
A Z Ö R Ö K S É G . 
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HOGY KI KEZDETT először beszélni róla, azt bizony nem tudom. 
Lehet, hogy jó ismerősök, akik fejcsóválva bámészkodtak Kis 
Mihály után, ha örökkön vágtató fürgesége az utcán eléjük 

botlott s nem győztek eleget töprengeni rajta : mit akar ez az ember? 
Hová siet mindig, mit hajszol s mikor fog megpihenni? Még mindig 
nem elég gazdag? Kinek gyüjti azt a rengeteg vagyont, kiért gyötri 
magát, az Isten áldja meg? 

— Magamért — recsegte fennen Kis Mihály. Ugyan ki másért 
él az ember? 

Ez a nagyfejű, szélestenyerű alak minden munkát a saját két 
tenyerével akart eredménnyé gyúrni s nem társ, de még segítség sem 
kellett neki. Alkalmazottai alárendeltek maradtak; jól fizette őket, 
rájuk ordított s ha nem tetszettek neki, utcára teremtette őket meg 
visszafogadta, igen kiszámíthatatlan szeszélyű ember lévén s senki 
másnak a véleménye nem igazíthatta jobbra, vagy balra. Sokan hara-
gudtak reá, de a szerencse szerette, hovatovább egészen belebolondult 
s már nem is tudott Kis Mihály nélkül élni. 

— Egy nap felfordul, hisz alig szuszog — jósolgatták a résztvevő 
lelkek. 

Hát annyi igaz, hogy Kis Mihály eléggé nehezen szuszogott s talán 
ebből a szuszogásból indultak ki a következő dolgok. 

Kis Mihály könnyen csinált milliós üzleteket, de a cipőjét be nem 
tudta volna egymaga fűzni, mert ha lehajolt, egyszerre fulladás kör-
nyékezte. Egyenes alakja fölé pocakot dagasztottak a szorgalmas 
esztendők, ez a pocak pedig lassankint szimbolumává lett a keserves 
igazságnak, hogy az embert rendszerint olyan helyeken játsszák ki 
a leggaládabb módon, amelyekre a legtöbb szeretetet pazarol. A jó 
borsos ebédek, boros vacsorák, melyeket olyan szívvel szeretett, nyiltan 
ellenségeskedésbe kezdtek s csúnya fogakat vicsorgattak szegény Kis 
Mihályra. Alattomosan viselkedtek. Paradicsomi szelídséggel kínálkoz-
tak beléje, aztán mikor sikerült elhitetniök vele, hogy csak fogadja 
bátran, nem lesz tőlük semmi baja s így bennebb kerülhettek, akkor 
éktelen módon égették, harapták, szédítették. Később már résen állt, 
a kacér étlapok előtt erőért fohászkodott s ha már nem bírta tovább, 
inkább be sem ment vendéglőbe, hanem otthon maradt, de akarata 
kimerült az örökös küzdelemben a kívánság ellen. Hovatovább otthon-
ülő, csendes emberré lett, háznál főzetett s este korán tért ágyba. 
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— Megvert az Isten — kesergett. Hiszen ez a mód egész eddigi 
életberendezkedésének csúfsága volt! Kedvét szegte s még üzleti 
energiáját is megviselte. Annyira legyengült, hogy egy napon eljutott 
a legvégsőhöz : úgy érezte, hogy szüksége lenne valakire, aki gondozza 
és szeresse. 

Ajánlkozó akadt bőven. Rokoni szívek, ragaszkodó kis nők és 
önzetlen cselédek. A gazdagság valahogy megsűríti az emberek körül 
a levegőt, csodálatos szeretet-magvak duzzadoznak és hasadoznak 
benne és bámulatos önfeláldozás-csirák érnek rohamosan virágzó és 
gyümölcsöző tettekké. Kis Mihályra ugyan sokan haragudtak, de 
aki remélhetett tőle valamit, az mind imádta. Kis Mihály azonban 
kaján ember volt és gyanakvó. 

Először is : szerette az egyszerű népet. Amellett szerette azt is, 
hogy ha valakivel jót tesz, hát az tekintse azt jótéteménynek, nem pedig 
rokoni jussnak. Igy került a házába Feri, a kifutóból lett titkár és 
mindenes barát. 

II. 
Feri kifutófiú volt a Kis Mihály üzletében, de értett a műhely-

dolgokhoz is ; nagyon élelmes eszű legény volt, amilyen csúnya, olyan 
szolgálatkész s ha erélyesebben kellett tárgyalni felekkel, vagy az 
irodakisasszonyokra árulkodni, vagy pénzt behajtani olyanokon, akik 
nem szívesen fizettek, Feri mindent gyorsan és ügyesen elintézett. 
Csekély bérért egész nap talpalt, lótott-futott és nem lehet elvitatni 
tőle, hogy igen kétkulacsos és megbízhatatlan ifjú létére a gazdájáért 
élt-halt. A gazdájáért becsületes is tudott lenni; ha árulkodott, csak 
azért tette, hogy az ő érdekét védje ; fújt , sziszegett mindenkire, aki 
nem akart Kis Mihályért korai halált halni. Összeveszett a hivatal-
nokokkal, akik főnökük fukarságát szidták és csodálata, ragaszkodása 
egyetlen büszkeségévé érlelte azt, ha feláldozhatta magát érette. Estén-
kint kis varróleányoknak udvarolgatott, akiknek Kis Mihályról legendás 
dolgokat mesélt, de valószínű, hogy ha gazdája megkívánta volna, 
akármelyik szerelmét szívesen átengedte volna neki. Ezt megtisztel-
tetésnek tekintette volna. Csak a gazdagságnak van ilyen mámorító 
hatása a gyenge és esendő lelkekre. Feri egészen bizonyosan Kis Mihály 
vagyonától bódult így el, de jóhiszemű tévesztéssel ezt a vagyont 
magában az emberben imádta. Nem is akart részt belőle, megelégedett 
azzal, ha árnyékában hűsölhet, fényében sütkérezhet. Nem irigyelte, 
egyszerűen rabja lett. Mint rabot pedig nagyon jól használhatta ura. 

Éveken át tartó viszonyuk lassankint bizalmassá mélyült. Az éles-
eszű üzletember becsülte az egyszerű fiú tanulékonyságát, buzgalmát, 
munkaszeretetét. Feri sokat olvasott s szabad idejében az Operába járt. 
Most már benn foglalkozott az üzletben, nem küldözték ki. Kis Mihály 
bizalmas ügyeit bízta reá, levelezését vezettette vele . . . 

Épen ekkoriban történt, hogy egy kis szőke leány nagyon bele-



745 

kérezkedett az öreg úr szívébe s ott trónolt egy kerek esztendeig — mert 
üzlete s a jó vacsorák mellett volt neki még egy szenvedélye s ez a nagyon 
fiatal és nagyon szőke leányok iránt hevítette. A leány azonban nem 
kábult úgy bele a Kis Mihály közelségébe, mint Feri. Az emberen 
keresztül a vagyonát is látta s részt kért belőle. Kis Mihály nem adott. 
A szőke leány sóhajtott és azt mondta : csalódtam . . . 

Ez a dolog épen egybeesett azzal a másikkal, hogy Kis Mihályt 
a jó vacsorák olyan csalfán megkínozták. Bánatos lemondás szállta 
meg. A vacsorák dolgát a gazdasszonyával rendezte ; ezután majd 
otthon étkezik ; a szőke leányét Feri intézte el, hisz eddig is ő hordozta 
hozzá az izeneteket, ő kémkedett utána, órákon át lappangott a kapuja 
alatt s követte mindenüvé . . . 

— Utolsó szerelmem volt — sóhajtozott Kis Mihály, akinek 
élete a munka százféle útján rohant a kiteljesülés felé, de pihenő óráiban 
ráért egy kis üdítő szentimentálizmusra is. 

A szőke leány tehát elmult az életéből, de Ferihez : férfi-vereségé-
nek egyetlen megértő tanujához most már úgy ragaszkodott, hogy nem 
is tudott volna nélküle élni. 

Kis Mihály és Feri gyanutlanul és elégedetten éldegéltek a tág, 
üres lakásban, nehézkes, régi bútorok s barátságos falak között s azt 
hitték, hogy ketten vannak, pedig ott lapult közöttük az a bizonyos 
harmadik, megnevezhetetlen árnyék is, akiről már szó esett s akit 
egyszerűség kedvéért nevezzünk röviden így : Gondolat. A Kis Mihály 
örökségének gondolata. 

Mindenki látta, aki hozzájuk betért, csak ők nem tudtak róla 
semmit sem. Az emberek szóbeszéde napról-napra hizlalta, növelte, 
egyre több tért fogott be a maga számára s addig fecsegett róla minden 
jöttment vendég, addig mutogatták, míg Kis Mihálynak is tudomásul 
kellett vennie létezését. 

Kis Mihály először csodálkozott, aztán bosszankodott, végül 
dühbe jött. Miről prédikálnak ezek itt folyton? Ki beszél egyre az ő 
örökségéről? Hát meghalt már, vagy haldoklik, vagy megbolondult 
az egész világ, csak ő maradt épeszű? Örökség? Majd, ha fagy. Egyelőre 
terveket főz, harcol és győzni akar. Harsányat nevetett s ettől olyan 
nyilallást kapott a baloldalába, hogy le kellett ülnie. Kis idő mulva 
felvetette tekintetét, de most már nem nevetett. Harag és elkeseredés 
öntötte el. 

— Sok éhenkórász ripők, persze, jó lenne learatni a más munkáját. 
Persze. Ó, erről még beszélünk. Azért jöttök ide, hogy a halálommal 
ijesztgessetek? Erre még várni kell egy kicsinyég. Nem, nem harag-
szom. Hogy haragudnék? Csak jöjjetek, kedveseim és temessetek. 

A jóismerősök, akiknek nem voltak rokoni reményeik, tiszta 
jóindulatból figyelmeztették. Nem lehet azt sohasem tudni, Isten 
kezében vagyunk, lehet valaki erős és makkegészséges, hatvanöt év 
mégsem gyerekkor s a jövőre is gondolni kell. Mi lesz egész élete munkájá-
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val, ha nem állít utódot? Érdekes, hogy milyen buzgalommal szóltak 
bele a dolgába még azok is, akiknek igazán nem lehetett várnivalójuk. 
A vagyon, az a drága, tündöklő káprázat; legalább egy tanáccsal 
kértek részt belőle, legalább az orrukat törülték bele, ha a kezüket 
nem nyujthatták érte ; legalább beszéltek róla és izgultak érte, még az 
is titkos kielégülés és gyönyörűség vol t . . . Kis Mihály úgy érezte, 
hogy hálóba került, de nem akarta megadni magát. Egyszer azonban, 
amint egyedül üldögélt szobájában, mégiscsak körülpillantott s meg-
kereste őt, azt a láthatatlan harmadikat, aki így az élete fölé terebélye-
sedett. Igen, ott volt s a hívásra lassan előcsoszogott. 

Kis Mihály undorral nézte. Igen idétlen és ostoba fajankónak 
találta, de legyűrte ellenszenvét. Elég barátságosan fogta kézen s maga 
mellé ültette. 

— Jöjjön, kedves, ne szerénykedjék — bátorította. — Ismerjük, 
minek ez a bujkálás, kertelés? Jobb, ha nyiltan tárgyalunk. Ha már 
idehozta jósorsa, lássuk, mit kíván? 

Ott terpedt előtte, jól szemügyre vehette. Kétszinű és tétova kis 
Gondolat volt. Akadozva, zavarosan beszélt, színét és arcát egyre 
változtatta ; hol az egyik, hol a másik rokon maszkját vette magára. 
Egyszer a Kis Mihály öccse fiához hasonlított, aki szorgalmas, de buta 
gyerek volt, máskor egy távolabbi sógorához, aki eszes, de lusta fráter 
s szeret inni. Mindegyik alakban a maga igazát s bizonyítgató érveit 
tálalgatta. Aztán változott megint : jótékony intézmények csuháját 
öltötte fel s Kis Mihály hiúságához szólt ékes páthosszal. 

Kis Mihály lehúnyta szemét, de így is jól látta. Türelmesen hall-
gatta egy darabig, aztán bosszúsan förmedt fel : 

— Rendben van, ezt mind jól tudom. Tudom, hogy nem élek 
örökké, hogy a vállalatom szétzüllik, mihelyt kiesik kezemből a gyeplő. 
Tudom, tudom, hogy rokonaim között nincs olyan, aki vezethetné. 
Ostoba csirkefogók egytől-egyig. Szóval valakit bele kellene nevelni, 
hogy ne dolgoztam légyen egész életemen át hiába. Rendben van. 
De kit? 

Egyszerre megint elöntötte a méreg. Unta ezt a komédiát, hát 
nincs elég gondja, csak úgy fő a feje a sok áldatlan hercehurcától: 
buta személyzeti mizériák, pénzbajok, állandó küzdelem ebben a rette-
netes haldokló világban azért, hogy fenntarthassa hatalmas üzletét. . . 

— Menjen dolgára — mordult oda árnyarcú vendégének s olyan 
mozdulatot tett, hogy az egyszerre a falhoz lapult tőle. Hogy így el-
intézte, megkönnyebbülten tekintett körül s végigsimogatta homlokát. 
Tétova pillantása a falra esett, ahonnan elhalt feleségének és szintén 
elhalt egyetlen gyermekének fényképe emlékeztette boldogabb időkre, 
mikor az evés még nem volt gond és nem költözött még be a tüdejébe 
az a sok szapora szél. . . Felsóhajtott s legyintett kezével : 

— Még nem halok meg. Még sok dolgom van, sok szép pénzt 
akarok keresni. Ha sikerül, amibe most belefogtam, nagyszerű dolgokat 
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vihetek véghez. Mit akarnak tőlem? Én nem tartozom senkinek semmi-
vel és még élek. 

A gondolat azonban olyan volt, mint a tolakodó koldus : ha egyszer 
szóbaálltak vele, nem lehetett többé kitessékelni. 

I I I . 

Egy napon így szólt Kis Mihály Ferihez : 
— Mostanában mindig azon töröm a fejemet, hogy végrendeletet 

kellene csinálnom. 
Amint kimondta, már el is szégyelte magát. Voltaképen sohasem 

gondolt erre, csak ebben a percben jutott eszébe s már ki is kottyan-
totta. Feri csodálkozva nézett fel reá. Épen a cipőjét fűzögette, mármint 
a Kis Mihály régimódi fűzős cipőjét, amelyet ő magának nem tudott 
volna befűzni. Mióta itt lakott vele együtt, titkári teendői mellett ez is 
az ő tisztjéhez tartozott. 

— Csak nem akar főnök úr meghalni? — nevetett széles tréfával. 
Kis Mihálynak jól esett ez az őszinte nevetés, maga is könnyebbre 
fogta a hangját. 

— Akar a fránya. De mostanában egyebet sem hallok tisztelt 
rokonaimtól, mint hogy ideje volna gondoskodni róluk, hát szeretném 
valahogy nyélbeütni ezt az ügyet. Tudniillik valami olyan írást csinálni, 
hogy semmit se kaphassanak. 

Feri befejezte a fűzést s puha ronggyal átfényesítette még egyszer 
a cipőt. Úgy járt a keze, mintha csak végzett cipőpucoló lett volna. 
Pedig ez a kéz már nagyon gondozott külsőbe bujt s a saját lábbelijét 
a szobaleánnyal tisztíttatta. Az ő divatos formájú topánja bizony 
bármelyik percben megszégyeníthette főnökének öreg amerikai csó-
nakját . . . 

— Nem rossz ötlet — dünnyögte. — Tessék talán valami alapít-
ványt tenni. Úgysem volna érdemes ezt már tovább folytatni, ha 
netalán, Isten ments, főnök urat valami baleset érné. Úgy meg fenn-
maradna a neve az utókornak. 

Az utókor, ez jól hangzott. Ám Kis Mihálynak vészesen kavargott 
a gyomra ettől az utókortól, amiben néki már csak a neve lehet részes, 
a teste soha. 

— A fene bánja az utókort — fejezte ki véleményét. — De ha 
nem lehet másképen, igazán még ez volna az egyetlen helyes dolog. 
Meg hasznos is. Mit gondolsz : valami kórház . . . ? 

— Neem — mondta Feri. — Minek? Nem fontos, hogy mi. Talán 
árvaház, vagy bukott leányokat felsegélyező intézmény. Ami hasznos. 
Vagy tessék szegény íróknak hagyni, mindjárt milyen szép dolgokat 
fognak Önről írni az utókor számára. 

Kis Mihály harsányat nevetett, csak úgy rengett tőle. Aztán 
megint nagyon hirtelen abbahagyta, mert a nevetés beleszúrt a tüdejébe. 
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— Ejnye — mormogta lehangolódva s percekig igazgatta testét, 
míg helyre zökkentette. Nagyon gondtelten és szomorúan emelkedett fel. 

— Neked sohasem szúr a baloldalad? — kérdezte Feritől. 
— Nem — felelte az. 
— Furcsa — mormolta Kis Mihály s gyanakodva nézett reá. 

Feri nagyon kivirult az utóbbi időben, keskeny majomarcára pofa-
szakállt növesztett, gondosan öltözködött s eddigi hányaveti boltos-
legény-modora fölé szerényebb és úriasabb külsőt kerített. Szeméből 
okosság és hű érdeklődés csillogott. 

— Jó — mondta Kis Mihály s megveregette a vállát. — Úgy 
látszik, nem mindenkinek szúr. Hát most eredj le az irodába, én is 
mindjárt ott leszek. Még telefonálnom kell a bankba, aztán megyek 
utánad. 

Feri elment. Kis Mihály visszaült székébe s percekig bámult 
maga elé. Cipőjére pillantott, melyet olyan szépen fűztek be az előbb ; 
aztán elfordult s az ablak felé révedezett, amelyen keresztül ragyogó 
napsütéses reggel kínálkozott befelé. Ifjúságára gondolt, amikor épen 
olyan szegény gyerek volt, mint ez a Feri és senki sem segített rajta. 
Egyszerre, átmenet nélkül a kis szőke leány is eszébe jutott, akit egy 
évig szeretett s aki elhagyta, mert nem adott neki elég pénzt s akinek 
Ferivel küldözgette a leveleket és ajándékokat. Azóta nem szeretett 
senkit. Azelőtt sokat szeretett és egyedül maradt mégis. 

— Belém beszélik a halált ezek az állatok — ocsudott magához 
s felugrott. — Ha valaki még egyszer erről mer diskurálni velem, ki-
dobom — dohogott s átcammogott a másik szobába, hogy a banknak 
telefonáljon. 

IV . 

Kis Mihály azt hitte, hogy mikor azt a bizonyos Gondolatot falhoz 
lapította, az ott is maradt menten. Azt hitte, hogy nem törődik többet 
vele, pedig egyre csak rajta rágódott; azt hitte, hogy szót se ejt róla, 
pedig mindig csak azt emlegette, hogy él és nem akar a halálra gondolni... 

Lassankint mind ingerültebbé lett. A dolog odaalakult, hogy az 
embereket egy nagy bűnszövetkezetnek látta, amely őt akarja elveszí-
teni. Nem vette észre, hogy akiknek eszük ágában sem volt az ő üzleti 
jövőjéért aggodalmaskodni, végül azok is mind erről fecsegtek, mert 
egyszerűen belevitte őket. Egyre veszekedett, egyre vitázott, védeke-
zett, ha nem is támadták ; ha bármiről esett szó, mindenütt ellenséges 
célzatot szimatolt. Gyanús volt minden ember s sorjában minden régi 
jóbarátot kidobott. 

Feri volt egyetlen társa, akiben még bízott. Ez a Feri ugyanis 
jöttment szolga volt, aki igazán nem akarhatott a Kis Mihály utóda 
lenni. Épen ezért egy reggel, cipőfűzés közben így szólt hozzá : 

— Azt hiszem, ha soká tart még ez a hercehurca, tereád hagyom 
a boltomat. 
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Feri elvörösödve hajtotta le fejét. Rosszul esett neki a gúnyos 
tréfa. Kis Mihályt azonban elragadta a meggondolatlanul világgá 
böffentett eszme. Hátrarántotta lábát félig készre fűzött cipőjével s 
felkiáltott : 

— Esküszöm, nagyszerű lenne ! Hogy nem jutott ez eddig eszembe! 
Töviről-hegyire ismered már a dolgaimat, ügyes, fáradhatatlan fiú 
vagy, te vagy az egyetlen, akinek a kezén nem züllene szét az egész 
üzlet két hónap a la t t . . . 

Sok túlzás volt ebben a dicséretben, de Feri már ismerte gazdája 
rapszodikus lelkesedéseit, hirtelen születő s hirtelenebbül kihülő ötlet-
rakétáit. Kicsit komédiás volt az öreg, mikor nem volt épen üzletember. 
Fanyarul csóválta hát fejét : 

— Maradjunk csak így, ahogy vagyunk. Éljen főnök úr sokáig 
s ha épen tenni akar értem valamit, emelje fel a fizetésemet. 

Ezt az utóbbit Kis Mihály már nem hallotta meg, annyira elmerült 
villanó terveinek örömébe. Tréfa ide, oda, volt is ebben valami, amit 
komolyan lehetett venni. Elgondolkozva nézett maga elé. Lelke mélyén 
ugyan még korántsem tartotta elintézettnek a dolgot, de azért lázasan 
gombolyította a feldobott ötlet valószinűvé sodródó fonalát. 

— Nagyszerű eszme — mormolta újra és újra. Feri végzett a 
cipővel s mindketten felkerekedtek dolgaik után. Öt perc mulva már 
egyikük sem gondolt az előbb elhangzott jelentős párbeszédre. 

A téma azonban pár nap mulva visszatért s azután megint. . . 
Kis Mihály maga sem igen tudta, hogy mit akar vele, agya legmélyé-
ben tisztában volt azzal is, hogy terve kivihetetlen fantasztikum, 
amellyel nem használna sem üzletének, sem a köznek, sem magának — 
de talán épen ebben a képtelenségben élte ki dühét az emberekkel szem-
ben, akik a halálára vártak. Nem is vette észre, hogy amint az örökség 
gondolata így közéjük fuvalkodott, fokozatosan megváltozott és el-
torzult az a megszokott viszony, amely őket Ferivel egymáshoz fűzte. 

Mint mondtuk, Kis Mihály összes hozzátartozói között csak 
Ferire nem gyanakodott, mert úgy gondolta, gyanúja veszett agyrém 
lenne : Feri nem konspirálhatott ellene, Feri szolga volt. Azonban azon 
a reggelen egy könnyelmű mozdulattal ő maga nyúlt át a szakadékon, 
hogy jószívvel keresztülsegítse rajta kifutó-titkárát. Ferit egyetlen szó 
örökös-jelöltté tette. Ezt a szót Kis Mihály ejtette ki, de ettől kezdve 
már Ferire is gyanakodott. 

Szegény fiú az egészből semmit sem értett. Látta, hogy gazdája 
konokul foglalkozik a buta tervvel, mely cipőfűzés közben született 
meg fejében — s ez a fej, valljuk meg, utóbbi időben már nem volt 
olyan hiánytalanul józan, mint azelőtt : sok aggodalom és csendes 
ijedelem kavargatta —, a terv aztán a cipőfűzések idejéből a vacsora 
utáni pihenőbeszélgetésekhez helyezkedett át. Feri végül megértette, 
hogy menthetetlenül kátyuba került, ami annál inkább nyugtalaní-
totta, mert Kis Mihály hangja mögött, ha erről beszélt, mindig valami 
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rosszhiszemű zönge ólálkodott. Mintha ő maga sem vette volna komo-
lyan, amit mondott. . . Dehát akkor miért nem hagyja abba? 

— Tegyük fel, hogy igazán úgy gondolja, amit gondol — mér-
legelte Feri. — Mi lesz akkor . . . ? 

— Mi lehet? Ferinek elég erős fantáziája volt, sok kalandorhistóriát 
olvasott, sőt titokban írt is már egyet, de ez a dolog túlnőtt az ő el-
képzelőképességén s megfélemlítette. Zord, túlhatalmas látomás volt, 
agyonnyomta. Szép, szép a nagy vagyon, de igazán sohasem gondolt 
arra, hogy . . . A Kis Mihály-féle vállalat? Uramisten . . . 

— Nem mondom — töprengett — ha egy kis összeggel biztosítana, 
nagyon hálás lennék érte. S ha a fizetésemet is felemelné... De a 
t öbb i . . . 

— Én nem is tudnék főnök úr nélkül élni — jelentette ki egy 
napon becsületesen. — Igy, együtt, nagyon szeretem az üzletet. Főnök 
úr parancsol és én engedelmeskedem. Kérem, én nem tudnék paran-
csolni . . . Mindenre születni kell. Kétségbeesném, ha valakinek paran-
csolnom kellene. 

— Az irodában eléggé jár a szád — figyelmeztette Kis Mihály. 
— Az más — mentegetőzött Feri szégyellősen. — Ott főnök úr 

nevében parancsolok. Én egyáltalán a főnök úr nevében élek és nagyon 
meg vagyok elégedve sorsommal. Talán, ha a fizetésemen lehetne 
valamit javítani. . . 

— Bízd csak reám — dünnyögte Kis Mihály elmélázva. — Derék 
fiú vagy s majd mindenről úgy intézkedem, ahogy a legjobbnak találom. 

Feri reménytelenül vont vállat. Kosztja, ellátása fényes, mit is 
nyügösködik örökké azzal a fizetéssel? Az öreg nyilván nem akarja 
meghallani, de ráhagyja a vagyonát. Szomorú kárpótlás . . . Egy kis 
társaséletet szeretett volna már élni; hovatovább egészen jómodorú 
fiatalemberré csiszolódott, titkár volt, hívták ide is, oda is, leányok 
közé is . . . 

Holnap lóversenyre igérkezett, de nem volt hozzá pénze. Kérni 
szégyelte, hát szomorúan bámult a levegőbe. Kis Mihály is a levegőbe 
nézett, de másfelé — és hallgattak . . . 

V. 
A Gondolat, régi barátunk, jól érezte magát. Szépült, egészségese-

de t t ; most már övé volt a hely egészen. Szegény Kis Mihály pedig 
akárhogy is fulladozott és prüszkölt tőle, mégse dobhatta ki. Hogy 
elfelejtse, megkétszereződött energiával feküdt bele a munkába. Ren-
geteget dolgozott, új terheket vállalt, lótott-futott, mint egy csatába 
bőszült hadvezér. Továbbá újra elkezdett vendéglőkbe járni, jóízű 
pecsenyéket vacsorázott, meg ivott is reá egy keveset, az utcán pedig 
jól megnézegette a csinosabb nőket. Mindez dac volt, gúnyos kihívás, 
hányaveti tüntetés saját életereje mellett. Mikor aztán súlyos émely-
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gések és szédülések között kénytelen volt meghátrálni, dühösen fuj t 
azokra, akik így ellene esküdtették a világot. 

— Nem írok végrendeletet, legyen, ahogy lesz — förmedt fel egy 
napon az irodában, mintha ütésnek szánta volna a kegyetlen határozatot. 
Feri felnézett munkája mellől s helyeselve bólintott: 

— Jobb is hagyni az ilyesmit. Ámbár én azt mondom még mindig, 
valami jótékonysági alapítvány nem lenne rossz . . . 

Kis Mihály fel és alá sétált az ablak előtt. Most megállt. Valami 
mást várt s a nyugodt felelet felingerelte. 

— Bánom is én, öljétek meg egymást, ha meghaltam — morogta. — 
Undorodom az egész pénzéhes világtól. Nincs már ezen a rothadt földön 
egy becsületes ember sem. 

Feri elég okos fiú volt, hogy megértse. Értette már régen s lassan-
kint méltatlankodó harag háborodott benne. Mi ez? Akart ő valamit, 
gondolt egyáltalán örökségre? Hát nem ő maga hozta elő, ez a vén 
bolond s most a saját ostoba igéreteinek hálójában kapálózik. Tartsa 
meg a vagyonát, mit sértegeti folyton? Ha kínálja, sem kapkod utána ! 
Isten látja lelkét, önzetlenül ragaszkodott hozzá s ime . . . 

Mióta úri sorba került, sokat nevelt magán s érzése is kifinomo-
dott. Bántotta az örökös, lappangó, de egyre szemetdöfőbb, szennyes 
gyanúsítás. Sokszor már szeretett volna felugrani s arcába vágni Kis 
Mihálynak : nem kell a vagyona, de a munkámat fizesse meg tisz-
tességesen . . . 

Szó, ami szó, silány bért kapott szegény Feri. Mióta gazdája úgy 
belegabalyodott a maga bajába, még fukarabb lett, már a betevő 
falatot is szűkösre húzta mérgében, hogy ki akarják fosztani. Amíg 
csendes barátságban éldegéltek, elégedetlenségére enyhítő mosolyt vont 
a hálás szeretet. Az ingerültség azonban mindjobban dagadt közöttük 
s Ferinek már voltak olyan percei is, mikor úgy érezte, hogy kihasz-
nálják. 

* * * 

— De nagy szerencsét csináltál — mondogatták jobbról-balról 
az ismerősei — biztosan hagy rád valamit az öreg, ha meghal, mi? 

— Nem azért vagyok nála — hárította félre mogorván. 
— Jó, jó, nem azért, tudjuk. De bizony sok pénzt kereshetsz ilyen 

gazdag ember mellett. Áruld el, mennyivel vagy részes a vállalatban? 
— Eredjetek a pokolba — vágott vissza. Szégyen és keserűség 

fojtogatta. Egy krajcárt sem tehetett még félre, az évek repültek, már 
harmincéves is elmult; az öreg egy napon meghal s akkor kezdheti 
előlről, inaskodással, ahol abbahagyta . . . 

— Ez a vén ember úgy csörgeti elém azt a gyönyörűséges örökség-
malasztot, mint disznó elé szokták a kukoricát — nyüzsgölődött. Lám, 
már csak így gondolt rá : vén ember . . . Hová lett a régi rajongás? — 
Ha még egyet szól, meghallja a véleményemet alaposan . . . 
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Nos, ez nem is késett sokáig. Egészen jelentéktelen eset robban-
totta ki a rég duzzadó indulatot. Egy napon Kis Mihálynak vendégei 
érkeztek. Két külföldi ügyfele s meghívta őket a házához, ebédre. 
Kis Mihály, ha idegenekkel került szembe, különösen szerette mutatni, 
hogy milyen élénkeszű, agilis ember s még erőinek teljében van : ahogy 
olyan emberekről szokás mondani, akik — nos, akik erőik teljében 
vannak . . . Evés közben nagy hangon anekdotázott, nőkről, irodalom-
ról, politikáról beszélt s néhányszor azt is említette, hogy ha megúnja 
üzletét, fel fog lépni képviselőnek. 

Feri rosszkedvűen ült helyén, az asztal végén. Nem tetszett neki 
az öreg, mikor így produkálta magát. Régebben sem szerette ezt a 
társadalmi lényt Kis Mihály rusztikus bőrében ; akkoriban sem, amikor 
még rajongott érte. Azért nem szerette, mert mindig kikezdte egy kicsit 
a tiszteletét, amelyet iránta érezni akart. Most pedig, haragos és kritikus 
szemmel vizsgálva minden mozdulatát, egyszerűen nevetségesnek, 
ellenszenvesnek találta. Bosszankodott. 

— . . . És mit felelt erre a férj ? — hangzott mellette az öblös 
kérdés. Az egyik vendég szájából jött s felriasztotta Ferit tépelődéséből. 
Aha, vicc. Viccet mesélt Kis Mihály, talán már az ötödiket. 

— Hát gondolhatják, u ra im. . . A férj semmit se felelt. Ellenben . . . 
Vaskos csattanó következett. A két vendég ide-oda dült a nevetés-

től s ismételgették a csattanót: 
— Kolosszális . . . És ahogy elmondta . . . Nem is a vicc, hanem 

az az íz, ahogyan le tudta adni, az nagyszerű ! 
Kis Mihály ivott s elégedetten tette le poharát. Szeme Ferire 

villant s eddigi hunyorgó vidámsága egyszerre kérdezéssé kerekedett. 
— Hát neked mi a bajod? — röffent oda kedélyesen. — Miért 

szontyolodtál úgy el? Nem tetszett az adomám? 
Hát ehhez a barátságos kis kérdéshez nem illett volna épen valami 

kemény válasz. Feri nem felelt. Kis Mihály bortól homályosuló szeme 
furcsállva böngészte az ismerős vonásokat. Elkomorodott. Felütötte fejét. 

— Olyan képet vágsz, mintha apádat temetnék — mordult reá 
bosszúsan. 

— Nem temetnek senkit — vágott vissza dacosan Feri. Ő is ivott 
már néhány pohárral a jó tokajiból s nem érezte magát itt, a vendégek 
között alárendelt személynek. Kis Mihály előrehajolt : 

— Nem ám ! Engem se — dobta oda durván. — Tán akkor 
jobban vidulnál. . . 

Ez sok volt. Igy, idegenek előtt . . . Feri felugrott s hátralökte 
maga alatt a széket: 

— A főnök úr viccei néha rosszul sikerülnek s én nem tudok 
minden ostobaságon vigyorogni. 

A vendégek ámultak. Egyikük nevetett s valami könnyűt mondott, 
tréfásat, hogy elüsse a bajt. Gentlemanek voltak, külföldiek. Kis Mihály 
azonban falusi, parlagi embernek született s ha feldöfte benne fejét 
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a méreg, nem nézett illemet. Mint sértett bika ugrott talpra s Ferire 
rontott: 

— Hogy merészelsz ilyen hangon beszélni velem, kölyök? Takarodj 
innen rögtön . . . 

Feri némán hátrált pár lépést. Keze görcsösen szorult össze; 
tétován bámult maga körül. Ime, micsoda botrány . . . Ajkát kinyitotta, 
valamit hebegett s megfordult. Kiment. 

Pár perc mulva azonban visszajött megint. Már nem tudta, mit 
csinál; reszketett s alig állt a lábán. Ha valaki most megmagyarázta 
volna neki, hogy az öreg bolond és félig részeg is, hagyja, ne szálljon 
szembe vele, talán még magához tért volna. Ámbár az indulat magas 
fontjain az emberen már nem segít a szó. Ha igazi úrféle, nem kezd ki 
egy keserű vénemberrel. Hiszen akkor talán nem is égette volna úgy 
az otromba bánásmód. De alig tegnapról való, féltve becézett úriságát 
megvérezte . . . Sápadtan, kemény lépésekkel közeledett s megállt az 
asztal mellett. Aztán szó nélkül visszaült a helyére. 

Kis Mihály rámeredt. 
— Te . . . Nem hallottad, amit mondtam? Kotródj innen, ha jó 

kell, le ne merj ülni többet az asztalomhoz, mert majd megtanítlak 
tiszteletre . . . Talán már főnöknek képzeled magad? Tán már azt hiszed, 
hogy meg is haltam s te vagy az úr? Majd megmutatom én neked, hogy 
hogy leszel te itt úr . . . 

Ami ezután történt, az olyan zavaros dolog volt, hogy Feri, bár 
mindent tisztán látott és tudott maga körül, magyarázatát adni mégsem 
lett volna képes. Kis Mihály közeledett először feléje? Vagy csak a szavait 
vette ütésnek s ő maga emelte fel az öklét? Egészen mindegy lehetett 
már . . . Egyik vendég úr Ferit ragadta meg, a másik Kis Mihályt fogta 
le — épen úgy, mint ahogy a színdarabokban szokás . . . 

— Takarodj — ordította az öreg ember, lilára vált arccal, fuldo-
kolva — takarodj házamból . . . 

Ezt a szót végre megértette Feri. És most már megértett egyebet is, 
mindent. Itt már nem volt egyéb hátra, mint engedelmeskedni. Lehülve, 
meggörnyedten révedezett körül. Mi is történt? 

— Megyek — mondta dacos, hazug hangossággal. Ez az egy hang 
még tartotta benne a lelket. De a többi hangja, nagy dühe már mind 
lehullott, egy csapásra szétmállott gyávasággá és szomorúsággá. Dider-
gett s megismételte : 

— Megyek, főnök úr. Ne kergessen, elmegyek úgyis. 
— Most lesheti a halálomat — dohogott utána s aznap este a 

szobaleánnyal fűzette ki a cipőjét. Nehezen szuszogott, még nehezebben, 
mint máskor, de a diadalmas érzet, hogy túlesett a rég húzódzkodó 
döntésen, könnyűvé tette tüdejének a keserves fujtatást. 

Feri pedig ott állt az utcán, összeszorított fogakkal s nézhette, 
hogy miből él meg, ha az a kevés pénz elfogy, amit Kis Mihály kegyesen 
utánahajított. 

Napkelet 49 
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VI . 
Valamikor kifutófiú volt s nem sokkal többel kezdte el most újra. 

Bolti segéd lett. Kis szűkös állást kapott, egyik helyről a másikra 
vetődött, ám ügyessége s szorgalma most is segített rajta. Összetakarított 
valami kevés pénzt s feleségül vett egy időses kozmetikaiszalon-tulaj-
donosnőt, akinek kis háza is volt Szent-Lőrincen. 

Persze, sok küzdelmes év telt el, amíg idáig jutott s ezalatt a lelke 
aljában fanyar bosszúérzés és gyűlölet ülepedett meg. Első időben 
annyira szégyelte balszerencséjét, hogy ismerősei szeme elé sem mert 
kerülni, azt hitte, az egész világ rajta nevet. Megcsalták, kirugdalták. 
Nem szolgált reá s így csak kétszeresen fájt az igazságtalan ütés helye. 
Amilyen szívvel szerette azelőtt Kis Mihályt, most épen olyan tűzzel 
szidalmazta. Lassankint az lett az élete, hogy minden bajának okául 
őt rántotta elő s nem telt el úgy nap, hogy fel ne emlegette volna sérel-
mét. Vele élt most is, rajta hánytorgatta véresre összes csalódásait . . . 

Azt mondtuk, hogy Feri nem számított az örökségre? Igaz, nem 
lesett haszonra, szerette Kis Mihályt. Ám az évek lassan elmosták a 
dolgok színét s átfestették valami hazugabb valósággá. Feri most már 
mindig csak arra gondolt, hogy nagy vagyont igértek neki s becsapták, 
kiverték a kezéből. . . 

A felesége öreg, nyűgös személy; silány környezet a világ reáeső 
része s ő boltoslegény... Mi minden lehetett volna, ha . . . Legfrissebb 
éveit pazarolta el egy rigolyás ember szeszélyeinek szolgálatában, azért, 
hogy kidobják, mint a megúnt ebet. 

— A cipőjét huzogattatta velem — emlékezett, mikor délutánon-
kint beült felesége szalonjába a körmeit maniküröztetni. A csinos 
manikürös leányok szépen mosolyogtak a szemébe s ez újra eszébe hozta 
a régmult bánatot : fiatal legény korában hogy megbolondult néha 
egy-egy ilyen szőke cicáért s nem vehette meg, mert nem volt hozzá 
pénze, az a nyomorult vén ember még fizetést is alig adott, csak tömte 
a fülét cifra, felemás igéretekkel. . . 

Kis Mihály pedig még mindig élt. 
* * * 

Külföldön tartózkodott s egy napon halála hírét hozta a posta. 
A hírrel majdnem egyidőben Feri is levelet kapott, melyben komoly 
hangon értesítették, hogy tisztességes összeggel búcsúzott tőle az 
elhúnyt, melyet itt és itt, ekkor és ekkor átvehet. . . 

Ebédnél érte a levél s mikor épen bontogatta, hogy elolvassa, 
felesége kikapta a kezéből. Mindig így szokta kikapni kezéből a leveleket, 
azoknak kivételével, amelyeket már előtte önkényesen felbontott. 

— Micsoda . . ., micsoda szerencse — lihegett a jó asszony. — 
Feri, hát szólj, hát mégis ! Ilyen szerencse . . . Mégis magába szállt 
hát a vén zsugori . . . 
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Feri feltápászkodott helyéről s szó nélkül kifordult az ajtón. Mikor 
az utcára ért, megállt. Tompán, kábultan nézett maga elé. 

A kis hagyaték, amit valaha olyan hálával fogadott volna, ime . . . 
Nem volt már szüksége reá, nem örült neki. Ám valami nagy, pótol-
hatatlan veszteség érzése zuhant reá, melyet kábán és sajogva tapogatott 
magában. 

Kis Mihály meghalt. S miután a ragaszkodó szeretet örömét már 
egyszer kilopta lelkéből, most ezzel az utolsó gondoskodással elrabolta 
tőle a fájó seb egyetlen jogos vigaszát : hogy szidalmazhatta . . . 

Ezek után már hogyan beszéljen róla? Önmaga előtt szégyenítette 
meg kegyetlenül. Kis könny gördült ki a szeméből : 

— Őt siratom? — hökkent meg. Nem, nem őt siratta ; csak egy 
kis könny hullott ki a szeméből s lassan leszivárgott kezére. 

Nagy Berta. 

A HEGYLAKÓ HAZATÉR. 

Az emberek elől fuss, menekülj: 
nem véreid már s úgy állsz egyedül. 

Oda menj, ahol nincsen szóbeszéd 
s nem hallasz mást, csak rétifű neszét. 

Az erdőrengeteg még a tied, 
a fenyves, szikla, víz a régiek. 

Megcirógat a bokor is, a lomb, 
s a százéves tölgy regét súgva zsong. 

S a régi ház, az ősi rom, ahol 
játszottál, bús szavadra válaszol. 

Csak ők hívek hozzád még idelenn, 
őket nem érti meg az idegen. 

Az ő hűségük — év jön, év szalad — 
az megmaradt neked és megmarad! Mihály László. 

49* 


