
F A L U S I K I S L Á N Y P E S T E N . 
(Mutatvány a Napkelet novellapályázatából.) 

L 

KEREKHÁZÁN mindenki tudta, hogy Máté Vera gyereke korán 
érkezett meg : mielőtt Szeleczki Dani a fejét bekötötte volna. 
Azt is tudták, hogy negyednapra, mikor fölkelt a gyerekágyból, 

a fukar Máté János kilökdöste a házából s utána kiá l to t t : 
— Vissza né gyere eskető pap nékül, hallod-e, mer mögen kiszór-

lak fa t tyústul ! 
Vera szepegve ment végig a nagyutcán a Szeleczkiék portájáig s 

ott letette a kisajtó küszöbre síró-rívó porontyát : 
— Mosmá tartsd el te, ha szeretőnek jó voltam, asszonnak mög 

nem köllök ! 
Szeleczki Dani kilépett a kisajtón, fölkapta a gyereket, bevitte a 

házba és csak a kerítésen keresztül szólt k i : 
— Aggya ki apád a hozzávalót, oszt akkó te is elgyühecc. 
Hanem a lány hiába ment vissza az apjához ezzel az üzenettel. 

Máté János hallani sem akart semmiféle hozományról, ameddig él. 
— Inkább hozd vissza a köjködet, oszt pörőjjük a tartásér azt a 

piaci betyárt — zúgta durván az előbb is parancsa szerint cselekvő 
Verának. 

A lányasszony még aznap visszavánszorgott Szeleczki Daniék 
háza elé, de azok még a kisajtót is bezárták előle. Csak az ablak hasadé-
kán keresztül láthatta, hogy gyerekét az öreg Szeleczkiné dúcolja 
odabenn. Vera rázörgetett : 

— A fijamér gyüttem, Erzsi néni. 
Az öregasszony kinyitotta az ablakot : 
— Tán azt hiszöd, hogy én mindön szíre-szóra kiadom a gyerököt 

a kezembül? Akar csak te. Nem én az apja híre nékül, ha ég-főd össze-
szakad is ! 

Vera rögtön tudta, hogy ezt Dani parancsolta így, hát igyekezett 
a legénnyel minél előbb szót érteni, már csak azért is, mert az egyik 
faluszája vénasszony nagyon furcsa hírrel nyugtalanította : 

— Aszongyák, leiköm, hogy Dani Amerikába készül, oszt má 
össze is szödte, ami eggyetmása vót. Mer hogy a gyerököt is vinni 
akarja, mög az öregasszont, az annyát is. 

— Csak nem? — riadt meg a leány. 
— De pég aligha igaz nem lösz. Nagyon mögútáta ű má ezt a falut! 
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Vera megvárta, míg a vénasszony végére ért mondanivalójának s 
egy-két portával továbbhuhogott, aztán nyomban készült Danihoz. 
Egy pillantás a tükörbe : az öregasszonyos fejkendő alól, romjaként 
régi parasztszépségének, csak zaklatott rebbenésű fekete szeme csodál-
kozott már bele a világba ; az arca, amelyen meglepően sok volt a 
finom, uras vonás, sápadtan, szikkadásra éretten soványkodott a tükör-
ben s a negyednapra otthagyott gyerekágy, meg az apja szitka és Dani 
elfordulása szárazhúsú testét mégjobban elvékonyította. Ugyan kinek 
köllenél te, megesett paszulykaró? — szúrta szíven az apja szitka, 
mikor visszakönyörögte magát abba a házba, ahonnan reggel kilökdös-
ték és Vera kétségbeesetten kezdte hinni, hogy immár ő a legutolsó 
személy az egész faluban. 

Hanem most még minden jóra fordulhat! 
— Azt beszélik, hogy én elüllem akar kee elmönni — állított be a 

legényhez nagysietve. 
Dani a kamrában szedelődzködött s még csak rá se pillantott a 

lányra: 
— Ha mongyák, jó mongyák. 
— Peig én nem vétöttem keenek, hogy én elüllem szalaggyon — 

csuklott le Vera feje — mer én csak aztat követölöm, akit maga is 
mögígért. 

— 'Sz épp a ! 
— Emlékszik-é, hogy mikó viselős vótam a gyerökkel, akkó is 

mindig azt hajtogatta, hogy ne búsújjak, nem marad el mitűllünk az 
eskető pap. Aztán ehun van . . . 

— Igaz. A való. Akkó magam is abba vótam. 
— Hát akkó mos mér másíttya mög a tulajdon akaratát? Rosszabb 

löttem én azóta, hogy a gyerökkel is megkillóttam, vagy hogy azér, 
mer ennyire leromlottam? 

A leánynak lángolt az arca. No most mindjárt megtudja, hogy 
igazat beszélt-e a tükre ! 

— Hásze igaz, hogy azóta hitványabb löttél, de ammá a gyerök-
kel jár. Hanem hogy nem vártál a sorodra, a gyeröködet mög rám-
hattad, hogy én tarcsam el, mikó tut tad, hogy én dologra járok, föl-
élöm, amit csak keresök, nektök mög főd, szőllő; mög sé láccik, ha 
három helyött négyen harapjátok, osztán mégis én lögyek az, aki dógoz 
rátok. A Máté János leányára ! . . . Té mög azótátul még csak mög se 
szoptattad a gyeröködet, — hát hogy köllenél akkó te neköm asz-
szonnak? 

— Dani, az Istenke álgya mög — könyörgött meghallgatásért a 
leány — hát hogy gyühettem vóna ide, mikó . . . 

— A gyerököt is rá köllött hannom annak a töddide-töddoda 
öregasszonnak a nyakára, hogy lögyön mivel mulasson vén korára . . . 
mer nem vót neki elég az az öt, akit főtángát idáig ! — zuhogott tovább 
a vád a legény szájából. 
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— Muszáj vótam vele ! Hová mönnyek, teremtő Úristen, ha nem 
az apjáhó? 

Daniból kibujt az elrejtett tövis : 
— Hát az öregapjáhó. Ahhó, aki kiebrudalt vele. Vissza oda 

másoccor is, harmaccor is. Éccő csak mögunta vóna ! Igy köllött vóna 
cselekönni az ujan embörrel, mint a te apád, aki a lányát esszál szok-
nyába verné hozzá az embörhő, de a «van»-bul nem anna ki vele még 
annyicskát sé, amin bőcsőt vöhessön. A garasrágó, fösvény lelkit az 
ijen huncfut vénembörnek ! . . . Hogy aszongya, én csinátam a bajt , 
én tarcsalak el, ű nem ád ki a kezibül semmit se. Mikó látta, hogy hogy 
vagy ! Akkó se ! No hát ha te így, én mög amúgy. 

Vera csak most kezdte érteni, hogy hiszen ő is, meg a gyerek is 
csak takarója i t t az irgalmatlan pénzsóvárságnak. 

— De azér elmönnie még se kéne — kapaszkodott bele tehetetlen-
ségében az utolsó szalmaszálba. — Hátha én addig könyörögnék . . . 

— Dejszen könyöröghecc annak ! Még a körme piszkát is sajnájja 
ű elvetni. . . Osztán mög a peszraságot is möguntam má. Ne kajabájja-
nak érte. 

— Hát a gyerököt nem viszi? 
— Maj később. Elsőbb szétnízök ott. 
A leány kiérezte a szavából, hogy ez az ember végkép elvetette, 

de azért kapkodott még a tovaúszó szalmaszál után is : 
— Mondanék valamit, Dani. Elviszöm addig a gyerököt magamhó. 
— Én tüllem? . . . Hogy maj még pézt követőjjön az apád érte? 
Verából most már visszatartóztathatlanul kitört a porigalázott-

ság elkeseredése : 
— Úgy ! hát nem is az a baj hát, hogy ráhattam? Asse, hogy nem 

vártam ki, ameddig rászánnya magát, hogy elmönnyön a paphó? 
No iszen aztat ugyan várhattam vóna ! A csak akkó lött vóna, ha egy 
csapat pézt hoztam vóna a maga ronda pitvarába . . . a t tú mingyá 
mögindút vóna az eskető pap is . . . akkó mögen jó löttem vóna ! Akkó 
innét se köllött vóna eevinni az i r h á j á t . . . azér még peszra se szégyelt 
vóna lönni. . . P h i ! 

A meztelenre vetkőztetett legény még csak el sem szégyelte magát. 
— Hallod-é, hé ! A magad portáján jártasd a szádat, de innét 

csöndbe pusztújj, mer mögmondom a nevedet! 
— Az én nevemet? Az ijen . . . 
Dani széles tenyere rácsattant a leány szájára s a foga közül durván 

szökkent ki az ütést kísérő mocskolódás. Vera körömmel próbált hozzá-
férkőzni a legény arcához, de az elkapta a kezét, egyet csavart rajta 
és ellökte magától. 

— Útátalak má régóta — döfött szóval is utána — de mosmá 
mög egészen mögútátalak. 

Vera a sírást is abbahagyta erre a gyilkos gyalázkodásra. Ment 
gyorsan kifelé s erőszakosan tépte ki magából a visszatorlásra szánt 
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szavakat, vaktában rátalálva arra a gúnynévre is, amelyről bizonyosan 
tudta, hogy az fáj legjobban a legénynek : 

— De azér a gyerököt mégis rádhattam, peszrás Szeleczki! 

H . 

Két-három hétig, míg Dani útra készülődött, Vera folyvást azzal 
áltatta magát, hogy a legény előbb-utóbb visszaédesedik hozzá. 

— Möggondójja ű kéccör is, hogy hogy haggya it t a gyerököt 
avval az öregasszonnyal! 

Egyszer aztán az apja azzal a hírrel rontott haza, hogy Dani 
suttyomban mégis útrakelt : 

— Ríhatsz már a szeretőd után ; mer ammá itthagyott téged 
ebadóba ! . . . mer ugyan kinek köllenél te, te elárvult babkóró? Gyerök-
kel, péz nékül! Mer azt i t that ta . Annyi esze vót a cudarnak ! 

Verával nagyot fordult a világ s csak leroskadt az asztal mellé, 
mint a tarkón vágott borjú. 

— Mosmá ittmaradtál az én nyakamon — vágta tovább az 
apja is — csak allögyön, aki eltarcson . . . Mer én nem tartok kisasszont 
az én házamba, ojat, aki semmitse dógoz, csak öszik. Inkább ereggy 
utána. Sokkalta jobban töszöd. 

Becsapta maga után az ajtót , mint akinek joga van elégedetlen-
nek lenni s magára hagyta a zokogásba borult lányt. 

— Ereggy utána . . . 
De hová? Amerikába? Merre is van az, Úramisten? Város-e az, 

vagy valami rengeteg ország, hogy lehet oda eljutni, nagyon messze 
van-e odáig és ott is hogyan lehet ráakadni Danira? Meg aztán, ha 
ráakadna is, kell-e ott neki, ha it t nem kellett? Gyerek nélkül?! Csak 
kolonc volna ott a nyakában, kísértő árnyék, akire szívesen zuhan le a 
tehertől, kísértéstől szabadulni akaró, bosszús férfiököl. Már pedig 
folyvást vítolódni, szóra szót halmozni, követelőzni, pocskolni egymást, 
egy szikra jót sem hagyni egymáson, fenyegetőzni, káromkodni, — Vera 
úgy érezte, hogy ehhez nem tudna elég erős lenni. Inkább tűrni, nyelni 
itthon az apja durvaságait, kezesnek, meghúnyászkodónak lenni, mint 
azt a másikat. 

— Nem mék el innen, akárhogy löszök is i t t . 
Csakhogy nem állandó az erőszakos uraság ! 
Vera egy hétig türelmesen hallgatta az apja küldözgetéseit (mér 

nem mész má, tán azt lesöd-várod, hogy én mönnyek el téhelyötted?), 
a másikon már menekült előle, ha rákezdte, a harmadikon pedig belátta, 
hogy ha valamikép eleget nem tesz az apjának, nem lesz otthon maradása. 

— Ha idehoznám a gyerököt, nyilván mégis csak mögjuhászonna— 
villant az agyába. — Mer akkó pörőhetne a tartásér. 

Ez a terv annyira közelférkőzött a szívéhez, hogy nyomban 
ndult is valóra váltani. 

Napkelet 13 
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— Aggya ki a fijamat, Erzsi néni! 
Vacsora ideje volt épen ; a földekről, szőlőkből hosszú sorban 

húzódtak hazafelé a dolgos parasztok megrakott szekerei. Az otthon-
maradt nénémasszonyok ekkorra fellocsolták a ház környékét, meg a 
virágos kiskertet a véggel kifelé álló házacskák előtt és az út pora össze-
keveredett a nyári naptól fölhevült földön párává váló víz s a virágok 
szagával. A kéményekből, szabad katlanokból száraz rőzse füstje 
kígyózott az alkonyati égbe, a nyikorgó kútgém friss vizet vitt az itató 
vályúba s a tágas udvarok valamelyikéből játszó gyermekek ispilángi-
rózsája zümmögött. Erzsi néni is sütött, málét a lakószoba forró kemen-
céjében s jól akarta tartani belőle az unokáját is, aki a tarkacihás 
párnákat szétrúgva, gyámoltalanul kapkodott az átfült levegőben vígan 
tözsgő legyek után. Vera a küszöbről nem mert beljebb lépni; nem tudta, 
hogy fogadja majd az öregasszony. 

— Hát e hojjutott eszödbe? — fogta fönn mindjárt a hangot a 
jómagabíró csupaegészség öregasszony. — Tán az apád kűdött? 

— Magamtul gyüttem. 
— Mos gyütt rád a bolondja? Eddig kutyába sé vötted, akar a 

katona a subadarabot, osztán most, mikó má majd eeszalad, akkó 
köllene? 

— Kértem én má máskó is. Tudhattya. 
— Akkó se at tam, mos sé adom. Nem is az ijennek a kezibe való 

ez a gyönge jószág, aki elrúgta magátul a negyedik napon. Csak kotróggy 
innen . . . vissza oda, ahonnan gyüttél! 

A leány nem mozdult. Csökönyösen állt az ajtófélfa mellett s fél-
szemével a gyereke felé sandított. Az apróság a karjával feléje kapkodott 
és motolláló lábaival igyekezett testének lendületet adni a forduláshoz, 
amely csak nem akart sikerülni. Hozzám kéredzkedik — gondolta 
Vera — lám-e, megérezte az anyját — s ebben a pillanatban ellenállha-
tatlan erő fogta el, hogy odamenjen hozzá és ráripakodjon az öreg-
asszonyra, hogy félre innen, elrúglak, ha el akarod tőlem venni! 

A bölcső felé lépett, de a másiktól, a vetélytársnak tudottól való 
félelmében nagyon bizonytalanul. Az öregasszony észrevette a szán-
dékát : 

— Hozzá né nyújj ehhő a gyerekhő ! — siklott elébe fenyegető 
sipítással. 

Vera megállt és farkasszemet nézett az öregasszonnyal. 
— Az enyim ! — mondta magára erőszakolt nyugodtsággal, bár 

minden ízében remegett. — Jussom van hozzá ! 
Erzsi néni felelet helyett nagyot lökött rajta. 
— Jussod? Tenéköd, te . . . 
Ömlött belőle a szitok tajtékzó hullámmal, éles harsogással, amely 

túláradt a mestergerendás kis földesszobán s hömpölyögve zúgott ki 
az utcára, a nyári alkonyatba, a munka nyugalmától eltelt, békésen 
hazafelé ballagó parasztok, ismerősök fülébe. 
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— Nízzük má mög, mi lőhet a ! Tán ölik egymást odabe? — állt 
meg a ház előtt egy-két szomszéd szekere. 

Hárman, négyen is indultak befelé, látni, segíteni, avagy törvényt 
tenni. 

— Má még hogy erővel el akarja vinni innen ez a mocskos ezt a 
gyerököt! — fordult a belépők felé Erzsi néni felháborodott segítség-
hívása. — Én tüllem, aki főfogtam, mikó ű elvetötte magátul! . . . 
Hogy jussa van hozzá ! Az ijennek, aki mög sé látta idáig ! Hát nem 
sül ki a szömöd, mikó az ijennel idegyüssz? 

— Az én gyereköm — fordult Vera is a belépők felé, mintha ő is 
ezektől várna pártolást az öregasszony ellen — honne vóna hát jussom 
hozzá? 

A szomszédok sem erre, sem arra nem mozdultak. Lerítt az arcuk-
ról, hogy ezt gondolják : biz ez nehéz sor, az ördög tud itt igazságot 
tenni, jobb az ilyenbe bele nem avatkozni. 

— Kimönny innen aszondom — fenyegetőzött az öregasszony — 
rögtön kimönny a jussoddal együtt, mer maj szömönköplek itt mingyá. 

Vera egy lépéssel hátrábbhúzódott az egyre jobban nekikeseredő 
támadás elől és mint az acsargó kutya elől menekülő, sarokba szorított 
macska fú j t vissza ellenfelére : 

— Csak azt próbájja mög ! . . . 
Erzsi néni tettrekészen lépett a hátráló leány után, de a szomszé-

dokban mégis volt annyi jólélek, hogy közéjük álltak : — no, mosmá 
osztán elég lögyön ám . . . a törvény elébe mönnyön, akinek követölni 
valója van, ne it t ortályozzon ország-világ előtt. Ereggy csak lányom 
a dogodra te is ! 

Egy-két hátralépéssel kiszorították a sírásra fakadt leányt a 
szobából, s mikor kívül volt a küszöbön, az egyik szomszéd vigasztalni 
sem átallotta : 

— Sose itasd az egereket, lányom, úccse örűt vóna az apád annak 
a fattyúnak ! 

— Úgy ám — tódította a másik — jobban töszöd, ha elmész 
békivel; hagy jácca ki magát ez az öregasszony, ha ojan nagy kedve 
van ehhő a gyerekhő. 

Vera, a csatát vesztett, magábafojtott átkozódással pityeregte 
végig az utcát s csak lassan, homályosan tört elő belőle az a világosság, 
hogy itt most a mindig részrehajló, esendő emberek őfölötte ültek tör-
vényt és ítélték el anélkül, hogy egy fikarcnyit is elismertek volna az ő 
nagy igazából. 

III. 

Még akkor este motyót csinált a ruháiból, fésűjéből, fejkendőiből, 
pénzéből, jószagú nyírfabimbópomádéjából. 

— Mosmá elindúhatok ám . . . 
Sírni szeretett volna, mikor kimondta ezt a három szót, de az 

13* 
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útálkozás, amellyel a falura gondolt, még a sírást is visszanyomta benne. 
Jobb lesz, ha elmegyek innen szépszerével, kattogta az agya, úgyis 
csak teher vagyok én it t már mindenkinek a nyakán. Valamerre, a 
világ valamelyik tájékán, majd csak vetnek nekem is egy darab kenye-
ret, ha dolgozok, hiszen az a sok város, tele urakkal, kapkod a faluról 
jött lány után. Szólgálónak mék valamelyikbe, mint Daróczi Julka, 
aki suhogó selyemszoknyában jött látogatóba Pestről két esztendő 
multán, osztán ha még pénzt is szerzek, majd én se leszek i t t mindenki-
nek a lábakapcája, mint így. Akkor talán még a gyerekemet is el tudom 
tartani magam. 

Kezébe vette a szürke nagykendőbe kötött batyut és vissza se 
nézve lépdelt kifelé az állomásra. Kinn munkára induló, koránkelt 
parasztok dönögtek a vasúti jegypénztár előtt, s amint Vera közéjük 
állt, néhányan ráismertek : 

— Hová igyekszöl, lányom? 
Vera nem titkolta, hogy Pestre, szolgálni. 
— Hát má a gazdaembör lánya is szógáni mén? — ütődtek föl 

az emberek. — Asse tuggya má a gyerökit eltartani? 
A leány nem felelt. 
— Ha énneköm csak feleannyi fődem vóna, mint nektök, akkó sé 

engedném, hogy az én gyerököm más kutyája lögyön, nemhogy még 
én kűggyem. 

Vera elgondolkozott ezen a beszéden és magában hirtelen meg-
állapította, hogy lám-e, ezek az ágrólszakadt, napszámba járó, föld-
nélküli emberek nem haj t ják el a gyereküket hazulról, mint az ő apja. 
Miért van a szegény ember szíve közelebb a gyerekéhez? 

— Osztán van-e má hejed, vagy csak úgy istenhírivel indússz? — 
kérdezte az a paraszt, aki feleannyi föld birtokában sem küldte volna 
el a lányát hazulról, mikor már bennültek a kupéban. 

Vera szomorúan rázta a fejét, tagadhatatlanul azzal a szándékkal, 
hogy minél nagyobb részvétet keltsen maga iránt. 

— Mer arra gondótam, hogy alighanem azér kűdött az apád, mer 
valami fáin helyre hittak. Sok pézér . . . mint az én lányomat. 

— Ugy ! hát a maga lánya is Pestön verekszik ? — kérdezte az az 
ember, aki Vera mellett eddig csak hallgatta a szót. 

— Ott a, osztán peig micsoda helyön ! El sé tunnám én asztat 
beszéni, hogy micsoda hely a ! Tizenkét szobába laknak a lányomék, 
osztán hatan dógoznak erre a tizenkét teremre, ahun mindön ragyog az 
aranytú, mög a tiszta, fényös, ezüstös, csudálatosabbná csudálatosabb 
m i n d ö n t ü l . . . a drágaságtul. . . 

A szokatlan dicsekvésbe kissé belezavarodott paraszt a körülötte 
ülők arcára pillantott, hogy vajjon ezek el tudják-e képzelni azt a nagy-
szerűséget, amit ő együgyű szavaival csak igen tökéletlenül tud lefesteni. 

— Tizenkét pőngőt keres a lányom hónapszámra, — folytatta 
hosszabb hallgatás és vizsgálódás után — osztán mellette mindöne mög-
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van, amit szöme-szája kíván. El sé tuggya kőteni a pézit . . . hazakűdi, 
aki mögmarad. Ezör pöngőt is hazakűdött má . . . 

A leány mellett hallgató atyafi most kivette a szájából a p ipá t : 
— Ha az én lányom ezör pöngőt hazakűdött vóna, én má nem 

eresztöttem vóna vissza. Mer ezör pöngő nagy péz. Azé fődet löhet vönni. 
Szöllőt. Akkó nem kő szógáni. 

— Én mög aszondom, hogy hagy maraggyon. Jobb sora van neki 
ott, mint hogyha itthon túrná a fődet. Mer ott úr . . . ott selyömbe járhat, 
fényös szobákba lakhat, ojanba, ahun a pallón elesik az ijen csizmás 
paraszti embör. 

— Tudom, — mondta nyugodtan a másik — vótam én is Pestön, 
katonáéknál. Kapitánynak vótam én a pucerja, annak is ojan szobája 
vót. Sok. De azé, ha választani löhet, hogy a magaméba lakjak-é, vagy 
azokba a fényösekbe, hát én mömmög csak a magaméba törekönnék . . . 
Má az én lányom csak addig szógál, ameddig össze nem tösszük a szőllőhő 
valót. Mer én sé el nem iszom, akit keres, sé máshová nem töszöm . . . 

— Nono, iszen én sé ! — zavarodott meg szemmel láthatólag az a 
paraszt, akinek a lánya már ezer pengőt hazaküldött, s amint elnézett 
Vera feje fölött, a lány meg mert volna rá esküdni, hogy egy fillért se 
tudna előadni abból az ezer pengőből. Milyen gyalázatos féreg is az ember, 
gondolta, milyen ravaszul, jószívűnek mutatkozón rejtegeti magában 
azt a pénzszomjúságot, amelyet pedig a saját gyerekének verejtékével 
olt. Csak ki kell fejteni a gubót, amely az embert takarja, s mindjárt 
előtűnik szegényből is, gazdagból is, hogy mi kormányozza. No lám, 
talán még ez a másik is egyes velük ? 

Vera kérdezgetni próbálta a mellette ülőt, mintha mindenáron 
fenékig ki akarta volna tapasztalni ezt az előtte újnak, megdöbbentőnek 
látszó fölfedezést, de ez az ember nagyon foghegyről felelgetett neki. 
Abból ugyan csak azt érthette ki, hogy a lánya másfél esztendő óta van 
Pesten s azóta száz pengőnél többet nem tudott összekaparni. Keresd 
majd föl, lányom, ha fölérsz, mondta neki búcsúzóul a szűkszavú, mi-
előtt leszállt volna a vonatról, aztán írd meg nekem levélbe, hogy jó-
egészségben van-e, mert aligha baja nincs, hogy olyan régóta nem leve-
lezett. Juhász Emernek hívják, ott szolgál a Valeró-utcában, 110-ik a 
számja . . . a gazdáját meg . . . hogyiscsak . . . ez már kiugrott az eszem-
ből, de majd csak megtalálod erről is. 

A parasztok leszálltak, Vera egyedül maradt zajló gondolataival. 
Úgy indultam el hazulról, jutott az eszébe, mint a kétnapos macskakölyök, 
s lám-e, már a harmadik állomáson nyolcnapossá lettem. Hisz én látok!— 
gondolhatja magában a macskakölyök is, mikor kinyilik a szeme és 
észreveszi, hogy az anyján kívül másvalami is beleszól a sorsába. Ezt a 
másvalamit pénznek hívják az emberek, s lám-e, ennek hódol mindenki, 
ez után nyargal Dani, az apja, az egész falu, a vasúton megismert parasz-
tok, akik a gyereküket szolgálni küldik érte és ez lökdöste-taszigálta 
őt is ezideig. 
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— Eztán én is harcra kelek űérte, — mormogta eltökélten és szen-
tül hitte, hogy az a világosság, ami most gyult ki benne, minden terem-
tet t lelket átlátszóvá tesz előtte. Ahun van ni, az a feketekendős öreg-
asszony is, aki nagybetegnek látszik, mert úgy ül ott, mint a vásott gye-
rekek kezébe került tollatépett madár, az is bizonyosan csak azért 
erölkődik föl Pestre, hogy ott ingyen, vagy olcsóbban kúráltassa magát 
a doktorokkal. 

A vonat már Pest alatt járt. Vera hallotta, amint az utasok ezt 
mondogatták : no, mindjárt ott leszünk. Alkonyat felé haladt az idő, az 
égen a bárányfelhők közül előbukó nap elé hatalmas gyárkémények 
okádták a sűrű, fekete füstöt, a város alatti káposztás-kertekben a bol-
gárok lóval húzatták az esti locsoláshoz szükséges vizet, a sínek mellől 
egy-két tehenet legeltető gyerek hujjázott az ablakon kibámuló uta-
sokra ; aztán öles betűjű reklámtáblák, szembeszaladó tehervonatok, 
végeláthatatlan szénraktárak, sistergő egyes mozdonyok jöttek, a ke-
resztvágányokon és váltókon dörögve, kattogva perdült át a vaskerék, a 
bakterházak előtt kötelességtudón csilingelt a jelzőcsengő, a vasút mentén 
kormos-piszkos emeletes házak únottan állták a megszokott l á tványt ; 
ívlámpák, kocsiszínek, a lassító vonat mellett is hamar elmaradó, gyerek-
játéknak tetsző villamosok szaladtak elő, végre a pályaudvar lélekölően 
sivár, szennyes üvegteteje. Verát batyus, faládás, siető emberek szorí-
tot ták előre, ha jobbra bámult, balról lökték meg, ha balra, a feltornyo-
zott vastaligák fenyegették elgázolással. Megállt volna, hogy jól kicso-
dálkozhassa magát a soha nem látott dolgokon, de vitte magával a 
kijárat felé tolakvó, siető, cipekvő emberáradat. Verának csak most 
jutott eszébe, hogy ő nem is tudja miért siet a többiekkel, miért ragadt 
át reá is a mások hajszája, miért nem áll félre az áradatból, mikor azt 
sem tudja, hogy hol kezdje, hol kapjon bele az úton kitervelt feladatba 
és addig is, míg belekap, hol lesz az a hajlék, ahol meghúzódhatik ? 
Félre akart állni, megvárni a kényelmesebb utasokat, akik ráérnek 
felelgetni kérdezősködéseire, de már késő volt, már a kijárat elé került 
az áradattal, s az vitte-tolta magával, ki az utcára, hogy ott aztán szét-
szaladjon mellőle, mint a dombnak vezetett patakvíz. Kinn az utcán 
gyujtogatni kezdték a gázlámpákat, villamosok iramodtak tova har-
sány csengéssel, kocsik, társzekerek robogtak fülsiketítő zajjal, az em-
berek is mind siettek, senki sem kérdezte tőle, hogy miért álldogál olyan 
ügyefogyottan, bámuló, csodálkozó, megijedt szemmel ott a lépcsőn, 
ahol gyökeret vert a lába s ahonnan nem mert elmozdulni az újabb 
áradatba a világ minden kincséért sem. Jóideig ácsorgott így a lépcsőn, 
tűnődött, tétovázott, szorongott, hogy meginduljon-e és merre, meg-
szólítson-e valakit, hogy adjon tanácsot, de minden ember, akit e célra 
kipécézett, olyan úriformájúnak látszott, hogy azt hitte, talán szóba 
sem áll vele. Sokáig erősítgette magát, míg végre meg mert indulni a 
sarkon álló kiválasztott felé, s ekkor hirtelen az eszébe jutott , hogy hiszen 
van itt neki egy ismeretlen ismerőse, a Juhász Emer, aki másfél esztendő 
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óta szolgál már Pesten, ahogy az apja beszélte a vasúton. Ebben a pilla-
natban tisztán látta, hogy csak az segíthet rajta, csak az tudhat az ő 
nyelvén, mert az is így kezdte, ilyen gyámoltalanul, ilyen megnevezhe-
tetlen félelem szorongása alatt, mikor maga előtt látta ezt az idegen, 
ijesztő, érthetetlenül lázas-hangos nagyvárost. 

Összeszedte minden bátorságát, odalépett a sarkon álló ember elé 
és fátyolozott hangon kérdezte : 

— Ugyan kéröm, merre is mönnyek én abba a Valeró-uccába. 

IV. 
— Vendége gyütt Emer — szólt be aznap este Juhász Emerhez a 

vicéné. 
A vendég ott állt a konyhaajtó küszöbén s Emer vizsgálódó szem-

mel méregette : «Ugyan ki löhet-e ?» 
— Az apja igazított magáhó — igazolta magát a jövevény. — 

Eggyütt gyüttem vele a vasúton jódarabig, osztán úgy mondta, hogy 
csak keressem fő, mer hogy maga is i t t szógál. 

— Osztán mit izent ? 
— Nem izent a semmit sé, csak möghatta, hogy írjam mög neki, 

jó egésségbe tanátam-é? 
— Ugy ! — mosolyodott el Emer és hozzátette : — láthattya, hogy 

mögvagyok egy darabba . . . Hanem tessék, kerűjjön bejjebb. 
Benn a konyhában hosszú beszélgetés indult a két leány között, 

melynek következményeképen Emer másnap reggel beajánlotta Verát 
az első emeleten lakó Berger Ignác kereskedőhöz mindenesnek. 

— Olyan helye lesz itt magának kedvesem, — veregette meg a 
kereskedő kövér felesége az új leány tetszetős arcát — amilyenről még 
nem is álmodott. Minden hónapban emelem a bérét, ezenkívül. . . 

Verát, bár az első percekben nem nagy kedve volt az ajánlott hely-
hez (zsidóhó tán még se kéne beánom !), a pénz és ajándékok bő igérete 
lépen ragasztotta. De csak három napig. Akkor rájött , hogy az előre 
kifizetett bér s a esőstől hullani kezdő ajándék Bergerné két suhanc 
fiának az út já t akarta elegyengetni az ő ágyához. 

— Nincs az a péz, akiér én itt mögmaraggyak, — tört ki belőle 
a szeretőt csak a maga jószántából választó faj tá jának felháborodása és 
nagysietve ment le a lépcsőn, hogy valahogy össze ne találkozzék a sze-
méből bizonyosan olvasni tudó Emerrel. 

Kinn az utcán ismét az a kép, amelyet három nappal ezelőtt olyan 
határtalan szorongással szemlélt, s amelynek nézésébe most is egészen 
belekábult. Megint jóidőbe telt, mikor végre rászánta magát, hogy neki-
vágjon a nagy ismeretlennek. A körútra kijutva helyszerző-bolt elé ért 
és ott tűnődve kezdte olvasni a kockára osztott táblák felírásait. 

— Helyet keres ugye, drágám ? — ismerte fel nyomban a nekivaló 
anyagot a bolt tulajdonosnője, s az ígéreteknek, fogadkozásoknak akkora 
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áradatával borította el Verát, mintha legalább ezer pengőt vélt volna 
keresni a kötendő üzleten. Vera kapott az ajánlatokon és estére már 
került is helye valami Füstyné nevű úriasszonynál, akinek olyan nagy 
szüksége volt cselédre, hogy a még ki nem váltott cselédkönyvet sem 
rótta föl Verának. 

— Nem fontos . . . majd elintézi a férjem, ha valami baj lenne 
belőle — legyintett fölényes gesztussal. 

Az új «naccsága» egyébként igen kardos asszonynak mutatkozott, 
abból az eltűnő fajtából, amelynek a régi vidéki világ cselédeiről formált 
nézeteit az átalakult Pest minden nyomorúsága, a magad uram, ha szol-
gád nincs-kényszere, a cselédkomiszságok visszatorolhatatlan zuhataga 
sem volt képes megmásítani. Ez a nézet először is azt diktálta Füsty-
nének, hogy a szolgálójától ezerkezűséget követeljen, a frisseségnek, 
gyorsaságnak és ügyességnek azt a jongleurszerű hatványát, amellyel a 
halandó lelkek közül csak a legkiváltságosabbak birhatnak. Ha aztán a 
hamarmunka galoppjában tányér tört, por maradt a szekrényen, vagy 
elmult az egy-egy munkarészre kitűzött idő, Verának a legmélyebb bűn-
bánattal, mukkanás nélkül kellett tudomásul vennie, hogy ő a leglustább, 
leghaszontalanabb, kártékonyabb, semmirekellőbb teremtése az Istennek, 
akinek folyvást csak pántlikán, mulatságon, legényeken és más hiába-
valóságokon jár az esze. 

— Tegnap este is kilenc óra után jöttél haza, — kárpálta Füstyné 
Verát már a második héten — de meg is van az eredménye az ilyen 
csavargásnak ! Olyan ez a kés, villa, mintha sárban forgatták volna meg ! 
Hát eltűri az ilyet jóravaló leány ? 

— Peig úlláttam tennap, hogy má röndös, — merte megkockáz-
tatni Vera. 

— Úlláttad ? ! Nohát nem is tudom, hogy hol volt akkor a te 
szemed ? Bizonyosan elaludtál mosogatás közben, te álomszuszék féreg ! 
Persze, ha az ember egész délután csavarog, ha sorrajárja azokat a 
mulatóhelyeket, ahol mindent tanulhat az ilyen szájtátó falusi lány, 
csak jót nem, akkor nemcsoda, ha estére munkája közben is elalszik. 
A mennykő csapott volna minden komédiába, ahol megkótyagosítják 
az ilyen falusi ostobákat! 

— Nem vótam én komédiába kéröm . . . 
— Tudom . . . azért tetszett, ugye, féltízig is odacsavarogni, mert 

addig mindig nyitva volt a templom ? ! . . . Ha mégegyszer ilyet tapasz-
talok, fel is út, le is út, elkergetlek. 

Vera összeszorította a száját, nehogy újabb mentegetőzés töre-
kedjék ki raj ta. Egy heti szolgálat után már megtanulta, hogy akár-
mivel menti is magát, az eredmény mindig ugyanegy : teljes hiánya a 
belátásnak és meg nem értése annak, hogy nem tudhat olyan dolgokat, 
amikre eddig senki sem tanította. Két hét mulva aztán azt is észre kellett 
vennie, hogy a szigorú nagysága ki akarja próbálni, hogy nem körmös-e, 
nem torkos-e és nem hazudik-e ? Az asztalon felejtett pénzdarabok és 
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olcsó ékszerek, a nyitva hagyott szekrény, éléskamra nem vitte kísér-
tésbe Verát, de már a bevásárlásra kapott pénzből egyszer négy, másszor 
tíz fillér a kezén ragadt. Füstyné, ki pontos adatokat kapott az ismerős 
boltosoktól, első ízben adta a tudatlant, mondván, hogy de megdrágult 
ez a hús, hisz még tegnap hetvennégy volt, nem tévedsz te ? Másodizben 
már felrobbant: hiszen te megcsalsz engem, te gyalázatos féreg ; be-
csukatlak, ha elő nem adod, amit loptál. 

Vera sápadtan, minden ízében remegve hallgatta a gyilkossággal 
egyforma súlyúnak vett bűn szörnyűséges következményeit. Védekezni, 
mentegetőzni nem mert, hiszen bűnös volt, de azt érezte, hogy ha nem 
így szóltak volna hozzá, nem ezen a kemény, irgalmat nem ismerő módon, 
talán sohasem jutott volna eszébe gyűlölni az új nagyságát és egy mér-
legre tenni Bergernével. De így, mikor este a tarkacihás cselédágyban 
visszaemlékezett arra a másik helyre, ahol azt tehette, ami jólesett neki, 
ahol mindenki a kedvében igyekezett járni, ahol szitok, szemrehányás 
sohasem érte és valósággal dőlt eléje a pénz, lassan feltámadó vágya-
kozást érzett az után a másik nagysága után és hajnalig forgolódván 
ágyában, arra határozta el magát, hogy mégis csak megpróbál vissza-
menni Bergernéhez. 

V . 

Reggel hét órakor, mikor Füstyné becsöngette Verát és megparan-
csolta neki, hogy a konyhában rögtön gyujtson tüzet, a leány kinyilat-
koztatta, hogy ő bizony nem gyujt, mert mindjárt elmegy. 

— Megbolondultál ? — harsant Füstyné hangja és szigorúan fo-
gott szeme belemélyedt Vera sápadt arcába. — Talán a tegnapi lecke 
szállt az orrodba, vagy csak affektálsz, mint a rosszétű malac a vályú 
előtt ? Mi bajod ? Beszélj ! 

— Elmék ! . . . én i t t mög nem maradok semennyié sé. 
— Miért ? Mert tegnap lopáson kaptalak ? Hát talán az tetszett 

volna, ha a rajtamvalóból is kiengedtem volna magam fosztani? Köszönd, 
hogy nem csukatlak be és pusztulj a szemem elől az effajta bogaraiddal! 
No lám, még neki áll feljebb ! 

— Má peig én elmögyök. 
— Csak azt próbáld meg ! Tudd meg, hogy előbb rendőrökkel 

vezettetlek vissza, aztán mikor visszahoztak, a kezükre adlak, hogy 
loptál, csukjanak be. Hisz neked cselédkönyved sincs. Elfelejtetted ezt ? 

— Én má avval sé gondolok. Inkább szenvedök érte, de it t mög 
nem maradok. 

— Hát akkor vigyen is az ördög rögtön. Hanem tudd meg, — 
vágta ki Füstyné legerősebb ütőkártyáját , — hogy nem csak innen 
fogsz ám elmenni, hanem Pestről is. Mert aki cselédkönyv nélkül mer 
szolgálatba állni, azt visszazsuppolják oda, ahonnan jött. 

Ez a fenyegetés megadta Verának a halálos döfést. Inkább ször-
nyethalt volna akár nyomban, de vissza a faluba, így, ilyen módon, soha. 
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Visszasompolygott hát a konyhába és keserveset sóhajtva kezdte jár-
tatni az eszét a szabadulás másféle módjain. 

Akármennyire erőltette is az eszét, nem tudott kitalálni az egér-
fogóból. 

Vasárnap lévén az nap, gondbaborultan ment le délután a közeli 
promenádra és mint máskor is, leült az egyik padra bámészkodni. Közelé-
lében egy piros rokolyás, kék kötényes, fehér ingvállas, pártás vénlány 
fényes, csipkés gyermekkocsit ringatott s közben kergetésre készen föl-
fölugrott a másik gondozottja, egy nagyon virgonc, ötesztendős fiúcska 
után, aki kaviccsal célozgatta. Egyszer aztán a vén dajka kifogyott a 
türelemből és ráütött a kisfiú kezére. 

— Mögmontam ugye, Arturka, hogy ellössz belülle ! Addig nem 
nyughatott a köjke, míg rá nem legyintöttem ! — vonta ekkor magához 
a cifra dajka a síró kisfiút. 

Vera erről az ismerős zengésű kiejtésről hazai hangot vélt megis-
merni. Csak a ruhája, ez a szokatlanul díszes, pávás öltözet! Nem jár 
ilyenben kerekházi teremtés. 

— De ösmerős maga énneköm, hajja-e. Nem Kerekházárul gyütt 
ide ? — ösztökélte mégis megszólalásra a nagy társtalanság. 

A dajka ránézett Verára és rendkívül ridegen felelt : 
— Nem kő aztat tunni senkinek sé, hogy én hunnét gyüttem ide. 

Mer én aztat ússe mondom mög magának. 
— Mér? — sértődött meg Vera. — Nem öszöm én mög magát 

akkó sé, ha asszongya, hogy onnét gyütt. Csak kérdöztem. 
— Hát ne kérdözze ! Nem azér gyüttem én ide, hogy komázzak 

mindönkivel. 
— Aunye no ! Főhúzta a bakancsot, mosmá osztán Isten hozzád 

bocskor ! 
Hátat fordított a vén dajkának és kényeskedve ment tovább. 
— Vera ! Máté Vera ! — kiáltott utána ekkor a dajka. — Gyere 

csak vissza. 
A leány meglepődve fordult meg. 
— Hát maga ösmer engöm? 
— Honne ösmernélek — szólt most a dajka, de olyan szíves han-

gon, mintha nem is ugyanazon személy volna az előbbivel. — Öklömnyi 
sé vótá, má akkó ösmertelek. 

— A Daróczi Julka vóna? 
— Ahhát. Én vagyok lelköm, testöstül-lelköstül. 
— Akkó hát az elébb mér ti tkóta? 
— Azér, mer nem kötöm az órára senki idegönnek, hogy igasság 

szerint Kerekházárul gyüttem. Jobb, ha nem tuggyák eztet. Té néköd 
sé vót szándékomba elárúni, de mondok, azé, hogy én most székeli 
ruhába vagyok, azé még tán a tulajdon gyerökömmel sé váthassak szót? 

— Hát mié is őtözködött fő ijen cifrán? 
Daróczi Julka nagyot nyel t : 



203 

— Tudod, a péz nagy úr ! Mikó ötesztendeje Pestre gyüttem, neköm 
sé jutott vóna az eszömbe, hogyha ijen cifrán őtözök fő, akkó több pénzt 
löhet keresni. Elősző én is csak mindönös vótam, oszt akárhogy dogoz-
tam is röggeltű estig, csak nyóc pöngő maratt az én béröm. Éccő asztán 
tanákozok itt a promenádon eggy bizonyos lánnyal, akin szakasztott 
ijen maskara vót, mint raj tam. Szép gyerökkocsit tót, oszt láccott a 
szöme fényin, hogy jó sora van, mer csak úgy suhogott raj ta a sok 
keményítött ruha, oszt úgy fehérlött, ragyogott rajta, akár az abrakkaa 
jótartott lónak a szőre. Kérdöm osztán tűlle, hogy mi bért kap? Aszongya 
tizenöt pöngőt hónapszámra. Hát e hollöhet, mondok, mikó én maj 
megszakajtom magam a röggeltű estig való dologba, osztán csak nyóc 
pöngő a béröm!? Jaj , aszongya, a székeli lányoknak többet fizetnek ám 
az urak, de csak annak, aki eehozta otthonrú az ünneplőjit is, oszt abba 
gangoskodik itt hétköznap is. Két kézzee kapnak az urak az ijen után, 
gyerök mellé, szárazdajkának. Apróra mögníztem akkó mingyá, hogy 
micsodás is annak a lánynak a rajtavalója, oszt vöttem én is szakasztott 
újat, mingyá másnap. Csak épen főkötőt nem tu t tam vönni. Asztat 
nem tut ta a zsidó, hogy ammicsoda. Híjjába is kerestem az egész Pestön. 
No, mondok, jó löszök én főkötő nékül is székeli lánynak, mer enélkül 
is csak ojan csóré-pofájú vagyok, mint ezök. Ha a főkötőt is követölik, 
majd aszondom, hogy az enyim má eeszakadt, mer én má vén lány 
vagyok, sokat husótam, szaggattam, hát féretöttem a ládába. Vót azé 
annyi eszöm, hogy eggy visettet vöttem at tú az ösmerős székeli lánytú. 
Ez az é, az urak reperátatták k i . . . A cselédkönyvem mög eedugtam, 
mer abba bele vót írva, hogy hunnét való vagyok. Azóta osztán ujab 
sorom van, hogy má három selyömszoknyát is vöttem. 

— Még újat ! — nevetett Vera. — Bíz Isten neköm is kedvem vóna 
mögtróbálni. Azé a sok pézé . . . 

— Löhet. Csak vigyázni kő, hogy az urak rá né gyűjjenek a 
nyittyára. 

— Osztán mongya csak, Jula néni : sose követőték azok a cseléd-
könyvit? 

— Má hogy követeték vóna ! Készpénznek vösznek azok mindönt, 
amit mondok. Elvesztöttem, osztán nincs tovább. 

— Osztán hun vátotta maga a könyvit? Aztat, akit eldugott? 
— Még odahaza vátottam. 
— Hát itt Pestön nem löhet? Mer neköm mög nagyon kéne. 
— Má én aztat nem tudom. Hanem megájj csak ! Van itt énnéköm 

eggy ösmerősöm. Biztos. Csakhogy ammög odakinn posztol a népligetbe. 
Abbionyossan tuggya. Gyerünk ki oda, mos mingyá, ijekó úgyis ott 
szokott ácsorogni. 

Elindultak. Vera tolta a gyerekkocsit, amelybe Jula néni a kisfiút 
is beleültette. 

— Má még hogy a té apád ! . . . Hát mögbolondút a vén korára? ! 
Iszen nem köllött vóna ténéköd szógáni! — csodálkozott Jula néni, 
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mikor Vera útközben elpanaszolta keserves sorsát. — Asztán még hozzá 
milyen helyre h a j t o t t ! I t t ugyan elvesz az ijen fijatal, ha nem vigyáz 
magára. A végin kiáhat az úccára. 

Már ott jártak, ahol az ismerős rendőr posztolt. 
— De hallod-é, mög né mondd ám neki, hogy hunnét való vagyok — 

figyelmeztette Verát jóelőre a vén dajka. — Mer ű is székeli lánynak tud. 
Má sokszó beszégettem vele . . . jó embör. Lajosrul való. 

— Lajosrul — csodálkozott Vera. — Hát annyi embör főgyün ide 
a mi környékünkrül? 

— Bizony, hallod-e, sok jó embör kíllódik i t t . Oszt egyik sé érde-
mőte ki, hogy ijen csunya sorsa lögyön. 

V I . 

— Sok ám máma itt a jókedvű ! — szólt Jula néni a rendőrhöz, 
mikor a kavargó, vasárnapoló emberbolyon keresztül odaértek hozzá. — 
Ugyancsak elnízelődhet raj tuk a biztos úr ! 

A csontosképű, szálas fiatal rendőr bólintott, de nem felelt. Az 
öreg dajka két napja szintén arra sétált s akkor csöndes és néptelen 
lévén a liget, ráért meghallgatni panaszát a pesti élet fonákságairól, 
dicséretét az otthoniról és sóvárgását az elhagyott falu után. Ez a 
beszéd akkor jól is esett neki, mert ő is ugyanazt érezte, ugyanúgy gon-
dolkozott s ez a közösség egyszerre nagy barátságot teremtett közöttük. 

— Aszóndom én is,— vallotta be akkor este az öreg dajkának — 
hogy ez a Pest nem szögény embörnek csinálódott. Én sé gyüttem vóna 
bele, ha ijennek tudom. 

Az öreg beszélgető-társ ma azonban nagyon alkalmatlan időben 
jött . A fiatal rendőrnek minden figyelmét lekötötte az a lelkiismeretes 
éberség, amellyel a körülötte nyüzsgő embertömeget igyekezett bele-
szorítani a rend skatulyájába. Hiába próbált Jula néni olyanforma be-
szélgetést indítani, mint a multkor, hogy aztán ehhez végezetül Vera 
dolgát is hozzákösse, az 1146-os biztos úr csak ühümgetett, bólogatott, 
de egy szóval sem szaporította a szót. 

— Ajhaj — sóhajtott nagyot Jula néni a cselédsorról elkezdett, 
de részvétlenül hallgatott panaszkodás végén — tessék elhinni, hogy 
az asszonnépnek is röttentő bajos ám i t t ! Még bajossabb, mint az embör-
nek . . . Ehun ez a lány is, aki velem gyütt, fűkerűközött ide, oszt sehosse 
boldogul. Peig jó dógos, töreködő, sé nem kósza, sé nem puccos, csak 
mindég a dolog, oszt mégse. 

Az 1146-os erre is hallgatott. 
Jula néni most már igazán nem tudta, hogy miképen bírja szólásra 

ezt az embert. Hát ezt még a lány se érdekli ma? 
— Aszongya — kapott bele újra a monológjába, új horoggal föl-

fegyverkezve — aszongya peig, hogy ű is az alfődrül gyütt fő, akar a 
biztos úr . . . 
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Ez hatott. A közös otthon, a közös szülőföld jó horognak bizonyult. 
Az 1146-os isteni nyugalommal fordított egyet feszesen tar tot t fején. 

— Mejik a? 
— Az a barna-piros arcú, fekete szömű, aki emide ül szélrül a 

padon — indult buzgásnak Jula néni. — Takaros lány, dérék lány . . . 
A rendőr félbeszakította : 
— Az a szárazhúsú, amott? 
— Az a . . . ott a pad végin, avval a fehér bőcsővel. Gyere csak 

ide Vera, beszéd el a biztos úrnak a ba joda t ! — kiáltott a lány felé, 
aztán míg oda nem ért hozzájuk, halkan mondta : — nem vóna a száraz-
húsú, kérőm, esszikrát sé, ha a dolog ee nem húzná. 

— Mongyad má, micsoda bajod is van a könyveddee — bátorí-
totta Jula néni az odaérkezett lányt, ki jóideig elfogódottan, szótlanul 
állt a hatalom embere előtt. 

— Csak asszeretném tunni, hogy hun aggyák ki neköm? Mer ott, 
ahun szógállok, aszongyák, hogy könyv nékül bajba keverödök. 

Az 1146-os összeráncsolta a homlokát. A kérdés olyan volt, amelyre 
nem tudott választ adni. 

— Ki monta magának eztet? — tért ki az egyenes felelet elől, rös-
tellvén bevallani ez előtt a leány előtt, hogy vannak dolgok a világon, 
amikről még a mindenható rendőr sem tud. 

— A naccsága. Hogy aszongya cselédkönyv nékül nem szabad 
szógáni, mer ha rágyünnek, hazazsuppónak. 

— Áá — legyintett okoskodva a rendőr — emmá nem igaz. Mér 
zsuppónák haza ezér? Zsuppóni csak az ojat szokták, aki vét a törvény 
ellen. 

Vera beszédes szeme bizakodva tapadt a legényre. A rendőr csak 
tudja ! Az nagy úr ! Az mindenkinek parancsol! 

— Akkó hát — bátortalankodott ki belőle a kérdés veleje — 
akkó hát engöm sé bántanak ezér? 

— Ha én mondom ! 
A rendőr a gőgnek és biztosságnak olyan mértékével lódította ki 

magából ezeket a szavakat, hogy a leány kétségének még az árnyékát 
is eltemette vele. 

— Ládd-é, nem híjjába jártuk mög ezt a nagy útat — nyugodott 
meg Jula néni is visszafelémenet. — Tuttam én, hogy ez a rendőr segít 
a bajodon. Dérék eggy embör e ! 

Vera bólintott. A rendőr csontos, erős figurája, mint a gyöngék 
védőszelleme állt képzeletében. Milyen hatalmas, mindenttudó ember 
ez és milyen jóképű, szemrevaló férf i ! Hogy feszül raj ta a rendőrruha, 
milyen nyalkán, csinosan ! Ha valamikor eszébe jutna a lányok közt 
szé tnézni . . . de nem, akkor is bizonyosan nem ő raj ta akadna meg a 
szeme. Mit neki az ilyen szegény, cselédsorba züllött leány, akinek még 
hozzá takargatni valója is van ! 

Vera másnap reggel összeszedte a holmiját és bárhogy zúgott is 
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feléje Füstyné fenyegetése, bérét sem kérve, foghegyről köszönve 
hagyta ott «tüsöksöprű» gazdáját. 

VII. 
Az új helyen, ahol Vera már székely lánynak vallotta magát, jól-

lehet a hozzávaló ruhát még nem vette meg (elsőbb még szoktatnom kő 
magamat az ijen maskarázáshó !), csak egy hétig élhette elégedettebb 
óráit a cselédsornak. Akkor megjelent ott a rendnek két őre és bejelentő 
lapot követelt a nagyságájától, cselédkönyvet tőle. Vera nyugodtan val-
lotta be, hogy még nincs könyve, de ha megmondják, hol kell váltania, 
még ma utánalát. 

— Csakhogy nem addig van ám — szigorúskodott az egyik 
rendőr — ezzel bennünket nem lehet eltámogatni. Maga ellen följelentés 
jött, hogy az előbbi helyén lopott és úgy jött el szökve. Ismerjük mi már 
az ilyen jómadarakat. 

Vera könyörgőre fogta a dolgot, esküdözvén, hogy a följelentésnek 
egy szava sem igaz, s hogy az a nagysága csak boszúból jelentette föl. 

— Hát iszen majd meglátjuk odabenn, hogy hányadán áll a do-
log — vont vállat a rendőr Vera kétségbeesett rimánkodására. — Ha 
úgy van, ahogy maga mondja, akkor úgy sem esik semmi baja. Gyerünk ! 

Hiába volt minden, Verának mennie kellett. 
— Ja j csak találkoznánk most az én rendőrömmel — imádkozott 

Vera útközben — az tudom, hogy kiszabadítana ezöknek a körme közül. 
Az imádság nem használt. Verát bekísérték a kapitányságra, ki-

hallgatták, ujjlenyomatot és fotografiát vettek róla, aztán megparan-
csolták neki, hogy másnap reggel kilenc órakor ismét ott legyen, mert 
akkorra ott lesz a károsult is. A leány fejevesztetten, halálrarémülten 
talpalt ki a Népligetbe, az ismerős rendőr segítségét kérni, de az 1146-os 
(ó mennybéli teremtő Úristen, de mögvertél engöm !) nem volt ott a 
posztján. 

Vera kétségbeesetten roskadt le arra a padra, amelyik az 1146-os 
posztjához a legközelebb volt. 

— Mögvárom, mög kő várnom, ha röggelig várok is rá, — hatá-
rozta el. — Gyünnie kő bizonyosan. 

Este hat óra volt és a liget egészen néptelen. Október korán söté-
t í tet t és hűvöst is adott hozzá jócskán. Később az eső is megeredt. Vera 
fázósan, éhesen, de határtalan elszántsággal húzta össze magát a padon. 

— Mingyá gyünnie kő má — suttogta az erős hitnek azzal a hatal-
mával, amely új világokat, kiolthatatlan akaratokat képes teremteni. 

Tíz órát még nem ütötte, mikor nagy messziről lépteket hallott. 
Most jön, emelte fel a fejét, mint a szimatot érző kutya. Az ösztöne, a 
megérzésnek ember nem látta sejtjei oly élesen vetítették szeme elé a 
rendőr alakját, hogy noha még nem látta határozottan ki közelít, már 
is fölkelt a padról és eléje ment. 
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— De régóta várom má, biztos úr ! Aggyon Isten. 
Az 1146-os rendőr csodálkozva bámult a leányra. Föl nem foghatta, 

hogy ebben a hűvös, csatakos időben, ily későn, itt az istenháta mögött, 
micsoda céllal várhatja őt már régóta ez a minap megismert lány. 

— Osztán mi baj ? — kérdezte. 
— Segiccsen rajtam biztos úr, az Istenke álgya mög, mer elve-

szök — sírta el magát Vera. 
— Hogy-hogy ? 
— Mögfogtak máma az őrök, oszt eehurcótak a kapitányságra ; 

úgy vallattak. 
— Mér ? 
— Mer nem vót könyvem . . . mer elárút az a naccsága, ahunnan 

elgyüttem. 
— Hocca fene ! — kiáltott föl a rendőr bosszúsan, rögtön rájövén, 

hogy őt, mint rossz tanácsadót, eltagadhatatlan felelősség terheli. 
— Hónapra mögen odaparancsótak . . . Akkó talán má zsuppó-

nak is. 
A rendőr körülnézett. A lelkét gyötrő bizonytalanság hasogatta : 

a szabályok útvesztőjében még alig járatos fiatal szolga bizonytalansága. 
Most a világért sem mert volna a hivatalos eljárás mikéntjéről beszélni. 

— Jaj , mi lössz mosmá énvelem ? — siránkozott Vera, helyes 
ösztönnel megsejtvén, hogy a rendőr hallgatása aligha jó jel. 

Az 1146-os ránézett a lány könnyes arcára, amely a várakozásnak, 
bizalomnak delejes erejével kapcsolódott reá. Nem ezt a lányt nem lehet 
megcsalni ! 

— Nem fogják elzsuppóni — szólt halkan. — Én nem engedem. 
— Védelmezzön mög biztos úr, a Teremtő álgya mög. Nincs én-

nekem senkim, aki pártomat fogná ! 
A rendőr félrefordult. Látszatra most is olyan nyugodt és meg-

zavarhatatlan volt, mint máskor, pedig a belsejét az egymást kergető 
gondolatok üvöltve szaggatták : hogy segítsen hát ? 

Ujra a leány felé fordult s a szeme végigsiklott az előtte álló alakján. 
— Hanem maga ugyancsak véknyan van ám ebbe a rossz időbe — 

állt meg a tekintete a bőrig átnedvesedett blúzon. — Nem fázik ? 
— Nincs melegöm — vacogott Vera. 
— Odadom ezt a köpönyegöt. Takaródzon be vele. Nízze, — tekin-

tett szét, hogy valaki nem jön-e — űjjön ide a padra. I t t enyhelybe van. 
Igy ! . . . Osztán mit mondtak még a kapitányságon ? 

— Csak aztat, hogy kilenc órára hónap ott lögyek, mer akkó a 
naccsága is ott lössz. Nyilván annak a szavára zsuppónak, mer a nagyon 
haragszik rám. 

— Mér ? 
— Hogy elgyüttem tőle. De hát muszáj vót. Mögutátatta má velem 

még az életöt is. A cselédsor amúgy sé jó, hát. még ha mindig méröggel 
ötetik az embört. 
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— Akkó minek gyütt el hazulról ? Tudhat ta vóna, hogy így lösz ! 
— Mer ha j to t t az apám . . . mer nem köllött az a legény, akit ű 

akart — szépítette az életét Vera. 
— Más köllött vóna ? 
— Nem köllött énnéköm senki az odavalók közül. 
— Akkó hát ? 
— Az a legény mög épen nem köllött. Azé, hogy főggye van ! 

Hogy együtt nagyobb darab főd lögyön a kicsibül ? Inkább szógálok ! — 
színezte Vera a megkezdett «szebbet», körülteremtettézve még a vagyon 
illatával is. — Csak most osztán vissza né ! Kivált zsuppon . . . mer 
inkább möghalok. 

A rendőr közelebb húzódott a leányhoz. 
— Akkó hónap nem mén el a kapitányságra, — mondta határo-

zottan. 
Vera ijedten bámult rá. 
— De maj keresnek. Akkó még nagyobb lösz a baj . 
— Nem keresik. Elgyün velem. Nálam nem keresik. 
Vera szíve nagyot dobban t : 
— Szeretőnek ? 
— Asszonnak . . . Röggel, mihelyt letellik a posztom, maj kime-

gyünk a város másik végibe. Zuglóba. Ott ócsóbb a lakás, mög tágasabb 
is, nem ojan börtöny, mint bejjebb a városba. Ott verünk tanyát , — 
révedt el a rendőr. 

Vera szólni sem tudot t a rászakadó boldogságtól. Csak intett , 
hogy jó lesz. 

— Ott még kertünk is löhet, — rakta tovább a fészket a rendőr. — 
Ha csak egy tenyérnyi is. Jó lösz a veteménynek . . . 

— Virág is löhet benne ? — bátorkodott Vera. 
— Ha lössz hely. Tejes vijola, mög sarkantyú, egy-két bukorral. 
— Ja j , a nagyon szép lösz. 
— Bürgét is tar tunk, — szőtte tovább az álmot a legény — mer 

én annak nagyon szeretöm a húsát. Persze csak ha l ő h e t . . . ha alkal 
matos lösz a hely. Hozzávaló. 

— Csirkét is. Kőttetek a tavasszal . . . Ahogy odahaza. 
Tervezgettek, álmadoztak, napsütésbe, pompás tavaszi hajnal 

gyöngyszín-világosságába rajzolgatva bele a fészküket. Mind szorosabban 
simultak egymáshoz és nem érezték, hogy az eső már olyan sűrűn hullik, 
mint a köd. 

Váczy József. 


