavéget, 
kiseperte, végigtörölgette az ablakokat s ment tovább az útján és egyre-
egyre csendesebb lett lázas vágyakozásában. Mert irtóztató vágyakozás 
kezdte emészteni. Csodálatos tüzekkel nagy-nagy vágyakozás égette 
a belsőjét Rozálnak, úgy jött ez belé rendre-rendre s most már elborí-
totta egészen. Telefonálni akart Rozál ! Telefonálni ! Megnyálazni a 
hüvelykit, keresgélni a láncos könyvben, leemelni a kagylót, bedobni a 
húszfillérest — ó, a húszfillérest ! — bedugni az ujját a kerékbe, for-
gatni a számokat s mondani, halló ! halló ! itt Kalános Rozál, az beszél ! 
ó Istenem . . . telefonálni ! 

Hiszen néha várni kellett a fülke előtt, míg valaki beszélt. Uriak. 
Idevalósiak ! A városból ! Telefonálók ! Várni kellett s állott az ajtó 
előtt — a seprűvel és a ronggyal — és imitt-amott kihallatszott egy-egy 
szó, mondás ; roppantul messzi idegen világok mélyéből jött egy-egy 
hang ; sírtak a fülkében és nevettek, örültek és dühösek voltak ; bőr-
táskás urak állottak hátratolt kalappal a fejükön és hölgyek — fülük 
mögé simítva a hajukat — s öregek és fiatalok és gyerekek is, akiknek 
mind köszönt is, ha kiléptek, az idegen boldogoknak, akik telefonáltak. 

Telefonálni szeretett volna Rozál is ! A számokat forgatni, Istenem, 
teremtőm ! S hányszor végigbetűzte most már és tudta betéve, mint a 
Miatyánkot : . . . a láncot ne rántsuk meg, mert a készülék azonnal 
bont . . . három percnél tovább ne beszéljünk . . . téves kapcsolás elke-
rülhető ha . . . ó, tündérvilág volt bezárva most már az üvegfülkékbe s 
kényeztette, becézte őket, rálehelt a rezükre, az üvegükre, a lelkét 



848 

beléjük fujta Kalános Rozál, ráhuhogta imádságosan s úgy simogatta 
simogatta őket a ronggyal . . . telefon ! . . . 

Szédületes, kábult álomban járkált most már Rozál hosszú hetek 
óta a varázslatos dobozok között, amelyek benyelték a teméntelen han-
got s mint tündérskatulyák, el voltak hintve az úton. 

Odatapadt az ajtóhoz, ha várni kellett ; hozzáragadt a hátával, 
a fülével, az egész szívével s egy-egy arcot, alakot soká hordozott magá-
ban ; egy-egy elkapott hangot, amely kért vagy igért vagy fenyegetőzött, 
könyörgött — felszívott magába és ismételgette, míg ment az útján 
a másik fülkéig s ott ismét más hangok ragadtak belé s összefolytak, 
egymásba olvadtak ; mint óriási gramofonlemez, úgy hordozta magában 
az összekevert hangokat Rozál. Doktor úr, az Istenért, jöjjön azonnal; 
ó Istenem, Istenem, de azonnal tessék jönni, doktor úr, kérem . . . — 
folyt elé a fülkéből iszonytató keservekkel — és Rozál testét hideg 
veríték verte ki rögtön, ahogy reszketve állott ott a seprűvel és a rongy-
gyal. Kaptam jegyet — máskor — várjatok meg este a Nemzeti előtt, 
ahol a hatos megáll. Hehehe. S ismét : jó, felküldöm magához, adok neki 
egy névjegyet ! — Csak kíméletesen, kérlek, Jenő, kíméletesen, tudod, 
milyen ingerült, mióta az anyja meghalt . . . Te, drága cuki dög, egyem 
azt a buta pofádat, mindenem, te ! . . . — és így tovább és így tovább 
és idegen nyelveken is beszéltek bele — jaj, idegen nyelveken ! — és 
azt is magábaszedte a fülke és Rozálnak a feje fájt már bele és a szíve 
sajgott a nagy kívánásba — telefonálni, Istenem, telefonálni ! 

Néha rászóltak az utcán tréfásan, ahogy ment magában, katonák 
meg egy postás, sőt egyszer egy diák is, de nem szólt vissza, alig is hal-
lotta, csak ment a ronggyal meg a seprűvel, mint egy alvajáró és szé-
dületében latolgatni kezdte, hogy egyszer egy heti fizetéskor — azt 
haza adta, elvette Veron — egyszer húsz fillért . . . egy húszfillérest ! . . . 
hogy elvesztette ! Hiszen lehet, hogyne lehetne. Kiesik a kezéből, 
valami papirosra esik, nem hallja, aztán elmegy, számolja, jaj, elveszett 
egy húszfilléres, szalad vissza, nincsen sehol. Hallottak már ilyent, 
volt már ilyen. Még nagyobb pénzt, bankót is elvesztett már valaki ! 
Minden hét szombatján készült rá, na, most, most megteszi. S akkor 
villant eszébe egyszer, ha ő elvesztheti, elveszítheti más is. S ő meg-
találhatja ! És most már az utat kezdte figyelni. A lába alá nézett maka-
csul és körül is vizslatva, ha egyszer találna egy húszfillérest, ilyent 
mennyit lehet hallani ! Gál Jóska, falubelije, mikor katona volt, Hód-
mezővásárhelyen egy bugyillárist talált tizenegy pengő negyven fillér-
rel, úgy hevert az út szélén bitangjába ; leste az utcát. Ha találna egy-
szer egyet. Egy húszfillérest ! 

De nem talált. A kalauz már alig is jött nagynéha s otthon egyre 
csak szidta Veron meg az ember is föld terhének, világ csúfjának, ócska 
parasztnak. 

Hogy egy lány ilyen málészájú legyen, így menjen el a szerencséje 
mellett behunyt szemmel ! ó te Rozál, te Rozál, nem való vagy te városi 
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életre, hidd meg azt, vastag paraszt vagy te, aki voltál is mindig, nem 
fog rajtad a tanítás. 

Rozálnak meg csak elfolyt mindez a füle mellett, kábulatban és 
szédületben, amint járt-járt a fülkéi között s az emésztő vágyakozás 
már a húsát is kikezdte, fogyasztotta, úgy sápadt napról-napra. 

Már nyár lett nagyon, mikor az a délután eljött : haj, csodálatos 
volt ez a nap, már ahogy kezdődött is. Mindjárt kora reggel az első fülké-
ben ketten voltak bent, egy lány meg egy fiú, de valami nagyon finomak 
voltak és kedves beszédűek, noha alig is hallotta a hangjukat, csak a 
fejüket látta, az arcukat, a szemük nevetését, amint egyszerre duruzsol-
tak a kagylóba ketten — a fiú fogta a kagylót de a lány is beleszólt — 
s mikor letette, még álltak, nevettek s megcsókolták egymást ott az 
üvegkalickában, mint két madár. S mikor kijöttek is, továbbbeszéltek, 
de valami olyan csodálatos idegen nyelven, amilyent még sose hallott 
Rozál. Jó szag maradt utánuk a fülkében. 

Ment aztán Rozál odébb, sokszor lépett végig a maga szakaszán 
s mindig csak elfutotta a szívit a melegség, ahogy ide visszajött. Az után 
a szag után szimatolt, de elment már az, elszállott. S nézte-kutatta, 
amerre járt, a húszfillérest. De nem-nem, nem került. 

Úgy nyitott be utolszor aztán ebbe a fülkébe megint, ebbe az 
elsőbe, hogy nahát ez a nap is ! . . . Fogta a rácsot, megrázta, valami 
csörrent, villant s egy húszfilléres csöppent ki belőle. Csak úgy. Szépen 
eléjött, térült-fordult s leült a lába elé. Kackiásan szinte. Úgy ült ott. 
A szívébe nyilallott Rozálnak s aztán fel is futott a szíve a torkába, 
ott kezdett dobolni szaporán, ahogy lehajolt s elcsípte a húszfillérest. 
Szét se nézett, hogy tán látják, ahogy ez szokása az embernek. Ez az ő 
húszfillérese. Holnapra? Hogy holnap? Nem, ma, most mindjárt. 
S fogta a húszfillérest, ahogy az ott ült most már melegen a tenyerébe. 
Nem történt semmi, se a mennyboltozat nem szakadt le, se a föld nem 
nyílott meg, se semmi égi jel csodálatosképen nem mutatkozott. 

Becsukta az ajtót Rozál, megnyálazta a hüvelykét s lapozni 
kezdett a könyvben nagy tudósan. Csak a számokat nézte. Kétszer is 
végiglapozta, na, ez jó lesz, 19056. Ebben megállapodott. Leakasztotta 
a kagylót s a fülihez szorította. A húszfillérest — még nézte egy kicsit, 
még nézte csepp mosollyal, anyás mosollyal s beengedte a lukba, ahová 
való. Buúúú . . . — de meg sem is rebbent a szeme, hogy ez így búg, 
mintha már hallotta volna ezt a hangot, Buúúúú — s az ujját bedugta az 
egyesbe — könyökével nyitvatartotta a könyvet s nézte míg forgatott, 
nehogy egyet is elvétsen, 19056. Csengett. 

— Halló ! — jött a fülibe egy férfihang bátran s most kezdett csak 
reszketni kicsit a térde Rozálnak — halló, na? Ki beszél? Itt Budapesti 
Nagyszínház ! Ki beszél, kérem? 

— Halló — mondta akkor Rozál is elhalva a gyönyörűségtől s 
tisztán, bár kissé halkan talán — halló, itt Kalános Rozál beszél, kérem, 
én vagyok kérem. 



850 

— Kicsoda? 
— Kalános Rozál, kérem — ismételte Rozál — Kalános Rozál 

beszél. 
— És hát . . . mi tetszik, kérem? 
— Semmi — mondta egyszerűen Rozál, de forrón kicsit és sóhajtva 

s mintha azt mondaná : anyám . . ., mintha kicsi gyerek volna s elful-
ladna a szeretéstől és tejszagúan : anyám, úgy mondta — semmi. 

— De kérem — így a hang odaát és elnyiló ajakkal, megédesedett 
képpel hallgatta Rozál — de kérem, hát ez furcsa. Nekünk egyéb dol-
gunk is van, úgy-e, bár . . . 

— Úgy-e, bár . . . — visszhangozta Rozál elomolva már-már — 
úgy-e bár . . . — s csücsörített. 

— Hát, kérem, tetszik valami vagy nem? 
— Semmi — ismételte Rozál mint valami finom muzsika s meg 

is rázta a fejét gyengéden hozzá — semmi, mondta még egyszer lágyan 
és végtelenül kedvesen. S hogy odaát — nahát akkor, kérem ! — lecsap-
ták a kagylót, ő is visszaakasztotta a magáét csendesen és lágyan, 
ahogy nagyon fiatal anya csokor virágot tehetne a feszület lábához. 
S figyelt a kis zörrenésre, ami erre belül hangzott. A készülék bont, 
gondolta hivatalosan, ahogy az írva áll a táblán. 

S ment a ronggyal és a seprűvel megdicsőülve. Ment a műselyem-
ben és a bubi fejével. S egy rádióbolt előtt állott meg először, ahol nyitva 
volt az ajtó s bent gramofon fujta — Maga nekem Etel, ilyen pitiáner, 
ilyen piti, piti, piti-áner — s taktusra mozgott odébb és művészlapokat 
nézett egy trafikkirakatban. Átvágott a mozihoz, ahol sokan voltak 
a késő alkonyatban s a plakátokat nézte velük. A Boráros-téren bevárt 
egy hatost, hátha ! De nem ! Na, még egyet. S a harmadikkal Bátyik 
Sándor jött igazán. Felkiabált : 

— Jó estét, Sándor ! — még intett is neki. 
Az ember leugrott percre, vidám, nevetős csodálkozással. 
— Eljön este? — s nevetett Rozál ! 
— N-nem tudok, Rozálka. 
— Na-na, minek dadog? Hát akkor holnap, ha akar. 
— Holnap, jó, eljövök. 
— Mehetnénk a moziba — mondta még s a seprűt lóbálta — aztat 

adják, hogy a Nagyhercegné csókja — vékonyan nevetett s eltakarta 
a száját, fejét féloldalt fordítva kacérkán. 

— Jó — de már fel kellett szálljon — hát akkor holnap elmegyünk 
a moziba. Jóéjtszakát, Rozálka. 

— Magának is ! 
S ment aztán hazafelé dudorászva, felszabadultan. Egy csarnoki 

hordár rászólt : 
— Hová-hová, nagylány? 
Ennek azt mondta felvágva a szemit s inkább hetykén, mint nem : 
— Az orrom után, tuggya ! Láthassa, ha van szeme. — S hogy a 
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hordár még mindig akadékoskodott. — Nem megy innen? Mindjárt 
ttadom a rendőrnek, csirkeforgó, aszfaltbetyár ! — s ment felszabadul-
áan bögyös jóérzésekkel, dudorászva. Török Sándor 

AZ ABLAKOS. 

Az ablakos lépeget, 
cipeli az üveget, 
a kezében görbe bot, 
cipeli az ablakot. 
Nézd csak, nézd az ablakost, 
hogy cipeli a napot, 
mert a nap a hátán van, 
ott ragyog a rámában! 
A nap a hátán játszik 
s az ablakos átlátszik, 
csak nagy szöges bakancsa 
cseng az úton csattogva. 
Az ablakos lépeget, 
cipeli az üveget. 
Nem koldus ő: királyfi, 
csak elment világlátni 
és most itt jár titokban 
rongyosan és kopottan. 
Én láttam: tarsolyába 
csillog-villog gyémántja! 
Az ablakos nagyravasz, 
vagy tán görbe botja az, 
tud a koma magyarul, 
mégis így kiált vadul: 
ob-lóóó-kot! ob-lóóó-kot! 
Valahányszor meglátom 
az ablakost utcánkon, 
mint az árnyék követem 
csüngve a szép üvegen. 

ÉGI RAJZ. (Kislányom rajza alá.) 

Egy kis kunyhó van itt a papíron, 
a kis kunyhón piros a fedél. 
Pöttyes gombák ülnek a tövében 
s a kunyhó fölött fehér rózsákat 
és kék ibolyákat tart a szél. 
A ház fölött lebegnek a rózsák, 
a rózsák fölött felhő tüzel. 
S minden olyan közel van egymáshoz, 
minden olyan testvéri-közei. Gulyás Pál. 




