
A HATALMAS.
Irta: FÖLDI MIHÁLY.

A  legnagyobb energiák egyike a mai ma
gyar irodalomban. Fiatalember, még nem 
érte el negyvenedik évét sem, de máris 
olyan munkásság áll m ögötte, amely elég 
volna egy hosszú életre is. A  sajtóban vezető 
szerepet játszik. Kádár Anna  regénye jelen
tős írók ítélete szerint, m elyet a közönség 
is szentesített, a modern m agyar regényírás 
egyik csúcspontja. T öb b i regényeiben is az 
invenció, a lélekismeret mélysége, az elő
adás poétái fénye szövetkezik a gondolat 
erejével és a koncepció nálunk szokatlan 
nagy arányaival. És folyton fejlődik, mé
lyül, a hangja új árnyalakokkal bővül, a 
gondolatjárása egyre energikusabb lesz, te
kintete az élet realitásain túl az élet miszti
kumáig hatol.

Péczely Zsigmond, a közoktatásügy minisz
tere, kilépett pártja klubjának kapuján s egy 
pillanatra megállt a kemény, friss hóban.

Ó de jól esett ez a friss levegő, ez a néptelen, 
csöndes utca! Kinyújtotta derekát, hátrafeszí
tette vállát és lassan megindult. Mosolygott, 
kemény, különös, sokat kutatott mosolyával, 
melynél gyermeki ártatlansággal szétnyütak 
húsos, piros ajkai, de némák, változatlanok, 
zárkózottak és komorak maradtak szürkészöld, 
éles szemei. Mosolygott a sikerén, az okosságán, 
életének könnyű lendületén. Harmincnyolc esz
tendős —  jutott most eszébe —  s keze már a 
legtávolibb messzeségbe nyúlik ; minden közeli 
a tenyerében van. Mosolygott ragyogó tervein,
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eredményes munkáján, szuggesztivitásán, mely- 
lyel ma ismét, mint már annyiszor, tíz perc 
alatt fellelkesített és hatalmába szorított vissza 
egy elégedetlenkedő és széthúzó nagy pártot ; 
mosolygott koncepcióján, mellyel új irányt ad 
egy ország ifjúságának, nevelésének, jövőjének, 
mosolygott beszédén, mely meggyőző, ellen
állhatatlan, szónoki remekmű volt. Mosolygott 
azon, hogy : nini, elégedett is tud lenni, mosoly
gott a holnapra, melyet határtalannak érzett, 
mosolygott, mert előre élvezte a közeli perceket, 
melyekben egy pár fölényes szóval beszámol
hat feleségének a mai estéről.

Istenem, milyen türelmetlen is lehet már, sze
gényke. Kétszer fülébe súgta a titkár, hogy 
keresi telefonon, de egyszer sem mehetett ki, 
éppen a döntő perceket vívta meg. Most biz
tosan idegesen vár már, átkozva a politikát, a 
kedves, szelíd, a naív és gyermekien egyszerű, aki 
úgy simul az életéhez, mint virág a fához. Oly 
fiatal még s oly szép . .  . Asszony, ifjúság, anya, 
aki négy hónapos kis gyerekén át is őt nézi, hó
dolattal, ragaszkodással, a gyengeség áhítatával.

Hasztalan csöngetett kétszer, háromszor, nem 
nyitottak ajtót. Előkereste kulcsát, belépett a 
sötét hallba s megindult a szobák hosszú sora 
felé. Egyiket a másik után világította ki, sehol 
egy ember. Mosolyogva, de már kissé bosszan
kodva, halkan, majd egyre hangosabban nevü
kön szólította mindazokat, akiknek itt kellene 
lenniök. Az inast, a szobalányt, a szakácsnét. 
Senki nem jelentkezett. Ment tovább s elsorolta 
felesége néhány ismert és intim nevét. Nem ka
pott választ. Ekkor megbotlott, megütötte lábát 
s elsápadt. Fájt, az ajkába harapott. Bosszús 
lett. Ajkán káromkodásféle felkiáltás morzso
lódott szét.
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Felesége szobájában, a kis asztalon, üzenet 
várta. Értesítést kapott, hogy hirtelen rosszul 
lett az édesanyja, oda hívták. Erről akarta 
értesíteni a pártban, de nem sikerült. Mivel a 
a szakácsné meg az inas kimenősek ma, a szoba
lányt magával vitte, arra kéri, hogy időnként 
nézzen be a gyerekhez, akinek dajkája falura 
utazott két napra valami örökségi ügyben. Két 
sor meg arról nyugtatta meg, hogy nem lesz baj 
a gyerekkel, megszoptatta és lefektette : jó gye
rek, alszik, mint a tej.

Elhatározta, hogy telefonon érdeklődik maid 
anyósa hogyléte iránt s hazahívja feleségét, 
előbb azonban megnézi, valóban rendben van-e 
a gyerek. Kis asszonyka, oly hamar elveszti a 
fejét. . .  Átment a gyerekhez, óvatosan fel
csavarta a villanyt és széthúzta a nagy bölcső 
függönyét. A trónörökösi villant át rajta s a 
saját erejét, hatalmas életét érezte. Szép, erős, 
s az övé. Tőle van az élete s az övé lesz pénze, 
hatalma, tekintélye. Itt fekszik, finoman szu
szog korálpiros kis szájával, melyet az övéből 
metszettek, pigehő orrocskájával, melynek 
gyöngyházas szárnyait az övéből kanyarította 
ide, hosszú pilláival, melynek selymét először 
az ő szemén csókolta az anyja. Poronty, de 
mennyi élet és jövő, erő és gazdagság van benne, 
s mi lenne belőle, micsoda árvaság és gyenge
ség, belőle is, meg anyjából is, ha ő megszűnnek !

Most valami baj történt. A fény tette-e vagy 
ahogy eltűnődött, talán meglökte a bölcsőt, a 
gyerek megmozdult. Kis ujjait kinyújtotta, be
húzta, egyre gyorsabban, majd ökölbe szorí
totta görcsösen ; egy-két dallamtalan, éles han
got hallatott s felnyitotta szemét. Már sírt is. 
Még csitítani sem volt ideje, már sírva fakadt.

Ráhajolt, sugdosott, nem használt. Ringatni
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kezdte, még elkeseredettebb lett. Oltsael a vil
lanyt? . . .  Állt a sötétben, várt. Még hango
sabban sírt. Már zokogott. Felgyújtotta ismét a 
villanyt s hangosan megszólította. — Zsigám, 
édes, hallod . . .  — Valami komikumot érzett s 
már ingerülten elmosolyodott. A gyerek tépte 
a ruháit, mintha szabadulni akarna. Mi baja 
lehet? Talán . . . Gyorsan kibontotta ; nem, 
semmi. De most már rugdalózott a gyerek s for
gott, mintha ki akarna ugrani.

— Mi van veled, kisfiam? — kérdezte tőle 
tízszer is és önkéntelenül azon csodálkozott, 
hogy nem válaszol, rá sem néz. Talán éhes? 
Mit adhatna neki? Telefonáljon az anyjáért? 
Szégyelte magát, öt percig sem tud vigyázni a 
gyerekre.

Tehetetlensége oly idegessé tette, hogy hir
telen kiemelte a gyereket s vitte ki az ebédlőbe. 
Ügy érezte magát, mintha erőszakkal megölelt 
volna egy asszonyt, aki kétségbeesetten sza
badulni akar tőle. Mit gondol róla ez a gyerek? 
Ellensége? Bántani akarja? Meg akarta magya
rázni neki a dolgot. — Kérlek szépen . . . mé
lyen tisztelt. . .  — Mosolygott, de a verejték 
kövér cseppekben gyöngyözött homlokán. Ott 
látta magát a parlamentben, kinyúlva és hatal
masan, amint beszédeit mondja. . . Megráz
kódott. A düh rátette öklét a torkára.

Vitte magával a gyereket, aki zokogott és 
toporzékolt. Hideg húst talált az ebédlőben, 
megmutatta neki. Oda tartotta kis ízenként a jó 
ülatú füstölt húst, végighúzta ajkán, — sikított 
és elfordult. Mutatott neki gyümölcsöt és sajtot, 
hogy elkábítsa a szagával, úgy fogadta mint a 
legsúlyosabb inzultust.

Rátette az asztalra és leült eléje. Nézte s 
megijedt, mily bő áradatban kergeti fejébe a
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vért a düh. Most már hangosan beszélt hozzá, 
hosszú körmondatokat szavalt s a gyerek arca 
egyszerre átalakult egy ellenzéki képviselő fej évé, 
aki heves ellenfele a közéletben. Azzal szemben 
győz, ez a gyerek szinte utálattal fordul el tőle. 
Mért nem szereti most egyszerre? Mit vétett 
neki? Mért nem tudja megnyugtatni? Észre 
sem vette, a keze kinyúlt : megragadta a gyerek 
derekát s megrázta. A gyerek rémülten elhall
gatott, egy másodpercre fátyolosán, szemre
hányón rámeredt, aztán sikítani kezdett, mint 
akit ölnek.

Kimerültén dőlt egy karosszékbe s csak azt 
nézte, nem gurul-e le az asztalról. Víziói támad
tak. A parlament üléstermét látta, ott állott az 
asztal a gyerekkel, aki ordít s nem figyel rá.

Dőlt róla a verejték, keze ökölbe szorult. Egy 
jó negyedóra múlva megsemmisülten talált rá a 
felesége. Felemelte, melléhez szorította a gye
reket, aki egy-két másodperc múlva szepegve 
elcsendesedett. Hozzá bujt, megmenekülve s 
otthonosan és jóízűen szívta a tejét.

A hatalmas úr fájósán bámult rájuk. Milyen 
titokzatosak ezek ketten, milyen hatalmasak, 
milyen nagyok . . .  Ezek a kicsik, ezek a gyen
gék, ezek a . . . akik az élet forrásánál ülneíc. . .

Azt akarta mondani : Igazán nem tudom, 
hogy’ lehet magára hagyni egy gyereket . . .  —  
ám egy szót sem szólt, csak cigarettára gyújtott.

Nagyon rosszkedvű lett.
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