
ÖRVÖS· LAJOS:

GYEVUSKA
REGÉNYRÉSZLET

Ragyogoa a reggel. A hóesés elállt. Az ünnepélyes csöndben
kacagva vonszolta szánkáját egy-egy gyerek. Ádám úgy illesztgette
magára a ruhát, mintha templomba készülne. Nem is igen akadt
dolog. Ez az időszak a földmíves ember számára néha nélkülözést, de
egyben tétlenséget is jelent. Már elég fatuskót felhalmoztak a kamrá
ban s más munka meg mi lehetett volna? Odaállt az ablakhoz s figyelte
a völgyet. A napsütésben idáig csillogott az Ung, duzzadt vizén, már
jégtáblák is sodródtak az árral. A major felől kacsázó léptekkel jött
a kis postásfiú. eleven, szőkehajú kölyök fl üresen hozta hóna alatt a
zsákot.

Ádám kinyitotta az ablakot s odaintett.
- Nekem sohase hozol postát, betyár?
- Ha nincs senkije! - nevetett huncutul.
- Tán neked van? - bökte neki a kérdést.
- Hát··· - hunyorított s a rózsás arcára kiült a mosoly.
- No, csak nem? - Hány éves vagy te?
- Tizenöt. - Kevés talán?
- Ha neki elég .. - mondta nevetve s behajtotta az ablakokat-
A konyhába nyitott. Terka már rakta a tüzet, az öreg rágta a

szalonnát.
- De jól élnek - köszöntött rájuk. - Hát nekem jut-e?
Letelepedett II is, de látta, hogy amazok durcásak.
- Na, mi az? - kérdezte.
- Tán már jól van? - nyelvelt rá a lány. .
- 11:n? - hökkent meg. - Hát mikor voltam én részeg?
- Na, no ... - intette le az öreg. - A hangod én is hallottam

s az ajtőnyílást, reggel meg ez panaszkodik, hogy valami Máriát keres
tél rajta az éjszaka ...

- Megbolondultak, vagy összebeszéltek ellenem? - tört ki
Ádáinból a harag- - Kértem egy kis szlllöt s a Mária-képet tudakol
tam, hogy merre is van?

- De hisz emlékszem is. - Azt hitte ez a satnya, hogy 5 kell.
- Űgymtszik rossz a lelkiismerete. - Talán van is valakid?

- Van ám! torkolta le Terka. - Különb férfi, mint maga.
- Csak nem a kis postás? - nevetett rá Ádám.
A lány elfehéredett- - Há honnan tudja? - kérdezte sírósan.
- No, nézd! - Most ment el az ablak alatt. - Kibeszél mínden-

felé, fünek-fának dicsekszik vele ...
- JélZUsom! - szörnyedt el Terka. - No majd este ... 11:s sírva

szeletelte a krumplit a kékfülű nagylábaaba.
Ádám összehunyorított az öreggel, akinek ugyancsak felderült

az ábr1zata a lány megbosszantásán,
Csakhamar jó meleg Jett a konyhában, nem is mozdnltak onnan,

csak egyszer a fatart6ba tüzelőért. Beszélgetéssel, falatozással töltöt-
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ték el az időt. Az öreg is elég jó hangulatban volt, Adámban is furcsa
ördögök tomboltak reggel óta. A találkozás reménye ott a Mária-kép
nél hat órakor, csodálatos izgalmat és frisseséget adott. Csak Terka
lógatta-a fejét és fogadkozott elszántan, hogy "majd ellátom a baját".

Eljött az ötóra. Adám akkor már jó melegen felöltözve állt az
ablaknál s a bekecsét húzta magára.

- Hol az a Mária-kép? - kérdezte kőzőmhős arccal s azalatt is
a hófödte vidéket nézte.

János csak rámeredt. A lány is odapislogott olykor.
- Na! Nem hallják? - fordult feléjük.
- Hát az erdei úton megtalálja. ha jó félórát megy ...
- S az út mentén megtalálom ? - faggatta Adám.
- Ott meg. - Ha be nem temette a hó. Elhallgatott az öreg,

hogy újra megtörje a csendet.
- Csak aztán ügyeljék, mert estetájt farkasok imádkoznak a

Mária-képnél ...
A fiatal gazda hátán végigborzongotta hideg.
- Farkasok? . " - kérdezte meghökkenve.
- Azok hát. .. Errefelé sok jár. .. S hogy megfordult Adám,

ezt is hozzátette: Több jár, mint asszony ...
Visszament a saobába s a szekrényben kotorászott. - Hová is

tettem? - mormogta, Aztán hátul, a fehérnemü alatt meglelte a kis
fekete jószágot. amit még a gyárban kapott, amikor éjjeles lett. A lim
lomos skatulyából kiszedte az ·összes töltényti, épp egy tárra való volt
s becsúsztatta a hátsó zsebébe. "Talán jó lesz" , gondolta s enyhült a
nyugtalansága. Kint a konyhában még mcsolygott is.

- Nem üzen a farkasoknak, János? - kérdezte, mikor már keze
a kilincsen volt. - Hát te, Terka?

Egyik se üzent, így hát kifordult az ajtón. - Na, most majd
magam beszélek velük - suttogta; de eszeágában se gondolt arra,
hogy ez valóban bekövetkezhet. Nekivágott a rétnek s csakhamar letért
az erdei útra. Itt csak éppen két vágás húzódott a mély hóban, amit a
szán beékelt. Ö a baloldaliban lépkedett. Csodaszép volt az idéí,nyoma
sem volt a hidegnek, legalább is a meleg bekecs, kucsma, csizma fel
fogta, a testén. Az égbolt még oly fehéren világolt s II hó is annyira
fénylett, hogy nem ügyelt a rejtelmes erdőre, mely egyre jobban
tekergett, sugdolózott az út körül. Olykor érintett egy tisztást, vagy
elhaladt egy tó mellett, de csak ment előre s kereste a. megbeszélt
lielyet. I •

Talan órai járás után feltűnt valami a távolban. Először a szánt
pillantotta meg, melyen hátfal ült egy fehérkendős alak s csak aztán
rajzolódott ki a. Mária-kép, havasan és repedezve, de gyönyörü mosoly
lyal az erdőszélen.

- Szervusz Gvevnska! - köszöntött a lányra.
A fehér kendőből kikandikált piros kis orra s sainte világítottak

nevető szemei. Kezét férfiasan feléje nyujtotta s helyet mutatott
maga mellett"a s~non.

- Fáradt vagy? - kérdezte halkan.
- Nem. Alig volt ma munka, Elhallgatott s azon járt a'Z esze,

vajjon miért hívta a lány. A tegnapeste még élénken emlékezetében
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élt s úgy érezte, nem is felejti el egyhamar. Arra is gondolt, hogy szé
gyelli magát s bocsánatot kér, de nem látszott lehetetlennek, hogy új
játékba kezd. Feszülten várt s még a hófödte, égbekanyargó út sem
könnyített gondolatain.

Könnyu lépésben haladtak a lovak. Gyevuska félkézzel fogta a
gyeplőt, de oly biztosan, mintha reggeltől estig kocsin ülne. Olykor
oldalt pillantott a fiatalemberre s seorongássai, megenyhülten kém
lelte az arcát. Ádám a lovak patáit figyelte, melyek korül szélvészként
porzott a fínom, tiszta hó. Végül is a lány törte meg a csendet.

- Haragszik ... úgye 7
- Miértr - csodáikosott el Ádám.
- Hát tegnap ... hogy megtréfáltuk ...
- Ugyan ... - hazudta kényszerű mosolygással. - Ellehettem

rá készülve ..•
- S nem is nagyon bánod .... - jegyezte meg Gyevuska óvato

san s az utat figyelte.
A fiatalembert elöntötte a méreg. - Ha csak ezért hívtál, hogy

ezt megmondjad, kár volt fáradni. - A tegnapi tréfa olyan kitűnden

sikerűlt, hogy ... de nem is folytatom, nem akarok újabb örömet sze
rezni a szomszédoknak . '. S köhögött néhányszor, hörgösen.

- Meghültél l - kérdezte a lány.
Ádám csak rándított a vállán. Előbbi bizakodó kedve újra cser

benhagyta. A lovak közé szerétett volna csapni, hogy rohanjanak az
emelkedésen s röpítsék valahová messze. De a lány komoly hangja
észhez térítette.

- Te ast hiszed, hogy tegnap részeg voltam 7 Tévedsz! Csak
kívánesi voltam, hogy tetszek-c részegen 'I

Adám úgy nézezt rá, mintha fejbekólintották volna s utána meg
kérdeznék, parancsol-e hűsítót7

A lány kissé bánkódó mosollyal folytatta: - Nem tetszettem ...
Sőt, ha jól emlékszem, el is löktél magadtól ...

- Tűrnöm kellett volna, hogy bolondot csinálj, úgye 7
- Igen! S akkor te is meghaltál volna, mint a többiek ...
Adám felkapta a fejét, de Gyevuska nem engedte szóhoz.
- Olyan boldog voltam, s úgy sajnáltalak. amikor vizesen, szo

morúan kiléptél a koesmából. - A cédulát észrevetted 7
- A ... a cédulát 7 - dadogta a fiatalember. - Otthon kiesett

a zsebemből s azt hittem csak elbolondítasz s itt se leszel ... Elhallga
tott s nem mert a lányra nézni, mert félt, hogy összecsókolja, vagy a
lábai elé hull. .. Mintha pillangók cikáztak volna belsejében, olyan
különös, jó és nyugtalanító érzése volt.

A legfelső tisztást is elérték, körö,skörül hegyek, völgyek válta
kostak s olykor lenn a mélységben apró kis házak. Néhol az Ung
pántlikája is előbukkant, ahol a fenyőerdők nem szegélyezték partjait.

A lovak csendesen megálltak, innen már csak lefelé vezetett út.
Gyevuska hátradült az ülésen, a fiatalember is kényelmesebben helyez
kedett el. Szinte zavarba hozta ez a végtelen nyugalom, ami a levegő

ből s mélységekből áradt. A csönd lehelletfínoman ülte meg a tisztást
s behúzódott még a hópelyhek vastag, fehér szdveteibe is. A bénító
magány ugrálni készteti az embert, a szótlanságban egyre ijesztőbben
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kalapál a szív s lüktetöbben lázonganak az erek. Ez a legszebb pilla
nat, amelyből csak egy suta ölelés vagy félszeg csók jöhet. Ezt kell
legjobban kinyujtani, nem baj, ha már-már összerogy a cudar élet
szennyében szépséget kereső árva ember.

Adám a vér ostoros parancsára átkarolta a lányt. Gyevuska hátra
húzta nagy, szőke hajáról a kendőt s hegyekhez, szakadékokhoz, fej
szés emberekhez szokott szemében megvillant valami asszonyos szé
gyen és gyerekes izgalom, amikor lenn a városokban tízezreket szőr a
szenvedély ördöge. Itt legfeljebb a fejsze suhan ...

Adám sohasem érezte még így a tisztaság szentségét, amikor oda
hajolt a lányhoz s idegen félelemtől lüktető ajkát megcsókolta. Szinte
reszketett a szájuk, erő és vér kiszállt belőlük. Szeréttek volna meg
kövülni ernozdulatban, hajszálra egymástól, örök vágyódásban. A.
halál bénító varázsából elsőnek a lány szabadult fel. .

- Gyí! - csapott a lovak közé, mintha a pillanattal elszállt
volna gyengesége is. A. csöndet felváltotta a fenyves kísértő zúgása.
A. szikrázó höporzásban szélvészként rohant a szán.

VIDOR MIKLÓS:

HAZATÉRŐ

Távolodik tölem, measzehagy a bánat,
mint az érö férfit gyermeki szerelmek 
zsendülö hajnalou meglesem a fákat,
lombjuk között csengö csízfüttyöt terelnek.

Zsendülö hajnalon, nyárhajnalen érek
lassan vissza hozzád, honnan elindultam :
zengö dallamokkal, napsugárral érett,
palattyes niezökkel telistele multam l

Zengö szék, világos, értelem-sugallta
muzsikája, hajnal, százszínű világom,'
versbeszedetlen vers vagy, hegyek patakja,
hollószárnyon szállö alkonya lapályon l

Versbeszedetlen vers, mellem mélyén titkon
fölhabzó szabadság: szavak szabadsága ...
hosszú hallgatásom, kimondatlan titkom
füveknek susogva hajlom rá a táj ra.

Füveknek vallom meg testvéri ezerelmém 
lányok lábanyomát illatozza száluk
s mint régi magamra, nyárhajnali kertben,
csobogó, friBa kedvvel ismerek ma rájuk:

mint régi magamra, kitöl fut a bánat,
mint érett férfitöl gyermeki szerelmek ...
igy lesem meg zsongó hajnalon a fákat,
Iombjuk közt villogó, telt BZirmok feseInek.

22


