
F E N N A CSÚCSON, 

A NAGYÚR kényszeredett mosollyal meghallgatta a titkár rövid 
üdvözlését, aztán szárazon kezet szorított vele. A titkár mély 
meghajlással távozott. 

— Kellemetlen főnök lesz, — mormogta odakünn kedvetlenül. 
A Nagyúr egyedül maradt új hivatali helyiségében. Nagyon várta 

már ezt az egyedüllétet. Végre átesett hát a gyűlöletes formaságokon, 
a bemutatkozás, fogadás, üdvözlés üres sablonjain ; végre ledobhatja 
a kimért mozdulatokat, az erőltetett mosolygást és egyedül, szabadon 
és boldogan fellélegezhet. Élvezettel rágyujtott, a szivart hetykén a 
szája sarkába tolta és zsebredugott kézzel sétált körül szobájában. Nagy, 
tágas terem volt, világos, díszes és méltóságteljes, minden sarkából a 
nagyúri ízlés hűvös eleganciája áradt. A Nagyúr egyenként szemlélt 
meg minden bútordarabot, kézzel vagy szemmel megsimogatta és elé-
gedetten bólintgatott. Az íróasztalában különösen sokáig gyönyörkö-
dött. Ez volt a szoba legszebb darabja ; hatalmas és tiszteletparancsoló. 
Terjedelmes, tömör diófa-tagjai ragyogtak a beillanó napsugárban, csak 
széles, hosszú lapján szomorkodott valami várakozó üresség. Mindössze 
az írókészlet árválkodott rajta a telefonnal és a csengőtáblával. Lapjáról 
és fiókjaiból hiányzott az, ami életet, erőt, fölényt ad neki : az iromá-
nyok, a százféle akták, parancsok és kérvények és a mindenható kéz-
jegy, aláírás, jelzés, mely dönt és elhalaszt, megállít és továbbenged. 

A Nagyúr elmélázva nézegette a tintatartó vésett bronzát, aztán 
előhúzta az öblös, párnás karosszéket és jólesőn elfészkelte magát benne. 
A szája köré diadalmas félmosoly húzódott. Egy-két nap mulva, talán 
már holnap ő fogja megeleveníteni ezt a gazdátlanul és kopaszon busongó 
asztalt. Megrakja, elborítja, teletömi az ügyiratok garmadájával, a fel-
terjesztések és folyamodványok, utasítások és átiratok tömegével, 
mindent magához kéret, amihez köze van, mindent maga vizsgál meg, 
néz át és intéz el. Micsoda ítélőszék lesz hamarosan ez az asztal ! Félel-
metes, amelynek híre terjed, de ez sem baj. Rengeteg munkája lesz így, 
de mit tesz az? Milyen munka az, amitől ő fél, — ő, aki idáig dolgozta 
fel magát? ! 

Idáig . . . Nem volt közönséges út. Rettenetes út volt. 
Beletört, elfulladt egy kicsit az iramba. De — itt volt. Megérke-

zett. Végre. 
Most meg lehet állni. Lehet fújni egy nagyot. És lehetne kiáltani 

is : itt vagyok ! Mégis ! Én ! Mit szóltok hozzá? 
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Kár, hogy a nevetése olyan rozsdás, rekedten csikorduló. Elszokott 
tőle. Útközben, bizony, ritkán nevetett . . . 

Hátravetette magát a széken s elnyujtózott rajta, omló, ernyedő 
bágyadtsággal, mint az ökölvívó nehéz menet után. Pihent, csaknem 
félóráig, mozdulatlan, zsibbatag tétlenségben. Huszonöt év munkáját, 
harcát, lázát és izgalmát pihente ki ebben a félórás nyugalomban. 

Két hónap híján : huszonöt éve, hogy elindult. 
Elindult, mint nulla a nullák között ; mint törpe, névtelen senki. 

Ki jósolt volna neki ilyen jövőt? Senki, — csak ő maga. Azaz : ő sem 
jósolta, ő kitűzte maga elé ezt a jövőt. A szűkölködő, szegényszagú kis-
hivatalnok, aki vajaskenyeret ebédelt, sajtot vacsorázott és külvárosi 
hónaposszobák férges ágyaiban hált, nem álmodozott a dicsőségről, 
hanem elhatározta, hogy megszerzi. Úr lesz ; Nagyúr, csak azért is. 

Mivel indult neki, milyen ócska, olvasókönyvekben példázott 
fegyverekkel? Akaratával, munkabírásával és eszével. Hej, mennyit 
pofozta az élet, míg hozzáedződött a harchoz. Szédülten, káprázva bukott 
vissza a porba, valahányszor ádáz, acsarkodó rohamot intézett ellene 
ökölbeszorított, fogcsikorgató törekvéssel, míg megtanulta, hogy 
cselezni is kell, fondorlatoskodni, kerülgetni, bujtatva küzdeni, de 
mindig újra, de mindig kitartóan. Ez nem volt könnyű. Ez irtózatosan 
nehéz, fárasztó, kegyetlen dolog volt, ezért verejtékezni kellett, elsöp-
rően rohanni és óvatosan kúszni, ütni és simogatni és áldozni könyör-
telenül, céltudatosan, önmegtagadással . . . Lehurrogni a szivet, mikor 
lázadozik, az ész okos szidásával : Hohó, nem szabad, a tavaszi tüzek, 
a csókok, az asszony, a család csak az ellenség cselvetései, fuss el mel-
lettük, gyorsan és hidegen, az élet mesterkedik édes gáncsaival, hogy 
elbuktasson és letiporjon ; az élet, akinek hadat üzentél, az öntelt, nagy 
ellenfél . . . 

Ohó, hát nem. Meg sem látta, fel sem vette a csábításokat, a csap-
dákat, nem kóstolt az élet méreggel kevert illatos boraiba, csak vereke-
dett tovább, törtetett szakadatlanul, visszarettenés nélkül, a győze-
lemért. A dicsőséget nem adják ingyen. Aki harcol, csak a harcra gon-
doljon és arra, hogy neki kell győznie. Kell ! . . . 

Megtörtént. Keresztülvitte. Győzött. 
Mélyet lélegzett. A gondolatai megszínesedtek s kis, könnyű reme-

gés szaladt át a szívén. 
Most . . . most már lehet. Felszabadíthatja a bebörtönzött vágya-

kat, a tartalékolt fiatalos érzéseket, kielégítheti fel-feltörő, mohó szomjú-
ságát ; valami könnyelmű, magafeledkező, pezsgőízű mámorral, szépség-
gel, kalanddal. Most már szabad. Meg lehet ülni a győzelmi tort. Kiér-
demelte, megszolgálta, a Nagyúr már megengedhet magának ilyesmit. 

Kinyujtózott a zsibbadtságból. Szerette volna gondolatai szivár-
ványos, iramló lendületét belevinni a tagjaiba is, belekiabálni a szer-
veibe, végiglengetni az idegszálain, mint egy lelkesítő zászlót megviha-
roztatni az örömét nehezen felengedő merevségén és friss, ruganyos 
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mozgásra serkenteni. Némi lehangoltsággal állapította meg, hogy a 
dolog nem megy egyszerre. Valahogy az előbb, mielőtt végigsuhant a 
multján, több volt benne a készség. Most nem sikerül úgy. Elfáradt. 

Új szivarért nyúlt, de aztán visszatette a tárcáját. Nem, sok volna, 
a gyomra máris békétlenkedik s az asztma-hajlamra is tekintettel kell 
lenni. Felállt és sántikálva lépkedett ; a lába elzsibbadt s mintha a 
reuma is hasogatná a bokáját. Rossz idő lesz? Ez az átkozott boka mindig 
előre jelez. Sziszegve topogott a vastag szőnyegen. 

A titkár kopogott s halkan besurrant az ajtón. Egy úr van künn, 
állítólag régi ismerős. Valami kérvény-ügyben keresi a Nagyurat. 
Fogadja-e őt s egyáltalán fogad-e valakit, míg a hivatalos napokat meg-
állapítják? 

Idegesen intett. Nem, ma még nem. Máskor. Majd megbeszélik. 
Ki az különben? 

A titkár átnyujtotta a névjegyet. A Nagyúr rápillantott, hirtelen 
elkapta a kezéből, feltette a csiptetőjét és hangosan mégegyszer elol-
vasta a nevet. Kellemes, meleg borzongás futott végig rajta. 

Nem, nincs tévedés . . . Hevesen kiáltotta : 
— Bocsássa be ! Fogadom ! 
És érezte, hogy a hangjában szinte rikolt a kaján, palástolhatat-

lan öröm. 
Éppen ő . . . Éppen ez az ember jön hozzá elsőnek, kérvényező-

nek, kitűnő . . . A hajdani kartárs, akivel annak idején együtt kapasz-
kodott a hivatali létra alsó fokain, míg aztán ő egyszerre felszökkent s a 
másik elmaradt mögötte valahol, — lenn a mélyben, a porban, a kis-
emberek tömegében. A flegmájáról híres kolléga, a fatalista, a mindenbe 
belenyugvó nagy, lomhaéletű ember, akinek minden jó volt, úgy, ahogy 
volt, hiszen «majd csak lesz valahogy», «minek törjem magam»; a gúnyo-
lódó barát, aki fejcsóválva kísérte az ő lihegő könyöklését, aktabujását 
és «főnöklegyezgetését», a vizenyős életbölcsességű, kiskaliberű tucat-
ember, akinek minden kívánsága és beteljesülése megoszlott a délelőtti 
korsó sör és a vasárnapi kaszinózás ócska, polgári élvezete között és 
a városi főjegyző leánya körüli legyeskedésben, míg ő aszkétamódra 
magábazárkózva koplalt, fukarkodott, fáradt, most mint kérvényező 
kopogtat nála, a lenézett «strébernél», hüledező, alázatba olvadt csodál-
kozással, hogy hát mégis, íme, mire vitte ! . . . Hohó, ez jólesik, ez az 
elégtétel, ez kedves meglepetés a meghódolt élettől, valóságos ajándék... 
Jöjjön csak, lássuk, milyen képet vág ? . . . 

Felvillanyozva, fürgén fordult a belépő felé s míg kezet fogott vele, 
fürkészőn, várakozón végigvizsgálta. Alig változott, szinte hihetetlen, — 
gondolta lehülve. Kitűnő színben van ; a haja alig ezüstporos ; s még 
szélesebb lett, terebélyesebb ; pocakot eresztett. Bámulatos, mennyire 
nem látni rajta a kort ; pedig két évvel idősebb nála. Nem lehet rossz 
dolga, persze, sohse tagadta meg magától a jót . . . A sör hizlal . . . 
Ugyan mit akar? 

Napkelet 57 
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— Foglalj helyet, kérlek — mondotta kimért udvariassággal. — 
Hogy vagy? 

No lám, a természete se változott semmit. Éppen olyan flegma, 
mint volt. Nyugodtan beszél, szinte derülten, otthonosan. Nem zavart, 
egyáltalán nem feszélyezi magát, nem keresi a hangot, — mintha csak 
tegnap váltak volna el az áporodottszagú iktatóban, a hivatalos óra 
után . . . És hát egy szóval sem gratulál, egészen megfeledkezik még az 
udvariassági kérdésekről is. Csak magáról cseveg, hogy jól van, elég 
szépen halad,— szegény, az a csigamászás is haladás, amit tett ? ! — nagy 
családja van, öt gyerek, sok az öröm velük, egy leány már menyasszony. 
Hm, szép . . . — Családapának születtél, pohos söröskrigli, — gondolja 
fanyar gúnnyal. No végre. Most jön a kérés. Halljuk. 

Ahá, nem is olyan kicsiség a dolog. Hogy a leendő vejének állást . . . 
Ohó . . . Persze, ő megcsinálhatná, tőle függ, de . . . nem, barátocskám, 
nem addig van az. Mégis talán illenék tiszteletteljesebb magatartást 
tanusítani, kérni egy kicsit, nemcsak előadni, egyszerűen, mintha ter-
mészetes volna, hogy megteszi . . . Úgy ül itt, keresztbevetett lábakkal, 
húsos ujjaival gallérszorította nyakát fogdosva, mintha . . . mintha 
még most is iktatóasztali szomszédok volnának ! Csak azt hangsúlyozza, 
hogy a kérvényt már rég beadta, az elődje, a nyugalmazott Nagyúr 
meg is ígérte a jóindulatot. Ezzel akar hatni rá? 

Hehe . . . Hát a gúnyolódások, kedvesem? Azt hirtelen elfelejtsük, 
mi? No, nem. Itt az idő, kiélvezni a helyzetet, visszaadni a kölcsönt, 
észhez téríteni ezt az urat. 

Hátradőlt, felrántotta a szemöldökét s csiptetőjét az asztalra 
koppintotta : 

— Sajnálom, nem lehet — mondotta kurtán. 
S várta a hatást. Hiszen lehet, hogy enged majd, de nézzük csak, 

mit szól hozzá? Kéjesen élvezte a másik meghökkent tekintetét. No 
most . . . még egy kicsit . . . 

— Nem tehetek semmit. Sajnálom. 
A látogató nehézkesen felállt. Az orrcimpái megremegtek, mintha 

valami nagyon éleset, nagyon keserveset, nagyon csúnyát akart volna 
mondani. Állt, várt, aztán láthatólag legyűrte a felháborodását. Egé-
szen közellépett a Nagyúrhoz és nyomatékosan, súlyosan, nyugodtan 
az arcába mondta : 

— Jól van. Beléd látok. Szívtelen, önző és felfuvalkodott fráter 
vagy. A diadalodat akarod fitogtatni? Azt hiszed, hogy irigyellek?, 
Szegény. Nézd meg magad. Öreg vagy. Beteg vagy. Fáradt vagy. És 
egyedül vagy, ezt is tudom. Rajtam akarsz ezért bosszút állni? Szegény. 
Sajnállak. Isten veled ! 

Biccentett, büszkén felkapta a fejét és lassú, kemény léptekkel 
kiment. 

A Nagyúr elsápadt, kinyitotta a száját, mondani, kiáltani akart 
valamit, felháborodva, gorombán, de aztán fájdalmasan kapott a tor-
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kához. Mintha a szavak görcsösen megragadtak volna a nyeldeklőjében, 
görcsös és szívós tapadással, úgyhogy fulladozni kezdett. Egy ideig 
gyors, tátogó lihegéssel kapdosta a levegőt, aztán remegő ujjakkal 
kotorta elő a zsebkendőjét, hogy letörülje kiverejtékezett homlokát. 
Ó, a gazember . . . Az esetlen, szemtelen paraszt . . . Megfenyítteti, 
áthelyezteti, kidobja az állásából . . . A komisz ! Hogy felizgatta ! . . . 
Pedig mennyire árt neki az izgalom . . . 

Pihegve, nyögdécselve feltápászkodott. A mosdóhoz ment, hogy 
megnedvesítse a halántékát, az jót szokott tenni ilyen felindulás után. 
Megcsavarta a csapot s míg a vizet csurgatta alá, önkénytelenül a 
tükörbe nézett. 

Visszahőkölt, mintha most látta volna magát először hosszú évek 
után. A ragyogó, metszett üveg öreg, aszott, megviselt arcot mutatott ; 
hibátlanul, élesen verte vissza ritkuló, ősz haját, fonnyadt, sárgás bőrét, 
süppedt-partu szemeit és sötét, mély redőkbe fittyedt száját. A szikkadt 
bőr hajszálráncai fájdalmasan vonaglottak, a barázdák fekete árkaiban 
tehetetlen keserűség bujkált. És ezen a vén, rút és megviselt arcon 
kiabáló őszinteséggel, elevenen élt, vergődött az előbb ráítélkezett 
igazság, a rejtve-rejtegetett, lelke legmélyére félénken elzárt, elhall-
gattatott titok, amely annyiszor kísértett a gondolataiban, de melyet 
erőszakosan mindig sikerült elfojtania. Hogy öreg. Beteg. Fáradt. És 
egyedül van . . . 

A Nagyúr rokkantan támolygott vissza székéhez. Fénytelen szem-
mel meredt az íróasztal síma lapjára s úgy érezte magát, mint a hegy-
mászó, akit csábosan megejt a büszke, fenséges magasságban ragyogó 
csúcsok varázsa. Vaksin halad át a zöldelő és virágos völgyek hivogató 
ölén s ziháló erőfeszítéssel csak mászik, csak kapaszkodik a csúcs felé, 
a csúcsra s mire felérkezik, erőtlenül rogy a kopár sziklákra, ahol semmi 
sincs, csak egyedüliség, fagy és hó. S míg mellében, a koszorúér tájékán, 
alattomos fájás kaparászott, szégyenkező és mélabús önszánással álla-
pította meg, hogy mégis csak ő lett a vesztes. 

Gallay-Gaibel Sándor. 

UTAK. 

Van út, mely száguldva rohan, 
Életed rajta vad roham. 
Perced bősz erdei patak, 
A szíved stopperóra csak. 

Van út, mely békén kanyarog, 
Nem járhatsz rajta, csak gyalog. 
Szíved hárfaként pengeted 
És zümmögve melengeted. 

Van út, mely rajtad át vezet, 
Te nem vagy más, csak kövezet. 
Mindenik láb lelkedre lép, 
S csak azt érzed, hogy már elég. 

Falu Tamás. 
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