
,
~YARI NAPOK

r r t a G e r l e i .1 ú z s l' [

r.
Vasúti állomás úttal.
A sorompót már leengodtók. A kis perr-ou iues, veri ,I nap. A

bakter egy utolsót tárcsázik, hangja kihallatszik a fülkéből:

- Igenis! Köszöuöm.
Pimpegő csengés, a visszaakasztott kagyló hangja.
Berkó kilép a kűszőhre, hóna alatt piros zászlócska, Ebben

a pillanatball fehér füstgomolyag tűnik fel a kukoricás föliitt.
-- a mozdouy fekete bogú.rkóut felkúszik 11 tújra. Berkó bakuncsa
szaporán igyekszik a lámpavas mellé. Kihúzza magát, s mikor a,
hatalmas mozdony rágördül az ő síneire, arca megmerevedik: egy
percre visszatér rá gyermekkorának ijedt döbbenete.

Meaérkezett a 9 óra 25-ös.

Péter leszáll. bőröndjével ellópdel a bakter mellett.
- Adjon Isten! Berkó bácsi.
Minden úgy vár rá, miut tavaly, tavalyelőtt (~S minden évocn,

Fejét alig kell fölernelnie, hogy a falu novére pillantson, mely a
paradicsomi boldogság, a vnkúció, a viz {'s a nnp í'cn y elemeiből

állt össze: Sárvízi.
Harminc évvel ezelőtt nem állt meg itt a vonat. Húsz évvel

ezelőtt megállt, de mivel váró termet nem látott, egy gondolatur
tétovázott. aztán tovább indult. Egyszer aztán az emberek két
kivénhedt vagont láttak az árokszélen, odusodorta az idő. Olda
lukat csakhamar gazdagon ellepte a gaz, áttört a repedéseken é,..
megtelepedett a szögletekbeu: valahonnan két pad is került. Mi
ként a zátonyra Jutott hajókball is egykettőre berendezkednek
a halak és mcszatok.

Most egy napnak ki tett új váróterem támaszkodik a bakterház
falának. Ajtaját tegnap óta nem nyitották ki. Átfol'l'ósodott le
vegője makacsul őrzi a tegnapi utasok szagú],

Péter benvit. Berkó fölengedi a sormnpót, aztán a váróterem
küszbére áll.

- Ménkű csapjon ebbe a tnelegbe l Kilenckor már úgy izzad
az ember, miut egy ló.

Leveszi hivatali sapkáját, kendőjével megtörli vörösrefiítt
homlokát.

- Kánikula - toldja meg Péter.
- Meggyüttél nyaralni. Hát apádj - Együtt verekedték végig

a háborút.
Megvan.
Hányad ik osztált végezted?
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JIo,.,t érdt,.,égi,,;telll.
ll.ujhu, akkor 1I1Úr úr \'agy..\,,;tÚIl JJll'g most l,., Imp akan.. v.

le nui!
A buktcrszobúb.ru siirgcló (·sPlll-;'dés. Berkó átuicgv, intézke

dik. Hosszú csend. Asztalúhoz ül, köhint néha; ír vagy számol.
.\ szolgálat szo lgú lu!.. Nem jiillL't vÍ,.,sza a vúla:-;z(;rt.

De Úg'Y si ues válusz.
Péter l(~íll, szciuheu a I(~gypiswkkal borított nuptú rru.l ; valaki

iu okús figurát rajzo lt 1929 utolsó sZúllljeg-,V cbő]. Meuuyi csend és
bók e vall egy elfelejtett falusi vúro tcrembeu! Az áttört í'alou
- uyilúsúbuu egy vusk úlyhu szün tclen a télre g'ollc101 ,-~ ha.l
la tsz ik Berk ó f'uliurújúnuk lihegése. Lassuu lllL'gtülti ez! 11 ue
g·yeuórát.

A lóré késik, a Iul u niessze vall.
"Aztáll még- ruoxt is pap ukat-sz leu n iI" Tavaly lllég úgy

érozto, h.ivutúsa vall, Ul' azóta csak függetleu szegéllységre és SZH

iJaus(lg-ra vagy ik. F{·! m iudcuk itot, aki a szalmusúgút kéri. Lútta
Pest. nvo mo rút , egy tehetnt lcu társndul m i reud viil'l'eszkedését, H

vú l t oz ás ru VÚI·('l!, elt\~v(·lyedb,l't. f;s m i udeu ütt k iszolgú.l tu.tottsú.g',
Jeaiú:r,ó l'iig'g'l'S", Áidozat lehet ne a:r, ellgt~(lellllcss{~g ol tárán, de
1I(,1ll tudja el h i un i, hogy Isü-uuek üri)m(' tulnek olyan áldozat
ball, JIl('/y tét/en hekllyug\'ÚS igazsúgai l~S tiil'télle!('lll!JeJl vajúdó
tervei cls ikkasztúsúbu. Lehe tet.len, bogy I steu akarata legyen HZ

önzők uralma, a kénvelemben óo; elö itólotck ben í'u ldoklók uterev
"ége. Ki kell szabudítuui« Jllugúl ebből a társadalomból, nem
szabad árú Im bocsátkoznia ezen az Ol'szúgos ra bszolgnvúsúrou! ::-;
ekkor. szo mo rú, k ilútústulun téli nu pukou, ru ikor neu: tudta. hova
incutse ulag-út. egysZü]'(,stlk luegl'sup(a a :-;arvíz melletti rétek és
széuuboglyú k llleleg' lehellete, mi ut a tisztu :-;zeg{'llység ós sza
badsúg üzen de.

A várútuleiu e)őt1 valaki elmegy. Az i(lősehh Viczk y-fiú. Ke
l'ékpú1'jút nekitúllla:-;z!ja a W'l'l'OIl oszioi',:uak. Apja mellet t ö CI

malom vezctlíje. Kétszúz hold fekszik 1Il;;L,iíitii k. Naphosszat ott
úll II malom dohogó zajában, urcáu, vúl lá n. sző rős karján Iisz.tpo r .
Most koekás tcrdnudrúgban, súoles, unyá ny i mellévci úgy feszít,
akár egy elkallódott tenor-istu. Vékony l"IJ'HI1YOlTU hegyes k is
(illa fölé haj lik, Száju is ki esi uy, k exk cn y és z á rt,

Beszól a bukterhoz ;
- Bcrkó búcsi, mikor llH'gy LL pósla! -- Majd beljebb lóp.

halkabbra fogja rt szót.: - Holnap kora n·ggel behozhatja a bú
zúját. Dc kettőnk közt marndjon !

Berkó fel tápászkod.ik 1I1O(':-;kos usztalu mcllől, csak vastag'
hüvelykújja marad a szélén. Arcának ba rna agvagtálán aluszé
konyság. De mihelvat megérti, m iről van sz», hosszúszálú szem
öldöke felsíIulad, -~ egysílerre nyakig órzi magát a cinkosság-
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ban. Dehát mit tegyen ~ Örletési engedélve nine», elrejtett búzúja
meg ott rohad udvara végében a kukoricaszár alatt.

- És mennyi megy ki belőle7
- Legyen nyugod t, öreg, JH'Jll !';';H)JOlI! L«! ;)laga I s jóljár.
- Mégis.
- Harmincöt.
Berkó számol. Két vonat közt múr számtalanszor meghánvta

vetette a dolgot, de nem akarja mutatui, hogy örül az üzletnek.
PÁter mindsnt hallott.
Akkor lép ki, mikor Viczky Imre kerékpúr-jához nyúl. A fe

ketéző malmos elfehéredik. Pokolba k ívúnja ezt a pesti fickót.
Tavaly csúnyán összerugták a patkót valami úr- paraszt-kérdés
bell ..

Az állomás mögütt felzajdulnak a lőresínek. Az ;iJzvél' most
fordul az uradalom tejeskannáival az akácok alá. Alig várja,
hogy kisebesedett fülét a hűvös lombba mártsa s megszabaduljon
a rátapadt bögölyök hadától.

II.

Vasárnap délután a Sárviz partja tele van szórva fü rdő

zőkkel. A zsilip akár egy hástva, mely ellenáll a víznek. A vég
telen rét zöldjében sötét buggyanúsok és karcsú lángok a fák.

Péter kerékpárja felszalad II h idra. Először néz szét idén a
parton.

Ez az a rét, ezek azok a szénaboglvák ...
A f'iúk már integotnek. Ott van Handi, egy nyugdíjas pesti

rendőr fia; jövőre érettségizik, kérvényezi a karpaszományt, 1e
szolg álja a két évet, aztán két lilbhal ugrik a rendőrtiszti ál
lásba, melvet apja készített elő neki harminckétéves dícséretes
szolsrálatával. Ott van Kelemen Lali, a kocsmúros fia, sápadt.
szőke fiú; abbahagyta Fehérvúrott a gimnúzi uruot, mnst apja iucl
lett haszontalankodik. S egy m i rulegv iküknó! idöschh fiú. Asztulos
Feri. a falu egyetlen szabójának segéd.ie. Komoly, lassú beszé
dű, de nem engedi ki kezéből a kezdeményezést.

- Gyerünk a zsilip alá -- k iú.ltja.
A hézagos gerendák kőzött négy méterről sugárzik a v íz,

vastag zöld nyaka olvan, mint egy teugeri sárkányé. A robaj
elnyom minden hangot. Feri megy elől, nyomában Péter é3 It

többiek. Megkerülik a zuhogót ott, ahol lassan visszafelé folyik
a viz~. part un-uton. Hátukat a zsilip gcrendúinak szegzik, úgy
lépnek a zuhany alá.

-- Haháóó ... Prühühüüű... Búúú!
A sodrás egymásután· kapja el öket lúbukról és lök i maga

előtt a eementen II kövek felé.
Vigyázz, It kövek! ...
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De a köveken túl elcsendesül a víz, fölötte egy horog me
rr-nz. Músik végéil Bonkáló kűntortuuító hadonászik.

- Fiúk, az ebadó.iát! Elzavarjátok ahalaimat!.
De már oda is sikoltottak a horog alá és vidáman néznek f01

a kántorru,
- Az ebadóját! - kiáltja nevetve Bonkáló, m íg kczetnvujtva

sorra felránt ja őket a meredek parton. - Legalább halászlét llSi

nálhatnák belőletek.

Leül egy kőre, kinyitja kukacosdobozút és új csalétket tesz a
horogra, Túlvan a hatvanon; háta hajlott, arca barázdált, haja,
bajusza. deres, de szeme vidám, még mindig friss életerőről be
szél. Csak fürdőruhában látni, hogy öreg. A ineztelen öregség
szomorú, .

Féléve temette el a feleségét. De alig "árja a gyászév letel
tét, -- el akarja venni a cselédlánvukat, a szép, lusta Marleát
A lány már nem fiatal az egész falu mégis botránkozik rajtuk.
Ezért-e, vagy mert már, rendesen részegen ment föl orgnnálui.
Bonkálót két hónapja leváltották a kántori állásról.

A fiúk érdeklődve állják körül. Nem a horog érdekli őket,

azon ahaIon jártatják kajánul szemüket, mely a szép Marica
horgára akadt.

Bonkáló urat senkisem érti meg. Rajong' a gyermekekért, de
felesége elcignrettázta a hangját, elpocsékolta az idejét, - elsik
kasztotta. életükből valahogy a gyermeket is. Pedig mindent el
végzett helyette. Télcn-nyúron korán kelt, hogy megetesse a
csirkéket és kacsákat, mielőtt a felesége fölébred. Az asszonyt
csak nyolc után lehetett látni. hangosan tett-vett, de csak félkéz
zel, - a másikban cigaretta füstölt.

Bonkáló úr ma boldog: Marica gyermeket vár. Csak az a
kár. hogy nem tarthatják meg az esküvőt a gyermek születése
előtt.

A. horog elkészült, a fiúk továbbállunk. Bonkáló Péter után
szól:

Nem beszéltél a Viezky Irnrével t Az előbb keresett.
Arra mutat, ahol egy kisebb társaság hasal a fűben egy fa

á rnvékúban.
A Viezkvek túrsuságu kül ön fiinlik, kiílőu heverészik, külön

örül a víznek és a nap í'ón ynok. De nem efo'szer rajtakapni őket,

hogy némán, irígyen nézik a tőbbickot. Akuratlanul is elvágvéd
nak rncster-sógesen tenyésztett, zárt v i l.urukhó l. Sononvay refor
mátus ig'azgatóék. a háróók csúuvácsk ájn, Baha és egy idegen
szőke lány mel lctt ott van az elmaradhatatlan Csorvássv Katín
ka. Apja uyugdíjas örnagy. anyja is nyugalomba vonult már:
i'l'la(lta a músí'élóvf.izcdes harcot Katinkáfa férjhezadúsáért. Endre,
a fiatalahbik Viczky-Ii ú vörös hajúval olyan közöttük, ruint egy
itleges Iáng. Dadog. Ez az egyetlen megindítú rajta. Különben
elkénveztetett és rátarti.



- Sz-sz-szervusz -- mondia Péternek.
Pónilovát leckéztuti. Az úllatoktól IS "!"ÚI'j<l, hOh~' SZ"ll\(,d

jenek azért, mert őt szolgálhatják.
Imre fölkel, Póter elé megy, ueru l' II g'l'di a tál'sasú,~'hoz, Kii

ze] lép, hogy senkise hallja:
-- Ugye a multkor nem hallottál semmit.
Nagylelkűségre szúmít. Púte r hullgu.t. Aztú n a mu lm o-, SZ,'

mébe néz:
'- Nem emlékszem semmire.
- Köszönöm, szúru itottmn rúd - luulurj a gyorsan 11I1i"l'. Ki

tüntetést osztogat, nem veszi ószr«, hogy nem kel l Sl'1l k i nuk , AzULII
fennhangon: -- Arról van szó, hogy sz ínrlurnbot ukaru uk ron dez
ni. Egy kis nyári szórakozás ... Neked is jó lesz. H('súdd Illeg- <I

barútaiddal ! Szereplőkre vall szii.lüiégünk,
- Milyeu célra rendezitek'l
Imre egy pillanatra megakad.
- A reforrnátus templom juvúru. Hellll"Il'i11, nem uk rulúlv.
A református iskola szoruszéds.urúhan IllÚ l' vagy t íz l'sztend,'

je lerakták a tomplom alapját. DCl'ékig~dlllak a I'u ln k, d,' V11"

tagon henűtto a gaz, min thu feledtetni ukn ruá. iujórt akadt Illeg'
az építkezés...Kevés volt a péllziik" Illolldják. de "(ln mús mu
gyarázat is. A tény Illa nui r ,'sak n n nvi, ;'ogy uz n lnpuk mögül1
teniszpálya áJI. Soponvuyué jú tsz i k l'<ljta a hnrút.uó i vr-I (;,.; 1\("

hány fiatalemher-rcl : m indcn óvhr-n mások s m iud ij; <IZ il veu
dégei.

Kerek, fekete arca niost il; kiizölllLiis u l'ig-Hrl'1túja l'iixt.je mö
gött. Férje mel lctte hasal, még" fl'k\·tébh m i n t ii, t nlú.n sZ"lllém'k
móly tüze miatt. Ez a (úz azouhau Inál' <'sak befet,'· ("g. Kopasz
fejét a Jű fölé ejti, nom II("Z l'e!, ele nvi lvá u vn ló, hogy ,IZ eg'{',;
színdarab az Ő gondolata.

- Eliz, bemutatom a barútuukat-- niond.ia Lm re l'ogheg~

ről, felséges töbhesben. Aztán ('sívösell l'{,lel' fel{'; -- Hog-y is
hívnakt .

Nem tudja ruegtagud n i a torruószctét.: m i udenk i t IlWg'IlIUl' l',
megaláz egy váratlan szóval.

Eliz nem áll fel, «suk meleg', bútor kis kl'z{,t adja muxo lvog va.
- Úgy vártuk már maaát! _.. niond.iu. - Hzerepliík uólk ül

semmit sem kezdhetünk.
Nagy barna p i llá.i elegendő árnY{'ko1 "dnek sz('mére, hogy

fejét egy kissé el f'ord ítva a fiú szelllMH' lIózzen. Egész lénye vá
rakozó, szemében valami egéBzcn halk kiinyiirgés;.;el, hog-y szóra
koztassa, szeresse már valaki.

A parti füzek alól hosszú úrnvak l'cJlsZllak a vízre.
Már csuk a legfiatalabbak Iürdouek. ('{'Ü'r a h íd ró l nézi őh1.

Izmaiban a víz lágy hűyiissége. Ar"H -pil'O";; olyan, m i n t egy
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g-yümöks, - - megtelt nupf'éunyel. Szeme issza a hanyatló délután
ar{wyúban úszó rétet. Távolabb egy szónásszekér indul. mögötte
egy ember összegercblvé»i az elmaradt szálakat. A fiúk mosf h'
nek fel a h id ru.

-- Mit nézel rajta? Nem láttállllég szénÍlsszekeret? -- kérdi
Bandi.

-- Milveu jó lehet ezeken a retekeu élni, kaszálu i, szénÍtt Ior
gatni, esíí előtt bOg'lyába ruku i, az í.áu szekérre, a pajtáha.

Asztalos 'Feri összehúzza szeműldökét, a rétet kémleli. Beesii
letes a rca Illeg feszül:

- Ewk a döbörkei urasúg cselédei. Vasárnap is hajtják őket.

Péter lni~g mondan i akar valamit, de a többiek indulnak.
Feri Il,Z ('Irc húg, g('pe l'lknállhatatlanul vouj.. maga után a ki"
esapalot a kontutó felé.

III.
Határ.
Az ég, akár egy poriyvu. F'űllesztő alatta a levegő. Egyik sal'

k át egy túvoli jegenye tartja, a másik kettőt a sárvízi tom
plorn kerosztie és a I'Mszíiasi uruság víztornyn. A negyedik sii
téte n csüng a földre. Eső készülődik.

A kerékpár meginog a porbau. Péter beletupos. A hatúrnvi
esendben hallani a kerekekről lepergő por neszét.

A fecskék alacsonyan rcpű.lnck, át-átvillaunak az úton, [,
kerék előtL Valahol fe)11I pacsirta l'úria llIllgát az ,;gbe, dalll
meg visszur-sordul vizu-zu l a f'őldrc.

Ezek a földek vallnak legmesszebb a l'al u to l. A :l.ichy-grófok
osztották ki cselédeik között még a tízes években. 'I'ar'jún Andrús
tíz holdat kapott. De mire Ietőt-lesztette, meghalt és itthagyolt
eg:y llirosarcú kis özvegyet. két leánnyal. A nagyobbik Pestre ke
rült, a. kisebbik az anyja lllelleit maradi. A rozoga ház lassan
ujjászilletett, Cementgyűrfis kút került uz udvarra, szűrke pala
a tetőre, padló az előszóbába. Aztán köves lett a konyha, fehér
csempés a tűzhely. A nyitott kéményt befalazták s a falon mex
jelentek a. minták.

Az utolsó években azonban elfáradtak.
- Sok a munka -- mondogut.ia 'I'arjúu néni. -- Nem birjuk

már ketten. Meg'rokkanunk. Nekem a lábam meg a szivem, 'I'erus
nak meg a dereka. Vóna csak eg:r férfiember a háznál! De Isten
így akarta.

Hite olyan egyszerű és erős, mint az ősanváké, Akármilyen
nagy munka van. ha megszólal délben és este a harang, egy
percre mcsrá.ll és lehajtott fővel csendben imádkozik. Egy percre
II osend is imádkozik körülötte,



~erékpáron fölegyenesedve már látni őket.

Fésű .József bácsi. a feles II fc'ligrakott szpkónm áll. Lőrinc'

fia kévéket adogat.
- Segíteni jöttem -- kiáltja a kocsira Péter.
Ez az utolsó szekér. Ha eső előtt nem viszik haza. beázik az

asztag és várhatnak a csépléssel.
A feles maga elé böki a villát és eltörli bajuszát készülődő

szavai elől:

- Nagyanyád küldőtt'l Annak is az Isten súgta meg.
-- Meg a józan esze. Odanb:zen,'llOg'y l'{'sziiliídik!
Fölöttük még süt a nap, de észak l'cl«, 1<1:-;l"u1I készüfődve. kék

felhők acélosodnak.
- Jó, hogy jöttél - mondia Lőrin« ~··edvet1enül. . - Mezrún

IIult a vállam. Nem végeztünk volna.
Esetlen, nyakigláb kamasz az apja csuvm-os esze nélkiil. Nem

'szeret' a gazdaságbun dolgozni, nem Iustusásrhól. hanem mert.
nem tudja miért, tele van a feje gondolatckknl. Rennni sem jó
neki ahogy van. És nem tudja tartani a szú;iát.

József bácsi izzad. a fiúk villája műkődik. A kévék egymás
után szállnak a magasba. Míkor az utolsó is fiilkf'riiJ. Péter fel
kiált:

- Kész.
Az öreg huncutul kinevet sörtéi közül:
- De bele is izzadt ám a József bácsi feneke!
Lőrinc feldobja a kötelet, apja elkapja éR a másik végén

Ienyujtja, Péter belecsimpaszkodik és Lörineeel együtt a hátsó
rúdhoz köti. Feldobják az öregnek az ostort és a gyepJöt, s 1.1

lesüllyedt kerekek nyikorogva megindulnak.
Péter még marad. A föld végére megy. A dÚR akácok egy

szerre új képre nyitják a szemét. Rét közepén magas élősövénv

nyel zárt kastély. Csak két tornyocskája látszik a hatalmas dísz
feny~k között. Körülötte cselédházak. ösvénvok és egy fasor. Ép
pen egy ember megy alatta. kitöltveidiínként a fák világos
közét. Fa, mely lombját végigviszi az úton. Aztán kilép a fasor
hól és lombjavesztetten megy tovább.

Péter leül; háta mögött mind apróbbra töredezik a szekér
zaja. Egyszere meglepi a vágy: egy ilyen csondes kastély leve
gőjében élni, megtelni a tágas, barátságos szobák hangulatával.
zongoraszóval, vágyódó, tiszta dalamokkal.

Megrezzen... Mintha ezt várná, amióta itt ül. A kastélyból
egy bricska fordul a faluba vezető dűlőre. Ketten ülnek ben
ne. A levegő remeg körülöttük. s mögöttük párától bágyadt az
ég. Talán ő az ... Csak két világos foltot lát: a ruhájaL. a haja
szőkesége~ ...

A bricska elporzik; pora sokáig áll fehéren az út fölött. De



az aruuy ló rozstúblúkban sokáig bell ucri UI.(' };/iz szemének érett
iuosolygúsa. '

Míg kel'ókllúrjúra kap, hirtelen, m in t elől,b a vágy, belevág'
hűtlensógc, A szabudsúg-ot oda tudná udu i Elizért~ -- a l'iíg-get
len szegénységet a kastély örökrezárt nvugulmáértt ...

A határ elsötétedik.
A kastély fölött már fenyeget a vihar. El-elmordul az ég',

miuthu fenn üres Iuzsnukot rúznánuk, a szegl'llyek Iazsnakút,
Péter hazafelé kerekez. Keze a kormánvou: néhúny lég'y rajta

utazik vissza a í'uluba az istállók és konyhák nielegébe.
A "Zölu Béka" uugy tormében, hátul az udvurban, napok óta

ég este a villany. A terem közepére pupozott száradó búzát lá
nyok éH fiúk kerülgetik. '

Megkezdődtek a próbák.
A szcreplögúrdu nugyszúmú. Imre rundező, Endre súg ó. EI iz

guztlag úrilány, Bandi kapitány, Katinka méltóságosasszonv.
Mirulenk i t előléptettek, csak Asztalos Feri marad szabólegén y.
Péter konferál és d ísz.letez. A magyai-táncot Barnabás kíséri, a
bogárdi re í'ormútus kántor, Pirosképű. szőke fi Ú, tavaly helyez
ték Bogúrdru. Magyal' nótákat és slúgerokat szeréz. Próba után
saját szerzeraényeire tan ítja a társaságut, vagy foxokat játszik
s akkor tízig folyik a táuc.

A kották közül előkerül egy Mozart-rlarub is, két hegedűn',

- HívjiLtok át az új kántortokat - indítványozza Barnabás,
- Nem jön az ide - moudja hidegen Imre. De enged a nú-

gatásnak, átmegy a szomszédba.
Soltész Gábor nógyéve tanit a közsl'guen, de csuk kút hú

napja kántor, mióta Bonkálót leszavazták. Az idősebb lányoknak
három év után is megdobban a szivűk, ha róla hallanak. Hullá
mos haja, rnclcg, barna szeme és hegedűje meghódította őket: De
amióta meg-házasodott, hegedtije hallgat. Pedig a falu legszebb
lányát vette ej, Hódits uradalmi gépész Leukáját. Az öreg meg
szedte magát a oselédekcn, de ez nem volt neki elég: cséplőgépet

vett, hogya falu népét is lefölözze. Lányállak villát építtetett rt

falu közepéu, a község legszebb házát, -- csak két embernek
börtön. Mi ndonk i tudja, hogy rosszul élnek.

- ng~' látszik, nem akar átjönni.
- Nehezen niozdul el hazulról.
- U-r-röi:itelli m-m-tuugút előttünk --- rnond.ia gúnyosan Endre.
Végre azonhan nyílik az ajtó s Irnre maga előtt tuszkol iu

Soltészt, Alig van túl a harmincon, mégis mintha elrepült volna
fölötte az idő. Elnyűtt, zsírosnyakú kabátja, kopott hegedűtokja,
esett háta, szernüvege valami közeli szomorúság áporodott levegő

jét árasztja. Hajába már fehér szálakat húzott az őszülés. '
- És ezért adott az öreg Hódíts egy luzottdisznót a Bonkáló

nénak.
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Bonkálóné boronálta őket össze. Soltész négy lány közt habo
zott, de Bonkalónó értett hozzá, hogyan tegye féltékennyé. 'I'ulai- .
don asszonyi győzelmének tartotta a Iérjf'ogúst, s úgy örült, mint
ha a vőlegény őt vitte volna nászra, Az esküvő napján azonban,
mikor a hatalmas urasági pajtában folyt a tánc, valaki kihívatta
a meunvnsszonyt a kapuba él" addig csókoluutta könuvtől nedves
arcát, míg az a}Jja vissza nem kergette :I:/; ura mellé. Bonkálóné
(~saJldú.ia "olt. ('gy péesi liú. ak i rcj So ltósz t I'llIUdHlllny{' tette, Azt áu
a fiatalok lu-k iil t őz tek a h.iz hu, lk a IIIPllY\'I'skól,e lllinilia k i luu«
ördög hujt vo lnu : olyan oszelőseu kezdte rúzui börtöne rúcsa i t,
hogy férje belefehéredett. De összeszorította fogát és hallgatott.
Hallgat azóta is.

-- Régen játszottam 1I1Úr- moudia IHw"úuatk('rő moso llyu l
és álla alá igazítja a hegedűt.

Mindenki. hallgat.
A két hegedű szava egyrnúsbu fonódik, mint a megértő pú rok

suttogása. A lányok vidám, gondtalan szeme elmélyül. Imre ki
néz az ablakon. Bandi észrevétlen játszik Kárász Zsófi, a leg
jobb táncos hajával, míg a lány meg nem unja fl kezére nem
üt. De olyan gyengéden, s oly mosollyal, hogy inkább jutalmaz,
mint büntet. Endre nem illik a társaságba: ezt ú~y fejezi ki,
hogy az egyetlen nem falubeli lánnval foglalkozik. Eliz elé ül
és hosszan, kutatva a szemébe néz. De a lány nem viszonozza, 
lesüti szép tekintetét, egészen úgy, miut Péter az ablaknál.

A zene tiszta hullámai mintha egymás felé sodornák őket.

Eliz megáll és vár. Jönnie kell az úton, a fák alatt! De Péter
késik. Eltévedt vagy továbbmentl De a hullámok áradásában
nem lehet megállni. Péter már érzi, hogy nem tud megmaradni
a fö.ldi dolgoknál. Itt kell hagynia mindent, El iz szépsógét, me
leg, bátor kis kézszorítását is ... De merre megy I Maga sem tud
ja, - messzebb, magasabbra, ahol csak lelki ismerete lesz a vigasza.
Elszakad a szeretettől, Eliz szemétól. de va jjon vár-e rá valahol
egy nagyobb Szeretetl ... .

Eliz felnéz, de nem találkozik Péter szemével. f~rzi, ez a
perc elrabolta tőle. Úgy tetszik, feszülten figyel valamire. Le
eresztett pi ilúja alatt szeme ég, dc ha réemclné, megfagyna tő

le. Eliz elfordítja a fejét, szemében kialszik egy sug ár, s arca
is elsötétül hirtelen, mint egy magányos ház, melyet rövidzárlat
ért.

A terem végében halkan nyílik az ajtó: Andorka főjegyző a
feleségével. Elizért jönnek. Andorka arcán bosszankodás, hogy
tisztelnie kell a hegedűszót, s nem állíthatja magát tüstént, har
sányan a társaság kőzepébe. Nagydarab hústorony. Gyér haját
hátrafésüli. puffadt arcán egyetlen értelemre vallókjfejezés: én
vagyok a főjegyzötök. Csaknem minden héten végigviszik a köz-
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"l'g h intaján ;1 falun - tökrészegen, ahogy a kocsis rátalál a
szőUíkhen. I'~z a heti szcmleútja.

-"- Brávó, brúvó '- k iú.ltjn vógül llS h;wya'gul összeveri a
tl'nyerd. - ]1~j, de szomorúan vigadnak!

Dp karjúlluk egy hirtelen mozdu latával szava is felcsattan:
Bort ide, hort! Az egész túnmsúgnak! -- Rendel, intézke

dik, az t á n, m ikor a bort Ie lszo lgú ltá k : - Igyunk! Szervusz, Ci
cám '

]\;PIII ez ilia az első pohara. ]'elesóge a borba mártja színtelen
ajkát: karcsú asszony, ardlll a kih ül t szerctet Fáradtságu. Nem
szó], he leu nt a veszekedésbe. Nem érti, hogyan lehetett erre az
ember r(' nyolo t~vig esztcleu ií l féltl'keIlY. 'I'alún büszkeségből, ta
lún ],öJlölllbiit;SóglJiH Hem uvz senk i re, ('sak Imrét tünteti ki egy
bágvad t moxollyul. .

'- .Jőjjün, Lruro ._- mondia neki. - Kisúrjen haza miuket
Elizzpl!

A sötét udvarhól zu vu ros hang-ok bukuak be az ablakon. Va-
laki behajol, s m ikor a főjeg-yzőt meglú tja, leveszi a kalapját:

- Fö.iczyzö úr, u eSt~JlJögóp levágta a Csikér Mihály lábát.
Dühhellt ('sülld.
- A keserves mi ndcusógit - kiáltja Andorka. - Persze, mort

éjfélig is do lgoznánuk, hogy a másik el ne egye előlük. Telhe
tetlen paraszt ja! lIol van az az ember"?

- Ide hoztuk az udvarba.
~- Ide az udvarba! Miúrt nem a sziuuadru? Ki vagyok én,

Poncius Pilútu«, hogy hozzám jöttöld
- Orvosért a hintót. ..
Anrlorku kimegy, maga után rántja az ajtót; förtelmesen ká

rornkod i k. Odakiun uégy eniber leteszi a sarog'Iyát, melyen a se
hesűl t í'eksz ik. Tompu jajg-atása úg-y fogy, ahogy a vére. Mö
götte vustug, sötét cs ik húzódik a második háztól, ahol a baj
tör tént.

- Kisvártutra Andorka viaszatúr és rekedlen megkérdi:
-- Ki ért az elsősegélyhez.I

.~ Gvere l -- mondja Asztalos Feri Péternek, s ti két fiú
,;útlallul kisiet.

And ork a ti néma társasúghoz fordul:
A felle egye Illeg-! Nem elrontottak az esténkct!

v.

A "Zöld Béka" és a templom szembenáll ogymással. A kocsma
ajtajúból éppen ti templomkőzh« lútui, ruelynck két fasora úgy
turtja ujjai közt a templomot, rn int egy cserigős dobozt. Tízkor
iu ajd egy kissé fölemeli, hogy a csengők megszólaljanak.

A torony órája hárornnegyedet mutat, Mikor a nagymutató
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a. tízesre Ól', egyszerre kinyílik a kocsma ajtaja Ól' egy hattagil
társaság lép ki rajta. Csupa borissza Ól' templorukerü lő. Boukúl«
tanító úr és cirhborái. Leöntötték múr jócskán a vusúruup dél
előtt korai melegét,

Végigmennek a Iu so ro u, egyenesen a Jt'lllplolllba. Hc rkó, III ill t
il hátvéd. uóhúny Iópósre elmarad, szeme tétovúu iucre IIg' pi roslo
orra fölött. Aztán ő is fölmegy a kÓI'U61'a, s mielőtt Soltósz röl
mehetne, elreteszeli az ajtót és odaáll őrnek,

A plébános már az oltárnál van, mikor a sekrestye felől iuez
érkezik Andorka a feleségével ós Elizzel. A szcutélvbcn van a
helyük.

Velük útolleuheu Csorvússv uó ül Ka(illkúv;l!. Az (Jl'Ilagy nem
jár misére. Miutha csak ezt gyúszolnú, Csorvássvné tiszta feketé
ben jár. Csak látni kell, amint feketeharisnyús, vékony lúbá t
maga elé rakosgatja járás közben. Nemcsak mozdulatu i , gondola
tai is tele vannak szörszúlhasogató kiesillyesst!gekkel. Kópzeletét,
keresztül-kasul járták már il férges gontlo\atok. Mindelliitt testi
és lelki azonnyet szimatol. lS mivel szaglása k il'inouru lt, ltleg' is
találja - másokban. Meuthutetlcu eset.

Péter a sekrestyében áll. Csak eg)' kissé kellene elruozdulniu.
hogy Elizt lássa, ápolt'haiát, aranyórás kis csuklóját. Mily mesz
sze van Eliz a szegénységtől! De m i az, a szegt~JlYl;ég? Egyszerre
nem érti, hogyan ürülhetett ki ilyen hirtelen ez a szú. }1~bben

a percben úgy érzi, hogy képzelődés, öncélú játék az egész. 11~gy('

dül marad értelmetlen úldozutávul, ha nem talál oltárt neki.
Félni kezd: sivatagi csönd, éjtszakúnyi siitótsóg környékezi. CSÖlI
desen letérdel, állát mellére szegz], imúdkozik,

A plébános kifordul és í'elolvussu az cvungóliuuiot. .\Z Öröm
hír gyarló hangon verdesi a levegőt.

Sárvíz.inek nincs szerelJcsóje papjai val. .Jó papok, de rossz
szónokok, A plébános Illég ucrn üreg', de idegcssége egósi,en meg'
töri; hatvanévesnek látszik. Gön'sösen bclckapuszkodik a m ise
ruha nyakának kivágásúbu, szeme az idegességtől kidülled és egy
helyre mercd, bal térde pedig ('gé;.;z beszéd a lut.t erő;.;en reszket.
A sekrestyében Pűlhös, a niészúros f'cuuhunjrou k ijcleut.i :

- Nem való ez már }llóhánosnak. Ha lJeteg, vál tsák le!
Az öreg sekrestyes odahajol a mészúros szö rös f'ü!t'hez t'S a

beavatottak huugj án suttogja:
- Lcvúl tuuúk, él! mondom neked. de ha nines kivel. Kevó-.

a pap.
Pétert mintha szívenütnék. De az üté I; helye csodálatoskép

nem fáj, inkább mintha csak utat nyitna valakinuk, aki mt'g'
nem érkezett meg.
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"Ha a ti ig'Hz,búg'!ok l'el ű l ur-ru iuú lja az, írústudóket éb fari
zl'usokói, ur-ui mcn tek IH) a. menu yek orszázábu.. ,"

A ti' igazsúg-lok .. , A pla)únoi; körüluez de a rúcsou túl
('sak azokat I;'ltja, akiknek Ígazbúga uri ud is; le lu lm ú l í a az írús
t ud ók l'b Iurizcu sok ig'az,búgút. Az l)gYbZ"l'il 1I1',p iti vau : gHzdúk,
fii!dllMkiill pal'abz,lok, ('spll'dPl" Csak azok ni ur-seuek itt, ak ik no k
a mai evungúl i um kemény szava szól. De m i t ib monda na uckik!
Nem vouná-e örökre magára haragjukat? A kegyúl'd; a báróét,
aki lr-núz i ; a kópvisclőút, hisz úgy nyerte meg a népet, hogy bú
nyújából követ adot! a Szell! István Otthon építéséhez. A Viczkv
ek pedig nll'g a döbörkoi uraság - kálvinistúk,

A ti igaz,súgtok a nép irúut", Hájuk vun bízva a név igaz
sága, de ők elsikkasztják az Örömhírt, ruegcsúf'ol.iúk Krisztust,
szégymIiw döntik az egyházai. Nem 1II1)llIwk be a mcnnyek 01'

szúgálw, de azokat sem engedik boiutn i, akik m iuttu k élnek em
bertelen sorban s megtelik szjvük clégedetleuséggel, zúgolódással
és istcukároinláseu.l. .. ",Jaj nektek, tiírústudók és farizeusok,
mert eljön a nap, inikor mond.iátok a hegyeimek: Szakadjatok
rúnk! -- dc senki scm könyörül rajtatok!"

Mily örömmel kiáltanú cl Jézus átkát ruegcsúfolói fölött, 
dc nincsenek jelen, Van fülük a hallásra, de nem hozzak ide,
Keresztények - Evangélium nélkül. A .főjegyző'/ Úgy visszhan
g'ozn11. el torz ítvu szavait, akár egy üres boroshordó. Csorvássvnóf
Aldozúsa i m ind inkúhb belesodorják őrihitt lllegigazultságába. Visz
szateszi hát kis tarsolyába ezeket a régi igéke!, melyek még ma
is égetik. Már megérkezésekor magúval hozta öket,- nyugdíjú
ba is magúval viszi. Nehéz lesz tőle a pog'gyászu ...

Elmoudja igénytelen beszédét és folytatja a misét,
Andorka az egész beszéd alatt a padon nyugtatja kezét, fe

jét lehorgasztja és a pad alá néz. Otthon is ül így az ember,
pohár mellett. Urf'olmutatáskor sem mozrlul. Egy légy száll ar.
arcáru, onnan az orrára, majd homlokáru. ElhessmIti, aztún bel
sózsebébe nyúl, zsebkendűt húz, elő ÓS gyengéden Icitatja vele
gyöngyöző homlokát. Megadja magát ezeknek a parasztokkal kö
zös kcllernetlenséueknek, dc érezteti vel iik, hogy az, ií bőre érzé
kenyehh a lógycsipésrc, a veríték pediz uem illik a Tiomlokúra.

A nagymisének vége. A harangok sz iute maguktól szólalnak
meg a hőségben. A fasorhan eg'yrnús felé hajolnak a kendők:

- Mi történt, hogy Bonkáló énekel.tf
- Azzal a boros hangjával.ó
- Nem engedték föl Soltész tanító 1oImt. Ott állt mise végéig

a kórus ajtujábun.
Ejej, ebbül baj lesz.

A fasor végén a falu népe kettészakad s végigsiet az útor,
a nap verése alatt. Az emberek bebú iuak elsötétített szobáikba és
hekanuluzzúk forró levesiiket.
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De a sekrestvénél izgatott csoportosulás van.
Nagysokára nyílik az ajtó, az emberek megmozdulnak. Meg

j~lenik a plébános. niögötte Soltész. Egy p i ll an at.ig tétováznak.
aztán a plébános kilép, a kántor pedig vissznhúzód ik. A téglúzott
kis átjáró mindössze néhány lúpés, Ráiuk se néz, a papkert fa
lába vágott ajtóhoz siet. Keze idegcsen niotoz a reteszelt. -- valak i
bedrótozta,

Háta mögött egy részeg hang Ielsivit:
- Kést a sziv ihe l
- J1Jlhallguss! -- torkol.iúk le a többiek. Hcrk ó belekarol és

távolabb vonszolja. Pogáu Berci nem úll ullr-n : olyan. mint egy
villámütőtt,

A plébános úgy ismeri, mi II t gyermekót. Már az iskolában
sem birta legyőzui szorutete és t ürolmc. Az.tún elvett egy gyüngc
lányt, halálra gyötörte, míg végül itt maradt egy úrvával. K é t
szer nientette meg a~ életét; anuyi t ivott, hogy a púl inka mejr
gyulladt 11 gyomrában. Sajút kocHijún iLOI:atott nok i OI'VOHt. A gye
reket el kellett veuui WIl'. Tavaly in tóz.te cl az iigyet UL'. árva
székkel. Anyai örökségét a gyerekre íratta, H Pogán Berci egy
napon arra ébredt, hogy egymaga maradt í'enekcdő természetével.

A plébúuos megfordul, szr-móbeu szánalom. Eléjiik Iep, de ek
kor már többen köréje gyűlnek. Péter mellette áll; ott van Fésű

József bácsi is a fiával.
Mi t akarnak ~

A csoport közelebb húzódik.
- Csak a kántort... Hogy Houká ló DUHi búcsi maradjon a

kántor. Követeljük l
J ózsef bácsi arca hirfelon k igy ullud, közéjük ]{~jl.

- Eriggyetek haza! U{·sr.cgek· vagytok. A testület válasatott.
mi dógotok velei Lórlujjutok, míg lJdi:l~vel vagyunkl

Míg apja vitázik, Lőrine a plébá.nos mög ó ker iil éli \~Hedi

a zú.rról a drótot. Póter a plébánoshoz hajol:
- A k isaj tú!
A p lóbúuo« végignéz il \('~;:'ekediík;il\. l\1úr egyik ser. fi,;yel

rá. Megfordul l'S otthugvia őket. Átmegy Péterrel az udvaron la

a kútnál goudolkozva meg-áll.
- Mit gondolsz, - mond.ia -, tudnak ezek móg egészséKe

sen gyűlölni'! Gyülölni a bűn t, a jogtalanságot és szolgaságot l
A kút vályúiúbu ebben a pillanatban esik egy katicabogár.

.Kicsi szárnya pöttynyi crnvőt nyit a vízre, -- Hz-állni próbál,
de belefárad ÓH féloldal<t billen.

A plébános lehajol, ujjú t a vízbe rnártja, a bogárka alá esúsz
tatja és kiemeli. Aztán a napra tartju, H mikor megszárad, át
nakbocsátja.

Máskor ideges ajkán mosoly játszik, Péterhez fordul:
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-- Látod, ha nem tartóztatnak fel a kisajtónál. előbb me
gyiiuk el a vályú mcllett és senki sem menti meg ezt a sze
gé-uy kis katicát a pusztulástól.

VI.

A szulrna pora vastagon kúszik a gyümölcsfák felett. Csak a
Ják orma Iá tsz ik ki belőle kékesen. A gabona illata keveredik
henne az emberi verejték szagával.

A eséplést befejezték.
A traktor most húzza vógig a cséplőgépet az udvaron. Han

g'~'a, rnelv szúnyogot cipel. A diófa ága meg-reccsen, hórukk-ok
hallatszanak. A cséjilők nekifeszítik vállukat a gép oldalának,
hogy a magas hídra segítsék. Arcukat belepte a homály, szavuk
('sak ennyi:

J óccakát l

A kouvhúban 'I'arián néni vacsorát ad a gépésznek és a fe
lesnek. A sültszalonna szaga kiárad a nyitott ajtón. .

- Csak mondd meg, Lajos, te tudod a legjobban - mond.ia
.1 ózsef bácsi. Keneactteti magát Hódítssal.

- Ügy van, ón is mondom - feleli a gépész, A feles előre

tolt szűk arcába néz, melyben a bajusz alatt megmaradt két met
szőfogat barnára pácotta a dohány.

Isznak egyet vacsora előtt. Hódits két kövér ujjával átfogja
g'yöngéden a pohár oldalát, kezén a szőrök töve eltelt olajjal.
.\mióta nem titok, hogy egyetlen leánya házassáaa boldogtalan,
ruindenütt ingerlő tekinteteket lát. Úgy érzi, mindazok - az
llgész falu -, akiken megszedto magát, elégtételt vesznek rajta
s f'ók te lrm iil gyönyörködnek kudancában. A kövér kis ember hall
g'atag lett, megtört, már csak lézeng : sűrű szemöldőke mügül
g-yanakodva Iiu-kószi az ernberek u rr-át. Fésü szószuporítása föl ..
IIwJegÍ1i; szeme kibújik odvából és sápadtan, de huncutul csillog'.

- Igy· van bizony -- erősíti .Iózsef bácsi. -_o Amióta én va
gTok a Bábi néni Ielese, minden évben jobb a termése.

Tarján néni eléjük teszi a petrczselvmes krumplit, az ara
nvosra sült, begirízdelt szalonnát és nevetve zsörtölődik:

-o NOHa, ós alaposon !
-- AlapoHon. ,. Magúnak a laposon is olyan termés kűne,

mint a dOlllbon.-- Szájúhoz emeli a poharat. - Nézze, ez itt
ráesik a dombra. oszt lecsúszik a laposra. Igy van az eső is. Ahun
sok az eső, ott jó a rét, de gyönge a gabona, hát!

- Hát, hát, magúnak minden csak hát, De mikor mondtam,
hogy ott mélyebben köll forgatni.

- O, Szűzmár iám, mi mindent ki akar csikarni abbul a gyö
~züs f'öldbül!
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- Gyösző» a maga f'ejchúb.iu, H"; igen. l'~lső főd a határba.
- Hinnye, galambom öreganyúm, micsoda v í n, házsúrtus

öregasszony lett magábul! Mit ueui tesz az emberrel a v inség !
Hódits szemöldőke magasan, hangját k iureszti : ú gy nevet.

hogy aranyfogai kilátszanak.
- Együnk - kiáltja. - Ránk romlik ez a fájntos szalonna.
Ott a kés a tányér mellett, Je azzal nem menni semmire.
A két ember előveszi bicskáját, beleböki II szu.loun ábu, szel a

habfehér kenyérből, aztán jólmegérdemelt fa.latozásba kezd.

Az udvarban csöndes beszélgetés folyik. Péter áll a kapnban
Lőrinccel és Mérges Antallal, a cséplőgép etetőjével.

Ebben az órában legszomorúbb az est. A nup már elhagyta il

földet, a csillagok még nem ütöttek sátrat az égen. 1{;gyszíII ü
homályba fullad minden,

- Elkötöttem a térde fölött - mesúli csöndesen Péler. -
De sok vért vesztett, - csupa vér lett a kezünk. SzegLllY Mi húlv,
csak meg ne haljon!

- Az - mondja rá Mérges Antal. Cigarettát pödör. SLÍU<lZ,
szótlan paraszt. Arcát barna keményfából Iurugták. Rágyu.i l. Sii
tét szeme hidegen villan a világra. lsten a megmondhatója, mi a
véleménye róla. Szótlansága rnozg ó mél ységeket takar. Sen k i
sem tudja, hányadán áll vele, s ha xzól neki, hogyan váluszol.

- 'I'avaly Hódíts masinúján, idén aNagyokén - uioridja ke-o
serűen Lőrinc a kapubúlványuak támaszkodva. - Azok sc is
mernek Istent.

- Villany nélkirl nem volna szabad csópclni.
- Késő este is cséplünk, mégse tart ki az eleség - niond.ia

Mérges Antal. - Június elejitül már köszönömre eszünk. Az asz
szony meg most várja az ötödik gyereket.

Szavai, mint a dobra hulló borxószernok. Pöröl a soi-ssul.
- Valahun hiba van - állapítja meg sötúten Lőrinc, s bele

vörösödik a bosszúságba. hogy évei nem adnak elegendő súlyt
szavainak. - 'I'udom is, hogy hun.

Olyan a músik mellett, mint ogy ügyetlen utánzat.
- Nagyot mondtál - szegzi le Mérgos Antal.
- Ott van a baj, hogy a parusz.t egyre több lesz, a főd meg'

nem szaporodik.
- A szegénység a legnagyobb átok.
Péter szeme kitágul, már nemesuk őket látja, hanem három

millió földnélkülit, kifosztottan. elkeseredetten. Szót várnak, dp
senki sem szól nekik. Mintha számukra elapadt volna az isteni
igazság válasza is. Mert senki sem él érf.ük, Szive egyszerre fáj
dalmas sajgással telik meg, kinyílik ismét az a seb, melyet az öre~

sekrestvés szava nyomán valaki ejtett rajta; vádat érez, minthu
miatta késlekednek a Szó, miatta apadt volna el a válasz, mert
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vonakodik az Lguzsúg' eszköze lenni. Múlyet lélekzik; lelke mintha
valami nagyot fogadna magában, kitágul, aztán megnyugszik. Va
lami ucfcjcződött bcnne. A végtelen 'egészen betölti.

Mérges Antal eldobja cigarettáját és tagoltan mondia:
- Majd megszaporodik a főd, ha megosztjuk. Vagyunk hozzá

ölögeu,
Szemében kaszák villannak, éllel a kastélyok felé.

Az est lehűl. A három ember fölött kitarkul az ég kendője:
HŰVöH hálót bont a szél, végighúzza a fákon, fészkére tereli az
eltévedt madarakat.

Az ezernyi csillag végtelen békét szór a nyugtalan emberi
sz ivekre.

VII.

A templom könuyű reggeli fényben fürdik. A torony körűl

mukulátlun kéksóg. A fákról vadgalamb búgása hallik és vere
hek élénk csevegése. Jdőukiut, nem tudni honnan, füttyent egy
rigó. A torony kereHztjét húlús Iccskék szegik körül.

A hársak koronain mély nyugalom. Az ég alig lélekzik.
Sehol senki. Nyáron a plébános korán misézik, Csak a sek- '

restye van nyitva; az öreg sekrestyes leteríti az oltárt, a szekré
uyek kulcsát ráfordítja. Mikor miuden kész, ujjára akasztja a
m isekaucsókat, térdethajt, kikoeog és a hűvös falak közé zárja
a csendet.

A kertben, gyiunölesí'ái közt reggeli setúját végzi a plébános.
'rar koponyájún meg-megcsillan a nap fén~-e. Péter mellette lép
del.

-- Szóvul szabudságodTúltcd, igen, a szabadságod - ismétli,
hugy megtalálja a legjobb választ. - Pedig az Evangélium öröm
hír, - szabadságot hoz ... , szabadulást a bűntől és a tévedéstől.

1>1' ... - Főlemeli ujjút, hogy Péter közbcszólását megakadályoz
za. -- De ezt az Evangéliumot emberek csomagolják és emberek
osztják ki ...

- Tele hibákkal és előítéletekkel.

- Igen, tele emberi hibáva1... Dc m iért csodálkozol ezen 7 A
h ússal egy ült Illeg' kell VOI III i a csontot és a papírt is. Ez nem
lehet másként, számolni kelJ az emberekkel. .. Csak az a fájdal
ilIUS, hogy évpeh bennünk olyan sok az ember-i, a természetes
pedig rni a természetfölötti világ hirnökei vagyunk, az Örömhí;
>;úrÚrai ... S ha kevés bennünk a természetfölötti, elveszünk a ter
lId·szeteHben. Mert egyedül a természetfölötti . ember tud föléje
emelkedni saját ünzésének, osztálya és előítéletei korlátainak ...
De ezért mindegyikünk maga felelős, mindenki maga ... Roppant
felelősség!

Míg- a kifejezésért küzd, homlokáll megfeszül a bőr, szája lá-
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zasan remeg. Péter még nem Iáttu i lyenuek. Aggodalom és itta
sult szeretet, keserű vád és földöntúli megbocsátás tusakodik az
arcán. Félti az Evang'éliumot azoktól, akik· hirdetik, vallják, de
nem értik meg, s maris leborul Lsten megfoghatatlan akarati!
előtt, mely így választott, hogy irgalma beteljék.

- Itt csak egy orvosság van: szeutuek leuni l. .. De ez nehéz,
- nagyon nehéz. Több szentre van szükség, akkor több lesz köz-
tünk az Evangélium szabadságúból. ., Mert it szeutek nem korlá
toltak. - csak mi vagyunk ~zok.

A torony órája felet üt. A tauitolukús kérucuyóu kelepel ui
kezdenek a gúlyúk. Bonkáló már az udvuruu vuu, -- csirkéket
etet. Péter kifordul az útra. A "Zöld Béka" redőnycit mégneill
engedték fel. A "Hódits-villa" ablakai tárvu: az egyikcn egy ta
karos szőke asszony rongyot rúz ki: 801 téi'izJll', kora reggeltől s ii
rög-Iorogvhogy meg ue kel ljeu álluiu. De csuk magára gondol t'"
a lakásra. Szüntelen urunkúval zsibbaszt.iu magában a boldogság
vágyát, s kínos tisztasúggal kárpótolja magát aszerelemért.

Péter ehnegy a községháza előlt,-- a zárt zsaluk mögött Eliz
még alszik. .

Nincs tisztább öröm, m in t loereszkedni II békés úton. A niuu
ka verejtéke még- nem lepte el a falut, s a nup nem tette kiuzó vú
a levegőt. A villanypóznát útuvulábo.lju a Iéuy s a fehérre meszelt
kilométerkőbenmisem oly természetes, miut a ferdesége. Az árnyé
kok még oly könnyűek, hogy ru iudun tuluu f'ől lebhennek léptei
előtt.

A létezés mély csendje ömlik el nunelenou. Hangtalan biztou
ság, ruely Péter lelkében összeolvad II kegyelem, II megtali!ll
élet örömével. Soha ennyire nem volt a lllagáé, - - soha ennyire
nem volt az Istené. ,

Papírt vesz és leül a Iugasba. Megírja k órvóuyét a szemiuú
rmmba,

A pula te tő felett pipál a kémény; Tarjún néni már begy uj
tott a reggelihez. A f'űst kékeu kanyarog az égre, mint öreg SZI

vének áldozata, melyet elfogadott az Ur. Leghőbb vágya, hogy
unokája pap legyen.

A nap a falu fölé emelkedik, - berugyogja a plébános kert
jét és Berldl síneit, a Sárvíz par tjút és az új kazl akat, a házak
tetejét és az alattuk összekúszúlódott sorsokat, iniut a Miuden t
Mozgató akaratának jóságos szándúka a megvúl to tt teremtést.
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