
HEGEDOS ZQLTÁN:

A GVÜLÖLET

Alig pirkadt még. A harangláb alatt bagolyként ült meg az:
éjszaka; az udvarokat csend és harmatos levegő takarta. Az
istállók felnyitott ,ajtaján sűrű, szagos pára .gOIIlolygott elő,

bent a lámpa rebbenö' fényében .lovak dobogtak. Néhol paj
zán nyerítés röppent át :a rn~dült kérítéseken, a sötétbe rom
lott, pöttömnyi tót házak felett. Szeketesek vakarták fényesre
a lovak domború farát; éles drótkeféjük sercegett és porzott.

Egyszerre a faluvég mögött felhasadt az égbolt: a nap
korong szétverődő fénye átrohant a darvadozó tetők felett
és a Krivány oldalában alvó bükkös lombjai közé zuhant.
Nyomában széles, bíborló folt tátongott az erdőn.

A falu mozgolódni kezdett. Csikorgott a kút kereke; ál
mosképű emberek locsolták szembe magukat a vájúba cso
bogó, bőrcsiklandó vízzel. A kocsma vaspántja felcsapódott ;
az Ívóban a reggeli söprés nyomától volt nedves és sávos a
padló. Gyuro, az öreg fuvaros megjelent az ajtóban és ezzel
hivatalosan is beállt a reggel.

Hangos aggyonistenére bizalmaskodva válaszolt a kocs
rriáros.

- Rossz bőrben vagy! - és a pult mögé csoszogott ásí
tozva, hogya pálinkát kimérje.

- Hát hogyne. Mer megen rám ült .a macska, - mondta
a másik kiedvetlenül.

- Lám, még elvisz az ördög.
- Hogy vinne el téged - volt a hegyes válasz, - de

engem nem, mer én házasodom.
A kocsmáros helyeslőn hümmögött. Gyurq macskáját is

merte már az egész falu. A macska, de nem is macska, bor
júnagy fekete kandúr az, nem tisztességes helyről jött; mert
nappal nem látta senki. De éjjente mihelyt az öreg bevágta
magát az ágyba, aztán a pipa után egy-kettőt az álomból i~

szíppantott, megjött ez a fene dög és dorombolní kezdett. ET
meg olyan, milyet az asszony tesz, ha legény babujgatja, Nó,
már az öreg Gyuro is kinyujtotta a karját, hogy füle tövén
vakarja a macskát, de már az fel az ágyra, és rá a Gyuro
mellire! Sípolt, hörgött a vén ember, majd meg felriadt. A
kandúr meg eloszlott, mint a köd meg a lidércnyomás.

Tartott pedig ez a dolog, mióta annak módja szerint,
pappal, siratókkal temetőbe kísérte Gyuro a feleségit. Sokan
a megholtat gyanították a macskában; a vének sűrűn lefe
tyeltek, mert hát csudálatos is az, hogy egy asszony egyenest
kandurrá legyen, ha meghal. Özvegy Tepláné aztán azt aján
lotta neki; hogy házasodjon. Még meg is ringatta magát a
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ven ember előtt. Szemre való volt, ,biz.ony,öz.vegr Tepláné
két házas fia mellett is. Hajlott a szóra Gyuró .annál .i.nkál1>b,
mert hitte szentül, hogy asszonnyal ia chásban még a megba
bonázott macskát is kívül lehet rekeszteni.

Özvegy Tepláné háza ott állt mindjárást a Gyuróé mel
leirt a falu végén. Kicsinyt már meg is dűlt,ohogy a kaptatóra
támaszkodott vak felivel. Rozssal vetett földek feküdtek ar
ra. Mögöttük az erdő, bükk és fenyő tarkán, de már az első

mohasipkás szikla után, a faluvégre jól odalátszott, csupa
sötét, rozsdás derekú fenyő borította az eget az áldástalanul
mély és göröngyös szekérút fölött. Arra jártak el a szekere
sek minden reggel.

Nem Gyuró volt az egyedüli, aki szemet vetett az asz
.szonyra, Volt neki egy haragosa, az is özvegy ember: a Janó.
Káplár volt a háborúban, tartotta is a rangot, csak már a
bajusza nem állott olyan hegyesre, mint azelőtt. Vagy öt
házzal lakott lejjebb Tepláné során. Ez a Janó egy megátal
kodott ember volt, ez ahol megjelent, ott már nem kellett
félni, hogy nem csúszik valakinek a pálinka, olyan jókedvet
tudott csinálni. Mesélt ez a Janó napestig, tréfált az asszony
néppel, de persze azért már megöregedett. Hát Janó meg
Gyuro nagyon fejszére kaptak egyszer hajdanán, csak úgy
négyszemközt fent a Kriványon, hogy vérükben találtak rá
juk másodnapra. Azóta sem váltottak szót, csak Iesték, hol
foghatnak ki egy a másikon. Törték is a borsot sűrűn egy
más orra alá. Már ekkor járta a híre, hogy beköti Gyuro nem
sokára a lovát özvegy 'I'epláné istállójába. Janónak se kellett
több! Sajogni kezdett a forradás a fején, melyet egyszer Gyu
ro beiakasztott. Csak nem bírta nézni, hogyan kerülgeti
Gyuro a 'I'epláné udvarát; hogy kelletőzik az özvegy ennek a
majomnak. Mert magában csak így nevezte Gyurot. Nagyon
világfias szavakat tudott a Janó kitalálni, ezért is szerétték
annyira, különösen a fehérnépek. Nem hiába feküdt hasmánt
a tiszturakkal három évig a lengyel mezőkön.

Ma reggel dühös kedviben volt. Előhozta a lovakat, mert
szekerez.ett ö is a hegyekből; feszített, csatolt mogorván, fej it
leszegve. Közben azért laposakat pillantott a Gyuro udvara
felé. Az meg hasonlókép tett-vett. De ő meg Tepláné udvara
iránt pillantott Özvegy Tepláné surokáló kis papúcsban és
csak úgy alsó szoknyában elöésoszogott az udvarra és hu
nyorgott a fényben. Hát olyan édesen hunyorgott, olyan
begyesen forgatta a nyakát, hogy Gyuro szíve hangosan meg
-dobbant.

- Jaj! - kiáltotta csilingelve özvegy 'I'epláné, - jaj!-
Ezzel össze is kapta alsóját és eltünt a tyúkketrecek mögött.
Már erre csak megdobbant a Janó szíve is. Fene értette ezt
a dolgot, hogy mért nem vette ő észre előbb ezt a Teplánét?
Kidöfte volna a hátát a szemivel Gyuronak, ahogy az állt ott
sugárzó képpel az asszony kerítése mögött,

Igy ment ez hetekig. Az asszony hamar észrevette, hogy
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két férfi is kerülgeti már a küszöbét, melyet gondosan súrolt
naponta; húszért festéket is vett rá a bodegában, hogy csak
úgy sárgállott és fénylett. Nagy gonddal tartotta a házatáját
is özvegy Teplánéés bizony beküldte légyköpte öreg tükrét
is egy szekeressel a városba, hogy megezüstözzék. Gyuro
már nagyon sürgette volna a dolgot; a macska is erősen

rugdoshatta az oldalát, ahogy teltek a hetek, mert esténként
csak beállt Tepláné udvarára, aztán nem sok ISZÓ. megfogta
a munka végét. özvegy 'I'epláné most már nem volt olyan
szíves hozzá. Janó is be-betekintgetett hosszan, lopakodva az
udvarra, megállt a kapuban, el is beszélt Teplánéval erről

meg arról. Gyuro csapkodta az ajtókat a szomszédban, hogy
csak úgy ugrottak ki a sarkokból utána.. A két férfi mind dü
hödtlebben forgolóndott az özvegy körül; legszívesebben a
azoknyájára ültek volna, hogyelmarják egymást. Hej, de
megpirosodott özvegy Tepláné arca; elfelejtette az, hogy tíz
tele is már, köszvény szaggatja a derekát! A surokálást is
elhagyta, emelgette már bizony a lábát fínoman, mint a pap
kisasszony. Még kacarászott is Janó tréfáira, trillázva, mint
az énekesmadár, csak éppen rekedten. Meg aztán voltak ne
ki még boldogult ura idejéből szép vásári kendői, azokat is
magára rakta,

Janó sem röstellett segítségére lenni az asszonynak.
Gyuro morgott, Janó dörmögött, fojtogatták ezyik a mást te
kintetükkel, de ki nem fordultak volna az asszony udvaráról.
míg ott van a másik, egy vakító arany hegyért sem. özvegy
Tepláné csak ölbe tette a kezér, aztán szépszőval tartotta
őket. Azok tátott szájjal hallgatták és merengették a szemü
ket, hogy színte káprázott. Meg hol itt, majd ott hintázta
meg a derekát az asszony, és ha a két férfi nem süketül bele
a szerelembe, hallották volna, milyen nagyokat ropog ilyen
kor özvegy Tepláné dereka. Dehát gyűlölte egymást a Gyuró
meg a Janó; el nem viselhette volna egyik sem, hogy a má
sik kapanntsa meg az asszonyt. Hát dolgoztak. Ha az egyik
befestette az ablak fáját, a másik bizonyára a kerítés helyére
ütögetett új karókat. Gyuro, vén fej ivel, a ház tetejére má
szott, hogy a csurgó ereszt javítsa ki; Janó könyökig merült
a dísznóólban, hogy felsúrólja és megtoldozza akirothadt
hídlást, Igy ment ez több egy hónapnál. És már nem csak a
ház körül. Szekereztek a városba özvegy Tepláné csirkéivel
és malacaival. Siettek a messzibb vásárokra. vettek Tepláné
nak. bőrárut, mert ez már azzal is kereskedett; ácsorogtak
félnapot egy kiadósan tejelő tehénért, hazahajtották. Ette
őket a szerelern meg a féltékenység. És rogytak össze, úgy
dolgoztak az asszonynak. Ugyancsak felvirágzott özvegy Tep
láné háza,

Gyuro sem panaszkodott többé a macskára; Janó is bele
bámult olykor a kút aljába, ha itatta a lovát. Dehát csak az
kellett, hogy csüggedjen valamelyik! A másik mindjárt is
sietett kedveskedni vásárfiával. egyébbel az asszonynak.
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Hált persze fellángolt rögtön a másiknak is a kedve. De azért,
ha nem voltak szeme előtt egyik a másiknak, kívánták egy
mást a pokolba; esküdözött Janó, kapja csak kézbe az öreg
majmot, beszakítja neki a fejit. Persze ezt csak úgy pálinka
san kiabálták a kocsmában, mert féltek egymásba kapni az
asszony miatt. Tepláné ki is jelentette, nem tűrí az ilyesmit.
~bként keservesen megdolgoztatta őket.

A nap már elöregedett az erdők fölött. Nyár volt. A Kri
ványra futó szekérúton fenyőtüskék meg gyantáshasú to
boeok hevertek, mínt egyetlen hosszú, rozsdás szőnyeg. A
kerekek .huppanva csúszkáltak rajta. Hatalmas fenyők sűrű

södtek fölöttük; tühegyeikkel élesre karcolták a levegőt és
ragyogóra a napsugarat. A szellő reszketve és sután gurult
le a keskeny levelekről és alig imbolygott akár a fák hegye
is. Itt ott bevert a napsugár az aljra, tétován röpködött a
csupasz törzsek körül. Bokrok már nem voltak a távoli kör
nyéken sem. Rozsdás avar és moha villant fel bíborszínek
ben, mint nehéz sebek, ahol megnyilt az erdő két azéthajlé
fa nyomán és bekacagott a kavargó nyári ég.

A hegy horpaszan leeövekélték a szekereket. Szénát
hánytak a lovaknak és pálínkás butykosért mátattak a sze
kérderékban. Leültek, íalatoztak,

Gyuro meg Janó jó messzi egymástól. Egy egérképü le
gényke már nem állta, esak vihogott, csak példálózott a töb
bieknek. Persze azok elértették. Hangoskodtak. Fogyott a pá
linka, nőtt a jókedv. Kérdezték Gyurot erről-arról, macskáról,
asszonyról. Gyuro nagyokat ivott és bölcsen hallgatott. Csak
a 'félszeme sütötte Janó képét. Janóé színtúgy, Egyszerre fel
rikoltott az egérképű, mint akit már csíkóra ültetett a pá
linka.

- Mán pedig, akire macska ül, azt viszi is az ördög.
- Vlll!Y üti a guta, - toldotta meg Jano,
- Hogy megüssön téged! - kárhoztatta el magát az

öreg Gyuró és felállt. Jano is, felugrott mint káplár korában.
Hű, ezek megszólaltak egymásnak! A többiek hallgattak,
azorongtak. Még a szellő is elült valahol.

- Akit pedig a guta kerülget, az nyisson eret, - vágta
vissza Jano.

- A tíedét, - mondta Gyuro.
- Azt meg kén próbálni.
- Meg. Hadd tegyek rád kézjegyet megen ...
Jano elvörösödött. A fején még ott virított a régi hege

dés. Egymás szemébe akaszkodtak, Fejszét fogtak. Az embe
rek elhúzódtak, Még a lovak elől is elhúzták a szénát, hogy
ne hersegjenek. ök ketten halkan, erővel beszéltek. Nézték
egymást. Alltak. Hátrább már zúgolódtak a türelmetlenek,

- No! ...
- Az apád!
- Mi lesz, hé ... üss már!!
ők ketten nem mozdultak. Szemük sem rebbent. Rövid
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fejszéjüket maguk előtt tartották; a fejszék foka néha össze
verődött, • ilyenkor élesen Ielceendült a kemény acél. Hátra
ugrottak, megmeredtek. Lábuk megeresztett és lassan,na
gyon lassan imbolygott tova a síkos tűhegyű avaron. Mohó,
égő tekintettel figyelték egymást. Óvatosan, lassan közelebb
kerültek. Ha Jano jobbra tett egy lépést, Gyuro balra. Már
hatszor fordultak így körbe, anélkül, hogy egymásra csaptak.
volna. Talpuk, mint a kígyó, nesztelenül csúszkált a földön.
Akkor Jano fejszéje kiugrott és lecsapott. Gyuro fejszéjét ta
lálta és elpattant. A két ember szétugrott és zihálva, verejté
kes arccal közeledett egymáshoz megint. A fejszék most már
élénkebben mozogtak. Gyuro támadott, alulról csapott fel,
Jano macskamódra elhajolt, visszadölt. lecsapott, de Gyuro
hozzászorult és a fejsze a levegőbe akadt. Karjuk összeakasz
kodott. Rettentő erővel, megmeredő testtelragadták meg egy
mást. Válluk megfeszült. Igy' forogtak hörögve vak dühvel
körbe' és újra körbe. Szétugrottak, lesújtottak. A fejszék
acélja szikrázott. Tátott szájjal, megzsugorodva, lassan, me
gint végtelen lassúsággal közeledtek.

Akörülülők megborzongtak minden fejszecsapásra. Fe
jükbe vér szaladt, szemüle előre dülledt. Amikor a két ember
szétugrott és megineredt a földön, kiszaladt belőlük a levegő,

felsóhajtottak. De lélekzetüket is elfojtották. mikor azok kö
zelbe értek.

És azok újra egymás felé hajoltak. Fejszejüket élével
előre, messze maguk elé tartották. Fejüket mélyen válluk közé
húzták. Oldalra fordultak. Topogtak. Ide-Oda csuszkáltak
csigalassúsággal. Egy perc a végtelen idő. A levegő megre
kedt, fülledt lett. A két ember megmerevedett. Szemük sem
rebbent, majd kiszakadt. Lábuk megállt. Karjuk mozdulatlan
maradt. Hosszan egymásra bámultak, nézték egymást. Ki
tudja min járt az eszük? Egyszerre potyogni kezdett szemük
ből a könny. Kiegyenesedtek. Fejszejüket messze hajították.
Sapkájukat földre verték. Felrikkantottak és összeölelkeztek.
A lovak vidáman nyujtogatták a nyakukat a széna után. A
szellő meglengette a fák tetejét. A körülülök bámultak. El
nem képzelhették. hogy mi történt.

- Nem tudlak én megütni, Jano!
- Én se meglékelni téged, Gyuro!
És kifakadtak keserűen. Panaszkodtak egymásnak, szid

ták Teplánét. Micsoda csúf boszorkány az, nem kellene nekik
a világ kincséért.

Dehogy törődtek már özvegy Tepláné megbízásával, mit
vegyenek neki a vásárban. Beültek ott a kocsmába, vigadtak.
ölelgették, szorongatták egymást.

- Nono - rnondta Gyuró, - csak nem ölelsz meg egy
ilyen öreg majmot? .

- Dehogy vagy majom, dehogy - kiabált áradó öröm
mel Jano, - dali ember vagy te.

- Te is fiatal vagy még, - szaladt szét a meleg mosoly
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Gyuró barázdás arcán, - olyan legény, akár csak káplár
korodban.

-- Jól járt volna veled a vén Tepláné,
Veled még jobban egy ilyen csúf boszorkány.

- No de minket se lát többé a rusnya.
- Engem nem! - vágta ki Gyuro ésgyánakodva Jano

arcába nézett.
Egy pillanatra csend feszült közéjük. Az asztal fölött

egymásra meredtek. A pad alatt fejszéjüket tapogatták.
- De engem sem! - vágta ki végre Jano keményen.
Erre megenyhültek. Sorba állították az üvegeket a korcs-

maasztalon.
- Mint káplárkorodban.
- Mint Iegénykorodban, Gyuro. Mert te voltál a legény.
- Bizony inkább te.
De ezen nem vesztek össze. Nem erőltették. Ittak. Öreg

estében indultak haza. A falu már aludt, míkor beértek.
Csak özvegy T..epláné házán füstölt még a kémény. A kony
hán disznóoldalas fortyogott zsíros levében. Jano kedvenc
eledele. Tepláné szíve körül járta a meleg, olykor kicsapott
a nyakára, meg a háta közepére. Választott ő már ma estére.
A Janót választotta. Káplár volt az a háborúban, hiába!

A két ember csendesen elment a ház előtt. Lentebb
megálltak. Jól belenéztek egymás arcába.

Hát most hova?
- Hát haza!
- Áldjon Isten, Gyuro!
- Áldjon Isten, Janet
Ezzel elváltak és hazafelé tartottak. A kapukat kemé

nyen bevágták, aztán csendesen kinyitották. Úgy lesték egy
mást. A falu aludt, vak sötétjében imbolygott a csend. Csak
a toronyban huhogott olykor egyet-kettőt valamely bagoly.
Gyúro és Jano egymás felé meredtek. De nem szóltak át.
Özvegy Tepláné keménye lassan kihűlt. Ablaka pislogott né
hányat és kíhúnyt. Csak a két ember állt kitartóan a kapu
előtt. Még pipára se gyujtottak. Ez pedíg nagy dolog volt
náluk.

Hegedi1s Zoltán.

VIDOR MIKLÓS:

HANGULATK~P

A lombok búsan bólogatnak,
árnyékba süllyed el az asztal.
Két szárnyát behúzza az ablak.
a kertrács tört szirmot vígasztal.

A lugas is a csöndbe pilled,
fejemet tenyerembe hajtom,
lassan. mínt öngyilkos a víznek,
az ég felé megy már az alkony.

VIGiliA

Az ákác törzse összeborzad,
ágán már ott kutat az este,
fészkébe rakja már a tollat
lassan beléhull majd sleesve

az ágközök közt egyet villan
egy hulló csillag s fénye fájón
úgy ül meg homlokráncaímban,
mínt százéves szomorúságom.
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