
KÉRY LÁSZLÓ:

A LÁZADÓ

Az állomás előtt a kövezetet javították. Halmokban hevertek
a szürke gránitkockák, tövükben rozsdás aszfaltgépek füstö
lögtek. Ez a látvány volt az első, ami a hatalmas állomásépü
letből kilépő utasnak a szemébe ötlött. Az első benyomás, az
első hangulatfolt. A város még bizonyára sok rejtelme~, is
meretlent tartogat hatalmas épületeiben, mohosfalú váraiban,
tengeröblében, a hegyekben és az utolérhetétlenül mocskos
utcákban. De ha évek mulva visszagondol mindezekre az
utas, s a házak, várak, tengeröböl, hegyek és utcák vastag
falu burokból, sejtelmesen rajzolódnak elő, akkor tisztán fog
ja érezni ezt az orrfacsaró aszfaltszagot. hallani akalapácsok
hideg kattogásat a köveken és látni a zsákdarabokat a mun
kások térdén.

Erre az átmeneti jellegű, felboncolt térre lépett kl az a
látogató csoport - messziröl Iehetett látni, hogy külföldiek
- amelyik az imént érkezett R. felől, s miután poggyászát a
ruhatárban lerakta, egy szürkefelöltős, keményarcú férfi ve
zetésével elindult a tér egyik sarka felé, keresztülment a ka
vicsos homokkal felhintett kerti úton, s eltünt a San Marghe
rita utcában. Tanárok, diákok, voltak vagy harmincan, négy
hetes tanulmányútjuk utolsó állomására érkeztek ezen a dél
utánon. Leverten haladtak, éhesek voltak, s unták már egy
mást. A fényképezőgépek fáradtan lógtak le a vállakról, a
filmek tele voltak képekkel, némelyiken kettő-három is meg
fért, ahogy az agyakba is be volt zsúfolva egymás hegyin-há
tán az a sok múzeum, képtár, szoborgyüjtemény, dóm és te
mető, amit négy hét alatt csak összehabzsoltak. Szótlanul
mentek, mintha vigyáznának, hogy egyetlen kis forgácsot el
ne hullassanak a tanulmányút emlékhalmazából. Igy értek
egy kis, harmadrendű vendéglőhöz, ahol ebédelni szándéköz
tak. Sárga, emeletes épületben volt ez a vendéglő, a ház sar
ka tenyérnyi téren végződött, virágágyak szerénykedtek itt,
középen márványtalpazat állott, rajta három szoboralak, egy
bronzférfi széles, lapos kalapban, s két gyerek.

Három órakor autóbuszon fognak kimenni a környék leg
szebb kirándulóhelyére, a pompás tengerpartra. ahol vadre
gényes sziklákröl tündéri kastélyok mosolyognak bele az örök
óceánba - ahogy az egyik prospektus Írta. Szabó sietett az
ebéddel, még szerétett volna néhány kisebb vásárlást lebo
nyolítani. Odament a keményarcú férfihez, Paulusz tanár úr
hoz, hogy elkérezkedjék. "Háromnegyedre gyere vissza" 
mondta, mosolygott egy kicsit és megköszörülte a torkát.
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Szabó az órájára nézett - negyed van - s már az ajtónál
volt, aztán a kis, árnyékos utcán, aztán a kertes terecskén.
ahol a szobor állt.

Valaki a nevét kiabálta. Bory szaladt utána, alacsony,
tojásfejű fickó, görbe lábával komikusan karikázott. Ketten
indultak neki a térről nyíló hosszú utcának, szemüket igye
keztek olyanra tágítani, mint rendszerint szekták, ha egyedül,
szakszerű vezetés nélkül kószáltak. Igyekeztek megfigyelni!
a házakat, az embereket, a nőket, mindenben a tipust, ahogy
Fellegh mondta, a tisztelendő, akire hallgattak, mert nem
volt tanár. Roppant rendszereket dolgoztak ki magukban, ame
lyekbe könyörtelenül be lehetett sorozní személyeket és tár
gyakat; voltak külsőséges, alaki rendszereik. voltak lelkiek,
s ezekbe dühös szenvedéllyelosztályoztak mindent és min
denkit. A férfiakat úgy csoportosították, mintha madarak len
nének, voltak varjak, gémek, tipegők és marabuk, a nőket 
az összes lényeges szempontokfigyelembevételén kívül 
hang szerint és száj szerint. Volt osztály, amelyiknek ezt a
címszót adták: Paulusz-szerűek...

Míndig sokszoros élményt jelentettek számukra az ilyen
felügyelet nélküli mászkálások, mikor nem fontoskodnak ve
zetőik, nem magyaráznak olyan dolgokat, amik senkit sem
érdekelnek. Mikor egy nagy, idegen városban felelőtlenül kó
borolhatnak s céltalanul, vagy igyekezhetnek egy kitűzött cél
felé, térkép nélkül, anélkül, hogy tudnák ezt a nyelvet, csu
pán attól az ősi ösztöntől vezetve, amelyik csalhatatlan ka
lauznak bizonyult míndíg, Fokozottan érezték azoknak a lő

gásoknak az örömét, amiket a saját bőrükre végezhettek.
kiszökve esti tiz után a szállodából. beleesve éjszakai kalan
dokba, átélve romantikus, vagy kevésbbé romantikus hely
zeteket, de szabadon, távol a megengedett normáktól, süt sok
szor azok ellenére. Mikor gáttalanul törhetett föl bennük az
édes bizonytalanság és az isteni függetlenség érzése. Az egész
tanulmányútjuk titkos szolgálat volt az ellen, amit otthon
hosszú évek óta nyögtek, a megbénító szabályok, a parancsok
ellen, de oly ügyesen, ravaszul csinálták eddig, hogy a taná
rok semmit észre nem vehettek. Olyan szenvtelen, unatkozó
arccal járták zarándokhelyeiket, a templomokat, a múzeu
mokat, hogy ebből csak igyekvő érdeklődést, dicséretre mél
tó törekedést lehetett leolvasni. Persze nem mind a húsz diák
volt ilyen földalatti, lélekalatti aknamunkás, hatan voltak
csak, ugyanabból az osztályból mind, s Szabó is közéjük tar
tozott, Bory is.

Találtak egy üzletet, ahol déligyümölcsöt lehetett kapni,
ajándékesomgokban, ahogy haza akarták vinni. A kis Bory
fizetett és kiugrott az ajtón, mire Szabó az utcára lépett, már
elkallódott valahol a tömegben, bizonyára visszasietett a ven
déglőhöz, nem győzte várni barátját. Fél három volt. Szabó
is ment visszafelé az úton, át a széles hídon, ahol kétoldalt
sátorponyvákon színes vacakokat árultak és piszkos gyümöl-
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csöt, kiért a kőútra, egy épülőfélben levő házhoz, itt az imént
is eljöttek, ment tovább balra az egyenes, szűk kis utcán.
Hosszabbnak tűnt föl most ez az út, mint jövet. A megszokás
- gondolta, s magában mcsolygott is egy kicsit - másodszor
már hosszabb ugyanaz az út, unalmas, ismerős. De azért
nyugtalan lett. Nem szerétett késni, bár nem volt a kínosan
pontos emberek fajtájából való, inkább kényelmetlennek
érezte a kimagyarázkodást, a mentegetözést. Szaladni kezdett.

Nemsokára meglátta a tenyérnyi kis teret a bokrokkal és a
szoborral. Lihegve lassított, mikor odaért; kabátzsebét kétol
dalt kinyomták a gyümölcscsomagok, minden lépésnél a lábá
hoz verődtek. Fehórtalapzaton lányvonalú bronzleány állott,
haja előreomlott, kezében kancsó volt, vizet töltött. Szelid,
szép pillantása a kiömlő vízsugarat kísérte. Szabó éles lükte
tést érzett a nyakán elől, ki volt fulladva a futástól, elöntötte
a meleg s erősen szurkálta bőrét. Eltévedt. Nem az a szobor,
nem az a tér, nem az az utca. Gyorsan megfordult, szaladt
vagy két utcát vissza, a másodikon letért balra. Erre gyanítot
ta a háromszobros teret. De most már egészen eltévedt. Izga
tottan gondolkozott, nem emlékezett az utcanévre. ahol a ven
déglő volt, sem a tér nevére. összehúzta a homlokát, hogy fáj
ni kezdett, s úgy erőlködött, hogyeszébejusson az utcanév.
amit elolvasott a sárga ház sarkán, de sehogysem ment. Meg
állt. Menni nem volt érdemes, nem tudta, hogy távolodik-e,
vagy közelebb jut ahhoz a vendéglőhöz vagy szállodához. al
bergo, - ahogy itt mondják - albergo. A homlokát még ösz
szébb húzta s hirtelen felragyogott. Postale - hasított bele.
Albergo Postale. Egészen élesen emlékezett, hogy ez állott a
sárga házon. Odament egy munkásemberhez, ezt érte legköze
lebb, ezt a két szót mondta neki, néhány német szót is, muto
gatott. A munkás mindjárt megértette. Vállára tette a kezét,
kérdezett valamit tóle, s vezette, vitte az Albergo Postale fe
lé.

A feje még erősen fájt. De különben is sokszor fájt a fe
je. Hosszú iskolai délelőttök után a mult télen szinte minden
nap. Kitartóan és tompán fájt míndig, a délutánjai egészen
elnehezültek tőle, s csak estefelé engedett, tíz óra után már
nem érzett semmit, megjött a munkakedve, friss volt, kipi
hent. De nem szólt senkinek sem ezekről az alattomos fejfá
[ásokról. Szégyelte, pedig jól esett volna megmondani otthon,
jól esett volna, ha sajnálják. De valami megmagyarázhatat
lan dacosság sarjadt fejfájásaiból, ami megakadályozta, hogy
beszéljen. Kemény hősiességgel viselte hát a titkot, s most,
ahogy itt ment a jóságosképű munkásember mellett, gyűlöl

ni kezdte ezt az olajfoltos könyörületét, a tiszta, nagy szeme
ket, amelyekből lágyan és kéken harsogott ki a szánalom.
Szeretett volna inkább elfutni, de most egyszerre olyan tűr

hetetlenné vált a szelíd, szótlan és sajnálkozó ember társasá
ga, hogy keservesebb volt ittmaradni, mint egyedül szaladni
az ismeretlen utcákon: szeretett ok nélkül és érdemtelenül
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kínlódni. Nem futott hát el, hanem ment hosszú lépésekkel a
hosszú és biztató lépések nyomában.

Hatalmasforgalmú úton haladtak, fojtó benzingőzök ter
jengtek itt, az egyik ház mögül előbukkant egy szelíd, zöld
hegy, várral a tetején, a sarkon óra volt, nem mutatott még
egészen hármat. Paulusz már idegesen várja azóta az autóbusz
mellett, az egész társaság fenn van a kocsin, csak ő sétál még
lent, kemény vonásai megfeszülnek, a sárga bambuszbottal,
amelyik belül esernyőt rejt magában, éleseket koppant a jár
dára.

A munkás megállt. Balra mutatott. Albergo Postale. Pisz
kos, gyanúskülsejű kis kocsma egy kétemeletes, szürke bér
házban. Albergo Postale. Ki is van írva. Hátra, húsz-harminc
lépésnyire a szédítő forgalmú út, s itt ez a kocsma, mit kezd
jen vele? Úgy látszik kettő, három, tíz ilyennevű vendéglő is
van a városban, sohasem fogja megtalálni az övét, eltévedt,
még csak most tévedt el igazán, végérvényesen. De izgalom
nak nyoma sem volt rajta. Nyugalmát és biztonságát percről

percre izmosította valami. Paulusz most egy utolsót koppant
botjával, bevágja magát az autóbuszba, s indulnak - fárad
tan és vidáman - a környék legszebb kirándulóhelyére, a
pompás tengerpartra, ahol vadregényes sziklákról tündéri
kastélyok mosolyognak az örök óceánra.

A munkás búcsúzott, utolsó, szelíd pillantását vetette fe
léje: úgye, szépen idetaláltak? - ő pedig ott maradt, állt,
most már nem fog sietni. Ráér. Este nyolcig ki tud jutni a pá
lyaudvarhoz, ahová érkeztek, s ahonnan továbbindulnak. Ott
fogja várni a társaságot, nyugodtan, unatkozva. A fiúk majd
vésztjósló jeleket adnak le, a tanárok szigorú, megróvó pil
lantásokat vetnek rá, fontoskodva fejet csóválnak. de minden
ki elhúzódik tőle. Akkor oda fog jönni Paulusz és gúnyos,
halk hangon megszólal : "Édes barátom, hogy képzelted te
ezt ..." Édes barátom. Ez a legutolsó nála, a legrosszabb. Ez
zel szekta letorkolni az irdatlan kamaszokat, halálraijeszteni
a gyámoltalan kis elsősöket. Ezzel hasít bele a lelkekbe, eb
ben sűrűsödik össze minden gonoszsága, ezzel a két szóval,
mint két kemény marokkal, szorítja össze az ember torkát, s
ilyenkor jön az a kínos, kényelmetlen, undorító érzés, az al
sóbbrendűség, a kiszolgáltatottság érzése. S mindehhez a ta
nár úri, halk, kifogástalan modora.

Ez a kifogástalan, sima modor éveken keresztül arra
kényszerítette a diákokat, hogy veszteg maradjanak abban az
érthetetlen, bántó, leláncoló érzésben, abban a reakciós, de
csendes magatartásban, aminek - mindenki érezte - egy
szer meg kell szakadnia, mert lehetetlen a lelkeket sokáig
olyan magas feszültségen tartani.

Legenda övezte az alakját már a második héten, ahogy
tanítani kezdte őket. Elsősök voltak és rajongtak Pauluszért.
Úgy jött be a legelső órára, mint ismerős, kedvesen és kato-
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nás lépésekkel, de ezekben a lépésekben mégsem volt semmi
feszesség, szögletesség: ritmus volt bennük, biztonság és ele
gancia. Ezekkel a lépésekkel egy csapásra bevette minden
diákja szívét. Nem beszélt hangosan, de azért mindenki hal
lotta, beitta és örökre elraktározta a hangját. Balkezét néha
az állához emelte és úgy fogta bele a fejét, ahogy valamí hi
deg, nagyon szép tárgyat szoktunk kézbefogni. S a hideg, szép
márványfej, a vékony, sainte nőíes ujjak keretében, néma
csodálkozással töltött el mindenkit. A szürke szeme meg sem
mozdult ilyenkor, az arc kétoldalt kissé összefutó vonala, s az
a csöppnyi keserűség az ajkak szögletében olyan volt, olyan
nyugodt, biztos és másíthatatlan, míntha örökre így, mozdu
latlanul akarna maradni. De az orr volt a legérdekesebb az
egész arcon. A határozott, keményen rajzolt vonalak közül ez
lágy, leheletnyi hajlottságával tűnt ki. Az arc többi része,
mintha állandó készenlétben, fegyverzetben állt volna, hogy
ezt az egyetlen puha vonalat megvédje. oltalmazza,

Haja még nem őszült, de már kicsit ritkult, hátul, a tar
kó fölött kezdett kibontakozni az a kerek tisztás, a negyven
éves férfi glóriája.

A legendákat már az elődöktől kapták a fiúk. Hogy Pau
lusz huszártiszt volt a háborúban, később, nem tudni miért,
mérnök lett, aztán, nem tudni hogyan, zongorista, aztán, nem
tudni hogyan, tanár. Mindezekből a "nem tudni miért és ho
gyan" izgatta legjobban a fiúkat, hiszen ez adott legtöbb al
kalmat a találgatásra, a legenda továbbépítésére.

Az első órán még senki sem tudta, hogy a kis, viszolygó
érzés, amely Paulusz belépésekor. mint egy villamos ütésre,
végigfutott a hátgerinceken, s a hirtelenjött forróság, amely
kitüzesítette az arcokat, hogy ezek mit jelentenek. Senki sem
tudta, hogy mitől ver a szíve a nyakában, ha Paulusz éppen
az ő padjára tette le egy pillanatra a kezét, az öt vékony ujjat
a kurtára vágott körmökkel.

De az évek folyamán egyre világosabb lett, hogy a tanár
kinozza, fojtogatja őket. Az ősi, szabadszellemű iskola nem
kötözte meg nagyon a diákjait. Az iskola nem volt ellene a
fiatal törekvéseknek, nem nyomott el és nem akart vaskala
possá nevelni. Az iskola úgy idomította rugalmas szellemét
az időhöz, hogy az alapjaiban az ősi, az eredeti maradt. Aho-
gyan az iskolaépület alapkövei közt is vannak még a legelső

időkből valók, míg fölül szinte emberöltőnként cserélődnek a
falak, nagy tüzek után, vagyegyszerűen a növekedő szükség
letek kényszerére. Az iskola nem volt ellenségük és nem volt
elnyomójuk.

Paulusz sokkal inkább a kor gyermeke volt, szemléleté
ben sokkal Iorradalmárabb, mint a diákjai. Ezt tudták is róla.
Ö nem vágta útját semmi újnak, ha az meghökkentő volt is,
vagy egyenes árulása a réginek. Ha valaki, ő nem állott értet
lenül a fiúkkal szemben, nem volt nagyképű és nem tárgyalt
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olyan hangon egy igazolatlan óráról, mint valami apagyilkos
ságról.

És mégis ő nyomta el a kezére bízott ifjúságót. Lehet,
hogy erről ő maga nem tudott. De a fiú k állandóan érezték, s
mikor felsőbb osztályokba kerültek, egyre inkább tudatosítot
ták is ezt. Elnyomta őket okosságával, hidegségével. kemény
ségével. Egész lényével. Azzal, hogy több, sokkal több volt.
mint ők együttvéve. Nem volt gúnyneve, nem beszéltek róla
csúfolódva és fölén.yesen a háta mögött. Nem lehetett bele
kötni. Kifogástalan ruhákban járt és mindig jól volt megköt
ve a nyakkendője. Olyan ellenség volt, mínt a kísértetek, nem
lehetett ellene harcolni, Pedig szörnyű és tarthatatlan és cson
tighasitóan gyötrő volt már ez a Paulusz-probléma,

Szabó még mindig a piszkos albergo előtt ácsorgott, hát
tal a falnak. Ha tízig számol, s addig valami éles hangot hall,
elindul és sikerülni fog. Számolni kezdett. Lassan, nyolcig. A
járművek és járókelők egyenletes zaja lebegett körülötte. Ki
lenc. Hirtelen éles szirénázás röppent fel a körútról, mentök.
Tíz. Sikerülni fog.

öt perc mulva a pályaudvaron volt. Könnyen idetalált, a
rendőrt kellett megkérdeznie. Központi Pályaudvar, ennyit tu
dott mondaní a rendőrnek; az pedig odamutatott a széles út
végére, ott füstölögtek az aszfaltgépek, ott terpeszkedett a ha
talmas állomásépület. Benézett a ruhatárba, a fal mellett lát
ta a társaság poggyászait, a magáét is, egy szürke, vászonnal
behúzott bőröndöt. Ekkor azt gondolta, hogy mégsem az állo
máson várja meg a társaságot, megpróbálja felkutatni a há
romszobros teret, úgy hogy elindul az állomástól, próbál visz
szaemlékezni, merre haladtak érkezéskor. Ha megtalálja. még
a vacsoráról sem marad le, s még előbb lejátszódhat a "nagy
jelenet". Okosság és keménység, gondolta, s látta már maga
előtt Pauluszt, amint kiesik hideg nyugalmából, elhal a gú
nyos hang, elmondatlanul maradnak a metsző mondatok arra
a feleletre, amit közbevágva, hidegen és keményen ő fog
mondani neki. A hattagú kis maffiának örömnapja lesz ez,
az aknamunka váratlan, diadalmas befejezése, a sustorgó
gyujtózsinór elharnvadása, közvetlenül a robbanás előtt ...

Tiz perc alatt megtalálta a teret, ott állt alaposkalapú
férfi a két gyerekkel, ott volt a sárga ház, a vendéglő, Ris
torante Postale, - persze, ristorante! - a falon az utcatábla :
"Via Giorgo Galatti benefattore". Feljegyezte a neveket, kis
mcsoly jelent meg az ajkán, megnézte az óráját. Nagyon ko
rán volt még, sétára indult. Ki a tengerparthoz; gyönyörű,

nagy terek torkoUtak ide; szemlélődött, s volt ideje gondol
kozni, nyugodtan okosan.

Nagyrészt Paulusznak köszönhette, hgy erre a tanulmány
útra eljöhetett. Altalában sok mindent köszönhetett Paulusz
nak, a tanár szerette őt, pártfogolta, gondoskodása nem volt
kiállhatatlan, nem parancsnokolt és nem gyámolított. S még
is, amikor most végiggondolta kettőjük viszonyát, s érezte,
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hogy a konvenciók szerint hálásnak kellene lennie, még job
ban gyűlölte Pauluszt.

Kis szellő kerekedett a tengerről, s ő, aki mindig borzadt
a Irázísoktöl, az iskolai ünnepélyeken magasbavirágzó tanári
szavaktól, úgy érezte, hogy a "szabadság szele" csapta meg.
Milyen nagy dolog is az, ha valaki eljut a saját akaratáig ! S
ő eljutott. A délutánt kedve szerint tölti el, sétál, vagy ácso
rog, vagy, mondjuk, lehever a tengerparton, a lépcsőre, vagy
belógatja a lábát a sóslébe, cipőstül, vagy fagylaltot eszik, s
közben fütyül ... Mindent lehet. Nem botránkozik senki, nem
ellenőrzi senki, nem kell beszámolnia senkinek, nem vonhat
ja felelősségre Paulusz, mert felkészül a találkozásra, úgy
fog odaállni eléje, mint aki egy pár óráig már a szabadság
levegőjét szívta, s nem is akar többé a meghunyászkodás és
kínlódás fülledtségébe visszamenni. A többi öt vagy veletart,
vagy marad a Paulusz varázskörében, szenved tovább, meg
érdemelten. Ö úgy fog ott állni, mint egy forradalmár, amit
rnond, perzselő lesz; a nyelvén érezte ennek a mondatnak az
izét, aztán már hallotta is, előbb a Paulusz letompított, gúnyos
hangját, amint azt kérdezi, hogy eltévedt-e, s az ekkor hirte
len és váratlanul lecsapó feleletet: "Nem, készakarva nem
jöttem vissza!" Lehet, hogy szemrehányással kezdi majd Pau
lusz, hogyan jutott eszébe aggodalomban tartani olyanokat,
akik szüleinek tartoznak számot adni róla; erre is megvolt
már a felelete, bár szavakat még nem keresett hozzá, hagyta,
hogy minél mérgesebbre érlelődjék a gondolat maga, lehet,
hogya szavak csak a helyszinen fognak kiszikrázni belőle.

Visszament a városba. Nagy, gömbkupolájú templom
ült egy utca végén, lomhán; ide tért be, az elsőbe, ahová
nem kényszerítették e négy hét alatt. Sárgásan ömlött át a
napfény a színes üvegeken, zsongító hangon énekeltek, sza
bad, nagy levegódarab jutott a léleknek, hogy felkapaszkod
jék a legfelső ablakokig, ahonnan ég és föld már egyenlő

távolságra van, s csak a lélektől függ, hogya felfelé, vagy
a lefelé vivő utat választja. Itt is szép, itt lent; a pap isme
retlen nyelvü szertartást végez, a hívők arccal a templom kő

padlójára borulnak, görnyedtek és mozdulatlanok.
Jövőre más iskolába megy. Vagy marad mégis a régi

ben. Rajta már nem foghatnak a sárkánykörrnök, nem kell
gyötrődnie, fulladoznia tovább egy fojtogató életnívón. Biz
tonság és hidegség! Komíkus, alamuszi erények, Ö nem lesz
hideg és fenséges, megfontolt és ingerlően biztonságot árasz
tó, ő meggondolatlan lesz és hevülő, bizonytalanságet igérő,

nyugtalansággal kecsegtető, mint a forradalmárok.
Kijött a hűvös templomból, egy meredek utcán felka

paszkodott a hegyoldalra, szerpentinút vezette fel a legfelső

erőditményhez, nagytömeg kőépülethez, ez volt a falára Ír
va: REX. Gyönyörű várfalak, gyönyörű hegycsúcs, az egyik
padon remeteszakállú, koldusforma ember ül, mogyorót rág
csál, fél lábát kenetteljesen a padra emeli, ott nyugosztja. S
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innen ki lehet látni az egész városra, az egész tengerre, vé
gig a halovány partok mentén.

Egészen más ember állt ott a hegytetőn, mint aki dél
ben a Központi Pályaudvartól ~ Via Gíorgo Galatti bene
fattore felé baktatott egy szomorú, kínlódó társasággal. Sok
kal nyugtalanabb és sokkal nyugodtabb ember.

Hét óra felé leereszkedett a háromszobros térre. Szom
[as volt, bement a vendéglőbe és sört kért. Kiitta, s csak ek
kor jutott eszébe, hogy valami helyrehozhatatlanul polgári és
békés és nyugodt éi': megfontolt és undorító dolgot csinált eZ
zel a sörívással. Ettől rossz kedve lett.

A fiúk kezdtek szállingózni, odajöttek hozzá, nevettek és
hangoskodtak. "Nézd ezeket a datolyákat!", "Micsoda nő

volt öregem", "Nem ér semmit a karosszéria, rongy!" ...
össze-vissza, egymás szavába vágva, feleletet nem tűrve be
széltek, éhesek voltak és szomjasak. A pincérek hozták a va
csorát, villanyfény és ételillat töltötte be a termet. Akkor
érkezett Paulusz, derűs volt, amint Szabót megpillantotta,
egyenesen az asztalához jött.

- öreg fiú, hallottam, hogy vásárolni valód volt. Siet
tünk, tudod, valamivel háromnegyed után indultunk, nem ha
ragszol, hogy nem vártunk meg? Tessék, ez visszajár az el
maradt útért.

Néhány pénzdarabot tett az abroszra, mosolygott, a fiúk
oda sem figyeltek.

Kéry Lász16

TOZ TAMÁS:

ARCK~P HALVÁMY SZINEKKEL

... aztán a fűre ült a tikkadt déli órán.
Oly félénk volt, akár egy szolgálóleány,

Csak elterült a csüggedt lombok alján,
a szeme méla volt s az arca kissé halvány.

Sajnáltam őt és higgyétek, szerettem,
halvány arcával fekete keretben ...

Úgy ült az illatos füvön, oly árván,
miként az őzike, vagy mint a bárány;

A barna cipót lágyan szeletelte
s míg árnyat szőtt a hársfalomb felette,

lehúnyva szép szemét a fűre dőlt,

hajával elvegyült a 6yenge zöld

s a szája szögletén kinyílt az álom
s tovább suhant az illatos gyepágyon.
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