
A KELLEMETLEN EMBER írta MagYia~' Ferenc

A nyári délután tikkadt csendjébe beledördült az ég. A:l öreg ács
mester riadtan nézett az égre, ahol egy tenyérnyi felhő sem látszott
még. délben, amikor a fal tövében elaludt. Most meg haragos felhők ker
getőznek, birkóznak egymással, furaalakzatoklat öltve, mint a jelenések
könyvének komor lovasai,

A szomszédban kiteregették a mosott ruhát, a kerti asztalon szárad
az aszalt gomba, a kis gyerek meg ott alszik a fa alatt, fedetlen ko
esijában.

Először is a száraz ruhákat kellene összeszedni a kötélről. Azután
betolni a gyereket az eresz alá. Nem mehetett messzire az anyja, ha látta,
hogy mire készülődik az idő. A tyúkok ólját is ki kellene nyitni, hogy
elüljenek. Bezárni a pajta nyitott kapuját, mert ha szél támad, letépi
sarkairól s ennek a szegény asszonynak lesz mit hallgatnia az urától.

Csak ne lenne olyan fáradt. Minden tagját csak úgy húzza a föld
lefelé.

De bármily összetört is ez a vénülő test, annyi ereje haláláig lesz,
amennyivel másokon segíthet.

Feltápászkodik nyögve és elindul. Lebállag a pajta mőgé, ahol át
lehet lépni a léc között. Óvatosan tolja be a gyerekkocsit az eresz alá,
nyalábra szedi a száradt ruhát s a nyitott ablakon á,t belódítja az ágyra.
Azután elindul a kerti asztal felé, hogy összeszedje a száradó gombát,
amikor belép a kapun a fiatal asszony. Még be sem teszi maga után a
kaput, már csattog a hangja.

--- No, most megfogtalak, vén tolvaj l Gombát gyűjteni, arra lusta
vagy mi ? De a kész, kellene. Úgy-e megjártad már a pajtát is? Tudom
már, hogy hová lesznek ,a tojások!

Ha a gomolygó felhők közül, most villám csapott volna az udvarra,
akkor sem állhatna ilyen falfehér arccal, földbegyökerezett lábakkal az
öreg ember. S mégsincs egy panaszkodó, visszautasító szava sem.

- A száraz ruhát az ágyon találod,a gyerekre meg ügyeltem, hogy
fel ne ébredjen: .

Elindul arrafelé, amerről idejött, lehajtott fejjel, szomorúan hajto
gatva életének szinte egyetlen igéjét.

- Hiszen, én csak jót akartam !
Miböl is van az emberi szív, hogy annyit kibír? S milyen szívet

adott neki az Isten, hogy mások gondjából mindig több fért el' benne,
mint a magáéból ?

Testét még összetörtebbnek érzi, amikor visszafekszik az eresz alatti
karos lócára és nézi a készülő vihar felhőjátékát.

S rníg tekintete el bolyong az ijesztő kavarodásban, egymásután vil
lannak eléje életének elfakult lapjai.

Tizennégyéves volt, amikor meghalt az apja. Hosszú, türelmes szen
vedés után hagyta itt őket. Betegsége alatt hányszor beszélt arról, hogy
szegény embernek egyetlen ereje a jóság.

- Nem tudok én neked egyebet örökül hagyni, kisfiam, csak a tisz
tességet. A fészerben ott maradnak az ácsszerszámok, de azok egymaguk
ban nem segítenek rajtad. csak becsületes és tiszta kézben érnek valamit.
Rád marad az óe9kakerékpár is. Szi1kséged lesz majd rá, ha munkába
jársz. De akár kerékpáron rnégy, akár gyalog jársz: csak az egyenes utat
keresd mindég. No,' meg a :lsl'bó r " ! Nem volt nekem drágább holmim,
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amit úgy féltettem volna, csak ez az óra. Megkoplalt pénzen vettem. Ne
felejtsd el majd minden este felhúzni, amikor már elmondtad az imád
ságot. Akkor pontosan jár. Finom, éber ketyégése mindenütt figyelmeztet
majd erre a beszélgetésre, apád szavára.

Ezek voltak hát az ő örökrészei s úgy gondolta, hogy meg is tartja
őket haláláig, már csak apjára való emlékezésképpen is, de még ezeket ils
el kellett cserélnie azokért a szavakért. melyeket az imént is inkább a
maga vigasztalására, mint mentségére mondott.

-- Hiszen én mindig csak a jót akartam !
Mert alig telt el a gyászév apja halála után, férjhez ment a novere.

Két darabka földjük volt, az is elment menyasszony-bútorra, a nyomo
rúságban is elmaradhatatlan falusi lagzi költségeire. Anyja azzal vigasz
talta, hogy neki úgysem kell az a föld, hiszen apja mesterségét tanulja.
Jól kereső ácsmester lesz belőle s ha kedve tartja, még szerézhet is he
lyettük, egyszerannyit. Majd a kis ház, meg a telek - cserébe - egészen
az övé marad.

Nem sokkalaz esküvő után eljött hozzájuk nővére és arra kérte, adná
kölcsön a kerékpárt. Nem sokáig kell, csak amíg ők is vergődhetnek va
lamire. A Józsi .a vasúthoz jár. Ne kelljen szegénynek reggel-este gyalo
golnia, mikor a többiek mind kerékpáron járnak.

-,-, Jószívvel adom, hiszen apám is csak odaadta volna.
Mikor azután ő is munkába kezdett járni és szüksége lett volna rá,

hiába kérte már. A Józsi új kerékpárt vett, a régit pedig odaadták a hul
ladékgyűjtőnek.

Mestere, akinél tanult, ugyanígy eserélgette el vele a finomabb ács
szerszámokat, Adott ugyan helyette másokat, de azoknak még a nyele
sem úgy állott, ahogyan az ő apjának dolgos kezéhez idomult jó szer
számok.

Igy ment el a zsebóra is. Ugyancsak a Jóska sógor zsebébe, aki vál
tóőrségig haladt a vasútnál s nem lehetett azt kibirni, hogy amikor átjöttek
hozzájuk a fiatal házasok, hogyan lesik a tükör alá akasztott zseb6rát.
Az ácsmesternek a napjárás mutatja az időt télen-nyáron, de a vasúti őr

nem élhet meg ilyen pontos óra nélkül. Úgyis hallja ő annak a ketyege
sét, valahányszor elmondja az estéli imádságot.

A távoli villámokat kisérő égzengés mindig közelebb jött. A fákat
már ölrekapta a szél, birkózott velük, csavargatra ágaikat, tépte a ház
előtti hatalmas rózsabokor sárga szirmait és idesodorta az eresz alá.

A sárga rózsa bokrát még apja ültette, anyjának kedvére. Milyen
különös is, hogy azon a tavaszvégi napon halt meg, amikor a duzzadt
bimbók szétnyitották kelyhüketaz ablakra hajló ágon.

- Nézd csak, fiam! Kinyíltak a rózsák!
És mosolyogva elaludt. Ezekkel a szavakkal az ajkán, minthacsak

arra várt volna, hogya halálban előrement férjének még megvigye ezt
az utolsó földi hírt.

Eltemette anyját s mikor a maga ácsolta keresztet leszúrta a friss
sírhalomra. úgy érezte, hogy kifosztottságában örökre megdermedt a szí
VE. Bezárja elárvult házuknak ajtaját és bezárja szívét is mindenki előtt.

Nincs többé testvér, nincs rokon, nincs senki a világon, aki még valamit
is kérhetne tőle. Egyenes út? Igen, de azon magánosan akar járni. Tisz
tesség? - Igen, de egyedül a magam tisztességére. Csak ketyegjen ott
benn az a kis óra, a mutatóját nem igazítjuk senkihez.

. Ment is ez egy darabig, de a rákövetkező év egyik tavaszi estjén;
amikor ablakuk alatt, a kiskertben, a sárgarózsabokor ágai között fészek
nek való helyet keresett egy riadt madár, hiába csukta már be az ablakot,
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azt a távoli, zokogva síró magányos hegedűszót, melyet anyja halála óta
annyiszor hallott, nem tudta kizárni. Benne zengett az éjszakában, ott
muzsikált a fülében, amikor az épületeken dolgozott; benne volt a kézi
fűrész acéljában. a köszörűkő sustorgásában és benne a harang lágy, esti
zengésében.

Pünkösd után egyszerre tele lett az esti falu a bokorrózsa illatával.
Nem lehetett aludni sem tőle. Csak forgott az ágyban, égett a teste és
ment volna neki az éjszakának. Ment is, de messzire nem jutott, mert a
holdfény alatt szembejött vele egy lány. Két kezében két teli vödör.

- Segíthetek-e, Reginácska ?
- Az Isten is megfizeti, ha legalább az egyiket viszed!
- Viszem én mind a kettőt. Akár az egész folyót hazahordom.
- Annyi tán mégsem kellene, hiszen csak egy kis fehér ruha van,

de mit csináljak? Anyám beteges, nappal a gyárban vagyok, csak az éj
szakából lophatok mosásra egy-két őrácskát.

Igy kezdődött az ő nagy szerelmük, melyet őszig átlengatt a sárga
rózsák illata s esténként a folyóparti beszélgetések, amikor együtt mentek
vizet meríteni a malom alá.

A malomnak azonban messzire tekintő ablakai voltak cs az ablakban
ott leselkedett rájuk a molnárlegény.

A fecskék már nem cikáznak. Elültek fészkükön. A macska ott ül a
fal tövében és száját nyalogatva lesi a fészek peremén csipogó fiókákat.

Már megkérni készült a lányt, amikor egy este örletni való búzát vitt
a malpmba. Csak úgy vállon. A molnárlegény készségesen kiszolgálta, a
cser'élt l,iszt~t még fel is segítette a vállára. Akarva történt, vagy akarat
lanul, dt! a kelleténél jobban meglódította a zsákot, Sándor megtárrt6ro
dott a teher alatt és fejjel a garatba zuhant. Fejének bőre felr~pedt, de
ennél nagyobb baj is történhetett volna.

Ami történt is, csakhogy valamivel később s nem ís vele, hanem ép
pen a molnárlegénnyel.

A malom fűrészeléssel is foglalkozott. Ott történt a baj. A gödöncsös
fa megugrott a segéd keze alatt, a lába megcsúszott s kezefejét leszelte
a körfűrész. Mire kórházba vitték, csaknem elvérzett.

- Vér kellene! - mondogatták a faluban.
- Ha kellene, itt vagyok én - gondolta Sándor és bement a kór-

házba.
A két legény ott feküdt egymás mellett a kórházi ágyon s míg vérük

egybefolyt. egy szót sem váltottaik egymással. Hanem, amikor elbúcsúztak
s a molnárlegény megköszönte, amit érte tett, Sándor meghatódott ettől

s csak annyit mondott.
- Ot is neked adom ! Ha szeretitek egymást.
Szabados Reginácska azonban még azon a télen Sándor felesége lett.
Forgószél söpör végig az utcán. Beszabadul az udvarokra is, söpri

a port, a szemetet és a cserepeket a tetőről.

A tető. Igen, a tető.

A sárga rózsa már harmadik nyáron virágzott a házuk előtt, amikor
egy este a boltos azzal állított be hozzájuk, hogy valami javítani való
akadna a tetőn. Beázik a kémény mellett s a szarufák is korhadtaik már.
Nem nagy munka az egész, egy szombat délutánból kiteine a reparálás.

Sándor vállalta s el is készült vele idejében.
Egy hét sem telt el, amikor a tetőn keresztül betörtek a boltba.
A gyanúsítottak között ott szerepelt Sándor is. S bár a házkutatás

alkalmával semmiféle árulkodó holmit nem találtak nála, összekuporga-
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tott pénzét lefoglalták. Mikor a vizsgálóbíró elé került, eléje tettek egy
kockás zsebkendőt.

- Azt csak nem tagadja, hogy ez a magáé?
- Nem tagadom. Valóban az enyém.
Emlékezett is rá, hogy amikor a tetőn dolgozott s verítékező arcát

törölgette ezzel a kendővel, leejtette, de megfeledkezett róla.
A tárgyaláson tagad, ártatlanságát emlegeti s nem tudja elhinni,

hogy a két falubeli tanú megesküszik rá: a betörés éjszakáján, amikor a
hajnali vonatra igyekeztek, őt látták a kertek alatt hazafelé surranní,

A börtönben töltött évek alatt Regina összeállt egy fuvarossal. akitől

gyermeke is született, de négyhónapos korában tífuszban meghalt.
Mire Sándor hazakerülta börtönből, jórészt ki sem szellőztethette

házát, már jött is a háború. .
Egyazon zászlóalj menetszázadába osztották be, ahová elpártolt fele

ségének új férjét, Szikora Lajost, a fuvarost.
Együrtt meneteltek, együtt dideregtek, amijük volt megosztották egy

mással s amikor a háború harmadik esztendejének elején egy éjszaka
önkéntes jelentkezőket kért a parancsnok aknaszedésre, mind a ketten
egyszerre jelentkeztek.

Sándor azonban kértea parancsnokot, hogy hadd maradjon vissza
ez á Szíkora. Ha valami történik is, egyikük majd osak haza kerül és
hírt visz.

- Ezt várja otthon .a fiatal felesége, engem meg senki sem vár.
~ Szíkora itt marad! - hangzott a döntés katonás rövidséggel s

maradt is, csakhogy holtan, mert olyan tüzérségi zápor zúdult a lövész
árokra, hogy a századból jóformán csak azok maradtak meg, akik aknát
szedni előre kúsztak.

Amikor Sándor a hosszú hadifogság után hazákerült. házában ott
találta Reginát.

- Meg tudsz még nekem bocsátani Sándor?
- Vajon nem esküdtem-e örökös hűséget, holtomigLan? - felelte.
S újból elkezdődött az ő félbemaradt szép életük. A ház előtti rózsa

bokron ismét fészekre . talált egy madárpár s nyári estéken beszökött
ablakukon a sárga rózsa régi, bódító illata,

így indult a vihar akkor is, amikor a villámcsapástól leégett a
Csonka Béní háza.

A szerencsétlen, megszorult ember mindenfelé szaladgált pénz után,
csak Sándorhoz nem jött. Ha nem jött, ment Sándor s kínálta a meg
takarított pénzeeskéjét.

- Köszönörn Sándor. Megadom, ahogy csak tehetem. De el tudnád
vállalni a tetőt is ?

- Megcsinálhatom.
Hamarosan el is készült a tető, a murikadíj még valamível több is

volt, mint a kölcsön. Csonka nyugtát kért róla, mert így csökkentik majd
az adóját.

Sándor aláírta a nyugtát, de amikor később szüksége lett volna a
kölcsönadott pénzre, Csonka Béní azzal állt elő, hogy hiszen megadták
azt ők már. Nyugta is van róla!

- Igen, csakhogy az a tetáért járt Béni bátyám!
- Ejnye, Sándor! Miesoda keresztény vagy te ? Hát nem emberség-

ből csináltad ?
Sándor valahová, nagyon messzíre nézett és csak annyit felelt el

menőben:

- De, abból. Emberségből.
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A feleségének azonban nem merte bevallani, hogy hogyan [árt a
pénzzel.

Egyszer azután szóváltás került róla s Regina kifakadt.
- Tudom én jól, hogy hová lett az a pénz. Odaadogattad annak a

városi lotyónak. akinél hálsz, Azért nem jársz mostanéban te haza csak
a hét végén. Olyarrkor én ,is jó vagyok. De majd ezután én is ugy teszek.

Azonkívül Regina, aki már a fuvaros mellett rálkapott az italra, ezen
túl már nem is csak titokban ivott. Eleinte kiküldözgették a koesmából,
később már be sem eresztették. De akkor meg üvegszám hozatta haza a
pálinkát másokkal s titokban eladogatta érte az ágyneműt, az asztali fe
hér ruhákat, alsóneműeket.Valahányszor a férje hazatért a hét végén, ott
találta a rendetlen, elférgesedett lakást, az asszonyt meg saját piszkában
fetrengve, a pajtában.

Akkoriban történt, hogy egy vasárnap délután beállított hozzájuk
testvérének a lánya, az urával.

- Eljöttünk volna Sándor bácsi, hogy megbeszéljük ezt a telek
dolgot.

- Miféle telek dolgot, fiam ?
- Hiszen tudja, hogy anyám, amikor még élt, azt mondta nekünk,

hogy a családi porta felét maga még annakidején odaígérte volt... J 6,
jó, tudom, hogy csak akkor, ha már maguknak nem lesz rá szükségük,
hiszen maradályra nem számíthatnak már. Nekünk azonban maris kel
lene, mert épülni akarunk. Nem kívánjuk ám ingyenbe!

- Erről soha szó sem volt! Se anyátok, meg ,köztem, se a végren
deletben. De ha csak ez hiányzik már a boldogságotokhoz, legyen. Még
pénzt Be kérek érte. Csak annyit, hogy ha egyszer majd eltehetetlenedek,
legyen rám gondotok ...

Sándor felesége akkor is alkoholgőzben feküdt a konyhai heverőn.

De azért ezt a beszélgetést felfogta ésszel. Felkászálódott, bement a kam
rába, fogta a moslékos vödröt és tartalmát ráborította a férjére.

A fiatalok derrnedten nézték, hogy minden szó nélkül törülgetí arcát
a piszkos léből. Száriták is egy kicsit, de másnap már ott voltak, kimér
ték a telket, az odaeső gyümölcsfákat kivágták B hamarosan épitkezni
kezdtek.

Imént az ő gyereküket mentette be Sándor az eresz alá s az ő édes
testvérének gyereke gyalázta tolvajnak, amiért segíteni akart még most is
rajtuk.

De eljött a keresztút leggyötrelmesebb stációja is. Egyik hétvégén
arra érkezett haza, hogy felesége halálsápadt arccal, jajgatva fetreng az
ágyon. Rögtön tudta, hogy most nem részeg, mert akkor ruhástól feküdne
az ágyon.

- Regina lelkem. Hát beteg vagyol?
Az asszony szederjes szája szélén töredék szavak fáradt pilléi re

megtEk
- Ne törődj többé velem, Sándor. Megkaptam, amit érdemeltem.
Még abban az órában elindult az orvosért, Azután jött a hathetes

kórház, de orvosi segítség már nem volt. A főorvos azzal bocsátotta el a
megroskadt embert, hogy törődjék bele. Eltarthat még évekig is, de lehet,
hogy csak hetekig. Itt már csak a türelmes szeretet nyújt némi enyhűlést.

Abból pedig elegendő volt Sándor szívében.
Télen nem dolgozott s így éjjel-nappal a feleségét ápolta. Főzött,

mosott, takarított, ellátta az állatokat, még megszakadozott munkaruháját
is megjavította. S tavasszal, amikor a pajta mögött kivirágzott anatal
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cseresznyefa, felöltöztette Reginát, ölébe vette a lesoványodott asszonyt s
kivitte a virágzó fa alá. Ott ültek a kíspadon, körülöttük zsongtak a mé
hek s akik látták őket a szomszédos kertekből, feléjük böktek a fejükkel.

- Látjátok! így szeret egy ígazi keresztény, a szent ember!
Azután, ahogy kihozta, úgy vitte be a karján, de már holtan.
A rokonság, ha egész idő alatt feléjük se nézett, most mind ott volt

a temetésen.
- Még tán meg is siratja, a szerencsétlen ! - mondogatták.
De Sándor nem látott és nem hallott. Lehajtott fejjel ballagott a

koporsó után s könnyeiben a néma fájdalom észrevétlenül rejtőzött el
az út porában.

A falu lassacskán már el is feledte Reginát, de halotta:k estjére, ami
kor kivirágzik az őszi temető, Sándor fehér márványkeresztet állíttatott
a sírhoz. Senki sem volt, aki fejcsóválatlanul haladt volna el az új sírkő

előtt, melyen aranyozott betűkkel ezt lehetett olvasni:
- Itt nyugszik Istenben boldogult Jób Sándorné, született Szabados

Regina. Élt 52 évet. - Jézusom irgalmas Szíve, légy menedékünk!
S aprócska betűkkel a sírkő alján:
- Állíttatta halálig hűséges hitvese.
Tíz éve már ennek. Tíz tő rózsa lepi a Regina sírhalmát. Minden év

ben szaporította Sándor az emlékezés bársonyos szírmú vírágaít, s ha
jött a tél, gyengéden betakargatta őket hullott levéllel, mintha csak egy
didergő testet melengetne velült.

,Most minderre sajgó szívvel emlékezik vissza, itt a régi ház eresze
alatt. Összetört testén átvönaglik egy 'különös fájdalom, amiről érzi, hogy
erő van ebben a fájdalomban. Tavaly lezuhant az állványról 's azóta
várja a keresztút utolsó stációját, melyben minden beteljesedik.

A sötétség ránehezedik a földre. A gomolygó felhők már a házak
tetejét súrolják. Azután mintha megnyílna a föld, ordító vihar támad a
falura. Kicsavarja a fákat, víllanypóznákat döntöget, felemeli a torony
sisakját és földhöz vágja a temetőben. Kazlakat szór szét a rakodén és
vastagon-hordja a port. Az öreg ember alig találja meg az ajtót, hogy
bemeneküljön a vihar elől.

Azután leszakadnak a felhők, patakokban ömlik a víz az utcákon.
S ha szűnik is a zápor mérge, az eső nem áll el hajnalig.

De akkorra már a viharban meggyötört falu újabb veszedelem híré
re vonaglik.

Jön a víz! - ordítják az álmukból felvert emberek. - Mindenki a
falu-gáthoz!

Szalmával, trágyával, rőzsével megrakott szekerek vágtatnak el mel
lette, amikor végigmegy a falun. Rokkant vállán hűséges ácsfejszéje. Ki
tudja, mire lesz az jó? Karót hegyezni, cövekelni. ácsolatot építeni az
átereszek előtt?

A szennyes ár már a töltés magasát nyaldossa. Ha valahol átszakad,
odavan a fél falu. A víz pedig még mindig emelkedik. Hozza már a fel
jebb fekvő falvakból elorzott állatok hulláit, egész tetöket, bútordara
bokat, tövestől kitépett gyümölcsfákat és asztalokat is, melyeknél este
még vacsorálták

A kétségbeesett emberek nekifeszü1ve dolgoznak. A szekerek hord
ják a töltésnek való anyagot, követ, gerendákat, homokkal telt zsákokat.
A falu egész ölfa készléte itt van már a folyóparton.

Egyszercsak valaki elkiálsja magát:
- Emberek ! . . . A holt árokra nem is gondoltunk ?
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- Az ám ! - mondogatják, - Azt kellene megnyitni. Az öreg ma
Jom összedőlt épülete mellett van a holt árok zsilipje. A suberek felett
ugyan már átömlik a víz, azt senki emberfia már fej nem húzza. De ha
valaki kivágná a homlok-gerendát, a zsilip bedőlne és tetemes mennyi
ségű víz futhatna lea régi folyómedren. A vasúton túli mezőrészt úgyis
elönti az ár. De legalább megmenekülne a falu. Késő már! Hiszen fel
szedték a gyaloghíd padlatát is, hogy legalább azt el ne vigye a víz.
Körül meg - a vasúti hídon át - legalább egy óra még futva is. Ad
digra már zuhog .a víz a déli töltés felett. Nem is beszélve arról, hogy a
vasút mellett is feltolult a víz a nyitvahagyott átereszen. Csak úszva
lehetne á tkelni. Legalább a malom csónakjai megvolnának. De azokat
még az éjszaka elsodorta a víz ... Végezzük csak a dolgunkat. Itt már
úgyis csak az Isten keze tartja a gátat. Ha sokat okoskodunk, kiszalad
alólunk a part ...

így beszéltek az emberek, míg az öreg ácsmester hunyorgó szemével
a gyaloghíd helyét kereste. Azután el is indult arrafelé, ahol még a kis
híd pillérei kilátszottak a vízből. Senki ügyet sem vetett rá. Ment a töl
tésen s a felkelt nap megnövelte árnyékát a zavaros vízen.

Amikor a gyaloghídhoz ért, látta, hogy az áthidaló gerendákat már
nem tudták felszedni, csak a padlatot és a korlátfát. A gerendák viszont
már egy-két centivel ,a víz alatt voltak. Tanakodott.

A gáton dolgozó emberek már csak azt látták, hogy megvillan a
fejsze Sándor feje felett és lesujt a vízre.

-- Nézzétek! Amott, a Sándornak most veszi el Isten az eszét! Men
jetek és parancsoljátok vissza ---- kiabáltak az asszonyok, de senki sem
mozdult.

A fejsze pedig erősen belevágódott az áthidaló gerendába. Sándor
fogta a fejsze nyelét és óvatosan csúsztatta előre lábait. Azután ismét
felemelte a fejszét, fröccsent a víz, tompán koppant a víz alatti gerenda
szál s az öreg ember újból előbbre kúszott néhány arasznyit.

Az emberek meg-megálltak a munkában és borzongva nézték az ör
vényes folyóval incselkedő ács küzdelmét.

- Odaát van! - kiáltotta végülis valaki.
Sándor pedig ugyanolyan tempósan. ahogyan az imént még lefelé

ballagott. elindult felfelé, szembe a vízzel,a túlsó parton. Helyenként
már utat tört magának a víz a déli töltésen s azokori a helyeken az öreg
ácsmester fejszéje nyelére támaszkodva gázolt át. Egyenesen az öreg
malom zsilipjéhez tartott.

A falu vezetői közül nehányari otthagyták a gátmentő munkát, hogy
átellenbőJ végignézzék a bátor küzdelmet. Bíztak az öregember ügyes
ségében, de féltették is. Persze, ha sikerülne, mindjárt kisebb volna a
veszedelem. De ha nem ... ? Egyáltalán: hogy tud majd a homlokgeren
dához férkőzni ?

S amikor Kurunczi - az elnök - látta, hogy Sándor a homlokzat
ívgerendájába vágja a fejszéjét, hogy felkapaszkodjékés így valósággal
maga alatt vágja el majd a homlokgerendát. kétségbeesetten kiabált át.

- Sándor bácsi! Azonnal hagyja abba! Ne merjen felmenni! Meg
tiltom! ...

De akkor Sándor már fenn lovagolt az ivgerendán és fejszéjét hóna
alá szorítva haladt a köztámasz felé. Ott felállt, terpeszbe támasztotta
magát. Mindig is itt volt ő elemében: a csupasz gerendaszálon, mélysé
gek felett. Sohasem szédült. Ellenkezőleg. A magasságból széttekintve
mindig újjárendeződtek előtte a dolgok. Minden a maga helyére ke-
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rült. Most is úgy érezte, hogy szertehagyott régi erői térnek vissza tag
jaiba és szívébe.

Végig, a folyó mentén, álmélkodó emberek nézték lélegzetvisszafojtva
ezt a haláltmegvető bátorságot. Minden fejszecsapás végigrezdült arcukon.

Még hallották a hatalmas recesenést, amikor leszakadt az ívről a
subereket tartó gerenda. Nyomába bőgve zúdult le a viz. De látták azt
is, amint a homlokzati ív lassan előre dől és rajta Sándor, feje fölé
emelt fejszéjevel alámerül az árban.

Sokan elferdították a fejüket, mások káromkodtak s nehány jámbor
lélek keresztet vetett, kalapot emelt.

Legtöbben azonban a töltés szegélyére szúrt jelző pálcikakat figyel
ték, hogy apad-e már a víz, miután áldozatát megkapta?

A viz ugyan nem apadt, de nem is emelkedett tovább. A falufellé
Iegzett, mert megszabadult.

Megszabadult az ártól és egy kellemetlen embertől, aki megóvta őket

még attól a végső botránkozástól is, hogy - meghagyott kívánsága sze
rint - felesége mellett temessék el.

Eltemette a holt árok iszapja. Sírját a hallgatag víz őrzi s felette ró
zsák helyett csillagok fényéből fon koszorút a nyári éjszaka.

•

SZEMREHÁNYÁS

Halkan roppan, mint a tojás,
szertecsurog a lendület.
Lomhán nyalja a meqszokás,
s ha meg-meglebben lomha farka,
morgó jóérzéssel fizet.

Csak állsz, és nézel szótlanul.
Rádfagyott már e némaság,
dünnyögő, ritka szód ha hull,
lágy puffanása nem idézi
gyermekhangod metsző vasát.

Maradj csak így. Hidd: eljöhet
koppantó, zönge délután,
s bekérődzik: kócos követ,
az a mafla kamasz, ki voltál,
pörsenések a homlokán.

Szálas szakáll és szűk ruha,
feszengő, bamba állapot:
csak áll, s te nem nézhetsz oda:
Megkopott, fénytelen szemeddel
a nézését nem állhatod.

Babbos Ferenc
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