
K Ő K A R D . 

Egy kis kenyérrevalót kérek — hangzik a Mihály-kapu ódon boltívei 
alatt. 

— Egy kis kenyérrevalót kérek — hangzik örgesen, fájdalma-
san, elhalóan. 

Dénes, a vak koldus áll ott. Mozdulatlanul, mintha nem is élne. Gör-
nyedten, mintha ő tartaná ezt az ütött-kopott falat. Vézna testén színe-
hagyott, agyonfoltozott kabát. Bőre száraz és töredezett. Ajka vértelen. 
Vonásai mélyek, sötétek, mintha valaki furcsa, ismeretlen ékírással írta 
volna az arcára egy szomorú és hosszú élet krónikáját. És a szeme helyén 
két kerek, fekete üveg, amely néha-néha megvillan, megcsillan, mintha 
látni tudna s azután megint kialszik a fénye és tompán mered a világra. 
A világ csupa forma és csupa szín, neki azonban csak sötét gomolyag. 
Rohanva süvít el mellette az őszi szél. Megrázza, megrángatja a fehér 
hajat és megint rohan tovább. A vén koldus megborzong. Reszkető kéz-
zel tűri föl a gallérját és vacogva húzza bele a nyakát. És aztán áll tovább 
mozdulatlanul. Bal kezével a kalapját szorongatja, a jobbjával egy gör-
csös botra támaszkodik. 

— Egy kis kenyérrevalót kérek — mondja időnkint. De csak meg-
szokásból. Mert hiába mondja. Nem megy arra senki. Sovány ujjai hiába 
tapogatják a kalap belsejét. Üres. Semmi sincs benne. Az arca még szo-
morúbbá válik. Üres a kalap. Pedig már estére jár. A levegőn érzi. Min-
dig hűvösebb és mindig nyirkosabb lesz. Emlékszik, hogy ilyenkor már 
csak a tornyok tetejét világítja meg a nap. Csak a kereszteket, amelyek 
lángoló arannyal verik vissza a napsugarakat. 

Süvít, rikolt a szél. 
Mintha kihalt volna minden. Az utcák néptelenek. A boltok redőnyei 

leeresztve. A házak kapui bezárva, ablakai lefüggönyözve. Mint hogyha 
valami mélységes gyász ülne a város fölött. Mint hogyha valami nagy 
halott volna valahol. Csak néha bukkan fel egy-egy pillanatra egy-egy 
didergő, fal mellett surranó, halklépésű ember. Minden néma és zord. 

Csak Dénes, a vak koldus áll a Mihály-kapu ódon boltívei alatt. 
Jönnek! Gyors léptek kopognak a kövezeten. 
— Egy kis kenyérrevalót kérek . . . 
— Cudar napunk van máma, Dénes apó. Okosabb, ha szépen haza-

megy — mondja valaki s a lépései már el is hangzanak. 
S a vak koldus kalapja megint üres marad. 
A Mihály-kapu dicső századok születésének, daliás századok elmúlá-

sának kőből és téglából összerótt tanuja. Ha az élet rohanó árjában van 
annyi időnk, hogy egy percre megálljunk alatta, akkor, mintha egy régi-
régi festmény elevenednék meg előttünk. Lejtősen húzódó, girbe-görbe 
utcák, zeg-zugos sikátorok és furcsa, ósdi házak. Mintha a falaik mögött 
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rizsporos hajú dámák forgolódnának az ezüstkeretű tükrök előtt. Messzi-
ről idevillan a koronázó dóm keresztje. Mögöttük vashíd. Alatta a régi 
vár árka, amelynek aljáról kopaszodó ágaikat ég felé nyujtogatják a fák. 
A Mihály-kapu, ez a komor, szürke kőtömeg, mintha most is őrt állana a 
néma város fölött. Mintha a várta lépése dohogna. Pedig csak Dénes, a 
vak koldus ütögeti a bokáját, hogy ne fázzék annyira. Mintha megcsikor-
dulna a felvonóhíd csigája. Pedig csak a szél zúg. 

Ó, ha beszélni tudnának ezek a kövek! 
Hátha itt gördült mosoly Szent Erzsébet arcára, amikor thüringiai 

Lajos udvarába vitték. Hátha ez a kő őrzi Hunyadi János lábanyomát, 
akit V. László Pozsony városában tett meg besztercei gróffá. Hátha erre 
járt Mátyás tekintete akkor, mikor a ventur-utcai kúrián meglátogatta 
Beatrix királynét. Talán itt visszhangzottak azoknak a nyakas magya-
roknak a káromkodásai, akik nem szívesen látták a Habsburgokat, És a 
leányok, asszonyok hátha mégis idáig kísérték Ferdinánd katonáit, akik 
Szapolyai János ellen indultak. A legifjabb protestánsok talán éppen itt 
magyarázták egymásnak Luther kifüggesztett tételeit. És Pázmány Péter 
szelíd nézésű szerzetesei talán innen tekintettek körül a városon. Hátha 
ezen a kockán döngött Bocskay félelmetes buzogánya. És nem itt harso-
gott-e Bethlen Gábor szava? Hátha itt érintett földet Mária Terézia 
arany cipellője. Nem itt olvasta-e valamelyik írástudó polgár a legelső 
magyar újságot? És azok a régi jó színészek nem innen keltek-e útra a 
külvárosi bormérések felé? 

Ó, ha a kő beszélni és emlékezni tudna! Csupa emlék! Minden rész-
let, minden porcika. Ó, ha ezek a falak megszólalhatnának! Mi mindent 
láttak, mi mindent hallottak ezek, amit ember nem tud, amit krónikás 
fel nem jegyzett, ami nyom nélkül tűnik el és morzsolódik el az idők vég-
telenségében. 

Mi minden történt, amiről nem tudunk! És mi minden történik, ami-
ről nem fog tudni soha senki! 

Süvít, rikolt a szél. 
És Dénes, a vak koldus görnyedten támasztja a falat. Olyan, mintha 

abból nőtt volna ki, mintha szorosan hozzá tartoznék. Olyan, mintha 
mindig ott állt volna, évszázadokon és évezredeken keresztül, vakon, moz-
dulatlanul. 

Most azonban lép egyet. Valami zajt hall. A vak ember hallása fino-
mabb, mint a látóé. Valami dübörög. Valami harsan. Dénes, a vak koldus 
már tudja, hogy katonák jönnek. Erre szoktak misére menni. De így, este-
fe lé . . . ! Nem érti. A lépések közelebb érnek. A trombita már itt harsog 
a közelben. Dénes apó arca egyszerre elváltozik. Ideges félelem rántja 
össze a vonásait. A trombita szól. De Dénes, a vak koldus nem ismeri ezt 
a hangot. Pedig hányszor hallotta ő már a katonák trombitáját. Ez más. 
Ez nem az a hang. A lépések is mások. Az ütemük gyorsabb. Mi ez? Már 
itt vannak. Itt mennek előtte. Vezényszó hallik. Mi ez? Földre hull a bot, 
a kalap, és Dénes, a vak koldus, megrémült arccal, egész testében remegve 
rogyik neki a Mihály-kapu ütött-kopott falának. Az álla lecsüng. A szája-
széle vonaglik. Mintha szólna, mintha nyögne. A szél felborzolja a haját. 
És az a két kerek, fekete üveg meredten néz a távolodó lépések után. 

Egy kisleány szalad a vak emberhez. Szeplős, lenhajú, csúnya gye-
rek. A cipője rongyos, a hajában piszkos, szakadozott szalag. 
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— Kik voltak ezek? Mik voltak ezek? — hörgi alig érthetően az öreg. 

És erőlteti, hunyorgatja a két világtalan szemét. 
A kisleány pedig szeplős arcát a vak koldus kezéhez szorítja. 
— Kik voltak ezek? 
A kisleány felveszi a botot, a kalapot s a kabátjánál fogva húzza 

maga után az öreget. 
— Juliska, kis cselédem! — morogja a koldus halkan, szeretettel. Az 

egyik kezével megkeresi a lenszőke haját és lesimítja á rakoncátlan haj-
szálakat. 

Aztán megindulnak ketten, Dénes, a vak koldus és Juliska, a kis néma 
leánygyerek. 

A széplak-utcai ház alacsony és dohos udvari lakásában barátságtalan 
volt a fogadtatás. Dénes apó leánya, Borcsa, már vacsoránál ült. Vele 
szemben, kék zubbonyban az ura, aki munkás a dinamitgyárban. A szoba 
szegényes és rendetlen. Középütt kormos petróleumlámpa, amelynek alig 
van annyi ereje, hogy az asztalt megvilágítsa. Egy tálban valami főtt 
tészta gőzölög, mellette literes üvegben bor piroslik. 

— Na! — hangzott az asztal mellől élesen, amikor Juliska kitárta az 
ajtót és bevonszolta az öreget. Széles gesztusokkal, meghatározhatatlan 
hangokkal magyarázta, hogy itt van a nagyapó, hogy megjött a nagyapó. 

— Hozott valamit? — fordult Borcsa az apja felé. És megvillant a 
szeme. 

— Senki se járt az utcán. . . Nem tudom . . . Nem adtak . . . Dadogta 
a vak. 

— Szóval már megint nem hozott semmit. 
— Nem ment arra senki. . . 
— Hát persze! Nem ment arra senki! Azt könnyű mondani. Persze! 

Mintha nem tudnám, hogy hova tette. Elitta. 
— Senki sem járt — búgott fájdalmasan. 
— Elitta! Nem szégyenli magát? Vén mihaszna! 
— Nem adtak. 
— Hazugság! — nyelvelt Borcsa. 
— Ma nem adtak neki. Én elhiszem. Senki se mert kimozdulni az odu-

jából — szólt közbe a munkás, már amennyire a szájában levő étel meg-
engedte. A villájával pedig a tálban turkált. 

— Na, csak menjen a konyhába — szólt Borcsa. — Ott van egy kis 
leves a sütőben. Falja be. Annak se kereste meg az árát. 

Dénes apó lassan sarkon fordult és kibotorkált az ajtón. 
— Te is lódulj, te féreg! 
Ez Juliskának szólt. És olyat lökött rajta, hogy nyekkenve vágódott 

a falnak. 
— Ó, hogy megvert engem az Isten ezzel a két nyomorulttal! 
Úgy mondta ezt, hogy a feje fölött összekulcsolta a két kezét. Aztán 

poharat tolt az ura elé. 
— Tölts! 
Egyetlen hajtással kiitta fenékig. S amint ivás közben hátraszegte a 

nyakát, a lámpa belevilágított az arcába. Előreugró áll, széles, durva pofa-
csont. A gégéjén gyors ütemben zökkentek le a kortyok. 

Kint a konyhában ezalatt, pislogó gyertyavilág mellett, a két nyo-
morék szürcsölve kanalazta a levest. Juliska talált egy darab kenyeret az 
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asztalfiókban, azt megosztotta az öregapjával. Aztán kiment vízért a 
kútra s egy bögrében az asztalra állította. Oda-odasímult az öreg vézna 
melléhez, meg-megcirógatta az ősz fejet és beszélt, magyarázott a maga 
különös módján. Dénes apó megveregette a szeplős arcocskát. 

— Kis cselédem, kis cselédem — mondta csendes melegséggel száz-
szor is. 

Hiába mondta. A siketnéma gyermek nem hallotta a szavát. És 
Juliska is hiába beszélt a két kezével, a grimaszaival. A vak ember nem 
láthatta. 

Amikor elfogyott a leves, akkor ittak rá egy-egy korty vizet s aztán 
lefeküdtek. Juliska a vizespadkára vetett magának fekvőhelyet. Az öreg 
meg úgyis mindig a tűzhely mellett szokott aludni. Ott van legmelegebb. 
Juliska elfujta a gyertyát. S a vizespadka felől nemsokára mély, egyenle-
tes lélegzetvétel hallatszott. 

Dénes, a vak koldus azonban álmatlanul vergődött a rongyai között. 
Eszébe jutott a régi élet. Amikor még fiatal volt. Amikor még látott. Volt 
egy kis háza kerttel, benne virágok és gyümölcsfák, volt csinos és szorgal-
mas felesége, családja, boldogsága. A keresetéből még félre is raktak. Min-
den vasárnap tiszta inget vett magára és minden vasárnap elment a misére. 
Akkor még fiatal v o l t . . . És elgondolkozott a mostani életén. A felesége 
meghalt s a szemevilága elhagyta. Most mindennap ezek a lelketlen sza-
vak várják. Mit hozott? Semmit sem hozott? Csak ennyit hozott? Meg: 
vén mihaszna. Ez az, ami kijut neki. Csak egyszer hallhatna egy gyöngéd 
szót, csak egyszer érezhetne egy kis szeretetet. De mindennap csak 
szemrehányás. Hogy kegyelemből etetik. Hogy nyűg a nyakukon. Hogy 
útban van. Nappal meg kint áll a Mihály-kapuban. Mindig. Minden isten-
adta nap. Reggel megy. Este jön. Délben Juliska visz neki valami harapni-
valót. Igen. Juliskát szereti. Juliska kedves, szelíd és okos. Szegény. Itt 
Juliskával is úgy bánnak, mint a kutyával. 

Dénes apó nyöszörögve forgolódott a helyén. A melle elszorult, 
mintha lidérc nyomná. Hát érdemes így élni?! Ez a nagy, ez a megfejthe-
tetlen kérdés gyötörte. Érdemes-e? Minden perc kín és szomorúság. De 
hiszen úgyse lehet már sok hátra. És mégis érdemes-e? Már máskor is fel-
tűnt benne ez a gondolat, de mindig elzavarta valahogy. Most azonban 
hiába igyekezett másfelé terelni az eszejárását. Érdemes-e? Van-e erre 
felelet? Újra eszébe jutott a Mihály-kapu s aztán megint a Borcsa riká-
csoló hangja. Nem volna-e jobb nem lenni?! Összerázkódik. Magára húzza 
a pokrócot. Nem a haláltól fél, hanem attól, hogy hátha nem tudja kivárni, 
amíg érte jön. 

Juliska is fordult egyet a helyén s aztán aludt tovább. 
Dénes lassú, öreges gondolatjárása most újra megakadt a délutáni 

trombitaszón. Meg kellene kérdezni Borcsát. Talán ő tudja. Csakhogy már 
késő van. Felült. A szobából horkolás hangzott. 

Reggelre elfelejtette. Juliska egy pohár tejet hozott neki. Isten tudja, 
hogy honnan szerezte. Jól esett, mert alig aludt az éjjel valamit. Sápad-
tabb, fáradtabb és gyűröttebb volt, mint máskor szokott lenni. 

Az utca megint néptelen volt. S a szél zúgott, süvített ma is. Dénes, 
a vak koldus, görnyedten állt a Mihály-kapu kopott boltívei alatt. A tér-
dei reszkettek a gyengeségtől. És a lelke, ó, a lelke kimondhatatlanul 
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szenvedett. Mintha kihalt volna a város. Nem járt senki. Megint üres 
kalappal megy majd haza és Borcsa majd megint goromba lesz hozzá. 

Már késő délután volt, amikor léptek közeledtek. 
— Egy kis kenyérrevalót kérek — rebegte és előrenyujtotta a kalapot. 
— Hogy mersz magyarul ugatni, te gazember? Tótul járjon a szád, 

hogyha beszélni akarsz — kiáltott feléje egy érdes férfihang. 
— Magyar kutya! — harsogott egy másik. 
Dénes apó hatalmas ütést érzett a vállán. Összerogyott. Még néhány 

durva szitkot hallott és aztán megint elcsendesedett az utca. 
Dénes, a vak koldus, egyszerre megértett mindent. Azt az ismeretlen 

trombitahangot, a tegnapi vezényszót, az ütést, amit kapott és azokat a 
mondatfoszlányokat, amelyeket itt-ott a háborúvesztésről, csehekről, meg-
szállásról hallott. 

Összehúzódva feküdt a földön, mint egy féreg, amelyet megtaposott 
valami durva csizma. 

Meggyötört lelkében felgyulladt a tudat, hogy elég volt. A nagy kér-
désre megtalálta a választ. Elég volt! Tíz esztendeje koldul a Mihály-
kapuban. Tíz esztendeje eszik kegyelemkenyeret, amelynek minden falat-
ját megátkozzák. Tíz esztendő óta állja a lelke a sok kínt és gyötrődést. 
Elég volt! Most tudja, hogy nem bírja tovább. Minden nap gyengébb, 
minden nap fáradtabb lesz. Várja és kívánja a csendet, a nyugalmat, a 
békességet. 

Hirtelen feltápászkodott. 
— Elég volt! — nyögte kétségbeesetten. 
Rántott egyet a kabátján, a kalapját föltette s mintha mosoly ránga-

tódzott volna a fogatlan száján. 
A szél zúgott és csapdosta a házak oldalát. 
A vak még emlékezett rá, hogy merre kell mennie. Végig a Mihály-

utcán, Deák-utcán, Halászkapu-utcán, keresztül a Sétatéren, a Híd-utcán. 
És ott van a Duna. Oda kell mennie. 

Megindult. Lassan, bizonytalanul. Az arca fakó volt és merev. 
Botjával a járda szélét ütögetve, kezével a házak falát tapogatva ment 
a halál elé. 

A Dunaparton, a régi koronázási domb helyén állt Fadrusz Jánosnak, 
a kis pozsonyi lakatosinasnak, karrarai márványból készült alkotása, 
Mária Terézia szobra. A talapzaton arany betűkkel ragyogott a vitám et 
sanguinem. Fönt büszke ménen a királynő. Mellette kétoldalt egy-egy ma-
gyar vitéz. Az egyik szikrázó tekintettel néz Bécs felé. A jobbjában mez-
telen kard. 

Dénes, a vak koldus, lassan botorkált az utcán. Senkivel sem talál-
kozott. Hangtalanul mozgott a szája. Imádkozott. Bűnbocsánatért: 
könyörgött. 

Egyszerre megbotlott valamiben. Elesett. Nyögve terült el a földön. 
Valami kődarabban akadt meg a lába. Végigtapogatta. Egy kőbe vésett 
emberi kar. Még gyűrű is van az ujján. Tovább tapogat. Itt egy kucsma. 
Itt meg egy mentedarab. Egy tarsoly. Egy sarkantyú. Csupa kő, csupa 
márvány. 

Már megértette. Már tudta. Itt el kell pusztulnia mindennek, ami 
magyar. Hurkot vetettek a szobor nyakába és a hófehér márvány dara-
bokra zúzódott a kövezeten. 
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A keze megint megakadt egy kődarabon. Hosszú, keskeny márvány. 
Tapogatta, simogatta, forgatta. Egy kard! A magyar vitéz kardja. 

És ebben a pillanatban a háta mögött megharsan az az idegen trom-
bita. Élesen hasítja a levegőt a hangja. Csattogva közelednek a lépések. 

Dénes, a vak koldus, görcsös kézzel markolja meg a márványkardot. 
Felemelkedik. Mintha ruganyosabb, mintha fiatalabb volna a teste. Az 
arca kipirul, a ráncai szinte elsimulnak. A fekete szemüvege ég felé tekint. 

Most melléje ér a trombita. Dénes, a vak koldus, egyenesre húzza 
megrokkant gerincét, egy fejjel magasabb lesz, mint máskor, két marokra 
fogja a kőkardot, meglóbálja a feje fölött és arrafelé ront, ahonnan a 
hangot hallja. 

Valami csattan. Valami hördül. 
És a kőkard újra lecsap. 
Egyszerre négy szurony szisszent bele a vak ember testébe. Egy lövés 

is dördült. 
Az idegen katonák két halottat cipeltek a vizi-kaszárnya felé. 
Az utcán nem maradt más, csak egy horpadt trombita, meg Dénes, a 

vak koldus. A tíz ujja lassan rámerevedett a kőkard markolatára. 
A nap most bukott le a dévényi hegy mögött. Sugarainak bronzszínű 

fényét a Duna bodros hullámai magukkal vitték kelet felé, ahol majd egy-
szer újra felkél a magyarság napja. 

Berecz Dezső 

• 

FEHÉR FELHŐ. 

Úgy jutsz eszembe, mint egy lenge felhő, 
mely nyár végén az égre lengve feljő. 

Látlak, de távol fénylesz, messze, messze, 
fehér ködként az ég kékjébe veszve. 

Útadra fenn seholse lebben árnyék — 
elnézlek, mintha csöndes kertben állnék. 

s bibor rózsák között tünődve várnám, 
hogy még a halvány ősz előtt leszállj rám ... 

De zizzenő szélben levél pereg le — 
s te elrepülsz — napfényes tengerekre. 

Itt lenn a nyár mégegyszer lángra lobban — 
hívlak, de eltünsz fenn a kék habokban. 

Bardócz Árpád. 
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