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lottnak tartott gyerekek számára nincs más kiút, mint a mindkét fél számára romboló 
büntetés. az író azonban az egyénin túl az öreg–fiatal vagy felnőtt–gyerek ellenpontok-
ban az előítéletes–ártatlan, régi–új, múlt–jövő, a régi világ–új világ, azaz a társadalom 
éppen aktuálisan feszítő ellentéteit és gondjait képezte le, fogalmazta meg. Így már ko-
rántsem egyértelmű, kik is a (rossz) gyerekek. nem kérdés, hogy az író szimpátiája kik 
mellett áll, mondhatni, elkötelezett híve az „új világnak”. ebben és csakis ebben a tekin-
tetben értékelhető, ha tetszik, akár didaktikusnak is a Gyerekek. ami ezzel együtt mégis 
messze fölébe emeli kora vonalas, „szocialista-realista” propagandairodalmának, hogy az 
elbeszélés szereplői cseppet sem papírszagúak, hanem vérbő, ízig-vérig valóságból elle-
sett, élő figurák. ami a rákosi-korszakban egyáltalán nem volt triviális írói teljesítmény. 
Más kérdés, és ez már nagy Lajos írói alkatából következik, hogy nem ítélkezik, csupán 
megértő, de nem elnéző az alakjaival szemben.

n a g Y  L a J o s

gyerekek
egy öregedő asszony, szamosiné, sokat panaszkodott. Volt oka rá, mármint 
egyéni oka, mert jó életből zuhant le arra a színvonalra, hogy éppen csak megélt. 
dolgoznia kellett, amit a régi világban sohasem tett. férje a felszabadulás előtt, 
ahogy mondani szokták: kissé megégette magát. ennek a következményei nem 
maradhattak el. Így aztán, az lett a sorsuk, hogy: dolgoztak, szerényen megélhet-
tek, de az új világban már nem tudták örömüket lelni. szamosiné maga végezte 
a háztartási munkát, ezen felül harisnyákat is kellett készítenie gépen, napon-
ként több órán át. ezért mondogatta azután, hogy: fáj a derekam. Vagy azt: jaj, 
milyen szörnyű ez a takarítás, nem az én rossz szívemnek való.

szinte azt lehet mondani, hogy szamosiné ötletes volt a panaszkodásban. 
reggelenként például, amikor piacra ment és kilépett a ház kertjének ajtaján – kis 
lakásuk volt a házban –, rögtön azt érezte, hogy nagyon hideg van. Vagy azt, 
hogy kibírhatatlan a meleg. És ha összeakadt valakivel a házból, mindjárt mond-
ta is: „Micsoda szörnyű idő! hideg és nedves. Megint köhögök majd egész éjsza-
ka.” nyáron ez a panasz így alakult át: „Jaj, kora reggel mekkora a hőség. Mi lesz 
itt délben? Már most fáj a fejem.” amikor meg visszatért a piacról, így számolt be 
tapasztalatairól: „Pokoli a drágaság. És nem kapni semmit. ezt a kis krumplit 
vettem. Meg ezt a kis kalarábét. egy fej hatvan fillér. borzasztó. És hogyan tolak-
szanak! És milyen goromba az az árusító! azt mondta nekem: Várjon a sorára.”
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egy szép júniusi napon megjött a piacról. riadt volt a tekintete, megint volt 
panaszolnivalója. nem találkozott azonban sem a kapu előtt, sem a kertben sen-
kivel. becsöngetett tehát a szomszédba, császárnéhoz. Úgy vélte, hogy jó asz-
szony a császárné, mert mindig igyekszik őt vigasztalni. 

– Van friss cseresznye, egészen szép – ezt közölte először, meg is mutatva a 
cseresznyét, amit vásárolt, csak azután tért arra, amit valójában el akart mondani.

– szép – mondta közben császárné a cseresznyére. – hogy volt?
– drága. tizenkét forint kilója. csak félkilót vettem. – És most következett a 

panasz: – hanem, milyen gonoszak ezek a mai gyerekek, hát az bámulatos.
– no mi történt?
– itt a szomszédságban, második ház innen, az a vörös téglaépület azzal a 

szép kerttel, ott van két fiú, olyan hat év körüliek.
– ismerem őket.
– azok mindig a kertben ődöngenek, legtöbbször a kerítéshez állnak és lesik 

az utcán járókat. Már sokszor láttam őket, de mindig távol mentem a kerítéstől, 
mert éltem a gyanúval, hogy valami gonoszságon törik a fejüket. olyan sunyi 
módon néztek meg mindig. a múltkor az egyik felém is dobott egy kavicsot.

– igen, azok komisz kölykök.
– de még milyen komiszak, várjon csak. Most, ahogy a piacra mentem, elgon-

dolkoztam és nem voltam elég óvatos, közvetlenül a kerítés mellett mentem. ott 
állt mindkettő a kerítésbe fogózva és már előre vigyorogtak. későn vettem észre 
őket és röstelltem hirtelen elhúzódni…

– no és?
– hát mit részletezzem? Leköptek.
ezt olyan egyszerűen, tárgyilagosan mondta ki szamosiné, ha panasznak 

szánta is, hogy császárnénak muszáj volt nevetnie.
– igen, leköptek, mint egy rongyot. Mit szól hozzá? Maga persze nevet ezen.
császárné:
– Jaj, bocsásson meg – és még jobban nevetett, még a könnyei is kicsordultak.
szamosinéra is ráragadt a nevetés, ő persze – ahogy történni szokott az ilyen 

kedélycsapongás – azon nevetett, hogy császárné nevet. Majd mégis hirtelen 
elkomolyodott és újra átérezte a sértést, melyet a gyerekek az ő emberi méltósá-
gán elkövettek.

– Mondja, maga mit csinált volna ebben az esetben? – kérdezte császárnétól. 
– Mert én bizony csak mentem tovább, mint egy hülye. gondoltam: no, ezek is 
megadták neked, mit is várhattál mást?

császárné lassan tért magához. szamosiné megismételte a kérdést:
– Mit csinált volna? kíváncsi vagyok rá.
– hogy én mit csináltam volna? Úgy megvertem volna őket, mint a kétfenekű 

dobot – jelentette ki császárné, nekihevülten.
– Lelkem, én nem tudok verekedni. különben is, ők a kerítésen belül voltak, 

én meg az utcán. Meg el is szaladtak volna.
– szólni kellett volna az anyjuknak.
– az úgyis tudja, mit csinálnak a csemetéi. azt szokta mondani, hallom má-

soktól, hogy vadak, eleget megfenyítette őket, de hiába, nem bír velük. no?
– akkor az apjuknak kell szólni.
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– az egész nap munkában van. És az sem ütheti agyon a saját gyerekeit. a 
szép szó meg, úgy látszik, nem fog rajtuk.

ez a beszélgetés a két asszony közt az előszobában történt, miközben tárva 
volt az ajtó. Jött le éppen az emeletről Labádiné. Lassan jött. a csevegés hangosan 
folyt, hallotta az utolsó szavakat. kíváncsian állt meg és azt kérdezte:

– Miről van szó?
császárné felelt:
– ezekről a darázs gyerekekről. szamosiné arra ment a házuk előtt és leköp-

ték.
Labádiné:
– nem újság. rendszeres sportjuk. engem is leköptek már.
– no és mit csinált? – kérdezte egyszerre a két asszony.
– semmit. Letörültem. Máskor meg megdobtak. szóltam már az anyjuknak, 

az kétségbe volt esve, bocsánatot kért és kijelentette, hogy meg fogja pofozni a 
kölyköket. csakhogy már sokszor megpofozta őket, nem használt semmit, annál 
komiszabbak. Vadak, olyanok, mint a sziú indiánok. Mit tehetnek velük a szü-
lők? rosszul nevelték őket.

ebben aztán megegyeztek volna, csakhogy mielőtt feloszlott volna a hármas 
csoport, megszaporodott eggyel, egy férfival. császárt kereste egy jóismerőse, 
olyan hetven felé járó fáradtarcú ember, kivel az asszony is, császárné, már be-
szélt néhányszor.

– tessék bejönni, nincs még itthon a férjem, de csak tessék megvárni – így 
udvariaskodott császárné, a vendég meg mondogatta, hogy köszönöm, köszö-
nöm, aztán bemutatkozott a másik két asszonynak, császárné erre azokat sem 
engedte el, jöjjenek már be egy kicsit, üljenek le.

következett azután, hogy meleg van, pedig még nincs is itt a nyár, majd csend 
állt be. a három nő kíváncsian nézte a vendéget, vajon miről fog beszélni, mit tud 
a világról, mi baja van vele, vagy mi tetszik neki.

a férfi, dalnok nevű, borotvált szürkebőrű bácsi, kicsit löttyedt és totyakos, 
állta a kíváncsiságot és hogy valamit tegyen, elővette a zsebkendőjét és törülget-
te a homlokát. Úgy érezte mégis, hogy beszélnie kell, ránézett tehát a háziasz-
szonyra és – egészen különös véletlenképpen – ebbe kezdett bele:

– hanem példátlan, hogy milyen szemtelenek a mai gyerekek.
az asszonyok szeme felcsillant. Vajon mit fog mondani az öreg? Vele meg mi 

történt?
dalnok úr folytatta:
– bocsássanak meg, ha talán untatom önöket, de ezt el kell mondanom. ahol 

én lakok, ott a házban egész sereg gyerek van. Lármáznak, verekszenek, komi-
szak. szinte félek tőlük. Most, amikor elindultam, hogy idejöjjek, éppen labdáz-
tak a ház előtt. egy jókora labdát dobáltak és rögtön láttam, hogy amint az utcára 
léptem, sunyin összenéztek és úgy dobták többször egymás után a labdát, hogy 
engem eltaláljanak. el akartam a közelükből sompolyogni, de annál eszeveszet-
tebben dobálóztak. egyszer a labda a fejem mellett repült el. képzeljék el, szem-
üveget viselek ugyebár, mi történik, ha éppen eltrafálnak. hát, kérem, én gyáva 
ember vagyok, ezt megvallom őszintén, mert bölcs ember vagyok és nem vagyok 
olyan bolond, hogy még gyáva se legyek…
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ez nagyon tetszett az asszonyoknak és elégülten mosolyogtak.
dalnok úr élvezte az elismerést, aztán folytatta:
– szóval erre a pimaszságra már elöntött a düh és rászóltam a csibészekre: 

gyerekek! Vigyázzatok, mert ha engem megdobtok, úgy elverlek benneteket, 
hogy megemlegetitek.

az asszonyok föllélekzettek. ez aztán a beszéd! nem fiatal ember ez a dalnok 
vagy dalnoki, vagy hogyan is hívják, de azért még férfi. csak éppen császárné volt 
túlságosan nagyigényű, mert megakadt ezen a szón, hogy: megemlegetitek. 
kevesellte. Valami keményebbet kellett volna mondani, valahogy így: úgy megver-
lek benneteket, hogy arról koldultok. Vagy még jobb lett volna: hogy belégebedtek.

dalnok úr mesélt tovább:
– erre odajön hozzám a legnagyobb, egy olyan tízéves srác, megjegyzem, 

hogy szép kölyök, megáll előttem, a szemembe néz és szigorúan kérdezi: Mit 
tetszett mondani? Én már nem akartam meghátrálni a taknyos elől, elszántan 
megismételtem: igen, ha engem megdobtok, akkor megverlek benneteket. a gye-
rek végignézett rajtam, mintha azt mérné fel, hogy erősebb vagyok-e nála, mert 
hát, amint látható, nem vagyok húszéves, különben sem voltam atléta soha, leg-
följebb hogy diákkoromban ugrottam.

császárné kacagott:
– És talán még mindig meg tudna ugrani a gyerek elől.
dalnok folytatta:
– no nem, hanem látta, hogy mégiscsak felnőtt vagyok, a reumát meg a jobb-

vállamban nem láthatta, szóval egyelőre csak feleselt, így: Ma már nem szokták 
a gyereket megütni. de mondom én: Ja, barátom, ha ti engem megdobtok, akkor 
én nem nézem azt, hogy ma mit szoktak, akkor én odavágok… a gyerek hirtelen 
sarkon fordult és szó nélkül elsietett. Én, ostoba módon, még ott maradtam és, 
most már szelídebben, oktatni akartam a többi gyereket, lehettek vagy hatan, 
heten. nem illik hálátlannak lennetek a felnőttekhez – kezdtem a leckét. a felnőt-
teknek köszönhettek mindent, azt a labdát is, amivel játszotok, a felnőttek csinál-
ták nektek. Mutassátok csak azt a labdát! az egyik gyerek a kezembe adta. hát, 
mit mondjak, olyan kemény volt, mint a kő. Mit akartatok? Miért akartatok ezzel 
engem megdobni? az egyik pöttömnyi megszólalt: nem akartuk a bácsit meg-
dobni, mi csak játszottunk. ne hazudj! – mondtam. Vigyorogtatok és a labda 
egyszer majdnem eltalált engem. az véletlen volt – mentegetőzött most egy má-
sik kicsi. tovább nem tárgyalhattunk, mert visszajött a legnagyobb, a rablóvezér. 
Mégpedig egy óriási kutyával. de olyan kutya volt, mint egy véreb. nyitva volt 
a szája, lógott a nyelve, parázslott a szeme, látszottak a fogai, micsoda fogak! 
Megáll előttem a rablóvezér és azt mondja: Most kezdjen ki velem!

– rémes! – csodálkozott el Labádiné.
– igen, igen, a mai gyerekek! – vélte szamosiné.
dalnok egy kis szünetet tartott. kíváncsian várták, hogy mi történt tovább. 

baj nem lett? dalnok úr nyilván győzött, hiszen ott ül köztük és elég kedélyesen 
meséli a történteket.

dalnok úr így adta elő a befejezést:
– hát én már nyakig úsztam a hősiességben, ráförmedtem a gyerekre: eridj 

innen rögtön azzal a kutyával, mert belerúgok mind a kettőtökbe. a gyerek most 
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ezt mondta: azt szeretném én látni. de csodák csodája, azaz hálistennek, oda-
szólt a kutyának: gyere, cézár! És el[…]ak, cézár és a rablóvezér. Én meg elin-
dultam, rá sem tekintve a többi gyerekre, örültem, hogy ilyen könnyen megsza-
badultam tőlük. Már hogy nem követtek el valami disznóságot, nem hoztak 
szégyenbe… Mit szólnak ehhez?

császárné gúnyolódott:
– Életveszélyes kaland!
szamosiné a maga módján elmélkedett, vagyis sanyargott:
– Mondom, ilyenek a mai fiatalok. nem úgy nevelik őket, mint minket nevel-

tek. dehogy mertünk volna a mi gyerekkorunkban a felnőttekkel szemben tisz-
teletlenül viselkedni. Pedig minket sem ütöttek, pofoztak, legalább engem nem, 
és az én családomban senkit. nem mondom, hogy az afféle prolikat is kényeztet-
ték volna a szüleik, de azok meg éppen azért féltek. no de a maiak, azok egysze-
rűen rémesek.

ezután esetek következtek, újak, gyerekekkel kapcsolatban. Mindenki tudott 
valami megbotránkoztatót. Mintha gyűjtötték és emlékezetükbe vésték volna az 
anyagot, hogy ha valahol gyerekekről esik a szó, jól tudják majd a leckét. egy fiú 
visszaütötte a tanárát. egy másik megfenyegette. egy történet így kezdődött: „a 
múltkor felszállok a villamosra, ülőhely nem volt, én meg akkora terhet cipel-
tem, tele volt a szatyrom, hogy majd leszakadt a karom. egy fiú ül a közelemben, 
nem is ül, hanem terpeszkedik. nézek rá, szinte epedőn, ő föltekint, aztán elfor-
dítja a fejét és kinéz az ablakon. Jó, nekem nem állt fel, de a következő megállónál 
fölszállt egy ősz hajú, töpörödött anyóka. annak sem engedte át a helyét, csak 
akkor, amikor a kalauznő kérte erre. akkor is milyen pofát vágott!”

egymásra következtek az elrettentő példák. csupán császárné kapott észbe. 
ráeszmélt, hogy ez a csevegés már politika. Élénk hangoztatása annak, hogy ez 
rossz, az rossz, az egész mai világ rossz. néhány emlék jutott eszébe, amikor meg 
a gyerekek igen jóindulatúak és kedvesek voltak. nemrégen például egy város-
széli kertes utcában kellett valakit hivatalos ügyben fölkeresnie és még a házszá-
mokon sem tudott eligazodni, mert dús lombok nőtték be a kertajtókat. az utcán 
biciklivel gyakorlatozott egy kislány. Leszállt a biciklijéről, odament hozzá és 
megkérdezte: „kit tetszik keresni?” Ő csak a házszámot mondta meg, a kislány 
rögtön ajánlkozott: „tessék velem jönni.” de még több eset foszlányai gomo-
lyogtak emlékezetében, egyelőre azonban csak ezt a nézetét közölte: 

– azért nem kell túlozni. Legyünk csak tárgyilagosak.
ezután, [visszatérve] egy kislányra, maga elé nézve a levegőbe, elmosolyodott. 

És beszélni kezdett róla:
– tegnap délután bementem ide a közértbe. Véletlenül kevesen voltak, két-

három vevő. Megláttam ott egy kislányt, innen az utcából való az is, a raktárban 
volt, én beláttam oda, mert tárva volt a raktár ajtaja. fehér köpeny volt a kislá-
nyon és dolgozott. a padlót mosta fel. [Már] megsajnáltam, mert hogy egy tíz-
éves lánynak már dolgoznia kell és megkérdeztem tőle: Mit csinálsz, Jucika? hát 
önként jelentkezett, csak azért, hogy dolgozhasson. különben unatkozik, mond-
ta, mert ugyebár, már megkezdődött az iskolai szünet. az alkalmazottak hagyták 
és mosolyogtak rajta. Ők adták rá a fehér köpenyt és mondhatom, nagyon helyes 
kis teremtés volt, ahogy ott szorgalmatoskodott.



796

szamosiné kelletlen arcot vágott. Mert hát mi az, amit most császárné mű-
vel? alkalmazkodás ez a mai élethez. szándékos kikeresése olyasminek, ami 
éppen nem rossz. hasztalan erőlködés, hiszen a pokolról is lehet jót mondani, 
ha valaki mindenáron akarja. a pokolban például nem kell fűteni, nincs gond 
fára és szénre.

császárné tovább magyarázta a kis Juci buzgalmát:
– a munka is játék, már annyiban, hogy a játék nem más, mint munka. 

szórakoztató.
ezt már dalnok úr sem hagyta:
– Pardon! attól függ, hogy mennyi az a munka.
Labádiné is közbeszólt:
– ne haragudj, drágám, de te most egy leányról beszéltél. a lány, azért más. a 

lányok sohasem voltak olyan gonoszak, mint a fiúk. a fiú, az valamennyi egy-
egy kis gyilkos. ezt ne is próbáld megcáfolni, mert úgysem tudod.

– naná! – tiltakozott császárné.
szamosiné:
– eltértünk az eredeti témától. arról volt szó, hogy ez a két kölyök itt a szom-

szédban, milyen rosszindulatú, milyen vad. Valóságos két kis gyilkos.
dalnok:
– bocsánat, ezekről én semmit nem hallottam. Úgy látszik, lekéstem valami jó 

történetről.
– no persze. de még egyszer elmondom – ajánlkozott szamosiné.
– kérem – bólintott dalnok.
csöngetés hallatszott, hazaérkezett császár.
a felesége nyitott neki ajtót. Mikor belépett a szobába és meglátta a kis társa-

ságot, azt kérdezte:
– Mi ez? talán értekezlet? Politikai vagy termelési? szevasz, dalnok. te mi 

járatban vagy?
dalnok felelt:
– Majd azután mondom el. Most egy tudományos problémáról van szó. 

társadalmi, lélektani és politikai. Jó, hogy megjöttél, hallgasd meg, és szólj hoz-
zá. no tessék! – intett most dalnok úr szamosinénak.

– Majd én! – kiáltott császárné.
– nem, nem – hadonászott szamosiné. – ne te mondd el, mert látom, hogy 

valójában te véded a gyerekeket. – És újra előadta esetét a két kis szomszéddal.
dalnok és császár most hallották azt először. a nők kíváncsian néztek rájuk, 

vártak valami bölcsességet. az azután el is következett, így:
– hm!
ezt császár mondta. Mégpedig mozdulatlan arccal.
dalnok úgy értette ezt a dongást, ahogy neki tetszett. Mindjárt élénken rész-

letezte:
– ez az, amit én mondtam. Mert hát mivel kezdtem, amikor idejöttem? 

Ugyebár azzal, hogy: példátlan, milyen szemtelenek a mai gyerekek.
Most már ő is előadta császárnak, mivel az még nem hallotta, a maga törté-

netét a labdázókkal, illetve a kis rablóvezérrel.
az asszonyok türelmesen hallgatták végig még egyszer. a rosszmájú császárné 
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azt figyelte, hogy ugyanúgy mond-e el dalnok minden részletet, mint először, szó-
val hogy nem módosul-e az előadás. a lényeg változatlan maradt, csak egy mon-
dattal volt valami pici baj. Mert most a dalnok fenyegetése így hangzott: takarodj 
innen, te gazember azzal a vérebbel, mert belerúgok mind a kettőtökbe. ezt először 
így mondta dalnok: eridj innen rögtön. no de nem csoda, másodszor már jobban 
nekihevült.

az előadás befejeztével csend állt be, mindnyájan hallgattak. császár gondol-
kozott, majd így szólt:

– nem valami okosan viselkedtél, dalnok barátom.
– Ugye nem? – kapva kapott a császár véleményén szamosiné. – nem érde-

mes velük kikezdeni.
– nem – hagyta ezt jóvá Labádiné. – ilyen csürhével!
császár behunyta a szemét és szótlanul merengett. azután mintegy hangosan 

merengett:
– ha hibáznak a gyerekek, akkor meg kell kísérelnünk, hogy a hibájukat ki-

igazítsuk.
– de hogyan? – kiáltott fel dalnok.
– hát az nem könnyű. rögtön fenyegetőzni, az semmi esetre sem a legcélra-

vezetőbb.
dalnok makacskodott:
– Ugyan mit mondhattam volna nekik? amikor céloznak rám és kupán akar-

nak hajítani. eltalálhatták volna a szememet.
– nem tudom. nem én akadtam össze velük. de én valahogyan másképpen 

beszéltem volna hozzájuk.
dalnok fanyarul mosolygott:
– no persze. nem jól céloztatok, gyerekek, próbáljátok meg még egyszer. És 

odatartottam volna nekik a képemet. ha eltaláltok, kaptok cseresznyét.
– Mi újság egyébként? – kérdezte most már császár dalnoktól, talán azért is, 

hogy végét vesse a meddő vitának.
szamosiné és Labádiné felálltak, hogy ők már mennek. szamosiné még ezt 

mondta:
– egész értekezletet tartottunk, az én esetemmel azonban nem végeztünk.
– ahogy szokás az értekezleten.
csakugyan nem végeztek semmit. senki sem tudta megmondani, mit kell csi-

nálni a két szomszéd gyerekkel. azok tovább is űzik majd a maguk kis játékát. 
nyilván ez járt az asszonyok eszében, mert Labádiné így beszélt:

– Én ugyan nem törődök velük. Én mindig át fogok menni a másik oldalra, 
tőlem aztán mindenkivel szemtelenkedhetnek, akár örökké.

dalnok úr kedélyeskedett:
– Örökké ugyan nem. Mert felnőnek és akkor majd más lesz a szórakozásuk.
– Valami még rosszabb – legyintett Labádiné.
császárné tétován lebegett a szelíd megértés és fel-fellobbanó indulatai közt. 

Végre is, mintha megsajnálta volna a két elszontyolódott asszonyt, ezt jelentette 
ki, a kellő hévvel:

– no hát én azért is el fogok menni a két kölyök mellett. kíváncsi vagyok rá, 
mi fog történni. ha velem is pimaszkodnak, én bemegyek a kertbe, elcsípem és 
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kegyetlenül megpofozom őket. Majd meglátjátok. ha a szüleik nem tudják, hát 
én majd megtanítom őket tisztességre.

– És császár úr? Pardon: elvtárs? – kérdezte gúnyosan Labádiné.
császárné felelt a férje helyett:
– ó, ő nem is ismeri azokat a gyerekeket. Ő csak megy az utcán, téren, házban, 

mindenütt és nem néz se jobbra, se balra, nem lát meg semmit.
császár:
– ez egy kis túlzás. a két darázs gyereket is ismerem. nekem még nem volt 

velük bajom. de megígérem, hogy majd kipróbálom őket.
– erre kíváncsi vagyok – kacagott fel szamosiné.
– Én is – jelentkezett dalnok. – két hét múlva megint eljövök. akkor aztán 

őszinte beszámolót kérek.
– Most már igazán menjünk! – mondta szamosiné, [megnézve] barátnőjét. – 

hiszen annyi dolgom van! – ezt már sóhajtotta, illő fájdalommal.
– Jaj, gyerekek, még várjatok egy percig – kiáltott fel császárné. – egy kedves 

dolog jutott eszembe, azt még hallgassátok meg. itt a kertben a fricike, a Vörös 
frici, valami bottal csapkodott egy pléhfödelet. Éktelen zajt csinált. odaszólt az 
anyja Mancikának, a kislányának: eridj ki, mondd meg neki, ha nem hagyja ab-
ba, hát én megfojtom. Mancika ezt így közvetítette az öccsé[nek]: azt mondta 
anyu, hogy ha nem hagyod abba a csapkodást, hát megver. no ugye? nem gyö-
nyörű? nem volt szíve kimondani a kegyetlen szót, amit az anyja használt. nem 
édes?

Labádiné megint csak elégedetlenkedett:
– Megint lányról beszélsz. nem érted, hogy a fiúkról van szó?
a két asszony elvonult, császárné kiment a konyhába, dalnok belekezdett 

egy kellemetlen ügyének elmondásába, így:
– nemcsak a gyerekekkel van manapság baj, hanem a felnőttekkel is.
császár mosolygott:
– azokat is rosszul nevelték, mi? talán valami felnőtt is megfenyegetett egy 

vérebbel?
egy óra múlva, amikor már elérkezett az ebédidő, akkor távozott dalnok.
– Mit akart ez az öreg trotty? – kérdezte császárné a férjétől.
– nem érdekes – felelt császár, ezzel aztán le is zárult minden ügy, amiről 

ebéd előtt beszélgettek, csaknem feledésbe merült dalnok, szamosiné és 
Labádiné, meg a két kisgyilkos és a gyerekek általában.

két hét telt el, amikor egyszer eszébe jutottak császárnak a darázs gyerekek. 
akkor is úgy, hogy a ház előtt ment el, amelyben azok laktak – egyébként mindig 
más irányban vitt az útja –, és meglátta a két fiút.

– á, ezek azok! – ez volt az első gondolata. a kertben ődöngtek a fiúk, nyárias 
öltözetben: kis ujjatlan trikóban, rövid vászonnadrágban, mezítláb. igen csino-
sak voltak, erősek és makkegészségesnek látszottak.

a gyerekek is meglátták császárt, gyorsan a kerítéshez futottak, belekapasz-
kodtak és egészen a rácshoz feszülve lesték, várták a gonosz felnőttet.

– no most mi lesz? – villant fel császár elméjében a kérdés. de bízott magá-
ban. ránézett a gyerekekre és hirtelen megállt:

– ni, milyen helyes kis pofák vagytok! – nem tudta okosabban kezdeni. Majd 
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mondta tovább: – ez már igen. ilyeneknek kell lenni a gyerekeknek. erősek vagy-
tok, igazi vasgyúrók.

a gyerekek zavarba estek. Mert hát ők helyes kis pofák és nem két rosszcsont. 
És vasgyúrók! ezt a szót nyilván először hallották. Úgy hangzott el, hogy az nem 
lehetett ócsárlás. Már most mit tegyenek? Mind a ketten pontosan egyformán 
viselkedtek: tétova kis mosoly jelent meg az arcukon és csodálkozón néztek a 
bácsi nevető szemébe.

császár megtapogatta egyiknek a karját:
– Micsoda muszklid van! – És mindjárt megkérdezte: – tudod te, mi az a 

muszkli?
a gyerek nem felelt. olyan jóban még nem voltak, hogy beszéljen is.
– ez a vastag izom itt a karodon, ez a muszkli. no, hogy’ hívják? Mondd utá-

nam.
Mind a két gyerek hallgatott. de az arcjátékuk és valami szemérmes pislogá-

suk azt mutatta, hogy tetszik nekik a bácsi.
– hogyan kell ezt tovább csinálni? – tűnődött császár, egy-két másodpercig. 

az első ötlete az volt, hogy mindjárt rátér a tárgyra, így: „azt hallom, hogy ti itt 
rosszalkodni szoktatok.” rögtön elvetette ezt a változatot, helyette ezt kérdezte:

– Mit csináltok itt mindig? nem unatkoztok?
a gyerekek nem feleltek, talán nem is tudtak volna felelni, mert aligha tudták, 

mi az: unatkozni. tekintetük lesiklott a bácsiról, még a karóráján sem akadt meg 
és a földre néztek.

császár most majdnem ezt kérdezte: „nem tudtok beszélni? némák vagy-
tok?” de nem, ez sem jó, fölöslegesen támadó, e helyett így folytatta:

– szoktatok birkózni? Mert az jó ám. ha én olyan fiatal volnék, mint ti, birkóz-
nék veletek.

a gyerekek most fölnéztek császárra és szaporán pislogtak. Megint oly egy-
formán, mintha két gépbaba lettek volna.

no, az első találkozásból elég ennyi. császár, hogy feloldja a gyerekek zava-
rát, elköszönt tőlük, így:

– szervusztok, kis erőművészek.
És nyújtotta feléjük a kezét, pontosan először az egyik felé. az habozott, a 

kézre nézett, a bácsira nézett és, mintha meg akarta volna szolgálni az újabb elis-
merést, hogy ő erőművész, a szeme megvillant, az arca kissé eltorzult és rácsa-
pott a feléje nyújtott kézre. de rögtön nevetett, bár hangtalanul, tehát mégsem 
volt ez ütés, hanem: pacsi a bácsinak.

– szervusz, a viszontlátásra – mondta neki komolyan császár, azután a másik 
fiúval is kezelt és azt így biztatta: – Mondd te is, hogy szervusz.

a fiú arca olyan fintorral vonaglott meg, mintha azt akarta volna mondani: 
ne tessék már viccelni. de ezt vágta ki:

– szervusz!
– szervusztok – mondta még egyszer császár, nevetett és elindult.
a gyerekek mintha ketrecből szabadultak volna ki, hirtelen elugrottak a kerítés-

től, indián táncba kezdtek és torkuk szakadtából üvöltöttek. császár szorongva fi-
gyelte a hangokat, nem szavak-e, nem olyan szavak-e, hogy: majom vagy vén sza-
már. Megkönnyebbült, mert csupán ilyen diadalordítást hallott: hiú, hiú, hú, rurá-á!
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császár megállt és mosolyogva nézett vissza a gyerekekre. akkor az egyik ezt 
kiáltotta:

– kezit csókolom!
a másik rálicitált:
– kezit csókolom, bácsi!
császár igen meg volt elégedve. nagy eredmény! először is nem köpték le. 

harmadszor, végre is megszólalt az egyik gyerek, azt mondta: szervusz. 
negyedszer – és ez a legfőbb – utána kiáltották, hogy: kezit csókolom. bár ezt 
már nem is óhajtotta.

hát ezt a sikerét, mihelyt lehet, elmeséli otthon, persze lehetőleg annak a tár-
saságnak, amelyik múltkor az értekezletet tartotta. addig még a felesége előtt is 
hallgat. Majd csak ha megint együtt lesznek. Mit szólnak majd hozzá?… a gye-
rekekkel néha találkozott. barátságosan köszöntek, olykor a kerítéshez futottak, 
olykor nem. egyszer az egyik megkérdezte tőle: hová mész, bácsi? arra is gon-
dolt, hogy cukrot fog adni a gyerekeknek. nem, ez nem jó, mert így a jóindulatu-
kat megvásárolja. azt mondanák a többiek, hogy: nem érvényes! dalnok okos-
kodna: Ja, nem lehet minden embert ajándékkal szerelni le; nem lehetséges, hogy 
valaki áll mellettem a tömött villamoson és én csak úgy hirtelenében megkínál-
jam egy szelet csokoládéval, nehogy oldalba bökjön.

hetek teltek el, amíg egyszer beállított császárékhoz dalnok. szamosinét be-
kérette császár a nejével.

– Mit akarsz tőle? – kérdezte császárné, mert a múltkori eszmecsere nem ju-
tott eszébe.

– Én sejtem – mondta dalnok.
bejött szamosiné, Labádiné azonban hiányzott. kár – gondolták. szamosiné 

ezzel kezdte:
– no, mi van a két kisgyilkossal?
császár komoly képpel, nehogy a mosoly elárulja diadalát, rágyújtott egy ci-

garettára és lassan elkezdte mondani első találkozását a gyerekekkel:
– hát igen, arról van szó, hogy találkoztam a két kis vademberrel. a múltkori 

beszélgetésünk után…
szamosiné közbeszólt, gúnyosan:
– Értekezletünk után.
császár:
– szóval találkoztam velük.
szemüket meresztve figyelték császárt. És mivel nemcsak komoly volt a te-

kintete, az arca, hanem szinte komor – így játszotta meg a szerepét, ravaszul –, 
feszülten figyelték minden szavát, dalnok néha sunyin mosolygott.

császár mondta sorjában:
– Micsoda muszklid van! – mondom az egyik fiúnak. tudod te, mi az a muszk-

li?…
később ahhoz a részlethez érkezett: „szoktatok birkózni? Mert az jó ám.” És 

elmondta, sőt bemutatta, hogy a gyerekek milyen zavartan pislogtak. csakhamar 
következett a búcsú kezdete: „szervusztok, gyerekek.”

szamosiné izgatottan figyelt, dalnok felkacagott. Mert hiszen most kell jön-
nie, az ő gondolatbeli szava szerint, a krachnak.



801

ekkor császár derűsen ezt mondta:
– tévedsz, dalnok komám. a csattanó elmarad. nem köptek le. sőt, kezet 

fogtam velük és amikor elhagytam őket, azt kiáltották utánam, hogy: kezit csó-
kolom, bácsi.

a hallgatók elszontyolódtak, még császárné is. fitymáló képet vágtak, 
dalnok szólalt meg először:

– no igen, vannak kivételes esetek. csakhogy azokat nem lehet általánosítani.
császárné tengett-lengett, örült is, de meg csalódottnak is érezte magát, mert 

másképpen képzelte el a történet végét. Így érvelt:
– ó te! Veled minden másképpen történik, mint a normális emberekkel.
csak szamosiné volt engedékeny:
– Lehet, hogy igaza van, császár úr. Maga jóhiszemű ember. És bámulatosan 

türelmes. de ki győzi ma az életet türelemmel? Velem például a következő eset 
történt…

a legújabb sérelmét készült előadni, mielőtt azonban belekezdett, mély léleg-
zetet vett és kétségbeesetten sóhajtotta:

– szörnyű meleg van. kibírhatatlan a hőség. Én úgy szenvedek miatta, hogy 
ki sem tudom mondani.


