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I.
megkopott kendőt jól összehúzta a nyakán, aztán mégegyszer
körülnézett a szobában. A kis leányát, aki az ágyban feküdt,
jól betakargatta s még egy rongyos pokrócot is tett a tarka
dunyha fölé.
— Az ágyból nem szabad kiugrani Annus — mondta neki —, amíg én
vissza nem jövök a piacról.
A kis leány bebújt a takaró alá s onnan néztek ki nagy szemei
lesoványodott arcából.
— De úgy-e, édesanyám, elhozza a fehérszőrű báránykát, amit
megigért?
Az asszony felsóhajtott és kiment. Becsukta az ajtót, de még azon
keresztül is hallotta a kisleány esdeklő hangját:
— A báránykát, anyám.
Az asszony karján egy kopott szatyor volt, gondolkodva lassan
indult meg végig az udvaron a kapu felé.
Szép nagy ház volt ez a Maglódy-ház. A szénnagykereskedő háza.
Ő maga az egész első emeleten lakott, a földszinten volt a széniroda, s
hátul az udvarban egynéhány egyszobás lakás. A ház eleje újonnan
épült, de ott hátul, csendesen meglapülva, megmaradt a régi házból
néhány kis lakás.
Egy ilyen egy-szobában lakott az asszony férje, egy szegény asztalos,
erdélyi menekült, aki sehogysem tudott itt újra gyökeret verni, s akinek
csodálatos véletlen folytán ugyanaz a neve volt, mint a háziúrnak, őt
is Maglódynak hívták. De amíg ő székely apáitól örökölte ezt a nevet,
a szénnagykereskedő csak úgy szerezte, mert ezelőtt másként hívták.
Ez a szegény asztalosné indult most meg, nagy gondolkozva, kifelé
a kapun. Kopott kendőben és rongyos szatyorral a karján. Nagyon nehéz
kérdés előtt állott. Ma lesz karácsony estéje. A szegény ura éjet és napot
eggyétéve dolgozott, hogy meglegyen a mindennapi s azonfelül még valami
az ünnepekre.
De megbetegedett a kisleányuk; nem volt jó cipője, a ruhája is
vékony volt már nagyon, nem tartott semmi meleget, minden jobb
gúnyájuk elmaradt a menekülés alatt. A kisleány kinn szaladgált a
hóban, meghűlt és tüdőgyulladást kapott.
Doktor kellett, patika kellett, jobb táplálkozás kellett, akárhonnan
is, csakhogy megmaradjon a gyermek. A gyermek megmaradt, de a pénz
szépen elment. S most az ünnep előtt csak annyi pénze maradt, hogy
vagy megveszi a kisleánynak a megigért báránykát, ami után annyira
vágyódott, vagy egy kis füstölthúst vesz a karácsonyi káposztalevesbe. Azt meg az ura szereti nagyon, úgy elkészítve, ahogyan otthon
Erdélyben szokták.
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Mit tegyen, mit tegyen. A szegény ura annyit dolgozik, annyit fárad;
hogyan emlegette már régen azt a jó kis karácsonyi levest.
A báránykát meg a kisleány kívánja nagyon, aki csak most szabadult ki a halál szorongató kezéből, mikor a legrosszabbul volt, mindig
csak a báránykát emlegette, a kis csengővel a nyakán.
A bárányka, az csak haszontalanság, játék, a húsos leves táplál
szegény ura fáradt, annyit dolgozik, mindig „órázik". A játék meg csak
játék, — szegény ember gyerekének minek az?— tanuljon lemondani.
Annusnak is jobb lesz a húsos leves.
Most már határozott lépésekkel indult a hentesbolt felé, de amint
a piacra ért, csendesebbek lettek a lépései, megállt, mintha a kis karácsonyfák megfogták volna. Tegnap még mennyi fehér bárányka volt itt
kirakva. Nyakán a kis csengővel és most már alig van egynéhány.. Mind
megvették, mind elvitték, mindenütt örül neki egy-egy gyerek.
Csak a mi szegény Annuskánk nem fog örülni, szent karácsony
estéjén sem, amikor mindenki örül, mindenki vidám. Hogy viszik a nagy
kosarakat a piacon megrakva minden jóval, némelyik asszonynak kis
fácska is van a kezében, mások csomagot, játékot visznek, de mindenki
visz valamit, — csak az ő kosara üres.
Megáll a báránykák előtt, hátha tegnap óta olcsóbbak lettek. Hátha
meg tud még venni egy darabka húst is a bárányka mellett. Megkérdezi
az árát.
— Szentséges Úr Isten lehetséges ez? Még drágábbak lettek, mint
tegnap.
— Tegnap, — feleli az árús fölényesen — tegnap még sok volt, ma már
csak ez az egypár van, ezt is szétkapkodják egy félóra alatt. Ilyen karácsonyi bárány, göndör szőrrel, csengővel a nyakán nincs is az egész piacon.
Félóra mulva szétkapkodják? Ezen ijedt meg a szegény asszony.
Akkor vége mindennek, az Annuskának nem lesz báránykája. Pedig
hogyan várja. Csak állt, állt és számolgatta a pénzét.
Egy kis idő mulva sietve ment hazafelé; a kosarában nem sok volt.
Egy kis liszt, egy kis zöldség-féle, a legszükségesebbek, de hús sehol,
hacsak a kis bárány, amit a kezében szorongatott, nem képviselte a húst,
de az meg, bár igazi volt a szőre, mégis csak fából volt.
Vissza már nagyon sietett és vékony kendője alatt, ami bizony
nem sok meleget tartott, mégis olyan melegséget érzett, hosszú-hosszú
idő óta először egy kis örömöt, talán az elsőt, mióta menekültek, de
amellett mégis nagyon izgatott volt, mert nem tudta biztosan, vajjon
helyesen cselekedett-e?
Szinte futott, keresztül az udvaron, haza. A kis Annus, amint már
az ajtót nyitotta, a betegségben elgyengült hangon kiáltotta felé: „Jó
voltam, bentmaradtam az ágyban, úgy-e megvette a báránykát?" Az
asszony izgalma teljesen elcsitult, amint a kisleány örvendező és vágyakozó arcát látta.
— Majd meglátod Annus estére, ha majd eszünk, a jó húsos levest, —
akarta mondani, de szava elakadt és öröme lelohadt, ha az üres levesre
gondolt.
A kisleány felugrott az ágyban és táncolni kezdett, mert észrevette,
hogy az anyja valamit elrejtett előle. Az asszony alig birta visszadugni
a tarka dunyha alá.
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— Hát ez mi? — kérdezte a kisleányt az asztalra tekintve — egy
hatalmas csomag feküdt ott, finom papirosokba csavarva; rajta cédula,
melyre nagy betűkkel sebtiben ez volt ráírva: Maglódy. Aztán az utca
és a házszám.
— Nem tudom, — felelte a kisleány. — Az új vicenéni hozta be. Hogy
a méltóságos báró úréktól küldték és üzenik, hogy fogyasszuk el egészséggel. Az asszony forgatta, nézegette a csomagot, majd bontogatni
kezdte. Egy címeres névjegy hullott ki belőle, amelyen csak ennyi volt:
Báró Lászlófy Dénes és semmi több.
Maglódyné elcsodálkozott, nem értette a dolgot. De aztán eszébe
jutott, hogy az ura pár héttel ezelőtt dolgozott a báróéknál, talán beszélt
is valamit, habár ez nem szokása, hogy milyen nehezen élnek, mióta hazátlanok lettek és most karácsonyra megemlékeztek erről a báróék.
Erős, dolgos kezei szinte reszkettek, amíg a papírosokat lebontogatta; ott volt legbelül a papírosok között egy nagy hízott pulyka.
— Uram Istenem! — és összecsapta a kezeit. — A mi szegény
házunkban ennyi hús. Egy egész pulyka, aminőt még otthon a régi jó
világban sem ettünk. Lesz már hús a káposztalevesbe a szegény uramnak.
Szaladt az udvarra, hogy a vicénével beszéljen, aki még ott
seperte a hátulsó lépcsőt.
— Asszonyság, — kérdezte tőle, — ki hozta nekünk ezt a csomagot?
A tót vicéné arcára széles mosolygás ült.
— Hát az a falusi leány, a báróék majorosának a leánya, most jöttek
faluról, elkéstek a hó miatt. Húsz darabot hoztak ám a báróéknak.
A báró haragos volt, hogy későn gyüttek. Inas, szobalány, mindenkit
szalajtott, küldözni a pulyka. Majoros lánya alig megtalálta magukat.
No lesz maguknak jó egy vacsora, meg holnap ebéd is.
— Legyen része benne asszonyság, — mondta jó szívvel Maglódyné,
— jőjjön be estére, magának is jut belőle egy tányérral. Maga is jó volt
hozzánk, maga is elhozta a szemétből azt a bábút, amivel az Annuskám
most is játszik.
— Köszönök szépen, — mormogta a vicéné ós tovább sepregette a
lépcsőt.
II.
Fent az első emeleten az utcai részen Maglódy szénnagykereskedő,
kormányfőtanácsos éppen délelőtti sétájára készült. De elébb benézett a
feleségéhez, aki a nagy karácsonyfát diszítette a német kisasszonnyal.
— Nem jött még meg a Lászlófy báróéktól a dióbéllel hizlalt
pulyka? — kérdezte a feleségét.
— Nem még, — felelte az asszony és egy fényszórót helyezett el a
karácsonyfán.
— Meg fog jönni okvetetlenül, — folytatta a kormányfőtanácsos, — a
báró sohasem feledkezik meg erről. Mint ahogy nem felejti el azt, hogy a
legnagyobb szénínségben is elláttam őket szénnel. Ezt mindig emlegeti,
valahányszor találkozom vele.
— Majd megjön az idén is, — mondta az asszony; — ha minden olyan
bizonyos volna, mint ez, könnyű volna terveket csinálni.
— Valami finomabbat nem tudok elképzelni, mint ez a dióbéllel
hizlalt pulykapecsenye. A báró büszke is erre; valami különös módja
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van a hizlalásra. — A kormányfőtanácsos csettintett a nyelvével, mert
nagy ínyenc volt, — és kiment a szobából.
Az asszonyok pedig díszítették tovább a fát.
Halkan kocogtak az ajtón s nagy lelkendezve a házmesterné jött be.
— No mi baj házmesterné? — kérdezte a méltóságos asszony.
— Jaj, kezit csókolom méltóságos asszony, odavagyok, végem van,
mit csinált az a buta vicéné, jaj-jaj minek is fogadtam fel, ezt a buta tót
asszonyt.
— De hát mit csinált?
— Kezét csókolom, ne tessék haragudni, én csak egy kicsit szaladtam
el a piacra, estére egyet-mást összeszedni, a hentesnél, fűszeresnél volt
egy kis dolgom. Ez alatt hozták a pulykát a báró úréktól. És a vicéné
odaadta az asztaloséknak, akik ott laknak az udvar végében.
— Az asztalosné a hibás, minek fogadta el a csomagot, csak gondolhatta, hogy nem nekik szól a küldemény, — szólt felháborodva a
kormányfőtanácsosné.
— Jaj kezét csókolom, mikor őket is Maglódyéknak hívják és nem
a régi inas, a József hozta, hanem a majoros leánya.
— Azt mégis csak tudhatta, hogy nekik a báró nem fog pulykát
küldeni, hiszen azt sem tudja, hogy a világon vannak-e.
— Éppen ez, kezét csókolom méltóságos asszony, hogy az ura éppen
ott dolgozott a báróéknál pár héttel ezelőtt, még én komendáltam oda,
csak ne tettem volna. Most már mit csináljunk? — a vicéné mondja, hogy
már szét is vagdalták a pulykát.
— Ne csináljon semmit se, de jőjjön le velem az asztalosékhoz, majd
én megmondom annak a szemtelen asszonynak, hogy kell eljárni, ha egy
ilyen eset adja elő magát. Különben is ez az egyforma név igen kellemetlen. Valahogy ki kell őket innen tenni.
— Erdélyi menekültek, — beszélte a házmesterné, amint az úrnőt a
lépcsőn lekísérte. — Nagyon szegények, a kisleányuk nagyon beteg volt,
amijük csak volt, mindent eladtak már, de hát azért persze hogy ki kell
őket tenni, ha ilyen szemtelenek.
A méltóságos asszony nem felelt semmit a házmesterné szavaira;
haragos volt; az ő karácsonyi asztalukról hiányozni fog az ínyenc falat,
a megszokott pulyka, amit az ura annyira szeret.
Keresztülmentek az udvaron és benyitottak az asztalosékhoz.
A kis szobácska egészen hátul volt, nem is volt ablaka. Csak az
ajtón volt üveg, innen kapott egy kis világosságot. A szegényes egyetlen
ágyban sápadt, lesoványodott kisleányka ült és valami régi rongyos
babával játszott. A szoba kicsi volt és mégis olyan üres és mindenütt ott
terjengett a szegények hajlékának az a fojtogató nehéz szaga, ami a
hálószoba és a konyha közös levegőjéből támadt.
Az asztalosné a tűzhely mellett állt s a pulykát vagdosta darabokra.
A ruhája kopott volt, a köténye foltozott, de arca sugárzott a megelégedéstől és munka közben egy karácsonyi dalt zümmögött maga elé.
,,Boldog örömnap derült ránk
Vigadjon szivünk, zengjen szánk."
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A kormányfőtanácsosné nagyot lélekzett. Fojtogatni kezdte,
nyomta a mellét a szoba rosszul szellőzött levegője. Amint körülnézett
a nyomorult kis szobában, haragja elszállt; ő, aki legalább is öt jótékonysági egyletnek volt a tagja, sohasem látott közelről szegénységet
vagy nyomort. A szegénységet ő csak a jótékony karácsonyfák alatt, az
ünnepi ruhába felöltözött gyermekekben látta, akik hálaadó dalokat
énekeltek.
És most egyszerre szemtől szembe találkozott a szegénységgel. Alig
pár lépésnyire az ő fényes, meleg otthonától.
Milyen más a szegénység közelről. Itt minden kiáltva beszélt arról.
A lábbadozó beteg vékony karocskái, átlátszó kis arca mind erről tanuskodtak. Erről beszéltek azok a bútorok, legszükségesebbek, amelyek
hiányoztak a szobából; erről a gyenge kis tűz, amely a tűzhelyen hunyorgott; s ezzel a nagy szegénységgel szemben ott volt a kicsorbult tálban
a nagy gazdagság, a pulyka.
— Mit tetszik parancsolni méltóságos asszony, — kérdezte zavartan
az asztalosné, aki eddig csak látásból ismerte az úrnőt.
— Csak azért jöttem, — szótagolta a méltóságos asszony, — csak
azért jöttem, — megállt és kereste a szavakat, — csak azért, hogy megkérdezzem, hogy hogyan van a beteg kisleánya, mert csak most tudtam
meg, hogy beteg.
— Oh méltóságos asszony és ide tetszett fáradni, most már jól van,
hála Istennek, de bizony azt hittük, elpusztul szegényke. Most már csak
erőre kap, mert tessék nézni, — és arca újra felragyogott, — mit kaptunk a méltóságos báróéktól, ahol az uram nemrégiben dolgozott, — egy
egész pulykát. Egy egész pulykát, — mondta mégegyszer.
— Azért is jöttem, — folytatta a kormányfőtanácsosné, most már
határozott hangon, — hogy megmondjam magának, vegyen a betegének
egy kis karácsonyfát, legyen neki is öröme. Cukrot és édességeket majd
küldök én és pénzt is a fára; majd a házmesterné lehozza.
— Milyen jó a méltóságos asszony, — hálálkodott az asztalosné és
elkapta a főkormánytanácsosné kezét.
— Eddig nem tudtam, hogy beteg a kisleányuk, — mondta a kormányfőtanácsosné mentegetődzve, — de ezután majd lesz reá gondom.
Elmentek.
— Nézze, házmesterné — kezdte a kormányfőtanácsosné, amint a
lépcsőn felmentek —, én a maga hűségét és megbízhatóságát már régen
ismerem, hát egy szót sem az egész dologról senkinek. Most pedig úgy,
hogy senki ne tudjon róla, menjen le a baromfikereskedésbe és hozzon fel
egy szép nagy pulykát az én szobámba. Majd én átadom a szakácsnénak.
*

A nagy karácsonyi vacsorán, fent a kormányfőtanácsoséknál, mint
rendesen, sok vendég volt együtt. Mikor a pulykára került a sor, a háziúr
megjegyezte:
— Hiába, a dióbéllel hizlalt pulykának nincs párja! A Lászlófy báró
uradalmából való, ő küldi ezt minden karácsonykor.
A vendégek egyetértettek a háziúrral, s az egyik vendég mindjárt
el is magyarázta, mi a módja az ilyen pulykahízlalásnak.
Az asztalfőn a kormányfőtanácsosné is megjegyezte magában, hogy
őneki sem ízlett így még soha a karácsonyi pulyka. Moravcsik Gyuláné.

