
.A KIS KOCSI
Lr t a E]lIyedi ZHigmolld

Kártissza bácsi megtapogatja a zsák oldalát. F'orrnátlan, Nyo
mogatja, aztán alája áll; erölködik és magúrahúzza az egészet.
A zsák leesik, Kártissza bácsi meg úgy bukik hátra, mint akit
megrugnak. Feltápászkodik H lassan iiH:-.zetereli a kiborult
krumplit.

- I~eesiíl te~ -- szú r.iu a szót II foga kőz], bedobál]u a juta
zsákba a krumplifejeket, felnéz a kőpolcra, ahol a fia igazítja [J

zsákját, pihenöben.
- Mert úgy fogja, mintha lány lenne . - szól a fiú. Szőke,

nyúlánk és nevetős szemű, m in t akinek .nincs más dolga, csak
hogy mindenen mosolyogjon. Nevet most iti. Tudja, az öreg sze
gyelÍ a dolgot. Ha leesett, leesett; miért vihog ez a «sűlök --
morrnolja magában az ember. Közben köeiiliiJeli hasán a zsákot
s f'eltesai u.iból u kőpárkánvra.

Egymás rnel lett ál! a két ember, az apa alacsonv, vékony ba
juszos, u fiú lila pulóverben, akár egy fntóbujllOk. Az utca for
galmas, villamosok dübörögnek, fol ők ketten jönnek a Közért-
ből. Krmnplit vásároltak télire. I

László ráigaaítja vállára a krumplindag-iát, kicsit tálwol, a
farával. aztán megindul a megállóhoz. Ha már visxi, hát vi
gye; minek álljon az utca közepén; még [JÚ hiszik, feketéző. Hosz
szakat lépked, ügyesen imbolygutja a zsákot. Már vagy ötven
métert halad az utcán, amikor apja is utánu indul, mint egy
bolygó hajó.

Menet közben arra gondolnak: itt a .szemútládán kellett volnu
pihenni egyet; de elvonul a láda, eltűnik il vágyakozás s ők tü
vább trappognak, sebtiben, mert nyomja a zsák a nyakat «u
darul.

László már a járdaszélen áll, várja a villamost. Az üreg a
megállóoszlop tövébe nyekkenti a zsákot s duzzog.

Jön a villamos; fölszállnak. Kártissza bácsinak seg-ítenek a
[ószivű emberek, a zsákot a sarokha nyomják, az öreg' ráül, köz
ben taszigálják, rálépnek a lábára, Lászlo a villamos külső ol
dalán a lépcsőre állítja a magáét, nekikuporedik s a térdével
tartja.

Autók csapkodnak el mellette, cent iméterekre a könyökétől,

rávágják a szelet, pislog tőle, mint akit szem hevertek. KiJógatja
magát, mintha nyujtőn volna; itt is mosolyog. Apját neveti, acél
pengebajszú, vékony kicsi apját, aki olvnn kiesi; hogy eldőlt a
zsáktól. "Hanem beszélni, azt tud" - gondolja és eszébe jut,
hogyan szekott hetvenkedni az asszonyokról. borotválatlanul, a
stelázsi előtt a fűszerüzletben.
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Egy svejcisapkús gömbölyű fejű férfi köszörülget.i a torkát.
s odamondja Lászlónak a villamosból :

- Leesöl pajtás, azt mi lesz a IejeddelI
- Nem lesz azzal semmi, mert visszaugrik.
A gömbölyű fejű megvakarintja a fülét fnttában s elbámész-

kodik a válaszon.
-- Hogyan ugrik vissza, te Lajos~

- A pokolból, de tegnap.
Elakadt a beszélgetés, megálló jön, László leszáll, pihenteti

a térdét, a kezét is rángatj a, mert merev a szigorú tartástól, aztán
fél is, hátha rendőr talál szembejönni : kényes dolog zsákot szál
lítani tilos oldalon. Apja belül lapul, úgy ül a krumplin, mint
egy tojó tyúk s laposan néz föl az utasokra...

A gömbölyűfejű böffent, egyenesítgeti a fogantyú t, kapkod'
utána, mert mozog. I

- Nem vették el a zsákod a pokolbau] - kérdezi és rápil
lant a zsákr-a a lába alatt.

- Azt moridtam, asszonyt viszek és meghagyták. nevet
László és rákacsint egy asszonyra a közelében.

A villamosban felfigyelnek, egy selypítős férfi vicsorítva ha
rapdálja a levegőt, foga villan s jelentősen pillant az asz
szonyra.

László egy pattogatott kukoricadarabot talál a fogai közt,
kilöki nyelvével az utcára, s közben' II lábak között az apját ku
tatja:

..Hol cigöl az öreg1 - tűnődik, mert uem látja a sűrű szok
nyáktól és nadrágektől. Nedves, párolgó ember - és ruhaszagot
érez, meg halk beszélgetéseket. ha szólnak az emberek egymás
hoz.

Robog a villamos, összeprésel i a vállakat, rázkódik tőle az
ember, s a házak között a villanylámpák is csüngicséluek tőle.

..Beszélsz te is, de a dologban máskép járna a szád" - gon
dolja László .s ügyesen csavarja a fejét, hátraköp mint egy bű

vész s megszakít a gömbölyűfejűvel m inden kapcsolatot.
A villamos után gyalogút következik. Kártissza bácsinak nagy

vigyázattal leadják a zsákot, mégis mire a fia melléje ér, bólogat
a fejével mint az ingaóra. Szótlanul kilépnek. kell az erő az ú t
végére, minek beszélni ilyenkor.

A külváros feneketlen utcáin, alacsony házak mellett, ahol'
porból van a járda és csak az ég szép, meg EI dolgos akaratú ló
lek, lépdelnek a jól megterhelt zsákokkal.

A Fáj utca olyan hosszú, mint a Sztálin-út, talán hosszabb
is, kietlen részletekkel és most épülő nagy házakkal. Az öreg
f'ujtat, rnegállna, de nem mer, nehogy a fia tovább haladjon.
"Ő ne birná, Kártissza Kálmán]" - és lopva a fiára néz, mikor
szándékozik leállani egy,kis pihenőre.



A fiú csak makacskodott. Fájt már a vá.lla neki is, jól esett
volna egy sodort cigaretta; de minek legény kedett az apja, hogy
nem kell kiskocsival vinni. "Felkapjuk a vállunkra és hozzuk,
csak ti lusták akarjátok letenni a nehezit, bezzeg az én időm

ben ... " "Hát most hozza csak a vállán, azér l van, hadd tudja
illeg mi az;" és közben az apjára néz és látja, hogy az öreg sá
padozik, a homloka vizes és bizonytalan a járása.

Megt;ajnálja:
- Letehetjük. ha kívánja.
Hogy a fiútól jött a kiindulás, az ül'egnek megrezdültek a

térdei s levágta a földre a zsákot.
- Tegyük hát, ha nagyoll akarod -lllOll(lta fiilényesell 

jól esik az embernek a nyugodtság..
. - De azért a zsák se kutva ~ - vág vissza László, ő is dör

göl;' dzik a víztől, de csak úgy lopva: ne lúsm ez a pukkancs
ember, hogy neki is elég volt.

Az utca üres. A forgalmas helyek tú.vol . zaibolyognak, ide
alig hallatszik valami, csönd van, abból il'. olyan, hogy hallani
II ki.vek sereégését.

László sodor, s az öreg kívánkozik; otthon felejtette a d óz
iriját. a fiú meg kínálni felejti el, pedig ug'yancsak jó szaga van
adohányának.

A fiú kifújja. a füstöt, rágia a doháuvvégcket, cuppog hozzá,
az ő reg meg nyel s izzadtan bámul, mint eg;y kakas.

- ,Jó ez a dohány - mondja László; ráül a krumplis zsák-
ra fi nézi az eget. .

- Kicsit büdös - feleli az ernber és megsodorja vékony, z.i-
lált bajuszát. .

- Büdös, de jó - 8 a fiú beszívja a szürke füstöt az ember
előtt, aztán lassan kieregeti, játszik, bolondozik a karikákkal. Az
csal; nyel, csurog a nyála.

- Adhatok, ha olyan nagyon megk ívnuta, -- komiszkodik a
fiú és' felrándul a szeme várakozással.

-- Kívánja a kutva - löki ki sérelmesen az ember.' Össze
szorítja a száját, s kimondja a szentenciút,

-- A krumpli a fontos; hogy legyen sok krumpli u háznál. 
Azzul próbálgatja a zsákot, hogy egyszeribe felvegye, de nem
megy ; felállítani még felállítja, de a vállára már nem tudja fül
kapni.

A fiú hátulról felsegíti; mert olyan a krumpliszsak, ha há
tul egy kicsit megtasaítják, magátul rándul a hátra, hanem alul
ról, vagyelülről nyöszörögheti az ember, nem mozdul az, csak
rángatózik, de visszafelé. Az öreg, mintha csak maga vette volna
fel ilyen fényesen, kilép azon frissiben; ki kell használni a pi
henés eredményét.

László is felcsúsztatja a vállára a zsákját kettőt rándít csí-



pőből magán s máris fenn van a háta közepen. Kapkodja a lábát
az apja után.

Menet közben odaszól az embernek, aki egyre azon igvekseik,
elébe ne vágjon valahogy a fia: elsőnek akar hazaérni a krumpli
val.

- Hús is kell a krurnnlihoz, apám, mort csak attól lehet zsá
kot cipelni!

Az ember nem válaszol, belemerül a vállolli'zállítás mindenféle
apró izgalmába s a feje felé húzza a zsákot, nehogy meglássák,
hogy ujra csupa verejték a homloka. A fiú pedig játékosan tán
col az ötven ki lóval, apró ka vicsokat rugdal, valahogy mindig az
apja lába felé.

- Persze. hogy köll a hús, ki mond.ia, hogy nem kőll, - mond
ja kényszeredetten Kúrtisszu bácsi, amikor már úgy vél i, fá
radtságnak tulajdoníthatnák a hallgatását.

- Úgy haszélt az elébb a krurnp iiról, azt hittem, esak azzal
akar élni - mond.ia László vígan és jó erős kezével szeretettel
ölelgeti a teli zsákot. Sok krum ulit evett életében, de szereti is az
áldott Jószágot! Tréfából felszaporázza lépteit, s megelőzi apját
vagy húsz lépéssei.

- Hun van apám, It teremtési tf Ne bujdokoljon , kit fogok
bemutatni maga helyett az anvúmnak l

Az öreg prüszköl, nedves lábszára odaütődik a. nadrágjához
li ez majdnem olyan kényelmetlen, mint n súlyos zsák a nyakán.
•JÓ volna letenni megint, de ez a fiú olyan mint a csikó, rugdal
és Kárt.isszn hácsi fél, nehogy a tüzes csikonak legyen igaza.

S ami sokszor előfordul az életheu; tuost is váratlanul adódik
a segítség. Jött utánuk egy négykerekű k iskocai s utoléri őket.

László szót vúlt a fu varossal, rútesz i II zSúkját a kocsira s tol
ui kezdi, közben hátruszól apjának. aki botladozik már a teher
alatt:

~- Gyűjjőn hát, rakja föl maga is, meutsük a bőrt, meg a
pi tvók át.

Kártissza bácsi siet, hogy utolérje II kocsi t: a fia elébemegy
segíteni, de az öreg maga akarja Iöltenui a zsákot, elszámítja
magát, térde megbicsaklik s a földre kerül az egész zsák. Az
ember meg utánabukik s nem is tud felállni hírtelenében.

A kocsi meg-áll, a fuvaros megnézi a lihegő öreget.
-- .Jól megizzadt, papa - állapítja meg', " fölteszik Lászlóvaj

a zsákot a másik mellé, Az öreget felsegítik, ráültetik a zsákra s
s tovább keemeregnek.

, A fuvaros jókedvű, valamit eladott a városban, onnan jön
.haza elégedeten. igen beszédes, László meg hallgat s az apját lesi.
Bántja az öreg szótlansága; biztos megsértődött, azért duzzog.

- Kocsi kell ehhő, az ördög se vinné vállon ilyen messzire
-- mondja a fuvaros. .

535



~ Nincs kocsink ~ moridja László.
~ Egy tízesért elhozza a kézi Szefu,
László nem tudja, mit feleljen, mcrt így igaz ez, dehát miuek

legyen m indig igaza annak, akinek igaza van. Nevetőseu rá néz
az apjára s odamond a fuvarosnak:
~ Kocsin megvűnk mán, nem lássa, még a kocaist is rajta

visszük. Tudja, szaki, ez mán így vall megin-a az égi száma
dásba.

Az öreg a 'fiára néz, nem szól, búr a szája 'szélén ('süllg a
mondás. Helyette a fuvaros igazítja helyre a rendet: elmond
ja, hogy eladott egy régi rossz suarheltet, előbb persze Illegja
vította és kapott érte kereken kétszázat, csövek nélkiil. S hogy
a kisgyereknek egy kis mackót vesz, olyan kéket, a másiknak
meg egy duplatalpú tornacipőt, a maradékot pedig odaadja a.
feleség-ének, mert tudják, az asszonyféle örül 'az ajándéknak, (le
legjobhan mégis csak a pénznek örül. '

Sokat fecseg a fuvarozó, megtudják minden ügyét-haját, ter
vét, véleményét, meg, hogy szereti a jó bort, de legkivált. csak a
bUrgundit...

László hallgatja, néha az apjára pillant, komor az (ireg, dc
olykor elmosolyodik, s Így nyomulnak hármasban akibeszélt asz
szonynépek irányában.

Egyszer tudnék csak Róla é nclceini,
úgy, mint szeretnékl De csak dadogás
marad a szavam, szürke és esetlen
és gyermekes. Csak ennyi. Semmi más.

Egyszer tudnám elmondani, mi! érzek,
mikor lelkemhez ér a V éutelen,
s csak állok, 's tudom: minden. oly kevés,
olyan szegényes. s oly i.génylelen.

Tudom, hogy néz és tudom, huyy szcrct,
tudom, hogy vár és a. lelkembe lál
és minden szónál kedvesebb előtte,

ha megtalálja bennem önmagát.
BalásHY Lászl,"
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