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Révész Béla

Miniat�r a mosolyról
Vígkedv� volt a társaság az erd� aljában, a  réten, a  majálisnak örömével. 

A kedves férfi ú vidámságokat tudott mondani, egyik-másik élce fölrebbentette 

a mosolyt az arcokon és ízes lett a szája a fi nom asszonykának; a tanár úr szi-

gorú arcvonalait lágyan széjjelvonta a der�; a mérnök fakó ábrázatát kend�zni 

kezdte a rózsaszín; más csöndes szájak, t�n�d� szemek, céltalan homlokok 

jóles�en megélénkültek; az ébred� mosoly hintázott körülöttük.

Az élces ember zsákmányt szagolt és röpítgette az ötlet-nyilait.

A  mosoly kicsengett, a  szemek tükre fölcsillant, az ajkak lejt�i megsik-

lottak, az arcok síkjai völgybe rángtak, magukat elejtették és harmonikásan 

visszaugrottak; a nevetés színezte a szemeket, tágította az orrlyikakat, a vágy 

gusztusával fölrántotta a szájakat, szilajság gyulladt, a  fölsustorgó vidámulás 

rázta, hopplázta az embereket és a nevetés boldog borzongásában, ennivalóan 

rezgett, mozgott a fi nom asszonyka parányi füle. Mint szirom a fuvallatban…

A mosoly föliramlott a lépcs�n és a hahota magasában elt�nt. Kiterült, ma-

gával nem bíró nevetés csendítgette az emberek hangját, a beszéd alul maradt, 

szökell�, énekl�, hemperg� kiáltások kocódtak a légben, horkanó, trillázó, si-

pító hangzavar forgott a fényben, a szó penegve eltörött, a gondolat kicserbült, 

a nevetés meleg köde rájuk borultan felejtette az emberekkel önmagukat… és 

rajlott fölsodortan, szándék nélkül a szitaköt�s hangkáosz…

Ez: a kacaj, mely kifeszül a nevetés vitorláin, hengerbe emeli a mellet, vál-

lak peremét megnyújtja, a fej szárát hátraveti, a szemek csillogóját gyújtogat-

ja; a gátjától elszakadó kacaj, mely ott háborodik orcák hánykódó hullámain, 

orrlyikak forgószelében, szájak vonagló vitusán… szájak, amiknek kacajos 

vonalait a vigyor karmai elragadják, ajkak piros húsát a fogak fölé fölvetik és 

villog a szemfog, a hírhedt agyar, amit ránk testált az emberhordozó �sállat…

Ha egyszer elindulnának a csökevények rajtunk…

A kacaj torzulása, mely a pofa megvigyorult indulatát rejtegeti és a harcos 

ebfogak a támadásra föléktelenkednek; a parázsló tekintet, mely ismeretlenül 

jelenik meg a szemek ablakán és éhes kémleléssel, falkák szimatával a fölinge-

rült embervad rajta kitekint; a fi nom asszonyka mozgó fülecskéje a sziromból 

hosszú, hegyes lebernyeggel felnyúlik, tölcsérbe mered s forog, neszelve az 

irányokból feltör� csörtetést; aranyló pihék, kunkor bajuszkák a sz�rök, pré-

mek zuhatagával elerednének; trillázó hangocskák, hujjázó hahoták a megb�-

dülés beszédével a gyöngéknek üzennének és a majálisi erd�cske fölzordonuló 

rengetegében a kacaj mögött felejtkez� bestia a felejtett csatákra elindulna…
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Miniat�r a csengetty�r�l
A megfagyott hó tükörén elbukott, fölhempergett, gyújtogatta magát a napsü-

tés. Az ucca tréfás, mókáztató volt és az emberek, a mérgesek, a rosszkedv�ek, 

a  nagyszakállúak is kénytelenek voltak a jeges járdán csúszkálni, hopplázni, 

bokázni. Táncos igyekvéssel én is apróztam a suhancos fehérségen, egy lépést 

el�re, kett�t hátra, amint azt a billeg� formák el�írják, de gy�ztem a mene-

teléssel és haladtam, tipegtem el�re, a  játékosbolt felé… hathetes kislányom 

szenderg� jókedve számára játékot vásárolni. Nyalka hintalovak, grimaszos 

bábúk, f�z�cskés porcelánok, zöldell� majorságok, körfutó vasutak mind el�t-

tem, de mondom a kínálgató árusnak:

– Na… Ilyen még nem kell… Majd, majd…

Az ágbogas, csillámló sok minden holmi között téveteg választgatással 

haza látok… Fehér puhaságban meleg gömböly�ség ágál, teremburás kicsi 

hangját meg-megereszti, csámcsogva fölgügyög és a fecskeszájáról lehel 

a jószagú tejszag… Valahogy eldöntöm. Elefántcsontnyel� cseng�t, ezüst-

cseng�t vásárolok. Be, a kabátba… A bábokat, hintalovakat, f�z�cskés kész-

ségeket búcsúsan még egyszer átpillantom: a viszontlátásra… és megyek a 

dolgom után.

A pazarló napsugár szivárványokat kerget a szikrázó fehérségen, a meg-

dermedt hó megállt a fákon, párkányokon, lámpákon, fi rmákon… Ropog az 

aszfalt, csusszan a villamos, kicsi lábak, nagy lábak ceperliznek, ugranak, bot-

lanak vigyázattal.

Sürög a munka, az élet, a muszáj…

Dörmög a gyönge térd� öreg, szaladna a fürgélked� ügynök, cammog a 

serény kedv� uzsorás, topog a kengyelfutós futár, léptek, hoppszák az iram 

el�tt… Morgó, rikkantó, káromkodó emberek között én is ott próbálkozom, 

a szöcskés megugrást én is csak velük csinálom és meleg, �rz� bundazsebem 

mélyén az ezüst csörg� fölneszel…

Rezdül�, fi nom, titkos az álomhangja, mint a kislányomé, amikor öthetes 

korában az ölemben elaludt és alvás közben váratlanul elmosolyodott… Pötty 

orra alatt a szirmok akadozva elhúzódtak, a pirinyó ívek sarkaiban a nevetés 

görbéi föltünedeztek és fölfesl� szájacskájában hang lebegett, a  messzib�l 

elsusogó, óperenciás morajlásból fölpiheg� gyíkmegmozdulású hangocska 

hang, mint a csengetty�, mely a zsebem mélyér�l most fölhancúroz…

Nyugtató kezemmel a csörg�t eligazítom, jobbról, balról a pólyáló meleg-

ben lefektetem, elrendezem…

Zúzmarás, táncos utamon megyek és megyek, trilláznak a lábak, piros arcú 

lányok sürögnek hirtelen a bálban; egy kókadt-fej� szomorú peckeli a kobakját, 

csuszamlós torpanásokkal harmonikázik le-föl a válla, dülled-süpped az ádám-

csutkás nyaka és fölötte vidámodva erre-arra bókol a búsult feje; egy csöpög�s 

kövér rakdossa a lábait, az öml� napsütés nem tudja befogni az elefántos 

hátát, tapod, cammog, mint a bizonyosság és hús-, zsírmázsa, mint hetyke 

karcsúság felszökken a jeges ármánytól; a kardos-zordon csapkodja a lábait, 

villabajuszáról villan a csillám, kefeszemöldökér�l hull a haragosság, a daráló 

hó és kard, bajusz, szörny� szemöldök összecsörrennek a jeges gáncs alatt…
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Megyünk, mennénk a polkázó, buktató, farsangi úton; friss szájú asszo-

nyok, akik belémüt�dnek, megnéznek; szorgalmas férfi ak, akik belémcsúsz-

kálnak, megámulnak; bökken� arcok, ügyel� szemek rámkérdez�sködnek és 

csörög, cseng a kis cseng� a jól f�tött barlangos kabátzsebemben…

Ejnye… Ejnye…

Mendegélek gyalogszánkóimmal, a bundám zenél, ezüst peneg, muzsika 

cirpel, ágyas kabátzsebem zirren és zirren…

Milyen lélekfuvalló volt az, amikor kislányom alvás közben megnyitotta a 

szemét és a szemhéjak alig rebbent közében a szemek kékje ködölt, mint érzés 

a szív fölött…

Fülem, lelkem hallgatódzik… A  csörg� vidámodik, kacarász… Cincog a 

hangja, halkul, megcsilingel és cin-cin-éneklésbe kezd…

Milyen mély humora van az életnek, ha kislányom hallatlan orrcimpái a gri-

masszal megrezzennek, viszket�sen furcsálkodnak és véleménnyel álmodnak 

a z�rös lét alatt…

Milyen rovást ír reám, amikor aprócska homlokán, az alvó szemei fölé meg-

völgyel a két összeálló pindurka ránc…

Bemegyek a boltba, vev�k mozognak és közéjük zörrenek:

– Csingilingi…

A postán a szép kisasszony felé nyújtom a pénzt, visszaad bel�le, rendez-

kedem a szigorú hivatalban:

– Csingilingi… Csingilingi…

A  villamosra hágok, emberfürtben állok, a  mozgó mogorvaságban huza-

kodva ugyanúgy:

– Csingilingi… Cin-cin… Csingilingi…

Hazaérünk.

Ott, az izzó fehérségben a nagy ház, a nagy házban a kicsike bölcs�… Csir-

kehúsát az emberkének súroló arcomon, szájamon már ideérzem…

Megyünk…

Csörgünk és csilingelünk…

Emberfi a ugrik, felebarát csusszan és mi csak rácsenegünk, ránevetünk a 

rosszabb és jobb kedvükre…

Mögöttem a letarolt erd�, el�ttem a gyulladó mez� és a jeges ágak, mint 

hangvillák belependülnek a kemény ver�fénybe. Az ég harangja üveges kék és 

a vadult napsugárnyalábok szinte megverik, szinte megzendítik…

Én vagyok most az énekes zarándok:

– Csingilingi… Csiling…

Halljátok? Amint odafönn a megfagyott bura kék mesékr�l muzsikál… Lát-

játok? Amint déli ver�ben az ablakok fölhevülnek és elszikrázik róluk a dal…

Hallga csak, hallga…

A csengetty� énekel:

– Emberek… Emberek… Van egy kislányom…


