
VIGYÁZZATOK!. . . 
(Egy alkoholista vallomásaiból.) 

Ezelőtt tíz és egynéhány esztendővel a Felvidéknek egyik nagyon 
öreg, nagyon szép, de nagyon unalmas városában újságíróskodtam. 
Abban az időben, amikor boldogult édesatyám — hogy kifejezést 

adjon az irodalmi ambicióim iránt való nagy lelkesedésének — levette 
rólam a kezét és rám tette a lábát. (Ó, be igaza volt boldogult atyámnak!) 
Következésképen nyakamba szakadt a nyomorúság és ma már egyáltalá-
ban nem csinálok titkot belőle, hogy ez az időszak ifjú életemnek leg-
sötétebb és legszégyenteljesebb fejezete volt. 

Úgy koplaltam, mint egy tibeti őslakó, úgy szomjaztam, mint a 
Szahara homokja, nem csoda hát, hogy ebben az ingerült lelkiállapotban 
megmartam a város minden elevenjeit és holtjait. Az elkeseredett had-
viselés egyes ütközetei után természetesen én voltam az, aki a vicinális 
lap hasábjain már másnap visszavonulót fújtam, mert minden ilyen meg-
retirálás a kiadómnak, ama Winter Jakab nevezetű nyomdatulajdonosnak, 
nehéz pénzeket hozott. A sok rehabilitált városi panamavitéz s egyéb 
„helyreigazított" piszkos kis üzelmek miatt rövidesen ellenségem lett az 
egész világ, jóllehet — és ezt őszintén mondom — talán én voltam az 
egész városnak egyetlen becsületes embere. Dehát ebben a panamázó és 
helyreigazító bűnszövetkezetben az én garasokért árendába vett tollam 
volt az a bizonyos csatorna, amelyen át a rehabilitálások és a helyre-
igazítások titkos díjszabása a kiadóm zsebébe folydogált. 

Szomorú volt ez az idő. Nagyon szomorú. Reménytelen italozásban 
átdevernyált éjtszakák, borgőzös hajnalok és nappal a hitelezőkkel való 
állandó küzdelem. Az ebédet átaludtam, az uzsonnáról lemondtam, a 
vacsorát átdolgoztam a „szerkesztőség''-ben, amely a nyomda rideg és 
bűzös pincéje volt, s minden táplálékom abból a „két tojás pohárban"-ból 
állott, amit a Lang-kávéház főpincére időről-időre és ötvenszázalékos 
polgári haszonra hitelezgetett. Ez a derék férfiú mentett meg hónapokon 
át a bizonyos éhhaláltól, no és később Zadrovánszky Kamilló okkultista 
tudós, polgári foglalkozására nézve patikussegéd, akivel rövidesen szoros 
és benső barátságra léptem. 

Zadrovánszky Kamilló igen megértő lélek volt s alig került a váro-
sunkba, máris fölfedezte bennem, hogy elveszett és félreismert zseni 
vagyok. És míg éjféltől hajnalig ott könyököltünk a Lang-kávéház vala-
melyik maszatos márványasztalán s a temérdek barackpálinkától réveteg 
ködben zsongott köröttünk a gázlángos éjtszaka, nem egyszer mondta, 
hogy: 

— Ez a mi sorsunk, testvér. Az ember repülni szeretne, repülni. . . 
és a végén belefullad a sárba. . . 

És az őszi eső dobolt az ablakon, kint patakokban sustorgott a víz 
és a Lang-kávéház maszatos asztalánál veséig éreztem, hogy Zadrovánszky 
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Kamilló igazat beszél. Hogy repülni szeretnék, de belefúlok a sárba. Hogy 
ebben a lenézett, aljas és lélekölő foglalkozásban valaki ellopta az égről 
a napot és valaki elsikkasztotta a szívemet s most a szívem helyén az 
életunalom ásít a kihűlt holdak felé. Vigasztalan volt a lelkem, mint a 
novemberi szemhatár és fázós, mint fűtetlen szobában a nyirkos ágy. 

Ilyenkor Zadrovánszkynak megnyílt a nyelve és beszélt. Beszélt a 
Teremtés, az Anyag és a Szellem nagy misztériumáról, az eltűnő és vissza-
járó életek folyton változó formáiról, a széthullott atomok hatalmas 
kaoszáról, amelyet mi Világür név alatt ismerünk és a lappangó energiák 
csodálatos harmóniájáról, amelyben az eltünt életek minden atomja egy-
kor egy életformában, egy fizikai testben találkozik. Bár a barackpálinka 
igen erős volt és Zadrovánszky elég zavarosan beszélt, kivettem a szavai-
ból, hogy rendkívül tapasztalt férfiú, aki az Asszír-birodalom virágkorá-
ban föniciai hajós volt, Athénben fügeárús az Akropolis alján, a Forum 
Romanumon korán meggyilkolt néptribun, a népvándorlást mint kóbor 
jazig lovas verekedte végig, Mátyás király udvarában pedig az alkimisták 
műhelyében dolgozott. Egyben már megfordult a Marson is, ahol csak-
ugyan emberek élnek, ismeri a Neptun kihalt jégmezőit is, ahol éppen 
most haldoklik az utolsó eszkimó, sőt a Saturnus szomorú völgyeiben 
is járt egykoron, amikor a felsőbb hatalmak a kegyetlen és parázna jazig 
lovast vezekelni küldték. És míg az őszi eső egyhangúan dobol az ablakon, 
mi a túlvilág és az eljövendő megújulások vígasztalásával ringattuk el 
szepegő lelkünket, amely a részeges patikussegéd és a lezüllött újságíró 
életformájában immár fuldokolt a sárban. 

Ezeken a fülledt éjtszakákon Zadrovánszky Kamilló barátomat őszin-
tén megszerettem. A sápadt, vézna, aprószemű és mindig exaltált emberke 
rövidesen a szívemhez nőtt. Közösséget éreztem vele, mert a városnak 
ő is egyik kitaszított figurája volt és becsültem, mert a mesterségét nem 
becsülte semmire. Zadrovánszky Kamilló egyszerűen és röviden patikus-
nak vallotta magát, aki a doverpornak és a szódabikarbónának nem 
kerített tudományos feneket, mint ahogyan abban is különbözött a kar-
társaitól, hogy az egyetemi végzettségre nem ejtett célzást minden har-
madik szavában. Szóval ő volt a mesebeli szimpatikus patikus. 

De hogy nem volt mese, az abból is kitűnik, hogy Zadrovánszky 
Kamilló jeles tulajdonságait rajtam kívül más is felfedezte. Ez a más 
Bobor Ferenc bácsi, kedves atyai barátunk volt, akit még a haló porában 
is áldjon meg az Isten. 

Bobor Ferenc a Bagolyvárban lakott, igazabban a régi városháza 
egyik tágas toronyszobájában, amelyből azért hurcolkodott ki a magisz-
trátus, mert félt, hogy egy lármásabb közgyűlés alatt a nyakába dől. Ezért 
a vén embergyűlölőért úgy sem lesz kár, gondolták a városi urak és Bobor 
Ferenc nyugdíjbavonulásakor, ezelőtt tíz esztendővel, ingyen ajánlották 
fel neki e toronyszobát. Bobor Ferenc ugyanis huszonöt éven át a helybeli 
törvényszéknek valóban kiváló, de érthető okokból gyűlölt elnöke volt, 
s így nem történt véletlenül, hogy bús agglegényi életének hátralevő nap-
jairól a város hálája ilyen formában gondoskodott. 

Mikor mi, már mint Zadrovánszky Kamilló és én, Bobor Ferenc atyai 
barátunkkal — Feri bácsi egyenes felszólítására — ismeretségre léptünk, 
a toronyszoba még mindig nem akart nyakába szakadni a vén agglegény-
nek. Olyanok voltak a falai, mint a Dumas-regények egyik-másik börtöne, 
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az ablakon vaskosár vicsorgatta rozsdás fogát a város felé és a láthatatlan 
repedéseken állandóan nyafogott a léghuzat. A falak mentén sötét és öreg 
bútorok álltak. Itt egy almáriom üvegserlegekkel, ott egy könyvszekrény 
vastag porréteggel a hátán, egy ágy, amelynek mindenik lába olyan volt, 
mint egy-egy mozsártörő, egy rücskös asztal, amelyen egykor buzogánnyal 
verték ki a nóták taktusát, egy kályha, amelyben a török dúláskor az 
egész magisztrátus ellakhatott és egy pipatórium, amely megszámlálha-
tatlan sokaságban viselte a selmeci és a pozsonyi pipásmesterek remek-
műveit. Na és egy keshedt, de nagyon kényelmes kanapé, amelyen, mikor 
a Bagolyvárba beléptünk, Bobor Ferenc atyai barátunk feküdt. 

— Azért hivattalak benneteket — kezdte az öreg mozdulatlanul és 
minden bevezetés nélkül —, mert hallom, hogy már ellenségetek az egész 
város. Szervusztok. Ti bizonyára becsületes emberek vagytok, fiaim, mert 
a becsületes embernek csak ellensége van. Üljetek le, legyetek otthon 
nálam. Takarodsz, G o g o ! . . . A kutyámra vigyázzatok, mert harap. 

Gogo, egy aránytalanul nagyfejű, törpelábú, csontos kuvasz, be-
koncsorgott az ágy alá, de félszemmel állandóan a nadrágomat nézte. 
Mi leültünk, az öreg agglegény felkelt, bort, szárazkolbászt, kenyeret és 
dohányt tett elénk, majd visszafeküdt a kanapéra, pipára gyujtott és 
beszélt tovább: 

— Tudom, fiaim, hogy sok minden tücsköt-bogarat hallottatok rólam, 
de annak a fele se igaz. Mért nem esztek? Vagy törődöm is vele, ha igaz?! 
A kolbászban fokhagyma van. Rezedával csak a bolond esz i . . . Hogy 
embergyűlölő vagyok? Hát persze, hogy az vagyok. Negyven éves bírás-
kodásom alatt éppen eleget láttam, hogy az legyek. Mórt nem isztok? 
Talán nem szeretitek a bort? Hát van ebben az undok és józan életben 
más, amiért vegetálni érdemes, mint ez a kis mámor? ! . . . Szervusztok, 
fiaim!... Becsületemre, minden korhelynek igaza van. Csak hagyd, fiam, 
azt a gyufát. Majd rágyujtok én magam i s . . . Útálom az udvariasságot. 
Látod, a kutyám se szíveli, ha valaki ugrál; takarodsz, G o g o ! . . . Úgy 
látszik, már ez az oktalan pára is tudja, hogy az udvarias ember a leg-
alattomosabb bestia. Soha se légy udvarias, fiam. Igaz, hogy így éhen 
döglesz, de legalább nyugodtan döglesz éhen! . . . Útálom, ha valaki ugrál! 
Na, szervusztok! . . . S most egyszer s mindenkorra jegyezzétek meg, 
fiaim, hogy nálam mindenki annyit eszik és annyit iszik, amennyit akar, 
annyit pipál, amennyit akar, oda köp, ahova akar, akkor megy, amikor 
akar és akkor jön, amikor a Gogo beengedi. 

Bobor bácsival való megismerkedésünk első feszes és sok tekintetben 
fonák percei után lassan mindkettőnk előtt kibontakozott a rigolyás és 
nagyon rosszhírű agglegény igazi ábrázata, akiben a kérges beszéd és a 
nyers külső mélységesen jó és szenvedő szívet takart. Lehet, hogy vala-
mikor egy szörnyű, de eltitkolt tragédia űzte a meghasonlásba, az sem 
lehetetlen, hogy az igazságszolgáltatás fórumán gyülemlett fel benne a 
megvetés a társadalom ellen, amelynek előítéletes butasága a bírák kezét 
is megköti. Egy bizonyos: Bobor Feri bácsi számára már minden földi 
hiúság elvégeztetett, nem hitt semmiben, kételkedett mindenben és filozó-
fus nyugalmából még a villámcsapás sem tudta volna felrezzenteni. 
Egyetlen ambiciója az volt, hogy maga köré gyüjtse a város minden 
lezüllött exisztenciáját, mert egyrészt ezekben a lezüllött exisztenciákban 
a társadalmi előítéletek áldozatait látta, másrészt rettentően unatkozott. 
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Zadrovánszky Kamilló az öreg és életúnt agglegénynek, éppen az 

unaloműzés szempontjából, rövidesen a legkedvesebb pártfogoltja lett. 
Kamilló az átitalozott, borgőzös éjtszakákon elragadó és sokszor már 
átszellemült elokvenciával beszélt a szellemek vándorló életéről, a változó 
anyagok új és új életformájáról, a feltámadásról, illetőleg a megújulásról, 
amely végigszerepeltet minket az egész világhistórián és a halálról, amely 
semmi egyéb, mint a bennünk lappangó szellemi energiák diadalmas fel-
szabadulása. Eseteket mondott el föniciai hajós korából, pompásan tudta 
leírni az akropolisi fügeárús, a korán meggyilkolt római néptribun, a fél-
vad jazig lovas és a félbolond alkimista kalandjait, amelyeken Bobor Feri 
bácsi olyanokat kacagott, hogy még a kanapé beteg rúgói is muzsikáltak 
bele. És ismeretségünk negyedik hetében, amikor már havas cipőkkel 
dörömböltünk a toronyszoba ajtaján, a nagy kályhában pedig Belzebub 
harsonáit zúgatta a fagy: Zadrovánszky Kamilló a szoba közepére tette 
a letarolt pipatórium egydarab fából faragott, nehéz tölgyasztalát és 
kijelentette, hogy megidézi Lucchenit. Mint mondotta, azért nem idézi 
meg például Kleopatrát, mert Kleopatra szelleme azóta már más némber 
bőrében bujkál a földtekén, míg Luccheni csak nemrég harapott a fűbe. 
Egyébként is az orgyilkosok szelleme annyira nyugtalan, hogy minden 
legkisebb spirituális ingerre pompásan reagál. 

Bobor Feri bácsi végigfeküdt a diványon, szívta a pipáját és moso-
lyogva figyelt. A társaság többi tagja is nyugvóra tette a poharat, már 
mint Kuzima Leó végzett földbirtokos és aktiv korhely, Pétery Sándor 
huszárkapitányból degradált adóhivatalnok, Serjes Árpád díjnok, akinek 
már a denaturált spiritusz sem ártott, Gogo és én. És míg a borgőzös 
toronyszoba láthatatlan repedésein halk dúdolással áramlott a léghuzat, 
Zadrovánszky Kamilló leterítette magát egy nagy, foltos lepedővel, ráült 
egy székre, kinyujtott kezével rátapintott az asztal peremére és mozdulat-
lanul várt. A feszült várakozásban olyan nagy volt a csend, hogy a város-
házi toronyóra ketyegését, fönt, magasan a fejünk fölött, tisztán lehetett 
hallani. 

Zadrovánszky Kamilló közben valami beteges és visszataszító merev-
séggel rángatta a végtagjait, jeléül annak, hogy hipnotikus álomba merült, 
transzba jött. A lepedő alatt gyöngén köhécselt, majd zihált. Végül pedig 
megszólalt olyan síri hangon, mint mikor valaki a pincéből beszél: 

— Kérem Luccheni szellemét, jelenjen meg. Ha jelen van, gurítsa az 
asztalt a szoba másik szögletébe. 

Két-három másodpercnyi döbbenetes csönd után az asztal kicsúszott 
Kamilló kezei alól és egy láthatatlan erőtől hajtva, erőteljes dübörgéssel 
a szoba másik sarkába gurult. 

— Kolosszális! — mosolygott Bobor Feri bácsi. 
— Cssssst! . . . — intett Kuzima Leó. 
Pétery Sándor hirtelen legurított egy pohár italt, Serjes Árpád kettőt, 

én nekitántorodtam a falnak, Gogo pedig lába közé húzta a farkát és be-
szelelt az ágy alá. 

— Kérem Luccheni szellemét — folytatta fáradt hangon a médium —, 
emelje az asztalt a levegőbe! 

Az asztal újból megmozdult és távol a médiumtól, távol a jelenlevők-
től, önmagától, furcsa, ingaszerű lebegéssel a magasba emelkedett. Onnan 
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lezuhant és a nehéz zuhanásra Gogo égnek meredő szőrrel ugrott ki az 
ágy alól. 

— Ügyes, ügyes! — bólintott kedélyesen Bobor Feri bácsi. 
Kuzima nyögött, Pétery csuklott, Serjes végkimerülve a földre ült, 

s én úgy éreztem, hogy a szívem ki akarja verni a halántékomat. 
— Kérem Luccheni szellemét — suttogta Kamilló a lepedő alatt —, 

hozza vissza az asztalt. Ha visszahozta, elmehet. 
Az asztal engedelmesen visszagurult Kamilló keze alá, ott megállt, 

s valami sustorgásszerű zaj kíséretében egy alig látható árny suhant az 
ablak felé. Kamilló felébredt, a lepedőt ledobta magáról és sápadtan 
dörzsölte a homlokát. 

— Nagyszerű fickó ez a patyikus! — kacagott Bobor Feri bácsi. 
S míg mi egy idegen, soha nem érzett rémülettől lúdbőrös háttal 

bámultunk az elsuhanó árny után, ő töltött és jóízűen ivott. 
Ezt cselekedte Bobor Feri bácsi másnap is. 
Pedig másnap már a képek is potyogtak a falról és olyan csörömpö-

lést vittek végbe az almáriomban a régi üvegserlegek, hogy még a szeánsz 
vége előtt kénytelenek voltunk Kamillót felébreszteni. 

A harmadik éjjel a kályha mögött megjelent egy arc. A szája sötét 
volt, a nyelve kilógott, a szemei felfordultak az égre. 

A negyedik éjtszakán Kuzima Leónak egy láthatatlan és hideg kéz 
végigsimította a homlokát, Pétery Sándort meg hátbalökte valaki. Holott 
a falnak támaszkodott. 

Az ötödik napon Kamilló a mi legnagyobb rémületünkre és Bobor 
Feri bácsi nagy mulatságára a Tót-utcai temető összes halottait rapportra 
hívta, amitől olyan rettentő zenebona keletkezett a szobában és a padlá-
son, hogy a toronyóra alá épített ügyeletes-fülkéből a tűzőrség hanyatt-
homlok menekült haza. 

De Bobor Feri bácsi csak mosolygott és ivott. 
— Ügyes, nagyon ügyes! . . . 
Ám a hatodik éjjel már az ő nyugalma is elveszett. 
Csunya, viharos éjtszaka citerázott a toronyszoba vaskosaras abla-

kán és olyan dermesztő hideg szélt fújt, hogy szinte vonyított a kályha. 
Mint később megtudtam, már este nyolc órakor minden barackpálinka és 
egyéb komolyabb ital elfogyott, úgyhogy mire éjféltájban én is meg-
érkeztem a „szerkesztőség''-ből, már erősen a piros vinkó járta. Igaz, 
hogy forralva és ijesztő szorgalommal. A fűszeres, nehéz párás italt kék 
mázas fazekakban Péter, a Königgrätz óta féllábú inas hordozta szünte-
lenül a vendégek elé, akik közül ma Zadrovánszky Kamilló különösen 
nyugtalan, de ünnepélyes magatartást mutatott. 

Mikor a toronyóra elzúgatta fejünk fölött az éjfélt, Kamilló felállott. 
— Ma olyat fogok mutatni nektek — mondta —, amilyent élő ember 

még csak egyszer csinált. Ama bizonyos Bosko mester, híres hatvani 
tudós professzor, aki arról nevezetes, hogy József császár idejében hat 
kapun szökött ki egyszerre Bécs városából. 

— Na, az érdekes lesz! — könyökölt fel a kanapén Bobor Feri bácsi. 
— Patyikusból egy is elég, nehogy te is hatfelé szakadj! 

— Ezideig még csak Bosko mester tudta megszólaltatni a halottakat 
— folytatta Kamilló. — Hát most megszólaltatom én is. És azt hiszem, 
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hogy ma még a mi hitetlen véncsontunkat, Bobor Feri bácsit is meg 
fogom téríteni. 

— Akkor kösd fel a nadrágodat! — hümmögött az öreg. 
Kamilló nem szólt egy szót sem, hanem a szoba közepére húzta a 

pipatórium nehéz tölgyasztalát, aztán leterítette magát a foltos lepedővel 
és — mint egy táltos az áldozati szertartásra összesereglett nép felé — 
intett, hogy csönd legyen. 

Mi a szokásos módon elhelyezkedtünk. Péter mindenki elé odakészített 
egy lábas tartalékot a borból, Kuzima ós Pétery még egy utolsót és hosszút 
ivott és a nagy, fülledt, borgőzös hallgatásban, amelybe csak a viharos 
éjtszaka kurjogott be olykor, Zadrovánszky Kamilló rövidesen transzba 
jött. Köhécselt a lepedő alatt, zihált, a teste rángott, mint a galvanizált 
békacomb, aztán hátraszegte a fejét és alig hallhatóan suttogott: 

— Kérem ide azt a szellemet, akinek a társaság valamelyik tagjával 
közölnivalója van. Ha megjelent, szólaljon meg és a közölnivalóját 
mondja el. 

A szobában, mint a gyűléstermekben, ha a szónok beszédének valami 
kényes és mindenkit találó passzusához érkezik, kellemetlen mozgolódás 
támadt. Kuzima vakarta a fejét, Pétery és Serjes némán összenéztek és 
láttam, hogy Bobor Feri bácsi a szemöldökeit a homlokára húzta. 

Ezalatt a kályha mögött, a sötét sarokban, valami gyenge, ideges, 
bizonytalan zaj neszelt. Mintha valaki tenyérrel simogatta volna a falat, 
vagy borsót csörgetett volna egy zsákban. Mindnyájan felkaptuk a fejün-
ket s míg Gogo behúzott farokkal oldalgott a kanapé alá, kidülledt szem-
mel kutattuk a zaj okát. Később ez a zaj megerősödött. A szorongó vára-
kozásban lefojtott krákogás, utóbb pedig mély, egyenletes szuszogás hal-
latszott a nagy kályha mögött s mire valamennyien az első fazék fenekére 
értünk, már azt is hallottuk, hogy valaki beszél. A kályha mögül jött a 
hang, de olyan gyengén, olyan fátyolszerűen s mégis olyan mélyről, mint 
mikor a barlangba bekiáltott szó sötét dübörgéssel visszajön. 

— Itt va-gyok . . . 
Serjesnek összekoccant a foga, Gogo dühösen ugatott. 
— Ha itt vagy — mondta monoton hangon a médium — beszélj! 
Két-három elcsendesült perc után a sötét sarokban újból mozgás 

támadt, aztán az idegen hang megszólalt és összefolyva a fülünk csengé-
sével, beleszűrődve a láthatatlan repedések kuncogásába és a kályha 
orgonaszavába, beszélt: 

„Élt ebben a városban ezelőtt húsz évvel egy ügyvéd. Az ügyvéd a 
világon a legdurvább ember1 volt és neki volt a világon a legszebb felesége. 
Természetesen rosszul éltek. Az asszony gyengédségre vágyott s a férfi 
ezt nem tudta megadni neki. Mikor a férj látta, hogy a szép asszony el-
hidegül tőle, állandóan féltékenységi botrányokat rendezett s ilyenkor 
nem egyszer úgy megverte az asszonyt, hogy az napokig feküdt bele." 

A vén Bobor itt-gyorsan felemelkedett. Pipáját — ami nála nagy 
ritkaság volt — letette, feszülten figyelt. Mi ittunk. 

„Ilyen viszonyok között jutott a házba egy új ügyvédbojtár — 
mondta tovább a hang gyengén, fátyolosan, álomszerűen, de olyan folyé-
konyan, mint a kályha zümmögése. — Az új ügyvédbojtár fiatalember 
volt, tele jóindulattal és szívvel és nagyon szerette a szép, szenvedő höl-
gyeket és nagyon gyűlölte a durva férfiakat. Ez a gyöngédlelkű fiatalember 
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már az első hetekben szeretett volna a házból kereket oldani. De annyira 
sajnálta az ügyvéd feleségét, hogy inkább maradt és megosztotta vele a 
szenvedést. Esténkint, amikor a fiskális kártyázni és duhajkodni járt, ő 
a szép és szomorú asszonynak felolvasott Musset-verseket, vagy Schubert-
dalokat játszott a zongorán s rövidesen arra döbbent, hogy az asszonyba 
halálosan beleszeretett. 

Válásra, házasságra nem is gondolhattak. Végül a szép asszony, aki 
az ifjú ügyvédbojtár szerelmét boldogan viszonozta, azt az ajánlatot tette 
kedvesének, hogy szerezzenek titokban útlevelet, szökjenek Amerikába, 
kezdjenek új életet. 

Az ügyvédbojtár a két útlevelet meg is szerezte s most már csak 
az utiköltséget kellett előteremteni. Ám az ügyvédbojtár nagyon szegény 
ember volt s így kénytelen-kelletlen elfogadta a szép asszony újabb aján-
latát, amely abból állott, hogy vigye magával az ékszereit és adja el. 

A tervezett szökés előestéjén a szerelmes ügyvédbojtár el is vitte 
a szép asszony ékszereit, de végzetes hiba történt: a készülődés izgalmá-
ban a két útlevél véletlenül a zongorán maradt. 

A férj éjtszaka hazajött, az áruló írás a kezébe került. 
Berohant az asszony szobájába, az asszonyt kirántotta az ágyból, 

botot ragadott és egyetlen ütéssel megölte. A gyilkosság után visszafutott 
a kocsmába és mintha mi sem történt volna, ivott hajnalig. 

Hajnalban hazatámolygott. A gyilkosságot felfedezte, lármát csinált 
s a megrendüléstől többször elájult. A város sajnálta, a lapok írtak róla, 
közben megindult a nyomozás, amelynek során a szegény, lesujtott férj 
a nyomozó hatóság figyelmét egy merőben gyanus fiatalemberre: az 
ügyvédbojtárra irányította. Az ügyvédbojtár szobájában házkutatást 
tartottak, a meggyilkolt asszony ékszereit hiánytalanul megtalálták nála 
s a bűnjelek kétségtelen bizonyítéka alapján ki is mondták rá a halálos 
ítéletet.. . Ez az ügyvédbojtár én voltam — suttogott az idegen hang. — 
Nevem Vokutovics Milán." 

— Ilyen buta vicceket pedig kár csinálni! — pattant fel Bobor Feri 
bácsi. Felkapott egy husángot és vérbenforgó szemekkel indult a 
kályha felé. 

— Ha-hha-hha! . . . — hangzott egy messziről szűrődő nevetés a 
mennyezetről. A kacagás átvonult a másik sarokba és ott megállt. 

„A bíró — folytatta itt tovább az idegen hang —, a bíró nem volt 
hibás. Elvégre nem tudhatta a jámbor, hogy az ügyvédbojtár inkább el-
vállalta a rablógyikosságot, semhogy meghalt kedvesét beszennyezze 
a világ előtt." 

A vén Bobor a másik sarokba futott. Kezében a husáng, arcán 
a rémület. 

— Ez már nem vicc! — ordította. — Ez már határos az őrülettel!. . . 
Velem ne bolondozzatok... Itt valaki hasbeszélő!... Itt én valakit 
agyonütök! . . . 

— Ha-hha-hha!... — válaszolt a fal. S a rejtelmes kacagás a har-
madik sarokba vándorolt. 

Mi egész testünkben remegve egymásra néztünk, de olyan nagy, 
ködös kábulat alatt vergődött az agyunk, hogy nem láttunk egyebet, csak 
Kamillót, amint a széken beteges görcsökben rángott és a vén Bobort, 
amint nekidühödve, kihabosodott szájszéllel üldözte a vándorló kacagást. 
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Végül is lerogyott a kanapéra, s míg mi hirtelen legurítottuk, ami a kék-
mázas fazekak alján megmaradt, a kályha mögé menekült hang ujból 
beszédbe fogott. 

„Kivégzésem után a kórházba kerültem, ahol felboncoltak. Feldarabolt 
testemet egy rozoga faládába tették és egy őszi délután rábíztak a kórház 
szolgáira, hogy vigyenek ki a temető árkába és ott földeljenek el. A szol-
gák kocsira tettek, megindultak velem a temető felé. Útközben betértek 
egy kocsmába és addig ittak, amíg este lett. Ezalatt én az utcán vártam 
a rozoga ládában, a kocsin és megtörtént velem az a mulatságos eset, 
hogy egy arra haladó cigánykaraván — érezvén a felséges illatot — majd-
nem megdézsmált. Este aztán újból megindultak velem a szolgák, de mert 
már nagyon sötét volt és az eső is szemetelni kezdett, ott ástak el hir-
telen a város végén, ahova a hulladékokat szokták kihordani. 

Aki nem a hisz a szavaimnak, keressen fel. Jeltelen sírom a Missák-
féle téglaégető déli sarkától számítva harminckét lépés kelet felé." 

Csönd lett. A szobán valami végigrepült. Zadrovánszky Kamilló 
előrehajolt és fáradtan, fájdalmasan nyögött. 

— Rettenetes! — szakadt fel a sóhaj az öreg Boborból. — Rettene-
tes . . . förtelmes . . . 

Zadrovánszky Kamilló ezalatt lehámozta magáról a foltos lepedőt 
és sápadtan, kimerülve hunyorgatott. 

— Tönkretettél, te gozember! — hörgött Bobor Feri bácsi. — Tönkre-
tettél, te féleszű patyikus!. . . 

— Mi történt? — tárta szét karjait a patikussegéd. 
Az öreg kezeibe temette az arcát. 
— Még kérdezed?... Te! — kiáltott és felemelt ököllel odaugrott 

a patikus elé. — Én utánajárok ennek a dolognak. De ha én megtudom, 
hogy nem igaz és valami buta viccet csináltál velem.. . megöllek!! Értsd 
meg: megöllek!! 

Azzal felszakította az ajtót, elloholt. Mi tanácstalanul vártunk és 
remegtünk. Gogo vonyított, a kályha orgonált, kint tombolt a vihar és 
a szobában valami sajátságos, messziről szűrődő kacagást visszhangoztak 
a falak. 

Rövid vártatva nyílt az ajtó, a vén Bobor megjelent. Nyomában 
Péter. Feri bácsi bundában volt és viharlámpást lógált, Péter pedig egy 
ásót, meg egy csákányt cipelt. 

— Mehetünk! — szólt be keményen az öreg. A hangja erőszakos volt, 
az arca elszánt. 

— Ilyen időben?! — hőkölt vissza a patikussegéd. 
Feri bácsi egy árnyalattal magasabban rárivallt: 
— Mehetünk! 
És mentünk. Elől az egykori törvényszéki bíró a viharlámpással, 

nyomában Kuzima Leó egy üveg itókával, őutána Pétery Sándor1 kaszált, 
mintha még most is kard lett volna az oldalán. Majd Serjes Árpád, aztán 
a tántorgó patikussegéd, a patikussegéd nyomában én, az én nyomomban 
a féllábú veterán és a különös menetet morogva zárta be Gogo. Azt 
hiszem, az az egy-két lézengő és csodálkozó alak, aki a kihalt sikátorokon 
a közelünkbe került, igen erős és félre nem ismerhető alkoholillatot érez-
hetett. Csak arra emlékezem tisztán, hogy hosszú és kínos hótaposás, 
vánszorgás után ott állottunk meg a Missák-féle téglaégető kőpalánkja 
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mellett, ahol a szabad mezők felől ijesztő gorombasággal támadt ránk 
a hóvihar. A viharlámpás minduntalan kialvással rémítette a szuroksötét 
éjtszakát, a havat lapátszámra verte arcunkba a szél s a vén Bobor csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel tudta a megjelölt harminckét lépést ki-
számítani. 

— Ide gyertek! — kiáltott az öreg egy alig észrevehetően kiemelkedő 
dombocska tetejéről. 

Mi odabokándoztunk, s míg az öreg dacolt a viharral és elszántan 
tartotta a lámpást, Péter nekiesett a dombnak a csákány élével és haso-
gatta a fagyos rögöt. 

— Nem lesz itt semmi! — legyintett fanyaron a patikusseged. 
Fázósan nyakába húzta a vállát és oldalgott a város felé. 

— Itt maradj! — kiáltott rá gorombán az öreg. 
Kamilló kényszeredett húzódozással visszajött, összeharapta az 

ajkait, nézte a munkát. 
Péter dolgozott, zihált, döngette a földet és a föld nehéz, fenyegető 

kongással felelt. Végre áttörte a fagyos réteget és az ásó lapja már 
a puha talajban haristolt a törmelékek között. 

A patikussegéd megfogta az öregember karját. 
— Bobor bácsi! Kár az Istent kísérteni... 
— Itt maradj! — húzta fel homlokát a vén Bobor. És úgy csillant 

a szeme, hogy már mi is kezdtünk félni. 
Ebben a pillanatban Péter eldobta az ásót, hirtelen lehajolt és a föld-

ből kiemelt egy koponyát. Odatartotta az öreg Bobor elé s a koponya 
a vén ember arcával farkasszemet nézett. 

Aztán csak annyit láttunk, hogy a vén Bobor a szeméhez kap, hogy 
a lámpást beledobja a hóba, s mire észbekaptunk, már Gogoval együtt 
elfutott a viharos, sikoltozó határ felé. 

Másnap Bobor Feri bácsi nem volt sehol. A toronyszoba üresen várt, 
minden szomorú volt, minden kihalt volt, csak az asztalon feledt nagy, 
foltos lepedő egyik lecsüngő szárnyát lengette a repedéseken halkan 
dúdoló léghuzat. 

Tavasszal az a hír járt a városban, hogy a vén embergyűlölőt a 
szécsényi barátok klastromában látták, amint szöges ostorral verte a 
mellét és imádkozott. 

Nyáron az erdőben találkoztak vele, amint gyökeret és gombát 
szedett. De olyan favágó is akadt, aki ősszel egy barlangban látta, amint 
egy ormótlan kődarabból a tíz véres körmével feszületet csiholt. 

Ám az sem lehetetlen, hogy más történt vele. Mert amikor újból 
ránkszakadt a tél és Zadrovánszky Kamilló a lelkiismeretfurdalástól fél-
őrülten megidézte azt a szellemet, akinek a társaság valamelyik tagjával 
közölnivalója van, a Lang-kávéház szaparéjában — a mennyezeten vagy 
a kályha mögött, nem tudtuk pontosan megállapítani — kitagolta a 
következő mondatot: 

„Vigyázzatok, fiúk, vigyázzatok! Vokutovics Milán igazat beszélt!" 
De akkor már szegény Zadrovánszky Kamilló a morfinisták utolsó 

stádiumában v o l t . . . Szilárd János. 


	Napkelet_1924_06_035
	Napkelet_1924_06_036
	Napkelet_1924_06_037
	Napkelet_1924_06_038
	Napkelet_1924_06_039
	Napkelet_1924_06_040
	Napkelet_1924_06_041
	Napkelet_1924_06_042
	Napkelet_1924_06_043

