Ismerkedési óra
— Nos... ismerkedjünk csak össze — mondta
Lőrincz tanár úr és a padok között sétálgatott. —
Én már sokmindent tudok magukról, el sem hiszik
mi mindent! — Mosolygott, fehér fogai barátságosan megvillantak.
— Ééédes! — súgta oda Ormay Klári Julikának.
— Ne tessék suttogni — mondta a tanár úr
és megállt pont a Klári orra előtt. — Mindig mondják meg nyíltan, őszintén, mit akarnak. Akkor jóbarátok leszünk... Halljuk! Mit mondott a szomszédjának?
Klári elpirult.
— Nos, ki vele!
— Csak egy jelzőt... egy díszítő jelzőt —
hebegte. — Epiteton ornans.
Olyan zavarban volt, hogy már a latin-görög
tudományát is előszedte. Az osztályon halk nevetés
surrant végig.
— Adamek, Arató, Balázs, Bogáti... — olvasta
a tanár úr az osztálykönyvből.
A négy leány felállott.
— Arató, maga faluról jár be minden reggel,
úgy-e? Hánykor kel fel?
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— öt órakor.
— És délben megy vissza?
— Csak délután megy vonatom tanár úr. Félnégykor.
— Hol ebédel?
Egy pillanatig csend volt. — Sehol tanár úr
kérem — mondta végül Arató és a cipője orrát
nézegette.
— Sehol — mondta a stréber Jelinek, hogy
lássa a tanár úr, ő még ezt is tudja!
— Én is sokat koplaltam diákkoromban —
mondta vidáman Lőrincz tanár úr. — Nem ártott
meg. Megnőttem, megerősödtem. Annyi erőm van,
hogy még négyest is tudok adni. Pedig ehhez aztán
igazán erő kell és lélekjelenlét ! Egyest könnyű
a d n i . . . — És Aratóhoz fordulva: — azért azokat
az ebédeket valamiképpen megszerezzük.
Elővette a noteszét, titkos kis jelt írt Arató
neve mellé.
— Balázs Júlia... Maga az a »gazdag tapasztalattal bíró nevelőnő«, aki két évvel ezelőtt állásba
ment?
— Két
és
félévvel
ezelőtt
—
hadonászott
Jelinek.
— Szeretem az ilyen vállalkozókedvű diákokat!
Sikerült valami eredményt elérni?
Julika arca csupa mosoly volt. — Mint nevelő nő
nem váltam be, de mint barát nagyonis !
Ormay Klári egy kitépett lapra
firkantotta:
»te, ez valóságos Sherlock Holmes! És milyen
fiatal! « — Miközben figyelmesen nézett a tanár úrra,
hátracsúsztatta az irkalapot. Fazekas ügyesen elkapta s máris válaszolt. — Biztos azt is kinyomozta
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már, hogy te zongoraóráról jövet »véletlenül« találkozol Pajor Ferivel.
Klári elolvasta a cédulát és grimaszt vágott.
Ijedten pislogott Lőrincz tanár úr felé, aki még
mindig Julikát faggatta.
— És hol van az a két lógó hajfonata? Úgy
hallottam, hogy a gazdag tapasztalattal bíró hölgy
két copfot visel.
— Éppen ma vágattam le. Nagy lány vagyok
már, nem viselhetek hosszú hajat.
Az osztályt megint elöntötte a nevetés hulláma.
— Mesélje csak el, hogy jutott eszébe állást
vállalni. S még hozzá idegenben!
Julika nagyot nyelt. El lehet mindent mondani? Azt, hogy Apának akkoriban nem volt állása,
s egy napon végrehajtók jelentek meg a lakásban.
Megrázta a fejét. Nem, ezt mégse l e h e t . . .
Jelinek két ujja a levegőben kalimpált. — Én
tudom, tanár úr! Balázs a filmhez akart kerülni
mindenáron! Dolores del Balázsió szeretett volna
lenni...
— Eszemágában sem volt filmezni — mondta
komolyan Julika. — Az úgy v o l t . . . — és újra
nyelni kellett. — Az úgy volt, hogy kiadtuk a szobánkat egy német kisasszonynak. És ő szegényke
nagyon szeretett volna világot látni. Folyton arról
álmodozott, hogy milyen az élet idegen országokban...
Elhatároztuk,
hogy
állást
szerzünk
neki
olyan
családnál,
ahol
alkalma
nyílik
utazgatni...
A
Klári
pénzéből
apróhirdettünk...
Rengetegbe
került!
Itt megakadt, gyerekesnek találta ezt a megjegyzést.
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— Mondja csak tovább — biztatta a tanár úr.
— Mikor végre kiválasztottuk a megfelelő helyet, a kisasszony nem mert útrakelni. Valósággal
megrémült attól, hogy el kell hagynia az ő kis fészkét. Pedig odahaza a négy fal között örökké utazgatott. Jaj, olyan bajba kerültünk! Mit lehetett
tenni? Én mentem el Fráulein Sophie helyett...
Nem hagyhattuk cserben azokat a derék embereket,
akik alig várták már, hogy megérkezzen az a bizonyos gazdag tapasztalattal bíró nevelőnő. Eleinte,
bevallom, nehezen ment a dolog. Már az állomásról
vissza akartak kergetni, az egész ház kinevetett.
Az osztály veszedelmesen kuncogott.
— De aztán megbarátkoztunk é s . . . nem bántam meg. Azt hiszem ők sem.
— Úgy látom, maga leány a talpán! — szólt
a tanár úr és barna szeme melegen megcsillant.
Tovább lapozott az osztálykönyvben.
— Kalinka Margit.
Kövér, szőke lány emelkedett fel a helyéről.
Jóval magasabb volt a társainál s idősebbnek is látszott. Azelőtt Picinek hívták, de már régen kihízta
a nevét. Most Mici lett belőle.
— 16 éves? — A tanár úr kérdőn nézett rá. —
Ismételt talán?
— Kétszer buktam meg — rebegte Mici és
gombóccá gyűrte zsebkendőjét. Lőrincz tanár úr
nem nézett rá homlokráncolva, továbbra is derűs
és barátságos maradt.
— Pedig magának igyekezni kellene, még jobban,
mint a többinek, özvegy édesanyja van... nem
szeretne minél előbb segítségére lenni?
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Mesterdetektív! — susogta Klári. — Nyomozó zseni!
Tanár ú r . . . nekem nincs tehetségem a

tanuláshoz — nyögte Mici. — Én annyit magolok,
hogy azt el sem tetszik képzelni. Már Fazekas is
tanult velem, meg Balázs is.
Jelinek lelpattant a helyéről, mint egy Keljfeljancsi, — Meg én is !
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Kalinka Mici akkorát fohászkodott, hogy elfújta az előtte ülő füzetét.
— Amit ma bevágok... — Gyorsan kijavította magát. — Amit ma megtanulok, azt holnapra
elfelejtem. Mit csináljak?
Kiveresedett az orra, szaporán pislogott, mint
akiben a könnyek már közgyűlést tartanak. — Mindig kérem Mamát, hogy vegyen ki az iskolából.
A lányokban elakadt a lélegzet. Ilyet mondani!
Még hozzá az iskola falai között! Még hozzá egy
vadonatúj tanár előtt ! De Miciből úgylátszik régen
kikívánkozott a vallomás, mert ügyet sem vetett a
zavart arcokra s úgy folytatta tovább.
— Én szívesen dolgozom akármit. Az egész
osztálynak én varrtam meg a tornaingét. Tessék
megkérdezni, milyen jól sikerültek. Olyan kenyeret
dagasztok,
hogy öröm ránézni! Hát még enni
belőle!
Foszlósbélű,
ropogós
héjú...
Mért
kell
nekem latin igeragozást tanulni, ha minden máshoz
jobban értek, mint ehhez?! Ebben az utolsó vagyok, pedig én nem szeretek utolsó lenni! Én érzem,
hogy akad olyan dolog is, amiben első lehetnék!
Elhallgatott, lehajtotta a fejét. Most, hogy »kint
volt belőle«, megnyugodott és várta az ítéletet.
— Nézze, Kalinka, — szólt csendesen a tanár
úr — lehet, hogy igaza van. Az ember mindig azt
tegye, amihez valóban tehetsége és kedve van.
Ormay Klári kezéből sietve hátraröppent a cédula.
»Éljen, éljen! Sürgősen a szívembe zárom. «
— Ma olyan időket élünk, — folytatta Lőrincz
tanár úr — hogy minden téren csak a legjobbak, legügyesebbek érvényesülnek. Kár tehát olyasvalamire
időt, erőt, pénzt pazarolni, amihez nincs tehetsé-
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günk. De... de itt van a »de«, a »talán« és a
»hátha«... Hátha tévedünk! Előbb nagyon alaposan meg kell vizsgálni magunkat, hogy határozni
tudjunk... — Kis szünet után. — Mi a maga
édesanyja?
Mici újra sóhajtott. Ha lehetséges még nagyobbat, mint az imént.
— Az én édesanyám alkalmi munkából él.
Az elegáns Popovics Vali hegyezni kezdte a
fülét. Ilyet ő még nem hallott! Jellinek beavatottan bólogatott, mint aki az alkalmi munkák megszerzésében segítségére volt özvegy Kalinkánénak.
— Túrósbélest meg iróstésztákat süt és eladja
tejcsarnokoknak,
kisebb
éttermeknek.
Ebből
azonban nem tudnánk megélni, hát kisegíteni jár. Ha
valahol vendégség van, őt hívják... Lakodalmakra,
keresztelőkre...
— Mit magyaráz annyit? — súgta Popovics a
szomszédjának.
—
Szakácsnő!
Egész
egyszerűen
szakácsnő.
— Bizonyára sokat küszködik — mondta a
tanár úr. — S mit gondol, mért akarja magát mindenáron taníttatni? Hogy jobb dolga legyen, mint
neki. Hogy rendesebb, magasabb színvonalú életet
biztosítson magának.
•— Csak tudományos pályán ér valamit az
ember? — kérdezte elszontyolodva Mici.
— Dehogy is! Csakhogy az ipari pályán is szükség van műveltségre. Az válik ki, aki többet tud.
Erről majd még beszélgetünk.
Mici helyére ereszkedett, s e percben kigurult
valami köténye zsebéből... Kerek, jószagú, szőke
cipó volt...
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— Az uzsonnám! — kiáltotta el magát Fazekas
Zsuzsi, s bánatosan nézett a guruló cipócska után.
— Hogy
kerül
a
maga
uzsonnája
Kalinka
zsebébe?
— Úgy, hogy... ő süti a félosztálynak ezeket
a cipókat. Sokkal jobb, mint a zsemlye, ő a mi
udvari szállítónk... Két tucat Mici-cipót hoz minden nap az osztályba. Fix rendelés...
Mici hatalmas papírzacskót halászott ki a padból. — Szabad megkínálni a tanár urat? Hajnali
sütés...
A tanár úr megropogtatta a cipót.
— Valóban finom!
— Saját találmányom — mondta Mici és a
megelégedettségtől kétszer olyan gömbölyűnek látszott. — Senkinek sem árulom el, mitől ilyen könnyű.
Ez az én titkom.
— Én is a megrendelők sorába lépek... De
csak az első dolgozatírás után. A vevőnek manapság nagyon kedvében kell ám járni! Ha azt akarja,
hogy az egész tanári kart megnyerjem a Mici-cipónak, erőltesse meg magát a Kalinka-cég ! Süssön
ki olyan feleleteket, hogy mindenki meglepődve kérdezze: hát ezt meg hogyan csinálja?... Nos, megegyezünk?
— Igyekezni fogok minden kívánságát teljesíteni mélyen tisztelt vevőimnek.
A tanár úr elnevette magát. Vele nevetett az
egész osztály. Dél volt, a nap meleg, aranysárga
nevetéssel kacsintott be az ablakon...
Lőrincz tanár úr most Popovicshoz lépett. Az
elegáns Popovics világért sem viselt volna kötényt,
banánzöld selyemblúz feszült rajta sok-sok fodor-
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kával. Haja szabályos fürtökbe volt szedve s apró
babahajtűkkel a fejéhez erősítve, nehogy, Isten ments,
szétessen e fodrászremekmű!
— Fellép
valahol?
—
kérdezte
szelíden
a
tanár úr.
-— Neem... dehogy...
— Pedig azt hittem. Úgy nekiöltözködött!
Popovics paprikapiros lett.
A tanár úr szeme a padra tűzött névjegyre esett,
mert Popovics domborműves névjeggyel látta el a
padját. Ormay Klári szerint Popovics csak jól járna,
ha elcserélnék a padot, mert senkié sem volt olyan
tintafoltos, agyonfarigcsált, mint az övé...
— Popovics Vally — betűzte a tanár. — Mért
írja a nevét két 1-lel?
— Mert hárommal nem lehet írni! Néggyel
meg pláne nem — kuncogott Fazekas.
— Szerénynek
kell
lenni,
Popovics...
Egyszerűnek.
Ruhákban,
betűkben
egyaránt.
És
az
y-t is bátran elhagyhatja. Másfél betűt takarít meg,
ha így írja a nevét: Vali... Számítsa ki, hány
betű az egy év alatt. Legalább 600. Igaz? S 600
betűt leírni tengernyi időt vesz igénybe. Ennyi idő
alatt mennyi hasznos dolgot lehet csinálni!!.
— Szakáll Kata!
Cingár kislány jelentkezett. A tanár úr figyelmesen nézegette. Meglehetősen rossz bőrben volt,
sótartói keményen kiálltak ruhájából, szeplős kis
arca akkorka, mint egy Mici-cipó... Az öreg fizikatanár, aki olyan szórakozott, amilyen szórakozottak
már csak regényekben a tanárok, mindig Bajusz
Katónak szólította, a lányok meg Pofaszakállkának
hívták. — Szakáll túlkomoly név, de Pofaszakállka
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határozottan jól áll neki — jelentette ki Klári, a
főtréfacsináló mester.
Pofaszakállka
lábai
vékonyak voltak, s két
kecsegeorrú
cipőben
végződtek...
Olyan
divatjamúlt, kimustrált női cipők voltak ezek, repedezett
lakkból, magas sarokkal. Pofaszakállka úgy ingott
rajtuk, mint valami karácsonyfadísz. Mint azok a
drótlábú
madarak
a
karácsonyfán...
Első
pillantásra észre lehetett venni, hogy Pofaszakállkának
nem valami ragyogóan megy a sora... Még meglehetősen ragyogóan sem... A ruháit, cipőit azoktól a »hölgyektől« kapta, ahová az édesanyja mosni
járt, s így mindig felnőtt holmikat hordott. S amellett olyan fejletlen, vézna kis alakja volt, hogy valósággal lötyögött rajta minden. De ő azért jókedvűen
hunyorgott a világba és sohasem hallotta senki
panaszkodni.
A tanár úr vállára tette a kezét. — Halljuk csak
Szakáll
Kata...
fejtse
meg
nekem...
függőleges
sor... hét betűből áll. Még azt is elárulom, hogy
t betűvel kezdődik... Hasznos tulajdonság, melynek birtokában sok mindent el lehet érni...
— Türelem! — harsogta Pofaszakállka s az
osztály lélegzetfojtva figyelte, hogyan találta el így
egyszerre, töprengés, próbálgatás nélkül, mintha nem
is az esze súgta volna meg, hanem egy dobogó, lüktető kis szerkezet, amely ott rejtőzik a kiálló bordák között... S honnan tudta Lőrincz tanár úr,
hogy
Pofaszakállka
szenvedélyes
keresztrejtvényfejtő? Hogy Popovicsnak ő csinálja meg a dolgozatait s minden dolgozatért egy keresztrejtvény-ujság
a jutalma? Honnan a csudából nyomozta ki ezt is?
De hiszen, ha mindent tud... s csupa olyat, ami
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nem kötelező tantárgy... ami kívül esik az iskola
falain...
ha
kipuhatolja
minden
kis
örömüket,
bánatukat,
akkor
valóban
barátja,
sőt
testvére,
bátyja
is
az
osztálynak,
aki
jóban,
rosszban
velük van.
— Türelem! — mondja még egyszer Pofaszakállka s még a kecsegeorrú cipője is biztosan áll most
a padlón. Nem rezeg, nem inog, megbékélve simul
a lábához.
— Az ismerkedési óra véget ért — mondta
vidáman a tanár úr. — Van még valami kis titokféle, amit nem derítettem ki?
— Van — mondta hangosan Julika és kilépett
a padjából.
— És pedig?
— Az... hogy mi máris nagyon szeretjük a
tanár urat! És nem nyugszunk addig, amíg... —
dadogott, a szavak szégyenlősen elbújtak előle. —
Nem nyugszunk addig, míg valami egészen nagy
dolgot nem csinálunk. Valami olyasmit, ami büszkeséggel és örömmel tölti el.
Égő arccal ereszkedett a padjába. A többiek
helyeslően zúgtak, Ormay biztatóan a karjába csípett.
Fecske repült be az ablakon, hangos csipogással körbekeringett, mintha ő is csatlakozna az V/B.
elhatározásához.
A vadgesztenyefák, melyek sorban álltak az
iskolaudvaron, zöld ujjal integettek, könyvek, füzetek lapjai gyengéden meglebbentek, minden és mindenki felkészült arra az egészen nagy dologra, melyről még nem lehet tudni, mi is az...
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Kalandos fehémeműszállítás
Julika a konyhaasztal tetején ült, s úgy hallgatta Pofaszakállkát, aki a vasalt fehérneműt rakta
be szép sorjába a ruháskosárba.
— Nekem a keresztrejtvény olyan, mint másnak a mozi. Akkor izgulok igazán, ha egykettőre
teleírom a kockákat. Várj csak, mi lehet az: Rag
fordítva?
— Még rendesen se tudom.
— Hát
akkor...
ókori
török-tatár
nép,
a
közepében r betű van.
— Fogalmam sincs. De éjjel gondolkozni fogok
rajta.
— Nagyon kérlek... kössél görcsöt a zsebkendődre, hogy el ne felejtsd...
— Nincs nálam zsebkendő...
— Akkor írd fel valahová, hogy zsebkendőt
kell magadhoz venni...
— Ceruzám sincs...
— Akkor juttasd eszembe, mielőtt elmégy, hogy
kölcsönadjam a ceruzám felét.
— Jó, jó ! De most segítenék neked berakni
a ruhát.
— Isten őrizz! Összekevered nekem a Somlyóék
holmiját a Tischlerékével. Aztán kezdhetem újra
a szétrakást... — Gyöngéden felemelt egy dunnahuzatot, a kosárba simította. — Te, ha én egyszer
nyernék egy keresztrejtvény-pályázaton ! Csak tudnám mi az... négy betűből áll és visít...
— Még sohasem nyertél semmit?
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— Még sohasem küldtem be a
Sajnálom a bélyegrevalót. Már sokszor
a dohánytőzsde előtt, hogy Isten neki,
azt a borítékot, bélyeget... De aztán eszembe-

megfejtést.
álldogáltam
megveszem

jutott, hogy mamának kiette a lúg a kezét, jó lenne
egy kis glicerin rá... vagy beszövőpamut kéne,
mert az ujjam kifityeg a harisnyából. Na! Aztán
alászolgája bélyeg!
— Nekem van egy csomó borítékom. Bélyeget
is tudok a d n i . . . S a helybeli lapokra nem is kell
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bélyeg. Elviszed a szerkesztőségbe a megfejtést, és
átadod a keresztrejtvény-főnöknek.
— Mondassz
valamit!...
Nyújtsd
csak
ide
azt a
rózsaszínű selyempapírt, hadd tegyem a
Somlyóné azsúrpárnája alá...
— A Somlyó úr hálóingébe nem teszünk egy
kis rózsaszínt?
— Ne bolondozz Julika... Nem látod, hogy
sietek? Inkább azt mondd meg, hogy kitaláltál-e
már valamit? Tudod mire gondolok...
Julika bánatosan ingatta a fejét. — Bedugult
az eszem... Pedig úgy veszem észre, a tanár úr
nagyon várja, hogy büszke legyen ránk.
E percben Ormay Klári esett be az ajtón. —
Gyerekek, most jövök Micitől. Ha hallanátok, hogy
fújja a Kalinka-cég Bacsányi János költészetét! Azt
mondja, dagasztás közben tanulta és valahogy megkelt a fejében.
Féloldalra dűlt a nevetéstől. — Popovics is
szélnek eresztette fölösleges 1 betűit... Csak még
az y tól nem tud megválni.
Julika a homlokára ütött. — Valami eszembe
jutott. Tudjátok mit kéne csinálni? Hogy a tanár úr
lássa, hogy rendes osztállyal van dolga, olyannal, aki
tudja mi az adott szó...
A lányok kérdőjellé görbülve néztek rá.
Julika
nagyot
fohászkodott.
—
Rendezzünk
műkedvelői előadást.
Klári elbiggyesztette a száját. — Ez az a ragyogó ötlet? Azt úgyis rendezünk minden évben.
— De ezidén valami különleges műsort állítunk
össze. És a tiszta bevételből csinálunk egy alapítványt a tanár úr nevére.

19

Pofaszakállka
elejtette
a
Somlyóné
hálóingét.
Julika
diadalmasan
folytatta:
—
Lőrincz
Istvánalapítvány... Jól hangzik, mi? Mit szóltok hozzá?
Pofaszakállka hápogott. — S te mered mondani, hogy bedugult az eszed? De hisz ez nagyszerű!
-— Az alapítvány kamataiból minden évben
megjutalmazunk egy diákot, még pedig olyan szegény diákot, aki...
— Abbahagyni! — mondta zord hangon Klári.
— Alapítványt csak annak a nevére csinálnak, aki
már elhunyt. A tanár úr pedig, hál’ Istennek, nem
hunyt el, sót szépen gyarapszik.
Pofaszakállka megvakarta a fejét. — Nekem is
úgy rémlik, hogy Klárinak igaza van.
— Nem is szólva arról, — folytatta Klári —
hogy a tanári kar joggal megsértődne. Mért nem
Thúróczy tanárnő nevére csinálunk alapítványt, aki
már két éve osztályfőnökünk? Vagy mért nem a
Posner tanár úr nevére, aki három diákot mentett
meg a kicsapástól...
Julika tenyerébe hajtotta a fejét, s úgy nyögdécselt. — Belátom, hogy szamár vagyok...
— Ebben maradunk — mondta könyörtelenül
Klári. — Még csak arra akarlak figyelmeztetni,
hogy tavaly a tiszta jövedelem 34 pengő 28 fillér
volt. Gondolod, hogy ilyen összegből lehet alapítványt csinálni?
Julika a száj aszélét rágta. — Pedig olyan szépen
képzeltem el. Fazekas festette volna a plakátokat.
Én írtam volna a darabot...
— S te ezt szépnek képzelted?
Pofaszakállak
majd
beleesett
a
ruháskosárba
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úgy nevetett. — Ne ugrasd már Julikát! Még ha
valami jobbat tudnál kieszelni!
Klári szörnyen komoly képet vágott. — Nem is
kell semmit sem kieszelni. Mi csak végezzük el a
dolgunkat a lehető legfényesebben... Hogyha folyton azon törjük a fejünket, hogy valami egészen
nagy dolgot kell véghezvinni, akkor nem marad
időnk másra. Pedig az a legfontosabb, hogy rendesen
elkészüljünk...
S
ha
te
minduntalan
gyűléseket
tartasz, meg terveket dolgozol ki, meg azon sopánkodol, hogy nem dolgozol ki terveket, mikor akarsz
»cselekedni«?...
Pofaszakállka anyja jött haza a munkából. Alig
volt valamivel magasabb mint a lánya, s épp olyan
soványka is... A haja már őszbevegyült s az
ezüstszálakkal teleszőtt haj sátor alól törékeny arc
nézett a világba. Szomorkás, megviselt homlokát
barázdák vonalozták meg, a szemetükrét is befutotta a pára, mintha a teknőből áradó gőzök felhőzték volna be... Nem lehetett még öregasszony,
mégis hajlott a háta, nehéz a járása, s kezefején
vastag erek dudorodnak, mintha madzagokat kötött
volna a bőre alá...
— Itt vannak a barátnőid, Katikám? Jaj, ne
tessenek haragudni kisasszonykák, de nekünk most
el kell vinni a bevasalt ruhát... Fogd csak meg a
kosár fülét, Kati... No, nem is olyan nehéz...
Igaz, hogy Somlyóék jómessze laknak... Elbírjuk
mi ezt ketten... Úgy-e fiam?
Julika megfogta a kosár fülét. — Tessék csak
hagyni, Szakáll néni. Segítünk mi Katikának.
— No de már azt nem engedem, hogy a kisasszonykák cipelődjenek.
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— Először is nem vagyunk kisasszonyok. Másodszor nem azért növesztünk magunknak muszklikat, hogy még egy ilyen kis kosarat se tudjunk a
karunkra kapni. — Könnyedén a kosárhoz nyúlt, de
az legnagyobb meglepetésére nem mozdult. Mintha
a padlóhoz lett volna nőve. Újra nekirugaszkodott,
de a kosár makacsul a földhöz tapadt.
— Ne erőlködjön Julika. Két ember is nehezen
emeli fel. De mi már megszoktuk Katikával.
— Hagyja csak, Szakáll mama — mondta
Ormay Klári. — Néhány guggoló gyakorlatot végzünk,
néhány
rekeszizom-gyakorlatot,
hogy
belejöjjünk a tréningbe, s aztán hó-rukk!!
A
két
lány
vezényszóra
leguggolt,
ide-oda
forgatta a törzsét, levegőbe nyújtotta a lábát, láthatatlan
biciklit
kormányozott,
kicsavart
nyakkal
hajlongott,
majd
lihegve
megragadták
a
kosár
fülét...
Szakállné felhős szemeit enyhe fénysugár törte
át. — Jaj, hogy mit ki nem találnak! Hova jutnék,
ha én is így tekerném, csavarnám magam minden
kosárfelemelés előtt.
— Vigyázat,
Szakáll
mama,
mert
elseperjük,
mint egy pelyhet!
S már robogtak is ki, élükön Katóval, aki
büszkén csörtetett előre.
— Majd én utat mutatok! Mindig csak utánam
gyertek!
Alig hogy elhagyták az apró külvárosi házakat,
ahol az ablakok a hepe-hupás kövezetre térdepeltek,
hangos
autótülkölésre
lettek
figyelmesek...
S az autótülkölésbe bele-bele vakkantott egy mérges
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kis kutya, s az utca többi kutyái különböző hangon
avatkoztak a hangversenybe: feleselve visszaugattak, dühösen csaholtak s Klári hirtelen földre
huppantotta a kosarat, úgy hogy Julika egyensúlyt
vesztve, majd orrabukott...
— Gyerekek ! Megismerem a Papucs hangját.
Az én pulim szónokol itt a közelben.
— Majd visszafelé ebfelderítő szolgálatot végzünk. De most nincs rá időnk — intett erélyesen
Julika s lopva megnyálazta tenyerét, mert a kosár
füle máris pirosra dörzsölte.
— Az autódudánk hangját is megismerem —
bizonykodott Klári. — A dudánknak tercel Papucs...
Mindig így szokta. — Nekifohászkodva megragadta
a kosár másik fülét. — Jó lenne körülnézni, hol
vesztegel az autó. Ugyanis a duda nem jár édeskettesben Papuccsal. Rendszerint az autó gardírozza őket.
Valóban a saroknál feltűnt Ormayék piroslakkos autója s a soffőr mellett serényen ugatott egy
kócos fekete szőrgöngyöleg... Klári peckesen lépegetett a kosárral. — Hogy fog a soffőrünk bámulni,
ha meglátja, hogy én is szolgálatban vagyok. Szabadon lévő kezével integetett. — Halló, Károly bácsi !
Mit keres erre, ahol a madár se jár?
— Éppen a mi jómadarunkat keresem —
mondta Károly bácsi, aki igen nagy barátságban
élt Klárival. Idestova tíz éve soffőrködött Ormayéknál, ő vitte először a rugkapáló Klárit iskolába s
még mindig úgy kezelte, mintha kölyök lenne.
— A madmoázell tűvétette már magáért az egész
házat. Még a varrókosarat is felturkálta, nem
bujt-e a gyűszűbe?
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— Na, elég, Károly bácsi! Azt mondja meg
gyorsan, hová tart?
— Hisz azt mondom éppen... Tudtam, hogy
vagy a Kalinka-cégnél trónol, vagy Balázséknál,
vagy ebben az utcában sutyorog... Csak azt nem
tudtam, melyik házban. Hát azért dudálgattam
errefelé, hogy értésére adjam: haza ne menjen, mert
a madmoázellnek nagy francia társaloghatnékja van.
— Van eszemben hazamenni ! — Tüntetően
taszított egyet a ruháskosáron.
— Észre sem veszi, hogy fuvarom van?
— Dehogyisnem! S így akarnak végigcepekedni
az utcán?
— így hát! Mi van benne?
A soffőr a vállát vonogatta. — No, hiszen jól
áll magának, azt éppen nem tagadhatom. Nagyon
is jól áll... Nincs itt semmi hiba... Csak a Pajor
Feri meg ne lássa véletlenül... Mert hogy olyan
nagyon »véletlenül« szoktak összetalálkozni.
Klári hirtelen a fejéhez kapott, miáltal a kosár
Julika lábára billent...
Julika feljajdult, Papucs telitorokból ugatni
kezdett, Pofaszakállka óbégatott.
— Jaj, mennyi bajt csináltam máris! Jobb lett
volna mamával menni, úgy, mint máskor... Úgy-e
mondtam, hogy jobb lett volna?!
— Ne rikácsolj, Pofaszakáll — szólt rá szigorúan
Klári. — Mars be az autóba! . . . í g y n i . . . És
segíts beemelni ezt a kosarat. Ez aztán a modern
ü z e m . . . Autóval szállítjuk házhoz Somlyóék alsónadrágjait... Julika, mit állsz olyan szomorúan,
m i n t balsors a költeményekben? Te is a szállítócéghez t a r t o z o l . , ,
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— Nem férek be a kocsiba. Lehetetlen!
A két lány közrefogta Papucsot és a ruháskosarat s annyi helyet foglalt el, hogy Julikát már
csak cipőkanállal lehetett volna becsúsztatni. De
Klári addig mesterkedett, míg ő is ott imbolygott
ég és föld, helyesebben cipőorr és kutyaorr között.
— Ha megérkeztünk, sóhajts, — szólt oda
Pofaszakállkának — mert ha netán inteni akarsz és
felemeled a kezedet, gyomorszájon vágsz.
Végre megérkeztek. A soffőr rájuk mordult. —
Menjenek az útból, majd én felviszem ezt a micsodát!
— Nem, Károly bácsi, magának ehhez semmi
köze. Ez a mi magánvállalkozásunk. Különben is...
mi ezt rendszeresíteni akarjuk, ha éppen tudni
óhajtja.
— Mi a szösz! — hördült fel a soffőr és ijedtében a kutyát nyomta meg a duda helyett.
— Úgy van. Minden héten elmegyünk Szakáll
mamához és hazaszállítjuk a tiszta ruhát. S ha maga
otthon egy szót is szól, felmondom a barátságot.
Nagynehezen kikászkálódtak a kocsiból. —
Somlyóék a harmadik emeleten laknak — vallotta
be Pofaszakállka, s liftnek nyoma sincs a házban.
— Egy kis hegymászás igazán nem árt —
jegyezte meg Julika és máris nekirugaszkodott. —
Az első emeletig még csak ment valahogy, a másodiknál már erősen lihegtek, a harmadiknál nagyban
tapogatták verejtékbajuszukat s úgy néztek Somlyóék ajtajára, mint a Jóreménység fokára...
— Mit szólnátok, ha most azt mondanám, hogy
Somlyóék nincsenek otthon s este újra el kell jönni a
pehelysúlyú kosárral? — kérdezte csendesen Pofaszakállka.
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— A rémhírterjesztőket legszigorúbban bünteti a törvény — felelte Klári és megtapogatta
karjait, mert hirtelen úgy érezte, mintha apró hangyák futkároznának benne.
— Csak azért, mert mi már gyakran jártunk

ígv mamával. Felcihelődtünk, aztán csukva volt
az ajtó.
Julika erélyesen megnyomta a csengőt... Senki
sem mozdult. Papucs ugatásba kezdett, még pedig
olyan türelmetlen, kiadós ugatásba, hogy visszhangzott tőle a lépcsőház.
Az ajtó végre-valahára kinyílt s a lányok majd
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hanyatt estek a meglepetéstől. A tanár úr állt ott
életnagyságban!
— Hát maguk hogy kerülnek ide?
— Mi... mi a fehérneműt segítettük házhoz
szállítani...
A tanár úr mosolygott. — Én meg szobaúr
vagyok Somlyóéknál. Bizonyára ezt akarták kérdezni.
Klári szaporán bólogatott. — Igen, ezt i s . . .
De még valamit, ami ennél is fontosabb. Somlyóék
mára kérték a fehérnemű leszállítását és most egy
lélek sincs itthon.
— Hát én senkisem vagyok?
— A tanár úr csak olyan... kültag.
— A tanár úrnak nem adhatjuk át a ruhát —
vágott közbe Pofaszakállka. Magyarázólag tette
hozzá: — Cédula szerint kell átadni. Még egyszer
el kell jönnünk, pedig annyi a dolgunk, hogy ki se
látszunk belőle.
— Szegény kis nagylányok! Mert belül már
nagyok, úgy-e?
— Tanár ú r . . . ezt komolyan tetszik gondolni?
— A lehető legkomolyabban ! Akik ilyen magátólértetődően segítenek egymáson, ilyen jókedvűen
és természetesen, azok már érett emberkék.
Julika a hajatövéig pirult örömében, Klári a
hóna alatt csaholó Papucsot ölelgette, mert valakin
ki kellett tombolni azt a sok meleg érzést, ami
egyszerre felgyülemlett benne... Pofaszakállka féloldalra billent fejjel pislogott s nyomban elfelejtette,
hogy Somlyóék mindig így bánnak velük; kétszer,
háromszor járatják hiába, s ráadásul a mosás árából
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is levonnak! Egész úton ez motoszkált a fejében s
már előre félt, hogy a barátnői előtt szégyeníti meg
Somlyóné őnagysága... S mikor valóban zárva
találta az ajtót, már nyomni kezdte a torkát a tehetetlenség kemény gombóca... így semmibe sem
veszik az ő anyját, aki rovátkásra mossa az ujjahegyét, púposra görnyeszti a hátát, hogy hófehér
legyen a szennyes... De a tanár úrnak igaza
van! Ő már belülről felnőtt! Nem kell félni, Szakáll
mama! Ezek a lányok is mind vele vannak, anélkül,
hogy szólt volna nekik, hogy kérte volna őket, mellé
állnak és nem hagyják, hogy megalázzák!
— Várjanak egy pillanatig — szólt a tanár úr.
— Ha nem jön a szakácsnő, felhívjuk a házmesternét, s ő majd átveszi a ruhát.
— És ki fogja megfizetni? — kérdezte Pofaszakállka, aki a szegények leplezetlen őszinteségével mindig kimondta, amit gondolt.
— Persze...
kifizetni...
—
hümmögött
a
tanár úr. — Adja csak ide azt a cédulát. Mennyi jár
a mamájának?
Pofaszakállka
valami
titkos
raktárba
nyúlt,
amely rangrejtve élt kötényének jobb oldalán, Zseb
álnéven. Onnan kihúzott két kitépett újságlapot,
amin keresztrejtvények
ékeskedtek,
egy ceruzavéget, egy kerek reklámtükröt, használt bélyegeket. Volt ott még egy szál préselt virág, melynek
szirma már elmorzsolódott, de ő ragaszkodott hozzá
és állandóan magánál hordta. Az persze titok volt,
hogy kitől kapta. A titok tőszomszédságában hevert
egy töröttfogú fésű, meg egy ezüstpapírba pólyáit
csokoládé. A csokoládét az édesanyja hozta egyszer
haza, de ő valami különleges alkalomra tartogatta
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s addig-addig őrizte, míg a töltelék megkövesedett
s olyan szürke és szomorú lett, hogy már csak az
ezüstpapír
tartotta
benne
a
lelket...
Hosszas
keresgélés, turkálás után végre előkerült a cédula,
amit Pofaszakállka állított ki egyenletes gyöngybetűivel. — Tessék tanár úr.
— Nekem is van egy ötletem! — mondta
Lőrincz tanár úr. Kifizetem a mosást és elsején
a lakbéremből levonom.
— Ezzel az ügy a lovagiasság szabályai szerint
el lenne intézve — jegyezte meg Klári.
De Pofaszakállka húzódozott. — Somlyóékkal
nem megy ilyen egyszerűen a dolog. Ők tele vannak
kifogásokkal, utólag alkudoznak. Remélem nem
rokon a tanár úr? — kérdezte ijedten és zavarában
legyezővé gyűrte a cédulácskát.
— Dehogy is, nem vagyok rokon, — nevetett
a tanár úr és pénzt számolt le az előszobaasztalra.
A lépcsőházban Klári oldalba bökte a lányokat.
— Ha Jelinek tudná, hogy milyen kalandunk volt,
ő is betársulna a szállítócégbe.
— Több alkalmazottra nincs szükségem —
vágta ki gőgösen Pofaszakállka. Majd a homlokára
bökött: — Hopp, majd elfelejtettem! Itt a ceruzám
Julika. — És ünnepélyesen átnyújtotta a ceruzavéget.
— Várj csak... mit akartunk feljegyezni?
— Hogy végy magadhoz zsebkendőt... Kössél
rá görcsöt, nehogy elfelejtsd h o g y . . . hogy Szakáll
Kata nagyon szeret benneteket és ha egyszer szükségetek lesz rá...
— Ne szavalj Kati... nekünk mindig szükségünk van rád!
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— De úgy másképpen... hogy én segítsek nektek... hogy adhassak egyszer... Úgy szeretnék adni!
— Rendben van! — mondta Klári. — Adj egy
tanácsot. Miképpen hallgattassam el a mellettem
lévő hölgyet, aki szörnyen unalmas kezd lenni.
Pofaszakállka hátba vágta. — Undok vagy!
De azért édes vagy!
És egymást átkarolva, könnyű léptekkel hazafelé indultak a szeptembervégi napsütésben, mely
arany rezgéssel fonta körül arcukat, hajukat s a
szemükbe is annyi aranyat lopott, hogy fényesnek
látták tőle az egész világot...

A golfütővel porolni is lehet...
Kalinka Margit határozottan kitesz magáért...
Nem tudni egyelőre mi hatott rá annyira, a tanári
kar nagyobbszabású micicipó rendelése, vagy Lőrincz tanár úr bizalma, de való az, hogy mire az
utolsó
verejtékcseppek
szánkáznak
végig
tömpe
orrán, elkészül a dolgozat is. Pufók arcát diadallal
legelteti a teleírt irkalapon s ötöshöz szokott szeme
úgy nézegeti a kacskaringós hármasokat, mint
valami csodálatos természeti tüneményt...
De ma valahogy nyugtalan ő i s . . . Az egész
osztályon végighullámzik a nyugtalanság, de rajta
látszik meg legjobban. Az ő nyugtalanságának félreismerhetetlen jele, hogy nem tömi magát a pad alatt,
gömbölyű álla, a csendes rágás, szopogatás állandó
mozgásában nem működik mint egy felhúzott gépezet... Ha Mici félárbocra eresztett fejjel ül a pad-

-
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jában és konokul csukva tartja a száját, valaminek
történnie kellett! Mégpedig nagy dolognak!
Reggel azzal rontott be Pofaszakállka az iskolába: — Gyerekek, nyertem! A keresztrejtvénypályázat első díját megnyertem!
Tovább nem folytathatta, mert bejött Thuróczy
tanár úrnő s fejét rögtön az osztálykönyvbe dugta.
Pofaszakállka még megpróbált kézzel-lábbal magyarázni, dehát ez mégsem volt az igazi ! Klári csőpostája is szorgalmasan működött, de Pofaszakállka
oly izgatott volt, hogy képtelen volt kimerítő válaszokat írni s így Klári, nem lévén más hátra, megadta magát a sorsának és fájdalmas arccal figyelni
kezdett az előadásra. Mici nem tudott figyelni...
Nyugalomba helyezte rágóizmait és kitartóan számolta a másodperceket, amikor végre részletesen
értesülhet
Pofaszakállka
szerencséjéről...
Julika
barna bogárszeme úgy repkedett a tanteremben,
mint egy gyufaskatulyába zárt legyecske, amely
kétségbeesetten
küzd
a
szabadulásért...
Hiába,
ez az óra semmit sem é r t . . . Az óramutató nehezen
biccegett előre s mikor végre megszólalt a pedellus
csengője, az V/B. úgy érezte, hogy nem mindennapi
dolognak csilingelt Virág b á c s i . . . Egy szempillantás alatt olyan volt az osztály, mint a zsongó kaptár...
Hanyatt-homlok
rohantak
Pofaszakállkához,
aki a rászakadt nagy dicsőségben aléltan nyögdécselt...
— Gyerekek az I s t e n é r t . . . — hol a neved?...
— csak azt hiszem el, a m i t látok. — Ne kapkodj!
— mutasd az újságot! —... Szakáll Katalin első
díjat...
Julika magához kaparintotta az újságot.
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— Első díj... — olvasta fennhangon — egy
haboskőrisfa hálószoba. Nyertes: Verő Mátyás. —
Verő Mátyás... ez a te álneved?
— Tovább, tovább ! — pihegte Pofaszakállka.

—
Aha,
itt
vagy!
»Háromhetes
karácsonyi
üdülés egy mátrai fürdőhely elsőrendű panziójában,
síoktatással együtt. Nyertes: Szakáll Katalin. «
•— Hányszori étkezéssel? — érdeklődött szakszerűen Mici.
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De a lányok a nagy sikongásban ezt már alig
hallották. — Pofaszakállka fürdővendég lesz, éljen,
éljen! — Jaj, Katinkám, édesanyád tudja már? —
Hű, a kutyafáját! ez már aztán rendes dolog!
— kiabálták össze-vissza.
Pofaszakállka sohasem érezte magát olyan gyámoltalannak,
mint
most.
-—
Hja,
gyerekek!
Hogy menjek én el egy fürdőhelyre? Hát elmehetek
én?...
Nézzetek
rám!
Szívesen
becserélném
a szerencsémet egy duplatalpú cipőre.
Klári gondterhesen mozgatta a füleit. — Ki
ez a Verő Mátyás? Nem lehetne vele cserélni?
Menjen ő üdülni.
•— S mit csinálok egy haboskőris hálóval? A
teknő alá dugjam?
— Na és ha Verő Mátyás úr elvenne téged
feleségül? Akkor férjed is lenne, haboskőris hálód
is és nászutad a Mátrába. Egy keresztrejtvénytől
nem lehet többet kívánni.
A lányok harsogó nevetésbe törtek ki, csak
Popovics huzgálta az orrát. — Én bizony nem mennék így üdülni.
•— Te nem is mehetsz — feleselt Fazekas. —
Mert neked halvány fogalmad sincs róla, milyen
nyolcbetűs folyam ömlik a Fekete-tengerbe, melynek három első betűje algebrai képlet kezdete,
két
középső
betűje
svéd
filmsztár
monogramja,
három utolsó betűje pedig perzsa indulatszó fordítva.
— Elég, elég! — jajdult fel Julika.
— Testületileg elkísérjük Szakáll Katalin leendő
fürdővendéget a szerkesztőségbe! — vezényelt Klári.
— S ott ünnepélyesen átvesszük az utalványt.
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Így is történt. Félegy tájban vagy tíz lány
szorongott a Magyar Hírek szerkesztőségének előszobájában
s
a
plakátokkal
teleragasztott
falak
sohasem láttak még ilyen izgatott csapatot!
— A keresztrejtvényfőnökhöz óhajtunk menni
— mondta finoman Julika.
A szerkesztőségi szolga megpederítette a bajusza
helyét és bekiáltott az ajtón: — Gróf szerkesztő
úr! Egy rakás lány keresi.
A Gróf úrnak címzett szerkesztő kilépett az
ajtón... Olyan hosszú volt, hogy csak részletekben lehetett végignézni. A fejebúbja csúcsban végződött és néhány ritkás hajszál tapadt a fejbőrén,
melyet csipkés alakban kunkorított felfelé.
— Gótstílusban van építve — súgta Klári.
— Csupa csúcs és szeglet.
Julika csodálkozva nézett fel rá. — Ki ez a
szűnni nem akaró úr?
Az. mintha eltalálta volna gondolataikat. —
Grúf Béla főszerkesztő vagyok, s ez itt lapunk,
Illetve kapunk belső munkatársa. — S a portásra
mulatott. S önökben kiket szabad tisztelnem?
—
Mi a leánygimnázium V/B. osztályának
növendékei vagyunk. — Julika meghajolt. — S
a barátnőnk, Szakáll Kata —itt ünnepélyesre mélyítette a hangját — megnyerte a háromhetes üdülést.
- Áh, áh, gratulálunk! No ez gyönyörű !
Mondhatnám
ragyogó!
Csináltatok
egy
fényképfelvételt,
amint
szerkesztőségünkben
boldogságtól
ragyogó arccal átveszi az utalványt és zokogva
borul, barátnője nyakába.
Isten őrizz! — tiltakozott Pofaszakállka.
— Épp azt akartam kérdezni...

— Tessék csak beljebb menni... be, be az
egész regiment !
— Toronynak még csak jó lenne, de úriembernek kissé goromba — jegyezte meg halkan Klári.
— Úgy beszél velünk, mintha legalább is negyedisták
lennénk. No nézd csak! . . . Nincs egy cigarettája
szerkesztő úrnak? — kérdezte előkelően s nyilván
azzal a szándékkal, hogy bebizonyítsa milyen felnőtt hölgyekkel van dolga.
A
lányok
homlokukra
szaladt
szemöldökkel
bámultak rá, Fazekas elvihogta magát s míg Klári
krákogva,
könnybeborult
szemmel
kifelé
fújta
a
füstöt, az volt az érzése, hogy minden megfordult
körülötte. Pofaszakállka kecsegeorrú cipője az írógépek tetején bokázik, s Gróf úr csúcsos feje a papírkosárból integet.
— Csak mélyen a mellreszívni kis kisasszony.
— Kissé gyenge — mondta hősiesen Klári és
fulladozva köhögött.
Gróf úr szirupkedvesen átnyújtotta az utalványt.
— Három hét a kies mátrai bércekben. A hóval
borított kristálycsillogású ormokon.
— Mintha Jelinek »Téli hangulati című dolgozatából idézne — álmélkodott Fazekas.
— Fiúk,
gyertek
csak,
gratuláljatok
a
díjnyertes hölgynek — kiáltott a szerkesztő. A díjnyertes »hölgy« rettenetes zavarban volt...
A »fiúk«, csupa meglett, kopasz úr, betódultak
a szobába és melegen szorongatták Pofaszakállka
kezét. — Ezt a díszkíséretet okvetlenül le kell
fényképezni — makacskodott az egyik »fiú«, aki
alig lehetett több ötven évesnél.
— Azt szeretném még kérdezni, — szólalt
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meg elszántan Pofaszakállka — nem lehetne-e...
nem volna-e lehetséges valami olyasmit kapni,
amire szükségem v a n . . . Mert üdülésre nincs szükségem,.. Olyan egészséges vagyok, mint a makk.
— Beesett, zöldszilva arcát magabízóan tolta a
levegőbe.
A szerkesztő mosolyogva legyintett. — Azért
egy kis ózondús levegő nem fog ártani.
— Nem fog ártani — ismételte Pofaszakállka
s hangja egyszerre olyan koravén l e t t . . . — Egy
pár jó erős cipő kimondottan használna. Vagy
egy melegebb kabát.
A lányok összenéztek. Még sohasem hallották
így beszélni barátnőjüket. Mi ütött belé? De
Pofaszakállka el volt szánva, hogy megrohamozza
a szerencséjét, ha már így a közelébe férkőzött.
— Ne haragudjanak, ha őszintén beszélek...
De én nem is érezném jól magam egy előkelő fürdőhelyen, előkelő panzióban. Úgy néznék ki a sok
finom fürdővendég között, mint egy ágrólszakadt.
— Te belül vagy finom — krákogta Klári.
— Sajnos nem fordíthatom ki magam.
A lányok tekintete újra összefogózkodott: igaza
van Katikának, ezt mondta a szemük. Hogy állítson be a kivilágított étterembe ezzel a rozoga, ingó
cipővel, nyeszlett télikabáttal s agyonstoppolt harisnyáival? Mi már megszoktuk őt úgy ahogy van,
tudjuk jól, hogy a színétvesztett, lompos ruhák
alatt jókedvű, becsületes lélek fickándozik, de ki
kíváncsi egy idegen, kopott kislányra, ki vesz fáradságot magának, hogy megismerje belül is?... Két
kecsegeorrú cipőjével hogy jut el odáig Szakáll
Kata, hogy számbavegyék?

36
Klári megszeppenve nézte Pofaszakállkát s egyszerre olyan izgatott lett, hogy a cigarettáját fordítva dugta szájába.
— Szerkesztő úr kérem... mi kiszámítottuk,
hogy egy ilyen üdülés legalább 100—150 pengőbe
kerül. Nem kaphatná meg Szakáll Katalin ezt az
összeget készpénzben?
A szűnni nem akaró szerkesztő tagadólag rázta
a fejét.
— Ez nem olyan egyszerű, ahogy maguk elképzelik. Mi a nyereménytárgyakat nem vesszük meg.
Ez ugyan szigorúan magánügy, de én mégis elárulom.
A kőrisfa hálót, a jutalomkönyveket meg a háromlámpás rádiót úgy kapjuk a kereskedőktől, hogy
cserébe hirdetjük a cégüket. S ők azt adják érte,
amit éppen jónak látnak. Ez persze köztünk marad...
— Miután huszonkét szem közt mondta, minden remény meg lehet rá, hogy örökre el lesz temetve
— prüszkölt Klári.
— így vagyunk a fürdőhelyekkel is — folytatta a szerkesztő. — A fürdőhelyek felajánlják
nekünk, hogy ellátnak egy-két embert. Ez alig kerül
nekik valamibe. Mert ahol háromszáz ember étkezik,
jóllakik a háromszázegyedik is. Nem is szólva
arról, milyen csinos kis reklám, ha az újságban
állandóan szerepel a fürdő n e v e . . . A díjnyertes
rendszerint el van ragadtatva, fűnek-fának eldicsekszik, micsoda szerencsés fickó ő, és olyanokat is mesélget az üdüléséről, ami csak az álmaiban volt meg!
Pofaszakállka nagyot sóhajtott. Klári is eldobta
a cigarettáját, mert valami facsarót érzett a torka
táján és nem tudta biztosan a füsttől jött-e, vagy a
csalódástól. Ők olyan igazinak képzelték el Pofa-
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szakállka szerencséjét. S a végén kisül, hogy csak
gazdag ember veheti hasznát.
A szerkesztőségbe most egy jól megtermett idősebb asszony lépett:
— Smidekné vagyok. Smidek Rudolfné... A
menyem olvasta az újságban, hogy az én nevemet
is kihúzták a kalapból... Meg hogy valami izét
nyertem... valami izét, amit ki sem tudok mondani.
— Pillanat türelmet kérek — szólt a szerkesztő
és felvett egy újságlapot az íróasztalról. — Ön egy
golfütőt nyert, asszonyom — mondta és hosszú
karjait széttárta.
•— Mi-csodááát?
— Egy golfütőt.
A szolga diadallal hozta be az előkelő szerszámot, mellyel gondtalan emberek űzik a labdát.
Aztán mi a csodát csináljak én ezzel?
Gróf úr a vállát vonogatta. — Erre nézve bizony
nem tudok felvilágosítást adni.
Nem lehetne becserélni egy kislábasra, vagy
egy piaci szatyorra? Az inkább elkelne nálunk.
A szerkesztő felborzolta gyér haját. — Dehogy
lehet, dehogy lehet! Ezt küldte a cég, mi is csak
ezt adhatjuk. Itt nincs válogatás, csereberélés.
El kell fogadni, amit a sors rendelt.
— Na, hisz rendelhetett volna hideglelést is
— mondta nevetve a termetes asszonyság. — Még
jól jártam, hogy csak ilyen görbe botot rendelt.
— Pápaszemét homlokára tolva, tüzetesen vizsgálni
kezdte az ütőt. A lányokból újra kibújt a kacagás
s úgy csörgedezett, mint a patak vize.
— Nna, szőnyeget porolni azért jó lesz! Erős-
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nek látszik. — Ezzel elviharzott, elégedetten hóna
alá szorítva a golfütőt.
Julika megszorította Pofaszakállka karját. —
Gyorsan dugd zsebre az utalványt és gyerünk.
Sorba kezet ráztak a szerkesztővel s szokásuk
szerint már a lépcsőn viharos megbeszélésbe kezdtek.
— Ezt a szerkesztőt folytatásokban kéne közölni,
olyan hosszú — kuncogott Fazekas.
— Füstre akaszthatom a szerencsémet — sóhajtotta Pofaszakállka és olyan savanyú képet vágott,
hogy ecetes uborka helyett tálalhatták volna. S Klári,
akiben máskor úgy pezsgett a jókedv, mint szénsav
a szódavízben, most kókadtan ballagott mellettük.
Kalinka Mici komoran gurult az oldalán, gömbölyű arca egy ringló körvonalait őrizte, fényes bőre
megfeszült és egyenletesen mozgott le-fel, mintha jelezné: az élet rút, de táplálkozni mégis csak muszáj!
— Buták vagytok — szólalt meg Julika s mély
meggyőződés rezgeti a hangjában. — A dolgokat
nem kell feltétlenül arra felhasználni, amire készültek. Láttátok Smidek Rudolfnét? A golfütővel
alaposan kiveri a pokrócokat. Nekünk se kell a
mátrai kiruccanást úgy elképzelni, mint valami
parádés szórakozást.
— Persze — bökte ki Mici. — Gondold azt,
hogy hízókúrára mégy és annyit egyél, amennyi
csak beléd fér.
— Csatlakozom az előttem szólóhoz — mondta
Fazekas és Julika lelkesen folytatta: — Nem kell
neked a mulatozó fittyfirityek közé keveredni.
Nyakadba kapod a lábadat és bebarangolod az
erdőt. Teleszívod magad friss levegővel és fütyülsz
mindenkire.
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— Egyedül ténferegjek három álló hétig? —
kérdezte panaszosan Pofaszakállka. Akkor — százszor inkább koplalok idehaza. Legalább mamával
vagyok meg veletek.
Julika hamiskásan hunyorgatott. — Nem tudnád ezt az üdülést szőnyegporolásra, illetve hasznos
dologra fordítani?
— Hogyan? — álmélkodott Pofaszakállka.
— Erőltesd csak meg a kobakodat.
— Üdülés... hasznos dolog... szőnyegporolás — mormogta Pofaszakállka s mintha bűvös
szavak lennének, úgy ejtette ki őket. *— Hókuszpókusz. — Behunyta a szemét, a homlokát dörzsölgette, minden előkészületet megtett, hogy a
gondolatai szabadon ömölhessenek, de csak az jutott
eszébe, hogy az anyjának utolsó percben lemondták
Tischlerék a mosást, mert a házmesternéjük olcsóbban vállalta.
— Nna nógatta Julika.
Nem utazom — válaszolta csendesen.
El fogsz utazni ! — mondta ellentmondást
nem tűrő hangon Julika. — Ismétlem: a golfütővel porolni is lehet... vagyis az üdülést úgy
rendezed, hogy valami okos dolog süljön ki belőle,
amit a saját hasznodra fordítsz.
— Felrobbanok a kíváncsiságtól — harsogta
Kalinka Mici és még egy ringlót dugott a szájába.
— Elmégy szépen... megismerkedel a fürdő
embereivel... nem a vendégekkel, dehogy! Hanem
a konyhafőnökkel, főszakáccsal, alszakáccsal, helyettes-alszakáccsal kötsz barátságot.
Pofaszakállka cipőgombszeme kerekre nyílt.
— Ha jókedved van, a fürdőigazgatóval is!
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Meg a titkárral, meg nem is tudóm hirtelenében
kik vannak ott. De te majd kiszimatolod kihez
kell fordulni.
•— Milyen ügyben? Nyögd ki már végre.
— Jaj, még meg se mondtam? Hát azért,
hogy anyád kapja meg a fürdőhely mosás-vasalását.
Hogy ne kelljen neki minden hónapban törni a
fejét, vajjon lesz-e elég háza, ahová mosni mehet.
Egyhelyre fog mosni egész hónapban, egy biztos
helyre és nyugalma lesz...
— És... azt hiszed... el tudnám én ezt
intézni? — kérdezte Pofaszakállka és sápadt arca
kiszínesedett az izgalomtól.
— Meg kell próbálni. Most meglesz rá a lehetőséged, hogy megpróbáld... Ezt nyerted,.. ezt
a remek alkalmat, mikor megmutathatod, élelmes
Vagy-e?
Pofaszakállka kihúzta magát, amennyire csak
lehetett. — Bízd rám fiam. Szakáll Katában nem
fogtok csalódni.
— Mindez nagyon szép lenne, — nyögte Klári
— csak mért engedtétek azt a kaparó, büdös cigarettát elszívni? Most mindenütt két Popovicsot
látok, pedig nekem egy is elég belőle. Jaj, fogjatok
meg, mert a gyomrom csárdást táncol !
S miközben Julika és Fazekas közrefogták a
támolygó Klárit, Pofaszakállka álmodozva dőlt egy
üzletredőnynek... Arról szőtt színes álmokat, milyen
gyönyörű is lesz az, ha mamát nem járatják hiába
Tischlerék, ha nem vonnak le a béréből Somlyóék,
ha egy helyről kapja a rengeteg szennyes ruhát...
Olyan tündérszép álom, hogy tán nem is lehet
igaz... Mégis csak jó dolog az a szerencse !
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Éppen Jellinek?!
Egyszerre tél l e t t . . . A levegőben bolyhos
hópihék kavarogtak, rálebbentek az emberek kalapjára s potyautasként utaztak tovább...
Az utcán kupacokba lapátolták a havat s Klári

meg a kövér Mici azon fáradoztak, hogy sarkukkal
síkosra gyalulják a havas földet. Mert ha nem jön
éppen ismerős, ha nem téved véletlenül erre Pajor
Feri, aki a véletlenek rendezésében igazán felülmúlhatatlan! — a két lány egymásba csimpaszkodva csúszkál, önfeledten sikongat. Még az se

42
zavarja őket, hogy Papucs megkergülve ugrál körülöttük, el-elkapja szoknyájuk szélét, játékos kedvében földre rántja őket s rózsás orrát a hóba túrva,
teleprüszköli
arcukat... Papucs cseppet sem tiszteli úrnőjét, ő úgy a lányok szívébe csóválta már
magát, hogy semmit sem vesznek rossz néven tőle...
Se azt, ha Klári vadonatúj sapkáját pecsenyének
nézi és utolsó szálig elfogyasztja, se azt, ha a lerágott
borjúcsontot szobadíszként kezeli és a rokokó szalon
kellős közepén helyezi el, lehetőleg akkor, ha vendégek vannak jelen. Papucs humorban aztán igazán
nem ismeri a tréfát! Ha egyszer játszani kezd,
komoly pofával, rendíthetetlenül játszik és hiába
könyörög neki Klári, hiába magyarázza neki kétségbeesetten, hogy három oldal történelmet, négy szakasz
Toldit kell holnapra tanulni, Papucs rá se hederít,
sőt újult erővel ráncigálja a földre. Most is fő a feje
szegény Klárinak, mert az iskolai dolgokon kívül
rengeteg elintéznivalója van még, de ha Papucs
nem — és nem engedi? Mit csináljon egy ilyen
rabszolgagazda? Hát csak megadóan csúszkál tovább,
mintha igazán csak a Papucs kedvéért hozná ezt
az áldozatot s titokban megvakargatja a fekete
puli füle tövét, amiért ilyen erélyesen eltéríti tanulási
szándékától.
— Hallóó! Hallóó! — Messziről Julika piros
barettsapkája tűnik fel, alatta sok-sok lobogó hajjal. — Halló, gyerekek! Tudjátok mi újság?
— Csak nem nyert Pofaszakállka egy tengeri
utazást is?
— Kis adag komolyságot kérek.
— Parancsolj ! Máris tálalva van.
— Ide hallgassatok ! A tanár úrral találkoztam.
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— Az édessel?
— A legédesebbel — javította ki Julika és
gyenge pír öntötte el az arcát.
— Miről beszéltetek? — izgul Mici és hóna alá
kapja Papucsot, aki nem bírja elképzelni, hogy
Lőrincz tanár úr nálánál is fontosabb és hízelegve
kapja be a mancsa ügyébe kerülő kabátujjakat.
— A tanár
úr
megsúgta,
hogy
tanulmányi
verseny lesz. Országos tanulmányi verseny ! A mi
iskolánk is részt vesz benne.
Mici elbiggyesztette a száját. — Már azt hittem,
valami soronkívüli szünetről van szó. — Tanulmányi
verseny... — ismételte rosszkedvűen.
— Ez azt jelenti, hogy még többet kell tanulni.
— Ne drukkolj, Kalinka-cég, téged úgyse neveznek be — kuncogott Klári.
— Mért? Téged talán igen?
— A veszekedést két percre felfüggesztem —
mondta
hivatalos
hangon
Julika.
Majd
zordul
folytatta: — Az országos versenyen csak nyolcadisták vehetnek részt. Értsétek meg. Ez már igen
komoly dolog. Aki itt kitűnik, arról érettségi után
gondoskodnak.
— Kelengyét kap? — kérdezte mohón Mici.
— Azt nem. Se kelengyét, se vőlegényt. Ellenben ösztöndíjat, amivel tovább folytathatja tanulmányait.
— Szegény nyertes! — sóhajtotta Mici.
Papucs nyilván erős szélviharnak érezte Mici
sóhajtását, mert megborzongott és heves ugatásba
kezdett.
— Miről beszéltetek még? — unszolta Klári
Julikát.
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— Nem is tudom... Csak azt éreztem, hogy
nagyon jó volt. Várj csak... Persze, hisz azt is
mondta, hogy az alsóbb osztályok részére is szeretne tanulmányi versenyt rendezni...
— Ilyen unalmas dolgokat mondott?
— Ühüm...
Sőt
még
unalmasabbakat.
Hogy
ez a Kalinka kezdi összeszedni magát, azt mondta...
és hogy jó felfogású lány, nem is érti, miért kínlódott úgy eddig...
— Ezt...
mondta?
Bizony
Isten?
—
Mici
szemei
felcsillantak.
Megkapaszkodott
Klári
karjában, mert az volt az érzése, hogy nem ő csúszik
a havon, hanem a havas föld táncolva kiszalad alóla.
— Miről írunk dolgozatot? — kérdezte csukladozva.
— Próféta vagyok én? — nevetett Julika.
— Azt csak a tett színhelyén tudjuk meg —
jegyezte meg Klári.
Mici még mindig szédült a boldogságtól. — És
hogy megy az a verseny?
— Azt hiszem úgy, hogy feladnak valami témát...
Na mármost, a három legjobb dolgozatírót küldik a
versenyre... A versenyen pedig valamennyi iskola
képviselteti magát és megindul a küzdelem.
— Ott újabb dolgozatot kell írni?
— Nem is szerelmeslevelet!
Mici luftballonarca sértődötten felfúvódott.
— Na, együk meg a békecipót — ajánlotta
Klári és találomra belenyúlt Mici zsebébe, ahonnan
ropogós süteményeket halászott ki. — Egy éhes
ember sohasem csalódhat benned — mondta és nevetett, ahogy a torkán kifért.
***

45
Elérkezett
a
dolgozatírás
ideje...
A
döntő
dolgozatírásé. Tízpercben a tanár úr köré gyűltek
a lányok. — Tessék végre elárulni...
— Miről írunk, miről írunk? — zsongták körül.
Lőrincz tanár úr megnézte az óráját. — Nemsokára az is kiderül — mondta titokzatosan és
valóban Virág bácsi, a csengetés koronázatlan királya
máris az osztályba terelte őket harsány csengetésével,
mely
vészharangnak
is
beillett
volna...
Jellinek
épp a katedra mellett állt s ahogy a lányok az osztályba
tódultak,
Pofaszakállka
észrevette,
hogy
riadtan félreugrik.
— Mért maradtál bent? — kérdezte súgva.
— Mi közöd hozzá?
— Neked mindenbe bele kell ütni az orrodat
tódította a megrövidített nevű Popovics.
Holnap igazgatói szünet — jelentette ki
a tanár úr. — Pihenjék jól ki magukat, hogy holnapután friss erővel lássunk a dolgozathoz.
— Én tudtam, hogy holnap nem jövünk iskolába — mondta Jellinek, aki mindent tudott, sőt
mindent jobban tudott ! — Virág bácsitól hallottam, hogy sajnos nem lesz előadás. Igazán kár
— tette hozzá csüggedten s hogy szavainak kellő
nyomatékot adjon, fájdalmasan sóhajtott hozzá.
Ezen az éjszakán az álom csirize sehogy se
akarta
leragasztani
Julika
szempilláit.
Akármerre
fordult, mindenütt fehér irkalapokat látott, hosszú,
hegyes tollakat, melyek harcrakészen néztek farkasszemet vele. — Már nem is akarok első lenni, —
nyugtatta magát — csak egészen fel ne süljek...
De szívének egy rejtett kis zugában mégis
valami röpködő reményke élt, akkora csak, mint a
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szentjánosbogárka
aranyzöld
szárnya,
hogy
igenis
sikerülni fog, sikerülni kell... Ha sejteném legalább miről írunk!... Most azon gondolkoznék s
nem kínoznám magam avval, hogy buta vagyok s
ráadásul tudom is, hogy az vagyok s ez zavarba
hoz...
Az ágy csikorog alatta s ahogy ide-oda forog,
mint egy szélkakas, a kedve is hol erre, hol pedig
amarra
fordul...
Szegény
kispárna!
Ugyancsak
sokat nyomkodják, nyomorgatják ma éjszaka, nem
is igen bírja sokáig, sértődötten az ágy alá repül...
De Julika tovább folytatja a küzdelmet a paplannal
és a lepedővel, úgy rohamozza meg az ágyneműit,
mintha ettől függne vájjon győz-e a dolgozatírás
mezején, vagy csúfosan elbukik. Nagyokat kortyol
a pohár vízből, amely az éjjeliszekrényen áll, holott
nem is szomjas... Hisz ha csak az fájna, hogy a
dolgozatírás nem sikerül!... De mit fog szólni
a tanár úr?! . . . Tulajdonképpen még az se lenne
baj, ha szólna valamit, nagyobb baj az, ha semmit
se szól, csak néz, néz azzal a szürke szemével, amelyben apró pettyek vannak elszórva, mint mazsolák
a kalácsban... Még jó, hogy a sötétség bekapja
Julika arcát, mert ha csak egy csöppnyi fény surranna
be a szobába, látni lehetne, milyen meghökkent
képet v á g . . . Hogyan? Én a tanár úr szemére
gondolok, amikor olyan szörnyű gondban fő a fejem?
S egyáltalán hogy kerül a tanár úr barnapöttyös
szürke szeme a takaró szélére...
Mert akárhova fordul Julika, mindig magán
érzi e két szemet s ettől olyan szívdobogást kap,
hogy kétségbeesésében a párnába fúrja magát és
rögtön el is alszik...
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Az osztályban csönd van, csak a tollak percegése hallatszik, néha megzizzen egy papír s olyankor
egy szelíd fohászkodás szakad ki a lüszterkötények
mögül, de különben semmi nesz... Kalinka Mici
szuszogása már úgy hozzátartozik az osztály zajállományához, hogy azt se a tanár úr, se a lányok
nem veszik észre...
Mintha a sok leányhát lankás domboldallá
változna, úgy hajolnak a papír fölé s a domb tetején
szálas bozót, szőke és barna hajak bokra, és vannak
szépen
nyesett
hullámos
bokrok
is,
melyeknek
tetején széttárt szárnyú pillangóként libeg színes
szalagok selyemvége.., Julika tolla lassan szántja
a fehér papirost... Minden szót mérlegre tesz és
könnyűnek talál, szeretne valami váratlanul szépet
írni, de a kifejezések bujócskát játszanak vele s abban
a pillanatban, mikor azt hiszi, már-már utolérte
őket, kisiklanak a kezei közül és eltűnnek... Alig
néhány sor szomorkodik az irkalapon, holott Klári
pókhasú betűi már egy egész oldalt betöltötték,
Jellinek pedig... csak tán nem? ! Jellinek teljesen
elkészült a dolgozattal és diadalmas léptekkel igyekszik a katedra felé, hogy a tanári asztalra helyezze.
Julika görcsösen megmarkolja a tollat... De megint
csak
egyhelyben
vesztegel,
a
gondolatok
összekuszálódnak benne s hiába próbálja kibogozni a
szálakat,
egyre
jobban
összegubancolódnak...
A
homloka mögött mintha zakatoló szerkezet rejtőzne,
alattomosan zúg és zörög s lefelé húzza a fejét.
Az óramutató pedig frissen aprózza a lábát, soha
így nem igyekezett!...
A percek szétmállnak, mint a vízbe áztatott
kenyérbél... S egyszerre megszakad a lejtős dóm-
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bocskák lánca, a lányok hátradűlnek a padban,
vagy egyenként szállingóznak kifelé, felhevült arcukról le lehet olvasni, sokat küszködtek-e vagy könnyűszerrel oldották meg a feladatot... Már csak tíz
perc! Julika nagyot fohászkodik s újra elolvassa a
címet. »A magyar nyelv szépségei. «
Mintha a felhős égen egy zsalu hirtelen kipattanna s a napgolyó aranysárgán bukna ki, úgy fénylik fel hirtelen mindaz, amit oktalan szorongás,
álmatlan éjszaka eltakart eddig, s a homályba
süllyesztett... De hiszen ezen gondolkozni se kell!
Mint ahogy azon se gondolkozna, hogyan szeresse
az édesanyját... De hiszen ez nem is »lecke«,
ez benne él, eleven valóság, naponta beszélnek
róla Klárival meg Katikával s amikor nem esik
szó róla, akkor is érzik... Mért ijedt úgy meg
tőle? Mért szimatolt veszedelmet? Megkönnyebbülten írni kezd, a mondanivalók úgy tolakodnak a tolla
alá, mint kiránduló gyerekek a vasúti pénztárhoz,
hogy elsőnek váltsák meg a jegyüket, melynek
segítségével kirepülhetnek a kék hegyek közé...
Lám, az ő mondanivalói is egymás hegyén-hátán
tolakodnak, mintha az a fehér irkalapocska máris
a megvalósulás felé vinné őket, a napsütötte, friss
tájak felé...
Csengettek. Julika még mindig sebesen rótta
a betűket...
— Balázs az utolsó — súgta Popovics olyan
hangosan, hogy a tanár úr is meghallhassa. — Már
Kalinka is elkészült, csak éppen Balázs izzad...
Az osztály dísze.
Jellinek büszkén húzta ki magát. — Negyed
óra alatt végeztem vele — mondta fontoskodva.
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— Tessék beadni a füzeteket — szólalt meg
Lörincz tanár úr s Julika akkor vette észre, hogy
valóban utolsónak maradt. Újra olyan gyámoltalannak érezte magát, mint az óra kezdetén, szomorú kis
pontot szúrt a mondat végére és arra gondolt, hogy
ez a pontocska cseppet sem hasonlít arra a fénylő
pettyre, mely a tanár úr szemében csillámlik...
Otthon az édesanyja aggódva fogadta. — Nincs
neked lázad? — kérdezte s hűvös kezét homlokára
tette.
Julika hevesen tiltakozott. Éppen most ne
menjen iskolába, amikor kihirdetik a dolgozatírás
eredményét?! És egy nyolcadistától azt hallotta,
hogy minden osztályból csak egy vesz részt a nagy
versenyen, nem három, ahogyan eredetileg tervezték, csak egyetlenegy! Vajjon tőlük ki lesz? Zsebkendőjével legyezte égő arcát.
— Nincsen semmi bajom — bizonykodott, de
alig hogy kimondta, olyan szédülés fogta el, hogy
meg kellett kapaszkodni az asztal sarkában. A hőmérő higanya magasra szökkent és Julika megadóan
bújt az ágyba... Már délelőtt is lázam lehetett,
vallotta be önmagának, ugyanezt a hideg-meleget
éreztem s a szemhéjam is mintha megdagadt volna...
Gyuri, az öccse különféleképpen próbálja szórakoztatni... Beállítja a rádiót, amit egyes-egyedül
szerkesztett, és szakszerűen megmagyarázza, hogy a
különféle morgást, nyerítést, recsegést és ropogást
nem kell komolyan venni, még akkor se, ha egyelőre
ez a teljes szöveg és kíséret is... Julika máskor
őszintén csodálja a Gyuri által előidézett légköri
robajokat, de most ugyanezeket a furcsa zörejeket
érzi belül a fejében, mintha azt is Gyuri szerelte volna
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fel
hiányos
alkatrészekkel...
Klári
gondterhes
arccal kuporog az ágy fejénél.
— Károly bácsi helyettesít téged. Mert azt
tudod, hogy ma újra fuvarunk volt, még pedig nehéz
fuvar. Rengeteg ruhát szállítottunk haza Somlyónénak... Károly bácsi különben úgy megkedvelte
Pofaszakállkát, hogy minket végleg le akar építeni...
Julika már csak úgy hallotta Klárit, mintha egy
függöny mögül beszélne, hangja tompán szűrődött
valami láthatatlan vastag anyagon, mely ott súlyosodott a feje körül. Az édesanyja fáradhatatlanul
rakta rá a vizes borogatást, időnként keserű porokat
érzett a nyelve hegyén s a torka megtelt fojtogató,
nehéz
nyállal...
De
azért
hősiesen
mosolygott,
hátha így könnyebben legyűri a betegséget... Egy
kis torokgyulladás nem nagy eset, azzal még nyugodtan be lehet kukkantani az iskolába ! Meg aztán
el is múlhat 24 óra alatt, nem igaz?
Másnapra csakugyan jobban lett, nem lehet
tudni, édesanyja éber szeretete győzte-e le a betegséget, vagy az ő konok akarata, hogy személyesen
tudja meg az eredményt... Ám hiába könyörgött
az öreg doktor bácsinak, az hallani sem akart róla,
hogy felkeljen. — Mért vagy olyan kíváncsi? Úgy
se fogsz nyerni — ugratta Julikát és megzörgette
malátacukros zacskóját, melyet úgy hordott magával,
mint a hőmérőt vagy a szívhallgatót...
S Julika mégis ott gubbaszkodott a padjában,
szvetterébe
süppedve,
bebugyolált
nyakkal,
fogvacogva... Anyunak ma délelőtt el kellett mennie
a városba s ő ezt az időt használta fel, hogy kiszökjön hazulról... Csak egy órácskára, biztatgatta
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magát... csak éppen megtudom, hogy állunk és
máris kereket oldok... Jóval előbb leszek otthon,
mint anyu és sohasem fogja megtudni, hogy egy szökött beteget itatgat narancsszörppel, limonádéval.
— Az eredmény igazán meglepő — kezdte a
tanár úr s a füzetcsomót maga elé tette az asztalra.
— Négyen írtak olyan dolgozatot, hogy örült a lelkem, amikor olvastam. De a négy közül egy olyan
akadt, amely messze kiemelkedik a többiek közül...
Amely orrhosszal veri a három legjobbat.
A lányok lélekzetfojtva figyeltek. Néhányan a
didergő Jutkára pislogtak, mások szeme a füzetcsomóra tapadt, mintha így kívülről is meg lehetne
ismerni a nyertest.
A tanár úr kicsit csodálkozó hangsúllyal folytatta: — Ezt a kitűnő dolgozatot Jellinek írta...
Azért lep meg ennyire, mert sohasem sejtettem, hogy
ilyen tehetséges. A többi dolgozata közepes. Újra
átnéztem azokat is...
Az osztály szinte egy ütemre mozdult meg...
De ez nem a felszabadulás jóleső mocorgása volt,
mikor az izgalom feszes pántjai lehullanak és megkönnyebbülve nyújtózkodik a lélek, ez zavart, méltatlankodó, bizalmatlan neszezés, dühös dobbanás...
— Éppen Jellinek?! — Az lehetetlen! — Jelűnek,
az a stréber? — Hallod?! Jellinek ! Te elhiszed?
Valami tévedés lesz a dologban! — Szép kis dicsőség!!
Ezt fejezte ki a zaj, a türelmetlen lármás mozdulat, mely végighömpölygött az osztályon, mint
valami nyugtalan hullám...
— Jellinek után Balázs következik. Balázs
Júlia.
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Julika felállt. — Haza szeretnék menni... —
mondta fulladt hangon. — Rosszul érzem magam...
Jellinek sokatsejtően nézett össze Popoviccsal.
Az összenézésben különben is nagy mester volt.
— Most pukkad, mert lecsúszott. Úgy kell neki!
— Hazakísértessem? — kérdezte aggódva a
tanár úr s mintha ő is valami rejtelmes összefüggést
érezne a dolgozat és a rosszullét között, bátorítólag
teszi hozzá: — Fog még maga olyan dolgozatot írni,
mint Jellinek! Hisz ő is váratlanul ugrott a legelső
helyre.
De Julika szívében az aranyzöld reménysugár,
mely ugyan csak akkorka volt mint a szentjánosbogár szárnya, egyszerre kilobbant és sötétségbe
borította mindent. Jellinek is többet tud nála? Aki
még év elején belesett a füzetébe és örült, ha elcsíphetett egy-két mondatot?

Furcsa felfedezés
Aztán hetekig fekszik magas lázzal, a tüdőgyulladás veszedelme ott ólálkodik az ágya körül és anyu
csak nagysokára tudja meg kiruccanását, de nem
tesz neki szemrehányást, sőt még ő csitítja és nyugtatgatja, ha Julika cserepes szájjal bocsánatért duruzsol... A lányok szorgalmasan látogatják, hozzák,
viszik a híreket, mint a postagalambok... Aratónak
szerzett a tanár úr ebédkosztot... Pullovert köt
érte Arató, hát nem nagyszerű? Amíg hazafelé
vonatkázik,
kötöget...
Gyorsabban
telik
az
idő,
meg jól is lakik érte!
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Kalinka Mici levelet bontogat ki zsebkendője
csücskéből. — Klári küldi neked... Ő ma nem
jöhet el. Találkozója van Pajor Ferivel, mondanom
sem kell, hogy véletlenül.

Julika szemei előtt piros és kék karikák cikáznak
s Mici gömbölyű arca úgy forog, mintha valami ventilátor hajtaná. — Sohase leszek már jobban —
sóhajtja bele a nehéz orvosságszagba. — S én magam
tehetek róla, hogy idejutottam...
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S egyszer csak megjelenik Pofaszakállka titokzatosan s olyan nyugtalanul, mintha a világ végét
akarná bejelenteni.
— El ne ájulj, mikor én vagyok a beteg —
mondja neki Julika gyenge hangon, de látszik már
rajta, hogy sokkal jobban van, a szemében újra
ébredezik az egészség huncut kis lángja s annyit
fickándozik az ágyban, hogy a rugók nyikorogva
sírnak alatta.
— Az se lenne csoda, ha elájulnék... Itt van!
Olvassátok!!! De hangosan olvasd, hogy én is
halljam... Már tudom ugyan kívülről... De azért
csak olvasd... Nem hallhatom elégszer.
És azzal a Klári kezébe nyom egy piros ceruzával
bekerített újságcikket. Klári szórakozottan olvassa...
De egyszerre felkiált s pipacsvörös arccal kiejti a
lapot a kezéből. — Példátlan szemtelenség ! No de
ilyet! Fogjatok meg, mert kibújok a bőrömből...
Julika ide nézz! Jellinek, a főokos, aki jövő héten
indul az országos versenyre... aki orrhosszal ver
mindenkit, egész egyszerűen plagizált... Még egyszerűbben:
lopott...
Nyisd
ki
jól a
látókádat...
Itt...
itt...
»A
magyar
nyelv
szépségei.
Irta:
Vándor Géza. « Ha nem tudnám, hogy Vándor Géza
egy közismert író, azt hinném, hogy Jellineknek az
álneve.
Julika
elsápadt...
—
Érthetetlen...
Mutasd
csak... Ez tévedés lehet. De nem volt tévedés...
Mindnyájan
jól
emlékeztek
Jellinek
dolgozatára,
hisz a tanár úr többször felolvasta nekik s különösen
Julika véste jól emlékezetébe. A dolgozat kínosan
egyezett Vándor Géza cikkével, csak Jellinek »ma-
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gyar diákot írt »magyar ember« helyébe, különben
szóról szóra lemásolta...
— Honnan került elő ez a cikk? — kérdezte
Julika.
— Mamát nagytakarítani hívták Jellinekék.
S én is segítettem neki. A könyvszekrényt porszívóztam éppen... Nagyon szeretek könyvekkel babrálni... És bevallom, ki is huzigáltam néhányat s
ott a létra tetején olvasgatni kezdtem... A villamoson is potyán kiolvasom a szomszédok újságját.
— Ne arról beszélj most! — türelmetlenkedett
Klári.
— Jó, jó, csak ne lármázz!
— Hát amint a Külföldi Remekírók hátát dögönyözöm a porszívóval, egyszer csak röpködni kezdenek a lapok és az egyik remekíró hónaljából kihull egy oda nem illő lap. Látom, hogy valami
folyóiratból van kitépve, gondoltam ezt elolvasom...
Rögtön megszúrta a szemem egy cím... Hű, hisz
ez csodára hasonlít arra, amiből mi is írtunk dolgozatot... Nna! A többit már sejthetitek. Majdnem
magamra rántottam a könyvszekrényt. Otthagytam szegény mamuskát a szétdobált könyvekkel
és rohantam egyenesen hozzátok, mint egy női
Nurmi...
— Még mindig nem értem... — hüledezett
Julika. — Hisz a tanár úr közvetlenül óra előtt
mondta meg, mi lesz a téma... S Jellinek ki se mozdult az osztályból... Mikor került ez a cikk hozzá?
S honnan ásta ki másodpercek alatt?
— Rejtélyes... Valóban rejtélyes — hümmögte Klári. — A cikket mindenesetre meg kell
mutatni a tanár úrnak.
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— De nem lesz ebből Pofaszakállkának kellemetlensége? Takarítani hívják s ő közben olyan
alaposan nagytakarít, hogy kiporolja Jellineket is.
— Megérdemli!
— Persze, hogy megérdemli. De Szakáll mama
mégsem teheti be többet a lábát a Jellinek-házba.
— Ez igaz... — hökkent meg Pofaszakállka...
— Pedig Jellinekné finom asszony. Nem birizgálja
folyton a mamát, nem jár örökösen a sarkába, hogy
ellenőrizze... És annyi ennivalót ad, hogy még
haza is viszünk belőle. — Megvakarta a fejét. — S én
mégsem állom meg, hogy ki ne bökjem az igazságot.
Inkább lemondok a mákosnudliról, mert azt kapok
ott mindig.
•— Tehát a mákosnudli védelmében kijelentem,
hogy nem kell megmondani, hogy te találtad meg
a cikket. Én fogom odaadni.
Az ablak alatt megszólalt Papucs, élénk autóduda kísérettel.
— Kár hogy holnap nem lehetsz ott a Jellinekféle leleplezésen — mondta Klári és visszavakkantott Papucsnak, mert ő tökéletesen beszélt ebnyelven is, saját állítása szerint...
— Én nem örülök neki — válaszolta Julika
csendesen. — Nem bírom elviselni a nyilvános
megszégyenítést.
— De ha megérdemli! — Klári harciasan
fejébe csapta a kalapját. — Dicsőséget, jutalmat
zsebrevágni?! Ezt ni!! — És megpöccentette a
fogát vásott csibészmozdulattal.
Papucs nyilván azt hitte, hogy ő érte fütyül,
mert földöntve orvosságos üveget, virágvázát és
vizespoharat, nyílegyenesen a szobában termett.

57
— Úgy látszik a kutya nem érti még pontosan
az ebnyelvet. Kénytelen leszek embernyelven társalogni vele — szólt Klári és haragosan rámordult.
— Mars a sarokba!
Papucs lekonyult füllel kotródott el...

Az áruló tintásüveg
— Nincs értelme a tagadásnak — mondta
Lőrincz tanár úr és arca inkább bánatos volt, mint
szigorú. Most már megtörtént ez a... ez a szégyen... hogy becsapott minket és becsapta saját
magát. Mondja el legalább őszintén, hogyan tudta
meg a tételt, amit rajtam kívül senki sem tudott...
Jellinek makacsul összeszorított szájjal áll az
osztály közepén.
— Ha nem beszél, akkor kénytelen vagyok
segítséget igénybe venni.
— Kérem tanár úr... ez csak véletlen, hogy
izé... hogy a dolgozatom hasonlít arra a cikkre.
— Hasonlít? Ugyanaz! Szóról-szóra ugyanaz!... Nos? Elárulja végre miképpen jutott...
A tanár úr megáll egy pillanatra. Most villan
az eszébe, hogy a noteszébe feljegyezte a dolgozat
címét... Tehát a noteszt kellett Jellineknek megkaparintania.
•— Miképpen jutott a noteszemhez? — kérdi
sürgető hangon.
Jellinek elsápad és még szorosabbra zárja a
száját.
— Tízpercben az asztalon szoktam hagyni a
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noteszemet. Eszembe se jutott arra gondolni, hogy
valaki visszaélhet a bizalmammal és beléles...
— Én soha nem maradtam az osztályban tanár
úr... Popovics a tanum.
— Csodák nincsenek... A notesz mégis csak
a maga kezébe került.
Mély csend. Pofaszakállkának úgy dobog a
szíve, hogy szinte megfodrozza a ruhaszövetet,
ő látta Jellineket az osztályban néhány nappal a
dolgozatírás előtt... még jól emlékszik rá, a katedrától ugrott el... szólt is neki... Jellinek
tudja, hogy ő látta. Most is parancsolóan néz szembe
vele, tekintete hidegen, keményen kapcsolódik az
övébe.
— Mintha mondaná:
ha szólni mersz, ott
bosszulom meg magam, ahol nem is sejted!
Ha legalább megszelídülve pislogna... De
Jellinek most is fölébe akar kerekedni! Nagyokat
nyel, a szavak karcolják a torkát s mégsem tudja
kikrákogni őket... Olyan nehéz felállni és elárulni
valakit. Mégha az a valaki Jellinek is...
Az ajtón kopogtatnak. Virág bácsi, a pedellus
jön be egy üveg tentával.
— Ne tessék haragudni a háborgatásért, de
éppen most találtam meg a tintát, amit a kisunokám
elrakott. Gondoltam gyorsan betöltöm, mielőtt
elfelejteném... Mert mióta az a baleset történt
a tintával...
— Milyen baleset? — kérdi a tanár úr.
— Hát hogy a Jelűnek kisasszony véletlenül
feldöntötte a tintásüveget, oszt az osztálykönyv
széle is bepiszkolódott egy keveset. Kenyérmorzsával próbáltuk tisztogatni.
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Jellinek arca megrándult, mintha megütötték
volna.
— Mikor történt ez Virág bácsi?
— Hát már jó néhány hete történhetett...
De a tanár úr hál' Istennek nem vette észre sem a
csúfságot az osztálykönyvön, sem azt, hogy elfo-

gyott a tinta, mert töltőtollal tetszik írni, oszt így
nem volt semmi hiba...
— Nem emlékszik, Virág bácsi, milyen napon
ömlött ki a tinta? Tudja én már ilyen kíváncsi
ember vagyok...
Sokáig ráncolja az öreg a homlokát, törülgeti
dét ujjával a szájaszélét, hogy jobban menjen a gonkolkodás. — Kedd lehetett instállom, mert kedden
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süt kenyeret az asszony... oszt jól emlékszem,
ahogy hazahozta a péktől a friss kenyeret, jó mélyen
belekanyarintottam és téntás lett a kezemtől egy
akkora darab! — Két tenyerét egymáshoz teszi és
úgy mutatja. — Ki kellett hajítani, engem meg
szégyenszemre igen lehordott az asszony!
— Kedden... — töpreng a tanár úr. Hisz
akkor minden megegyezik. Szerdán volt igazgatói
szünet s csütörtökön dolgozatírás.
— Jól van Virág bácsi. Hagyja csak itt a tintát.
Jellinek most már zokog. De még a zokogásban is ki akar tenni magáért, különbül akar zokogni,
mint más, szívszaggatóbban, meghatóbban, a legislegjobban. Az elébbi néma csendet most drámai
sírás váltja fel, Jellinek jajgatva sír s lábával veri
hozzá a taktust.
— Hogyan talált rá erre a cikkre? — kérdi a
tanár úr.
Jelűnek egy percre felfüggeszti a bömbölést.
— Úgy hogy feltúrtam az egész könyvszekrényt...
Hajnali háromig kerestem, kutattam, hol találok
valamit, amit fel tudok használni. És másnap újra
kezdtem. Mindent elolvastam, ami a kezemügyébe
került. S ii-így...
— Látja Jellinek... ezzel a tömérdek fáradsággal eredetit is írhatott volna... Érdemes volt
ennyi fondorlathoz, cselhez folyamodni, ennyi veszélynek kitenni magát? Hisz ilyen vasakarattal
igazán első lehetne! Aki ilyen buzgalommal falja
a betűt, mint maga, annak lehetne annyi sütnivalója,
hogy megír egy jó dolgozatot.
Jelűnek zokogásától megremegtek a tanterem
falai... Pofaszakállka szívverése is csitulni kéz-
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dett, most már csak a gyomra korgott, de azt már
megszokta, ügyet sem vetett rá!
Az ötödikesek országos versenyén pedig Balázs
Júlia indul. Ezekután övé a legjobb dolgozat.
Jellinek még nagy bánatában sem tagadta meg
magát. Hüppögve mondta: — De ő túlsok kötőszót használt.
■— A sajátját használta — válaszolta Klári és
szikrázó szemmel nézett rá.
— Úgy van! — helyeselt a tanár úr — nemcsak
a kötőszó, de a szöveg is az övé volt.
Jellinek újult erővel zokogott.
— Mit fog ez összebőgni a tanári konferencián! —
suttogta Kalinka Mici. — Mert konferencia elé kerül,
annyi szent!
Aggódva kikotorta a kasszakönyvét az irkatartójából, mert a mai izgalmas délelőttön mindenki adós
maradt a Micicipó árával s így igazán nem lehet
egy rendes üzletet fenntartani!

Lázas készülődés
Gyuri lélekszakadva kapaszkodik fel egy épülő
ház deszkahídjain. Mésszel telt vödrök forognak
veszedelemben, mert Gyuri nem néz se jobbra, se
balra, csak rohan egyre följebb s kitartóan üvöltözik. — Apa hallottad már? Apa mit szólsz hozzá?
Apának egyelőre hírét sem látni, de Gyurit ez
cseppet sem zavarja lelkesedésében; a téglahalomnak, a vontatócsillének, vastraverzeknek harsogja
el: Julika győzött! Balázs Júlia első lett !

62

Erre már előkerül valahonnan Balázs mérnök
úr, igazán nem tudni honnét bukkant fel ilyen hirtelen, de biztos, hogy ott áll életnagyságban acéllemezek és fatörmelékek között s kézzel-lábbal integet a fiának. — Gyuri!... Ez igaz? !
— Én is nehezen hittem el, hogy ilyen tehetséges leányzónak vagyok az öccse... De úgy látszik, igaz. Ez országos pályázat volt Apa ! Or-szágos! Még fontosabb, mint egy futballmérkőzés! Az
összes ötödikeseket megverte a lányod! És pénzjutalmat kap. Nem is tudom mennyit, de biztos
irtózatos sokat ! És egy érmet is adtak neki. Azt
felakasztjuk a szobámban, legalább nem látszanak a
a lyukak, amiket szerelés közben vertem a falba,
mert házitelefónt akarok bevezetni... Még 4—5
éremre azért szükségem lenne, remélem, pár éven
belül összenyeri Julika, mert meglehetősen sok lyukat fúrtam a falba.
— Most ne lyukakról beszélj te gézengúz —
mondja boldogan Apa és barackot nyom Gyuri
fejére.
A Balázs-lakásban nagy a felfordulás. Nyitott
kofferek állnak a szoba közepén s a szétdobált ruhák,
cipők között a lányok nyüzsögnek, akik nem tudnak
betelni Julika dicsőségével... Julika összekuporodva ül anyu ölében... Nem tehet róla, de ha
valami nagy-nagy öröm vagy bánat éri, az anyjához bújik, mint kisgyerek korában, mert csak ott
tudja visszanyerni lelki egyensúlyát. Arcát mélyen
rejti el Anyu blúzában s miközben beszívja a jólismert mamaszagot, annyi mindenféle eszébe jut...
Gyakran esett már meg vele, hogyha hirtelen forró
vízbe dugta a kezét, metsző hideget érzett... Most
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is... Ebben a hirtelen rászakadt boldogságban
könnyek lepik el, ez a váratlan öröm, mely oly forró
sugárban érte, mint a csapból kizúduló víz, megborzongatta testét, lelkét s csak szipogott Anyu
nyakában, s várta, hogy az szóval, kézzel, hangsúllyal igazítsa helyre a megzavarodott érzéseket.
Torka furcsán összeszűkül s ahelyett, hogy_nevetés

64
buggyanna ki belőle, síráshoz hasonló kis nyöszörgések vánszorognak elő...
— Jaj,
Anyu...
anyukám...
én
nem
is
hiszem... mondd, igaz?...
Klári rögtön vállalkozott rá, hogy alaposan
megcsípi, akkor aztán érezheti, hogy nem álmodik.
— Hát már a drukkolást is elfelejtetted? —
kérdi anyu és kisimítja homlokából az odatapadt
hajfürtöket.
— Csak arra emlékszem, hogy egy óriási teremben ültünk... és mindenki külön padban... előttem, mögöttem senki. Csupa üres padot láttam s
ez olyan furcsa volt... Egy idegen tanár felírta a
tételt a táblára és akkor mindnyájan írni kezdtünk...
Csupa vadidegen lány... S nekem az orromat
facsarta közbe valami, nem tudom biztosan prüszkölni akartam-e, vagy bőgni... De biztos, hogy
ehhez hasonlót... Aztán beszedték a füzeteket s
én lehunyt szemekkel ültem.
— Igazad volt — helyeselt Klári. Elég volt
már a sok idegen lányból! — Ha az ember behunyja
a szemét, rögtön egy ismerős fiút lát.
De már erre anyu is elnevette magát. — Julika
ne szipákolj bele a nyakamba. Inkább segíts csomagolni.
— Neeem Anyu, ezt még elmondom... Hangosan kell elmondanom, mert különben még mindig
nem hiszem! Pedig már itt van a jutalom is. Anyu
zárd el... Számold meg, mennyi pénzt hoztam
haza... Úgy-e rettentő sok? Mondd, mit csinálunk
vele?
— Eltesszük Julikám s ha egyetemre kerülsz...
Anyu nem folytathatta tovább, mert Apu és
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Gyuri viharzottak be az ajtón. Úgy jöttek, mint a
tavaszi fergeteg, pillanat alatt felkavarták a szobát
s Julika, öccse heves ölelésétől kipenderedett Anyu
öléből s úgy esett a földre, mint azokban a repülős
álmokban, mikor valaki azt álmodja, hogy a fellegek közt kering s egyszerre vadul zuhan lefelé...
— Ez már aztán kemény valóság — ha hotázik
Klári és segít fellápászkodni Julikának, aki még
mindig legnemesebb részeit tapogatja.
— Kislányom... Hadd nézzelek... Te volnál?... valóban te volnál a legislegjobb?
Úgy látszik, Apunál is a forró víz néha éles
hidegnek hat, mert lám, az ő szeme is gyanúsan
homályos az ölömtől. Sőt egy fényes könnycsepp
ott ólálkodik az orra tövében, s csak Julika csókjai
hessegetik el onnan.
— Ne kényeztesd már azt a nagylányt — szólal
meg Anyu. — Inkább emeld le a szekrény tetejéről
azt a dobozt, mert abba fogom a meleg holmikat
csomagolni. — S mikor Apu csodálkozó szemeket
mereszt, szelíden kérdi: — Te még nem is tudod?
Hát bizony az épülő házak tetején nem értesülhettél
róla. Julika Mátraházára megy. Ezt kapja tőlünk
jutalmul. Remélem beleegyezel? Tulajdonképpen
nem kéne neki jutalmat kapnia, mert hiszen önmagának tanul, s ha viszi valamire, csak ő látja a haszn á t . . . De úgy megfogyott szegényke a betegségben ! Olyan a pofikája, mint egy éretlen gyümölcs.
— Az én lányomat hasonlítod Te éretlen gyümölcshöz? No de ezt már kikérem magamnak! —
kiállja tréfás kétségbeeséssel Apu.
— Persze, mikor megugrott a betegágyból, váltig hangoztattad, hogy csak az én lányom képes

66

ilyesmire ! És mikor még pólyáska volt és féléjjeleken át bőgicsélt s arra kértelek, hogy ringasd te egy
keveset, hisz éppen úgy a te lányod, mint az enyém,
azt mondtad, hogy a te részedet hagyjam csak
ordítozni !
— Ez igaz — mondta megadóan Apu. — Ezekután az én részem nem is indult a pályázaton, tehát
nem is győzhetett... Az én részem egy boglyas,
barnahajú, nyakigláb kölyöklány, aki mindég csak
bajt csinál !
— No nem bánom, kiegyezek veled —mosolyog Anyu. — Visszaadom a részedet. Itt van
ni... — És odaforgatja Julika fejét.
Gyuri sértődötten sétafikái a kofferek között.
— Mi az, rajtam már össze se vesztek? Én már
egyformán vagyok mindkettőtöké? Holott tegnap
is négy gólt lőttem a KSC kapujába. Pozdorjává
töröm a sípcsontomat és ez a hála?!
Apa csak annyi időt szakíthat magának, hogy
még egyszer megszorongassa Julika kezét; olyan
férfiasan, olyan komolyan rázogatja, mintha nem is
a kislánya kezét tartaná a markában... Aztán
siet vissza az építkezéshez, Anyu meg a három lány
pedig derekasan nekilát a csomagoláshoz. Ez annál
nehezebben megy, mert Pofaszakállkának is Balázsné
csomagol, s Pofaszakállkának őszintén szólva, semmi
csomagolnivalója nincsen. Se meleg cipője, se meleg
fehérneműje... Egy Patou-kék krepp-zsorzsett ruhája van, melyen keresztüllátszik lúdbőrös háta,
kiálló lapockája... Lehet, hogy tangót lejteni kiválóan lehet benne, de Pofaszakállka a dermesztő
tátrai levegőn csárdást fog ropni, ha ezt az átlátszó
rongyocskát
felveszi...
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A másik ruhát is ajándékba kapta s bizony, az
is csak arra szolgál, hogy befedje olyasvalakinek a
testét, akinek fogalma sincs fütetlen szobáról...
De Pofaszakállkának most kisebb gondja is nagyobb
annál, hogy mit vesz magára. Hisz nem lesz egyedül!
S mi baja történhetik, ha Julika mellette van!
Klári gondterhesen csettintget a nyelvével. —
Még Papucs is fázna ilyen lenge öltözékben ! Pedig
az ő testét vastag szőr borítja. S anélkül, hogy észrevenné valaki, már eltűnik mint a kámfor s hatalmas
csomaggal a hóna alatt tér vissza. — Tessék gyorsan
begyömöszölni abba a kosárba... Ezek az én ruháim... Kicsit kinőttem már őket, de Pofaszakállkának éppen jók lesznek. Legalább jó melegek.
— Anyád tud róla? — kérdi súgva Balázsné.
— Anyu már régen nem engedi hordani őket.
Olyan vagyok bennük, mint a virstli, melyet sokáig
főznek, aztán pitty ! kipattan a bőrük! A cipőm
nagy l e s z . . . de tessék várni, kitömöm papíross a l . . . Van is nálam éppen papíros... így n i . . .
bújj bele a cipőorrába. Mit tetszik szólni, hát nem
elragadó?
Pofaszakállka csomagjaival elkészültek. S ami
a legfontosabb, ő semmiről sem tudott, csak nézte
elmerengve Julika hócsizmáit, úgy nézte, mint ahogy
ritka virágot néz az e m b e r . . . S lehet, hogy nem is
a lányokhoz beszélt, hanem a lakkos csizmához,
mert őszinte tisztelet rezgeti a hangjában. — Meg
vagyok róla győződve, hogy most már az a mosónői
állás is sikerülni f o g . . .
Mici most kerül elő a sarokból, arca ragyog
mint a frissen sült fonott kalácson a tojásfehérje. —
Finom dolgotok lesz ! Pástétomot is esztek bizto-
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san, meg tejszínhabos tortát... Aztán ne feledkezzetek meg rólam se... Már csak azért... —
Restelkedve kifújja az orrát, hogy eltakarjon valamicskét piruló arcából. — Már csak azért — ismétli
szégyenlősen, mert kétharmadra készítettem el a
feladatomat. Isten uccse, nehezebb munka volt,
mint egy ötkilós kenyeret bedagasztani.
Klári Kalinka Mici karjába csimpaszkodott. —
Majd bolond leszek megfeledkezni rólad! Itt maradok szalmaözvegynek, illetve szalmaárvának és bánatomban feleszem a Kalinka-cég raktárát.
Anyu már a koffer zárját kattintja le és még
egyszer, ki tudja, hányadszor? lelkére köti Julikának, hogy vigyázzon magára, csavarja a sált jól a
nyakára, nehogy megfázzék, hócipő nélkül egy tapodtat se menjen, viszont ideje, hogy megedződjék egy
kicsit. Ne felejtse el, hogy már nagylány és aszerint
viselkedjen, feküdjön le jókor, hiszen még gyerek...
Az anyai tanácsoknak féltő seregét sorakoztatja fel,
azokat az ellentétes, gyöngéd tanácsokat, melyekben az a gyönyörű, hogy úgy csordultig tele vannak
hittel!
Klári maga alá húzott lábakkal ül a szoba sarkában és a szájaszélét gyűrögeti mutatóujjával, ami
nála a legmélyebb gondolkodás jele. Végre megszólal... — Te Juli, most már legalább nem kell a
fejünket törni... Azt ígérted a tanár úrnak, —
elég könnyelműen ! — hogy büszke lesz ránk ! Emlékszel? még az ismerkedési órán... Nahát, ennél
nagyobb dicsőséget nem hozhattál gesztenyebarna,
fölfelé fésült fejére.
Julika kezéből kiesik a sámfa, amit éppen helyére akar tenni. — Én talán nem is így gondol-
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tam — mondja halkan és világért se nézne fel. —
Hanem, hogy együttesen... az egész osztály lepi
meg valami nagyszerűvel!
— Bolondság! Hisz ez az egész osztály öröme,
hogy nyertél! Az V/B. nyert. Hallottak már ilyet?
Az V/B. sepri be a dicsőséget.
— Akkor Jellinek meg az egész osztály szégyene — kockáztatja meg Pofaszakállka. — Akkor
az V/B. csalt, lopott!
Erre az érvre már Klári is elhallgat. — Szóval,
most elölről akarod a jóságot kezdeni? — kérdi
savanyú képpel. -— Már úgy örültem, hogy végeztünk vele. Olyan nehéz előre megfontolt szándékkal jónak lenni. Nekem ugyan még utólag is nehéz...
Pofaszakállka elneveti magát, Julika is átveszi
a nevetést, mint egy stafétabotot és fut vele tovább,
aztán Mici kapja el és lihegve beáll a sorba.
— Stopp! — kiáltja Gyuri. Elkapja a nevetés
stafétabotját, magasra lengeti, mintha célba értek
volna...

Mégsem álom. . .
Két szelíd dombocska között fekszik Mátraháza,
úgy valahogy, mintha egy anya félignyitott szájjal
melengetné a kicsinyét... Az állomáson aranysujtásos portás várta a fürdővendégeket s a lányok szédelegve a megtiszteltetéstől — topogtak utána.
— Miattam igazán nem érdemes aranyzsinórt
varrni a sapkájára — súgta Pofaszakállka Julikának.
Az autóbusz barátságosan tülkölt, aztán az
is elkanyarodott fehér és zöld vonalak között, mert
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ebből a rengeteg fűből, fából, bokorból, ami a hótakaró alatt szunnyadózott, csak sávok villantak
elő, haragoszöld és fekete vonalak, melyek lefelé
hajoltak a pufók hósapkák súlya alatt... Az autóbusz sárga begye még ki-kibukkant a völgyből, aztán
az is eltűnt, s a két lány úgy érezte, most itt a nagy
pillanat, amikor teljesen önállóan veszik kezükbe
életüket! Julikán nyoma sem látszott az izgalomnak. Már különb dolgokat is megéltem, gondolta és
ha a sok cók-mók nem húzná lefelé, hetykén megrántotta volna a vállát. De úgy látszik, a nagy
tehertől nem tudta olyan egyenesen tartani a hátát,
ahogyan szerette volna... Hirtelen eszébe jutott
Pofaszakállka anyja, aki mindenkinek olyan alázatosan köszön és örökké leszegett fejjel jár. Talán
a dagadó, vizes ruha húzza lefelé, talán attól nem tud
soha egyenes, büszke derékkal szembe nézni...
Pofaszakállka orra virított a hidegtől meg a
kíváncsiságtól. Még sosem látott hegyeket....
A padlásablakból, ahová az anyjával felkapaszkodott, be lehetett látni az egész vidéket. Templomtornyokat, háztetők tömegét, folyók ezüst szalagját, mezők bársony téglalapját, — minden pici és
kedves volt odaföntről, ahol kormos gerendák feküdtek, törött gyerekkocsik, sebhelyes fürdőkádak,
minden olyan tiszta volt és olyan rettenetesen távoli,
hogy néha maga sem hitte el, hogy ott él lent, ott
lakik abban a babaházban, amely közelről homályos
konyhából áll, s egy falatka szobából, s a szoba
mindig gőzszagú s a tükör mint egy könnyező szem,
párával van befutva, s néha elindul egy cseppecske
— biztosan sósízű az is — és cikk-cakkban gurul
lefelé... Lehetséges az, hogy ő, Szakáll Kata itt
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jár igazi hegyek között, melyek közelről is fehérek
és óriások, igazi villában fog élni, mely közelről is
szép és tiszta és nem derül ki róla, hogy odabent
felhólyagzik a fal a nedvességtől és valaki a teknő
fölé hajolva dörzsöli, dörzsöli a szennyes ruhát és

szürke lé csorog végig felázott puha ujjain...
A villák faragott kapui barátságosan tessékelték
befelé. Az ereszről lecsüngő jégcsapok szikráztak
a napfényben, mintha valami tündérmesébe tévedt
volna...
— Szakáll Katalin?... A keresztrejtvény-
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pályázat nyertese?... Isten hozta kislányom! —
szálait meg egy testes hölgy, akinek bibircsók nőtt
az orrahegyén. — Ez meg itt Balázs Júlia, úgyebár?
Magácska nyerte meg a tanulmányi-versenyt? Node
ilyet! Két ilyen híres kis vendéget lát egyszerre
vendégül a Hableány-panzió!
A testes hölgy orrahegyén sebesen mozgott a
bibircsók, s azzal együtt ő is sürgött-forgott, intézkedett, felvitette a poggyászokat, őket pedig lenyomta maga mellé egy karosszékbe és feleletet
sem várva öntötte kérdéseit... — Nagy öröme
lehet ám a mamájuknak! Mit szólt hozzá? Képzelem mit szólt, ne is mondják! Szeretnek sportolni?
Biztos kitünően síelnek, ródliznak! Vagy nem is
tudnak? Itt percek alatt belejönnek... A lányom
azt mondja ma nem nagyon kellemes a sízés...
Vagy nagyon kellemes? Bizony már nem is tudom...
A Hableány-panzió tulajdonosnője fáradhatatlanul csevegett s Pofaszakállka, aki álmodni sem
mert ilyen fogadtatásról, reggelig elhallgatta volna,
ba egy őszhajú, pirosarcú úr nem szól közbe. — Hát
bizony nagy dolog pályadíjat nyerni! Mikor én
fiatalka voltam, épp hogy kikerültem az iskolából,
egy gyönyörű napon megnyertem a Szépművészeti
Múzeum nagydíját...
Julika felkapta a fejét és alaposan szemügyre
vette a pirosképű, barátságos urat. Mintha ismerné
valahonnan... A dús szemöldök alól kivillanó
szemet, a bozontos bajusz zárójelébe csukott szájat.. Óh igen... A fényképe gyakran mosolygott vissza rá folyóiratok fedőlapjáról s hányszor
nézegette elmerülve, szívetmelegítő, derűs képeit,
melyek a múzeum falán csüngtek...
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— Baróthy mester? — kérdezte bátortalanul
s nyakát előrenyujtva, önfeledt nyitott szájjal nézegette.
— Igen, én vagyok életnagyságban — nevetett a festőművész, akinek láthatóan jól esett, hogy
Julika így rája csodálkozott.
— Hát csak azt akartam elmesélni, hogy
amikor
megnyertem azt a díjat, ami a legmagasabb kitüntetés volt, minden festőművész leghőbb álma, vágya... rohantam haza ! Nem is rohantam, repültem, szálltam mint egy madár... S azt hiszem
sikongtam és énekeltem az örömtől. A szüleim, —
nagyon szegény emberek — ácsmester volt az apám,
de nem igen akadt munkája... Ebédnél ültek
éppen, köménymagos levest kanalaztak s anyám
fel se nézett a tányérjáról, amikor reszketve bukott
ki belőlem az ujjongás: — Anyám, megnyertem
a Szépművészeti Múzeum nagydíját!... — Mondom, fel se pillantott, csak úgy szólt hozzám levest
szürcsölve, nagykomolyan: — Hát hiszen azért
taníttattunk...
— Én aztán megcsókoltam a kezét, mert éreztem, hogy anyám lelkében én mindig úgy éltem,
mint a legkülönb s így joggal várta, hogy az is
legyek!
Félrefordult, mutatóujjával szétmorzsolt valami
gyanús nedvességet a szeme sarkában. Aztán megrázta dús ezüst sörényét, megpaskolta Julika vállát.
— No de most ne érzékenykedjünk. Bújjanak gyorsan a legmelegebb mundérjukba, majd én összeismertetem magukat a hegycsaláddal. Mert ezt a
tekintélyes, rendes famíliát illik ám ismerni ! Az
az öreg... a morcos bajuszával, bozontos vad
szakállával a Kékes... Ni mekkora ködkendőbe
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magát!... Nagyon fél hogy -megfázik,
mindig körültekeri magát szürke flanellkendőkkel
suttyomba a fenyőfákra is ráteregeti... Na aztán
az apróbb rajkók következnek... Azok is nagy
imposztorok!! Ha csak tehetik, pipát dugnak az
agyarukba, aztán telefüstölik vele az eget. Oda
nézzenek! Most is milyen vígan pöfékelnek. Alig
látszik a zöld orruk.
Julika felkacagott. így látni a természetet, ehhez
igazán festőnek kell lenni! Még pedig olyannak,
aki lélekben örökké gyermek marad. Míg Baróthy
mester a Gólyatetőt mókás nagybácsihoz hasonlította, aki piros bogyóval rakja tele a zsebeit, csendesen megbökte Pofaszakállkát, vajjon ő mit szól
mindehhez?... Mit szól a kamasz hegyekhez,
mert most azok kerültek sorra — akik titokban
pipára gyújtanak?... De Pofaszakállka megrendülve állt az ablak mellett, ő neki máris túlsok volt,
amit látott, hallott. Már az aranysujtásos portás
is kihozta a sodrából, hát még ez a sok egyéb !
Kandallót például most látott életében először s
hirtelenében nem tudta azt nézze-e, vagy a hegyeket... Mintha csak moziban pergetnék le előtte,
lélckzetfojtva leste mi jön még, s mikor jelenik meg
nagybetűkkel az ég lepedőjén: Tíz perc szünet.

Gyerünk a büffébe.

Csak a szobájában tért kissé magához, amikor
levetette a cipőjét és a nagyujját nyomogatva észrevette, hogy ez mégis csak valóság, mert a nagyujja
zsibbadtan emlékezett papírgombócból gyúrt fekhelyére, amit Klári oly gondosan készített e l . . .
A cipő valóban »elragadó« volt, csak a nagyujját
lapították szét a gombócok. — Oda se neki, gon-
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dolta sziszegve és egyenként bányászta ki a cipő
orrába dugott papírlövegeket, melyek olyan kemények voltak, hogy nemcsak egy jobb sorsra érdemes
lábujjat horpasztottak be, de ahogy a földre koppantak, a parkett is enyhén megremegett alattuk.
-— Fő a sportszerűség !— rebegte és újból
fejest ugrott a bakancsokba...

„Fényes ezüst csillagocska,
hullass ránk meséket“
A Hableány-panzió tulajdonosnője, akit a lányok az egyszerűség kedvéért Hableány-mamának
hívtak, úgy rohant fel a lépcsőkön, ahogy csak testsúlya engedte... Már messziről látszott rajta, hogy
valami különös izgalom érte, bibircsókja szinte bokázott az orra hegyén s a bibircsók közepéből kimeredező szőrszálak rémüldözve remegtek...
— Jaj, Keresztrejtvény kisasszony... képzelje ! No de ilyet! — A világért sem jutott volna
eszébe, Pofaszakállka neve, táskájával legyezgette
magát, mintha a gondolatait akarná összeterelni.
— Tudja mi történt? Honnan is tudná? 1 Elcserélték a poggyászát! A maga kis retye-rutyáját
adta fel az a szerencsétlen szolga a Miss Thomsoné
helyett... Ilyen komédia! Igaz, hogy csak egy
koffert cserélt el, mert 7 nagy kofferrel, 3 kicsivel és
két kalapdobozzal érkezett Miss Thomson... De
hogy hová tette a szemét ez a szolga? I Folyton
számolgatta a poggyászokat, én magam hallottam,
hogy úgy terelte össze őket, mint pásztor a birka-
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nyáját. És a nagy számolgatásban összezavarodott...
Már én is szédültem I
Most már Pofaszakállka is szédült, sőt Julika
is...
—
Az én kis kosaramat vitték el? De hiszen...
de hiszen két szövetruha is volt benne, amit a
barátnőm alig viselt és három pár harisnya oly gyönyörűen bestoppolva, hogy alig lehetett észrevenni
a stoppokat.
—
Szétrobbanok a nevetéstől! — mondta dühösen Hableány-mama. — Két viseltes rongyocskáért
nyafog, mikor cserébe itt maradt egy egész koffer
finom holmi. Finom az nem is kifejezés! A legfinomabb!
—
Küldjük utána.
—
Hisz ha lehetne ! — hahotázott mérgesen
Hableány-mama. — De már csukva van a postahivatal s holnap reggelig Miss Thomson túl lesz a
határon! Akkor már nem lehet csereberélni. —
Minden hajaszála ég felé borzolódott s kétségbeesésében az asztalt csapkodta.
—
Ilyesmi még nem történt meg velem! Képzelem milyen levelet kapok majd Miss Thomsontól.
Örökre elveszítem őt! — Az ágyra roskadt s mert
nem akadt más a kezeügyébe, az ágytakaróba törülte
hulló könnyeit. — A legjobb vendégem volt...
Mindég külön kompótot rendelt. A tésztához hozzá
sem nyúlt. Még azt is megtakarítottam rajta. És
mennyi pénzt költött tombolára. Amíg itt volt, a
bazárosék is tőlem hozatták az ebédet, mert fellendítette az üzletüket, valósággal fellendítette !
A két leány megszeppenve hallgatta Hableánymama sopánkodását.
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— Mi igazán nem tehetünk róla — szólalt meg
Julika. — De tessék talán megmondani, hogyan
lehetne segíteni a dolgon...
— Sehogyse — sóhajtotta Hableány-mama és
beletrombitált zsebkendőjébe. — Azaz... mégis...
Adják szavukat, hogy senkinek a világon nem szólnak erről. Sen-ki-nek! Még az kell nekem, hogy a
Gondűző meg az Iris a markukba nevessenek!
Pofaszakállka most már komolyan megijedt.
Csak nem történt Hableány-mamának valami baja?
Az Iris a markába nevet? Mit jelentsen ez?
— Nem, ez nem keresztrejtvény — mondta
gyorsan Hableány-mama. — Úgy látszik maga
csak ahhoz ért, amin törni kell a fejét. Az Iris a
konkurrens panzió. A Gondűző szintén. És ha kiszivárogna, hogy a Hableányban elcserélik a pogygyászokat, oda lenne a jó hírem.
— Itt a kezem, — mondta ünnepélyesen Pofaszakállka — hogy senkinek nem árulom el. Csak
tudnám már mit vegyek magamra ! — törte meg az
ünnepélyes mozdulatot egy prózai fejvakarással.
— Sürgönyözzön haza új ruhákért — ajánlotta Hableány-mama.
Pofaszakállka gyors egymásutánban kinyitotta
és becsukta a száját. Végül mégis becsukta, de
csak azért, hogy egy mosolyt lapítson szét. — Hiába
sürgönyöznék. Nincs olyan ruhám, amit itt viselni
tudnék. Olyan vékonyak, hogy agyontüsszögném
bennük az egész Mátrát. Van ugyan egy
pepita barchetruhám, de annak mindkét könyöke
ki van foltozva, alul meg sötétkékkel toldotta meg
mama, mert nem talált otthon mást.
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Hableány nagysád biborcsókján a két szőrszál
méltatlankodva összehajolt... No de ilyet! így
jöjjön valaki téli üdülésre! Mit kezdjen a Hableány
panzió egy ilyen kis koldussal?
— Hát édes fiam, — mondta megcsappant
nyájassággal — akkor nem marad más hátra, minthogy a Miss Thomson ruháit viseli mindaddig, amíg
ő nem intézkedik, hogy mi történjék a kofferjével.
De egy hangot se erről...
— No, ez jól kezdődik •— sóhajtotta Pofaszakállka, ahogy becsukódott mögötte az ajtó. De
Julika rögtön nekigyűrközött a Miss Thomson kofferjének és egymásután rakta ki belőle a ruhákat.
— Ide süss, Pofaszakállka ! Ilyet te még nem
láttál ! De én sem, annyi szent! Ne lógasd az orrodat ! Egy divatkirálynőnek nem illik ilyen fancsali
képet vágni!
Könnyű gyapjúholmik kerültek elő a táskából,
színes szvetterek, bársonyos tapintású ruhák, melegek, puhák, mintha pehelyből készültek volna.
— Egy-kettő! Öltözz fel! — vezényelt Julika.
S Pofaszakállka néhány pillanat múlva ott állt
a szoba közepén, s Julika alig akart hinni a szemének.
Ez a vézna, beesettmellű kislány a pompás ruhában
szinte megtelt, a vastag, omlós sál eltakarta gúnár
nyakát, hízelgőn elrejtette kiálló lapockáit, s mintha
ő maga is érezné, hogy valami változás történt vele,
zavart mosollyal kihúzta magát.
— Hisz te szép vagy — szaladt ki Julika száján.
— Most látom csak, hogy milyen helyes lány a mi
Pofaszakállkánk! Milyen másképpen lépegetsz...
A végén még kezet csókolnak neked a Hableányifjak...
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Pofaszakállka elszomorodott. — Hát valóban
annyi minden múlik a. ruhán? Te is azt mondod?
Julika barátságosan fülönfogta. — Nem figyel-

ted még meg, hogy milyen más fellépése van egy jól
öltözött embernek? Milyen biztos, fölényes?
Pofaszakállka fintorogva húzta lefelé a villámzárat kötött kabátkáján.
— Csak nem akarsz levetkőzni? Óh, te csacsi l
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Sose törődj ezzel a kutya nagy eleganciáddal. Semmi
közöd hozzá, igaz?
— D e . . . hátha nagyon bele találok szokni
és nehezemre esik majd megválni tőle.
— Azt már aztán nem hiszem — nevetett Julika
és
karonragadva
barátnőjét,
hármasával
ugrotta
át a lépcsőket.
A villa mögött, amerre csak szem ellátott, hómezők fehérlettek s úgy csillogtak, mintha gyémántporral hintette volna be őket egy pazarló kéz. Feljebb, — glédában álló fenyőfák sorfala között —
sízők siklottak l e . . . Voltak ugyan, akik kissé
körülményesen
siklottak,
meg-megakadtak
saját
lábukban és a fejükkel próbálták folytatni, amit a
lábuk olyan szépen elkezdett... Egy gömböc lány
bátor lendülettel vágott neki a lejtős útnak, de úgy
látszik a fák mindúntalan nekiszaladtak s ő hiába
igyekezett kitérni előlük. A föld vonzerejét is szemléltetőn érezni kezdte, még pedig oly módon, hogy
a föld majomszeretettel ragaszkodott hozzá: ahogy
elindult rögtön forrón magához ölelte, oly forrón,
hogy szeme, szája, orra tele lett hóval... — Nagyszerű ! — jelentette ki prüszkölve és óvatosan megtapogatta magát, mintha ellenőrizni akarná, hogy
egy darabban van-e még. — Maguk az új vendégek?
— fordult a lányokhoz. — Én a Hableány-panzió
tulajdonosának a lánya vagyok. Bodó Sárika...
A Hableány-lánynak az orra hegyén épp olyan
bibircsók nőtt akárcsak az anyjáén, csupán a harcias szőrszálak hiányoztak róla. Viszont bandzsított
egy kicsit, az egyik szeme lesben állt, s egész a szögletbe húzódva figyelte mit müvei a másik. — Maguk
mért nem kötnek fel léceket? — fordult Julikához.
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De Julika nem tudta vajjon hozzá szól-e, mert a
szeme kornerből lőtte sugarait.
— Igen, maguk, maguk! — ismételte a Hableány és virsli-ujjait szája elé kapva hahotázott.
— Már előre mulatok minden újoncon. Hogy fognak kalimpálni, orraesni! S a legszebb, hogy fel
sem tudnak kelni!
S mintha csak mellékelt ábraként szerepelne,
máris hasra vágódott s minél jobban igyekezett feltápászkodni,
annál
inkább
összegabalyodott,
kicsavarodott testtel hempergett a hóban és egyáltalában nem hasonlított egy hableányhoz... Végre
két markos ifjú talpraállította, szépen aláigazították
a deszkákat s jobbról-balról belekaroltak, nehogy
újra közeli érintkezésbe kerüljön a földdel.
A Hableány, mintha misem történt volna,
tovább beszélt. — Ha finom síléceket akarnak venni,
csak bízzák rám magukat... Az otthoni biztosan
régitípusú, nem ér semmit.
— Nem is hoztunk magunkkal sífelszerelést.
— Annál jobb! Akkor egy valódi norvéget
veszünk. Majd szólok a sport-üzletben, hogy a legislegfinomabbat adja. És megfelelő ruhát is hozzá.
— Még csak az kellene — mondta tréfás ijedtséggel Julika. Az öcskös nadrágját magammal hoztam, felveszem a viharkabátom és kész a »cuki« sportdressz.
A
Hableány
most
Pofaszakállkához
fordult.
A hangja olyan puha volt, hogy szinte szétolvadt a
szájában. — De maga úgy-e a legislegfinomabb felszerelést veszi? Ha nem lenne raktáron az itteni bazárosnak, sürgősen megrendeljük! Addig én odakölcsönzöm a magamét.
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Pofaszakállka most már igazán nem hitte el,
hogy őhozzája szól. De a kancsi Hableány félreérthetetlenül hozzá intézte a szót, ezt onnan lehetett
tudni, hogy az időközben lecsatolt sílécekkel megmegcsikldandozta az oldalát... — Akar most velem
jönni? — unszolta negédesen.
— Már mint én?
— Persze hogy maga.
— Één? Örülök, ha hetenként két levelezőlapot tudok venni, hogy Mamának írhassak. Épp
annyi pénzt hoztam magammal.
— Ugyan ne bolondozzon!
Pofaszakállka most már őszintén mulatott. —
Miért bolondoznék? Olyan szegény vagyok, hogy a
templom egere hozzám képest valódi hermelin!
A Hableány gyanakodva méregette végig az
új vendég finom ruházatát. Valami bogaras milliomos-kisasszony, gondolta és új rohamra indult.
— Egy szánkó-kiránduláson nem venne részt?
— Az is pénzbe kerül?
— No, nem sokba. Mindössze 20—30 pengőbe.
Pofaszakállka összecsapta a kezét. — Legalább
hét napig kell a mamámnak dolgozni, hogy annyit
megkeressen.
— Áldott jó kedélye van — sikítozott a Hableány. Hallja? — fordult oda az egyik fiúhoz, aki
stüsszi vadásznak volt öltözve. — Hét napig kell a
mamájának... ha-ha!
A nevetése cigányútra tévedt, könnyezve, köhögve dűlt a stűszi vadász vállára. — Hol vette
ezt a pompás angora szoknyát? — kérdezte aléltan.
— Ilyen kéne nekem is.
— Nem az enyém. — Julika figyelmeztetően a
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karjába csípett. — Fogalmam sincs, hol vették —
javította ki magát Pofaszakállka és erélyesen visszacsípte Julikát, jeléül annak, hogyszeretne
minél
előbb eltűnni.

— A szvetterje is angyali! Csak mintha bő
lenne egy picit.
— Nem csoda, hisz nem rám szabták — kotytyantotta ki Pofaszakállka.
A Hableány nem hagyta megtéveszteni magát
az igazságtól. Bármit mondhatott is neki, ő csak
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a ruháinak hitt, a jólszabott, drága holmiknak.
Vacsoránál mellé telepedett és roppant eredetinek
találta, hogy Pofaszakállka nem tudta villával vagy
kanállal kell-e enni az előételt...
— Te Julika, én nem sokáig bírom ezt az előkelősdit — suttogta letörve.
— Én holnap reggel visszaadom ezt a sok rongyot Hableány-mamának.
— Mint erdei sellő akarsz itt üdülni? — érdeklődött Julika.
— Inkább hazamegyek.
— Akkor mi lesz a tervünkkel? Tudod... a
mamádnak munkát kell szerezni.
— Igaz — mondta felélénkülve Pofaszakállka.
— Csak ezt a kövér Hableányt vedd le a nyakamról.
Felmentek a szobájukba, az ablakba könyököltek s az eget bámulták, amely ezüst pitykegombokkal volt kiverve. A hold fényes csatja szinte összefogta a bársonyos eget, amely úgy terült feléjük,
mint egy ünnepi mente. A villák falai visszaverték
a hó fényét és violás színben tündököltek. — Mire
gondolsz? -— kérdezte halkan Julika, mert Pofaszakállka arcára úgy lebbent valami áhítatos, könnyű
mosoly, mint pillangó a virágsziromra.
— Ha mamám itt lehetne... Tudod Julika...
mi alig beszélgettünk mamával... ő annyit dolgozik napközben, hogy este már agyon van fáradva,
nincs kedve beszélgetni. Hogyha pedig nem akad
munkája, úgy meg vagyunk rémülve, hogy csak
ülünk szótlanul és lopva sóhajtozunk... Ha az
én mamám egyszer úgy Isten-igazában kipihenhetné
magát ! Biztos egész nap mesélne nekem... De
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nem arról, hogy Somlyóné lepedői már foszladozni
kezdenek és Tischleréknél — ha a szokottnál elébb
végez a mosással — kilincset tisztítatnak vele, hogy
ne hiába fizessék a napját.
Egy pitykegomb meglazult és lebukott az égről.
— Csillaghullás... gyorsan kívánj valamit —
suttogta Julika.
— Mamám, mesélj nekem — mondta csendesen
Pofaszakállka. — Mindazt a mesét meséld el, amiből picikoromban kimaradtam. Amit nem tudtál
elmesélni,
mert
kenyeret
kellett
keresni...
És
dalolni se tudtál nekem, mert már hajnalban elmentél
hazulról... engem bezártál a konyhába, a kisszékre készítettél egy csuporka levest, hogy ha éhes
vagyok, vegyem el magamnak... És emlékszem,
eleinte keservesen sírtam, aztán megszoktam, hogy
egyedül vagyok... De a mesék után még mindig
vágyódom. Úgy képzelem, hogy aki mesét mond,
annak szép, nyugalmas élete lehet... Fényes ezüst
csillagocska, hullass ránk meséket... Ámen.

A hableány és a kockás
fiatalember
A Hableány már kora reggel berobbant hozzájuk. Úgy jött, mint egy menetszázad, dongott a
padló alatta. — Mit kapok, ha visszaadom, amit az
ajtód előtt találtam? — kérdezte és hamiskásan
hunyorított hozzá. Most, hogy a félszemét becsukta,
meg lehetett legalább állapítani, hogy kihez intézi
a szót.
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Pofaszakállka a vállát vonogatta. — Nem vesztettem el semmit.
— Olyan biztos? —vihogta és hátradugott kezét
diadalmasan
előre
lendítette.
Agyongyűrt
levélpapírt simítgatott szét a tenyerével.
— Nos, nem ismersz rá?
— Nem én!
— Hát pedig gombóccá gyömöszölve találta
meg a szobalány a cipődben. Odadugod a szerelmesleveleidet?
— Mi-i-it?
— Ne add az ártatlant! — S már olvasta is
szívére szorított kézzel, komikus fejmozdulatokkal.
— »Drága Barátocskám! « — Barátocskám nem
rossz 1 De én a szívecskémet jobban szeretem.
Tovább! »Egész délután vártalak a cukrászda előtt,
bánatomban féltucat indiánert ettem meg. Mért
nem jöttél? A csillagászat sehogyse megy a fejembe,
ha nem láthatom huncut bogárszemedet, melyet
semmiféle égitestért nem cserélnék el. « — Huncut,
ez stimmel! mutasd csak azt a bogárszemedet!
Julika és Pofaszakállka egyszerre nyúltak a levél
után. Rögtön beléjük nyilallott, hogy ez csak Pajor
Feri levele lehet, amit Klári sebtibe a táskájába
csúsztatott s mert nem volt más kéznél, ezzel tömte
ki a cipőjét, hogy ne lötyögjön Pofaszakállka lábán.
— Azonnal add vissza — mondta elvörösödve
Julika. — Ezt különben sem neki írták...
— Rossz védőügyvéd vagy! — kacagott a Hableány. — Hogy kerül hozzá, ha nem neki írták?
— Úgy hogy kölcsönkaptam valakitől a cipőt,
ha éppen tudni akarod! — ugrott eléje Pofaszakállka
és kitépte kezéből a levelet.
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— Cipőt kaptál kölcsön? S ezt velem akarod
elhitetni? Hallja Lóri? — fordult egy tetőtől-talpig
kockás fiúhoz, aki kínosan ügyelt, hogy sportszerűen legyen öltözve s ezért minden szegletes és
kockás volt rajta. — Azt akarja velem elhitetni,
hogy kölcsönkért cipőben jár üdülni? S mindezt
csak azért, mert egy epekedő levélkét találtam a
küszöbén? Ahelyett hogy büszke lenne rá !
A Lórinak címzett fiú mohón lesett a levélbe.
— Áh, nagyon érdekes! Mutassa csak azt a levélkét... hogy folytatni tudjam... mert más elfoglaltság híján, hajlandó vagyok szórakoztatni magát.
Nos, elkezdhetem? — És szorosan mellé lépett.
Pofaszakállka úgy érezte, mintha valaki megütötte volna. Az ütés szele szinte megsuhintotta, a
szeme könnybeborult tőle. Válaszolni akart, de nem
jött ki hang a torkán, a gégéje összeszűkült s gyámoltalan nyögés hagyta el a száját.
— így nem beszélnek diáklányokkal — mondta
csodálatos nyugalommal Julika... S ha barátnőm...
nem ő... hanem az otthoni barátnőm, a cipő tulajdonosa, kapott is egy levelet, az nem jogosítja fel
magát
arra,
hogy
tolakodó
legyen...
Különben
láthatja a levélből, hogy a cipő-tulajdonosnő sem
ment el a találkozóra... Volt is eszében!
Ezzel karonfogta Pofaszakállkát és sebes iramban elvágtatott vele. — Mitől gyúltál úgy be? —
kérdezte tőle, mert Pofaszakállka még mindig nem
tért magához, nagyokat nyelt, hogy az a furcsa
fanyar nyál, ami a nyelve alá gyűlt, végre lecsússzon.
— Mondd csak... a gazdagok mind ilyen hangon társalognak? — kérdezte végül. — Akkor
inkább tovább cipelem Somlyónénak a kosarat.
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— Erigy már te... Ez a Hableány ilyen. Hát
aztán! Kikerüljük szépen. Mi a hegyekhez jöttünk
látogatóba, nem
pedig előkelő fürdővendégekhez.
Nézd azt a mókust... o t t . . . ott! most dugja ki
a fejecskéjét! Nem üdítőbb látvány, mint az a
kockás fiú?
A mókus ide-odaszökdelt az ágon, dús farkincája a zöld fenyőágak közül úgy bukkant ki, mint
valami rőt lomb, vagy mint nagymama összecsukott
strucctoll legyezője, amit a fiók aljában rejteget...
Most egészen lemerészkedett a fa legalsó ágára és
farkas — illetve mókusszemeket nézett a lányokkal.
— Klári biztosan tudna mókusul, — suttogta
Julika. — Mert ebnyelven remekül tud. Úgy értesültem, hogy mind a kettő az indovau-vau nyelvcsaládhoz tartozik s így sok hasonlatosság fedezhető
fel bennük.
Pofaszakállka hangosan elnevette magát s erre
a nemzetközi hangra a mókus riadtan elmenekült...
De megjelent a Hableány-mama s mögötte a kockás
fiú, rettentő óvatosan lépkedve, mintha attól félne,
hogy kiesik egy kocka a ruhájából és összedül az
egész alkotmány, amely Lóri névre hallgat.
Kedveseim, — szólt Hableány-mama fuvolázva,
— egy kis beszédem volna magukkal. — És lehalkított,
óvatos
hangon:
—
Maguk
kikotyogták
Sárika előtt, hogy azt a bizonyos cipőt, h m . . . kölcsönbe kapták.
— Az csak nem árt a Hableány panziónak?
— Hol élnek maguk drágám?
— Becsületes
világban
élünk
néni
kérem...
Olyan világban, ahol nem szégyen szegénynek lenni.
— Persze, persze — helyeselt Hableány-mama.
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— De a vendégek... a mi vendégeink szórakozni
jönnek ide. S őket zavarja, ha olyan emberekkel
kell érintkezniük, akiknek rendes cipőjük sincs. Hisz
értjük egymást...

— Éppen mert nagyonis értjük, elköltözködünk innen — mondta Julika. — Pofaszakállka
önérzetesen kapta fel a fejét, de csak azért, hogy
rögtön le is eressze. Eszébe jutott, hogy Julika bárhová mehet, de ő ide van kötve, mert a jutalmat épp
a Hableány panzió tűzte ki.
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Hableány-mama észrevette a gyors változást s
igyekezett azt kihasználni. — Volna szíve itthagyni
a barátnőjét, csak azért, mert azt akarom, hogy
három boldog hete legyen? Hogy gondtalannak
érezze magát?
— De én nem tudok színházat játszani, —
fakadt ki Pofaszakállka.
— Ugyan, ugyan ! Nem kell úgy felfújni a
dolgokat. Hisz nem kívánok semmit se magától,
csak éppen ne emlegesse azt az izét.
-— Szegénységet — mondta homlokráncolva
Julika.
— Úgy van! Szerencsére Sárika nem hitte el
magának a cipőhistóriát. Mert ha elhitte volna...
— lemondóan legyintett. — Akkor telekürtöli vele
az egész világot. Roppant beszédes teremtés a lelkem. — Most újra Pofaszakállka füléhez hajolt.
— Szereztem magának síléceket is, azt fogja mondani, hogy hazulról kapta. Igazán mindent megteszek, ami csak tőlem telik.
Julika nem tudott elfojtani egy mosolyt. —
Szóval nyugodjunk bele az előkelőségbe. Alkudjunk
meg a gazdagsággal.
— Úgy van! — bólintott Hableány-mama és
eszkimó-sapkáját fülére húzta.
A kockás fiatalember éppen odaért. — Meg
tetszett beszélni a szánkókirándulást az ifjú hölgyekkel? — kérdezte és sűrű szájrángatások és
orrhúzások közepette valami kerek üveget próbált
a szemébe illeszteni.
— Óraüveg? — érdeklődött udvariasan Julika.
— Monokli — válaszolta sértődötten és ujjával
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oda-odakapott, mert a szájtáncoltatás ellenére, csak
nem akart megállni a szemén.
— Rendelhetek szánkókat?
Pofaszakállka tanácstalanul nézett cipője orrára.
— Holnap fogadónapunk van — mondta roppant előkelően. — Nem veszünk részt semmiféle
kiránduláson.
A kockás fiúnak lepottyant a monokli a szeméről. — Fogadónap? — kérdezte álmélkodva és máris
rohant megvinni a hírt a tömzsi Hableánynak.
Pofaszakállka csak állt s nem tudta egyelőre
eldönteni, nevessen-e vagy bosszankodjék. — Hát
ezt meg hogyan találtad ki? Kit, hol és hogyan
fogadunk?
— A mókusokat, nyulakat és egyéb vadállatokat. S hogy a társaság fényét emeljük, egy maszatos arcocskát a hozzátartozó kis legénnyel együtt,
akit az előbb fedeztem fel. Nem lehet több hétévesnél és olyan ügyes, hogy egy rozoga bádogtepsin ródlizik.
— All right ! — mondta dermesztő finoman
Pofaszakállka. És szoknyáját két ujja közé csippentve (mert így látta Kláriéknál régi metszeteken
a főúri dámákat) elindult megkeresni a tepsin
ródlizó bajnokot.

Pintye András birodalma
A fűtőház mellett, szén- és kokszhegyek közelében bukkantak rá a lányok... A domboldal legmeredekebb pontjára kapaszkodott s vidáman ereszkedett le a bádogtepsin, melybe hála a lyukaknak !
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erős spárgát fűzött s azt tartotta szorosan, nehogy
kicsússzék alóla a rozoga alkotmány... Ha veszélyesebb kanyarokhoz ért, éleset sípolt, mert szent
meggyőződése volt, hogy a tepsi legázolja a kormányozható ródlikat, elsepri a föld színéről a bobbokat s ha nem ügyelne eléggé, kimozdítaná helyéből
az egész fürdőhelyet !
— Hé, vigyázat! — kiabált telitorokból s a
nyomaték kedvéért mutatóujját szájába kapva,
harsányan sípolt.
Julika tepsistül együtt felkapta s az ölébe
ültette. — Hogy hívnak?
— Pintye Andrisnak — mondta durcásan a
kislegény és világért sem nézett volna fel.
— Nem tanítanál meg minket is ródlizni?
— Maguk már öregek — mondta megfontoltan
Pintye Andris. — Magukat nem tartja meg a hátán
a lovam.
— Aztán melyik a te lovad?
— Ez ni ! — és büszkén bökött a lyukas tepsi
felé.
— Már miért ne tartana meg?
— Mert az öregek nem hiszik el neki, hogy ő ló.
Nem látják a lábát, se a nyelvit, pedig az is van neki.
Titokzatosan szájára nyomta az ujját. — Foga
is van. Ha rosszul tartom, nyekk! a térdembe harap.
— Hol a foga te?
— Itt e . . . — Andris a recésszélű lyukakra
mutatott.
A két lány kacagva pattintotta meg a kiszolgált
bádogtepsit.
— Mit adsz a lovadnak enni?
— Hózabot...
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— És nem fárad el soha?
Andris csípőjére "rakta" pöttömnyi öklét s megvetően mérte végig őket. — Az én lovam nem
fáradhat el soha. Azért csodaló... Olyan amilyen
az igazi meséskönyvekben van.

Baróthy mester, aki malomkőnagyságú kalapjában ott bukdácsolt a közelükben, most odasomfordált. — Igaza van a kislegénynek... Csak apró
gyerekeknek meg művészeknek van olyan képzeletük, hogy a legszegényesebb, leghétköznapibb dolgokat is gyönyörűnek látják. Persze hogy csodaparipája van neki. Én még azt is hallom, hogy nyerít.
Biztos repülhetnéke van már.
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— Hát az meglehet — helyeselt Andris és
megpaskolta a tepsi oldalát, aztán usgyi! csúszott
lefelé... Útközben kétszer is bukfencet hányt, a
csodaparipa zörögve vágódott egy kiálló fatörzsnek,
de mintha ez lenne a lecsúszás rendje, büszkén kihúzta magát és tovább vágtatott.
— Te fogsz minket most vezetni — mondta
végül Baróthy mester és széleskarimájú kalapját
Andris fejébe nyomta. — Mutasd meg a birodalmadat. Mert tudni kell, — fordult a lányokhoz — hogy
ez itt az Andris birodalma. Erdők, rétek, hegyek
ura Pintye Andris barátom.
— A gépházé is — toldotta meg a szót Andris.
— Hát persze... Írisz nem mondtam még el
mindent! A háztetőket is kifelejtettem. Mert a
háztetők is hozzátartoznak.
— A kémények i s . . . Abból fújom a füstöt
az égre.. A felhőfüstöt.
— Nyújtsd ide a praclidat — nevet Julika —
és most vezess bennünket.
Andris sebesen szedte a lábait. — Az ott lenn
a fűtőház — magyarázta hévvel. — Olyan kazán van
benne, hogy azt billió ember se tudná telerakni
szénnel.
— Ugyan no !
— Billió nem tudná... De egy i g e n . . . Az
én édesapám! Mert az olyan erős, hogy félkézzel
felemel engem is.
— Ejha !
Andris szemei diadalmasan csillogtak. — A kazán is a miénk. Meg az a sok cső, amin a meleget
küldjük az embereknek... Mert mi küldjük a meleget. Ha az én édesapám nem adna enni a kazán-
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nak, akkor úgy fáznának a vendégek, hogy még a
könny is a szemökbe fagyna.
Julika magához szorította Andrist. — Mesélj
csak kis öreg, mesélj...
— Nem mese ez — kapta fel a fejét Andris. —
Oly igaz ez, minthogy Pintye András a nevem.
— Biztos? — ugratta őt Julika. — Én azt
hallottam, hogy téged Bugac Istóknak hívnak.
-— Bugac Istók? — Andrisnak igen tetszhetett
ez a név, mert úgy forgatta a szájában, mintha selyemcukrot szopogatna. — Hát az meglehet, hogy
így híjjnak... A bátyáimat meg hogy híjják akkor?
Mert két testvérbátyám is van és azok is Pintyék...
Pintye Miska az egyik, Laji a másik.
•— Azok is ilyen csodalovakon repülnek?
Andris büszkén rántotta meg a nyakát. Szinte
beleveresedett szeplős kis arca. — Azok már hivatalt viselnek! Kijárták a négy iskolát, oszt most
hivatala van mind a kettőnek.
— Miféle hivatala? — álmélkodott Baróthy
mester. — Erről még nem is beszéltél nekem.
— Hátha nem teccett kérdezni — mondja
hamiskásan Andris. — Pedig magos hivatala van
az egyiknek... Mert a Miska... liftes fiú, teccik
tudni... oszt csak száll fel az emeletekre fúrt und
f ú r t . . . Néha olyan magasra száll, hogy a csillagokba kapaszkodik meg... Oszt a vendég akit felszállít, csak csodálkozik, hogy milyen jól tudja
kezelni a csillagokat is.
Kezeifejével megtörülte az orrát, úgy folytatta
tovább. — A Laji meg a konyhán van. őt szalajtatják mindenért, mert olyan szaladós lába van,
akár a nyúlnak. Ha egy kicsit megemberesedik,
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főfőszakács lesz és fehér sapkát visel majd, meg
ekkora hasat... És olyan krémeket fog csinálni,
melyek úgy reszketnek, mint harmat a füvön.
Julika nem állta meg, hogy cuppanós csókot ne
nyomjon Andris orrahegyére. — Hát nem szerencse,
hogy felfedeztük Pintye Andrist? — Pofaszakállka
vizsgálódva nézte ezt a Hüvelyk-Matyi gyereket, aki
alig látszott ki a földből és mégis úgy beszélt, mint
akinek helyén van az esze.
— Jársz már iskolába?
—
Nem én! Két óra járás innen az iskola,
oszt a bátyáimnak is mindig lefagyott a lábuk, míg
elkecmeregtek.
Szörcsögött,
szörcsögött
a
víz
a
csizmájukba, oszt egyszerre már nem is szörcsögött... Éppen ez volt a hiba. Mert mikor már
nem szörcsögött, odafagyott a lábukhoz...
Villant egyet a szeme, jobbra hunyorított, balra
hunyorított. — Nem akarózik még nekem iskolába
járni... Pedig akkor töltöttem be a hetedik évemet, mikor a betlehemi királyok erre jártak, oszt
fokhagymás kolbászt kértek angyalul...
— Angyalul? Hát az meg mi?
—
Angyal-nyelv! — mondta méltatlankodva a
kis legény. — Én is tudok úgy beszélni! A Fuszek
Tónitól tanultam, akit tavaly elnadrágolt a titkár
úr, mert kenyeret csent a konyhán. De olyan éhes
volt, hogy csak úgy forgott már a feje...
Nevetett
hozzá,
mintha
misem
lenne
természetesebb.
— De te csak nem szoktál csenni?
Andris megrázta a fejét. — Én n e m . . .
Mert
akkor háborúságba keverednék az Édesanyámmal, aki
angyal o d a f ö n t . . . És én nem azért akarok angyalul
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megtanulni, hogy kalácsot, kolbászt meg aprópénzt
kérjek
karácsony
hetiben...
Én
azért
akarok
tudni... — Kettétört a hangja mint tavaszi ágacska,
melyet vihar cihái — én azért akarok... dadogta —
hogy édesanyámmal tudjak szót váltani... hogy
megértsem, ha szólít, mert ő már csak angyalnyelven
tud...
— Meghalt az édesanyád? — kérdezte halkan
Pofaszakállka.
— Nem halt meg — felelte elgondolkozva
Andris. — Csak az égben lakik... de én azért
látom... színarany haja van, az egyik szemivei
sír, a másikkal meg nevet... azon örül, hogy Apa
egymaga be tud fűteni egy ilyen ménkű nagy épületet, és azért sír, mert nem ő szel nekünk kenyeret,
nem ő subickolja fényesre a csizmánkat...
— Ejnye no! Valami bolond legyecske a szemembe repült — kiáltott Baróthy mester és lopva
megdörzsölgette a szemét...
A fenyőerdök lassan elfogytak mellőlük, hepehupás, fagyott földön lépegettek, Andris ment elől,
a többiek engedelmesen utána...
— Ott lakunk n i . . . — mutatott Andris egy
süppedt kis házra, amely olyan elhagyottan feküdt
az út szélén, mintha a hegytetőről gurult volna le
csupa véletlenségből.
— Apának a fürdőépületben is adnának szobát! De gyereket nem tűr a néni. Azt mondja,
azok lármáznak! Pedig én pisszenés nélkül el tudok
ülni egész addig, míg százat nem számol.
— Azt hiszem, te 125-ig is elvagy fecsegés
nélkül.
— Meglehet... — mondta bizonytalanul Andris,
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de látszott rajta, hogy ezért már nem merne kezeskedni. Rettentő nagy kulcsot húzott ki a zsebéből,
úgy fityegett az oldalán, mint egy kard. Kinyitotta
vele a kis ház ajtaját s becsörtetett a szobába... —
Jobb itt nekünk, mint a fürdőépületben — mormogta bölcsen. — Itt nem zavar bennünket senki.
Nem mindenki olyan vékonybeszédű, mint Baróthy úr...
A festőművész megértően bólogatott. Beléptek
a szobába, amelynek küszöbéről egy szurokfekete
macska ugrott fel, s mintha csak a vendégek tiszteletére akarná rendbeszedni magát, rózsaszínű nyelvével végignyalta selymes szőrét, majd felemelte
bársony talpacskáit s elvégezte vele az utolsó simításokat.
— Ördögfiók...
Ördögfióka...
dorombolt
néki Andris... — Ne mosakodj mindig. Hisz már
olyan patyolatfekete vagy, mint a frissenhullt korom.
De már erre olyat hahotázott Julika, hogy az
ablakpárkányon szökdécselő fürj riadt szemekkel
lapult a falhoz és pityegni is elfelejtett.
— Hát ezt meg honnan szerezted?
— Még pólyáskorában szedtem ki a fészekből... az anyját leparittyázta valaki a fáról...
Ott találtam véresen a fűben... Csak nyújtogatta
a nyakát, tátogott a csőrivel, mintha mondani
akarna valamit... Oszt egyszer csak hályog borult
a szemire... Tudtam, hogy angyalnak megy ő
is... fürj angyalnak. Hát aztán elhoztam az árváját. Most Pintye Pötyinek hívják s úgy hozzám
szokott, hogy azt hiszi, itt született a csizmaszáramban.
Megint csak nevetett, akármit is mesélt, a neve-
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tése úgy begyeskedett a mondatok végén, mint áprilisi rügyecske az ágon. A fürj a vállára rebbent,
barátságosan
a
fülcimpájába
csipegetett,
nyilván
titkot súgott neki. A macska is hozzája dörgölődzött, játékosan pörgött maga körül, bukfencet vetett, akárcsak a tömzsi Hableány síelés közben.
—
Ennyi barátod van? — érdeklődött
Julika.
—
Aztán egyedül szerzed meg részükre az elemózsiát?
—
Az is valami?! — fitymált Andris, óvatosan az ágyhoz lépett. Lehasalt a földre, úgy lesett
be az ágy alá. — Itt van az én szopós gyerekem —
magyarázta és már húzott is kifelé valami torzonborz kutyafélét, amely álmosan hunyorgott, pofácskáját féloldalra hajtva, akár egy durcás gyerek.
—
Hagyd azt a kutyust, aludjon tovább!
—
Nem kutya ez, hanem róka !
Julika
és
Pofaszakállka
rémülten
hátráltak.
—
Jaj fogd meg! El ne ereszd az Isten szerelmére!
Andris ölébe kapta a rókát.
—
Egy ilyen szelíd kis árvától is félnek?
A róka leugrott az öléből és körülnyargalta a
szobát. A lányok ijedten a falhoz lapultak s még
lélekzeni is elfelejtettek. A szelíd kis árva mégis
csak vadállat volt... De Andris utána iramodott,
hozzádörzsölte buksiját, s úgy csücsörgött. — Mindjárt kap rókica dudlit... így ni... — Szempillantás alatt üvegbe öntött egy kis tejet, gyengéden lefektette a rókát s cuclisüveget nyomott a szájába. —
Ennek is ellőtték a kedves szüleit a vadász urak...
Amikor ráakadtam, akkorka volt csak, mint az
öklöm. Mi neveltük fel üvegen Baróthy úrral.
— Mi
csináltunk
belőle
embert...
akarom
mondani rókát — mondta Baróthy mester büszkén.
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A kis szobába besettenkedett az este, és puha
szürke kendőt terített széjjel. A bútorok homályba
olvadtak, árnyékok mozogtak a falon, melyek egyre
nőttek, szélesebbek lettek, mintha óriási veder tenta
ömlött volna szét s most szertecsurogna a szobában,
minden kis zugot betöltve... Ideje lett volna már
hazamenni, de oly nehéz volt megválni ettől a pöttöm
legénytől,
aki
szorgosan
etette,
itatta
családkáját.
Róka, cica és fürjecske úgy hancuroztak az ölében,
mintha egytestvérek lennének s Andris azt állította,
hogy egy egérke is meglátogatja minden este, csak
most szégyel előbújni a magas vendégség miatt...
— Eljöhetünk holnap is hozzád? — kérdezte
Julika és lehajolt hozzá, hogy megsimogassa a fejét.
— Ha nincs jobb dolguk — mondta vállvonogatva Andris és az esti imát pityegte elő a fürjnek. — Mondd utánam Pötyike... sose restelkedj...
csak úgy jutsz be ám a fürjmennyországba.
Jó, hogy sötét volt a szobában s így Andris
nem láthatta, hogy most nemcsak Baróthy festőművésznek, de a két lánynak is bogár repült hirtelen
a szemébe.
— Még csak azt akarom mondani, — nyögte
ki búcsúzóul Andris — hogy hát ha nagyon akarnak...
felszállhatnak
éppen
a
lovamra...
mert
nem is olyan öregek, ahogyan gondoltam... idővel meg éppen megfiatalodnak.
Kacagás pukkant a levegőben s ahogy Julika
Andris
orrahegyét
kereste,
hogy
csókot
ragasszon
rá,
Andris
szégyenlősen
rászólt:
—
Vigyázzon,
kisasszonyka, mert a sötétben a kis rókával talál
csókot váltani...
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Nehéz dolog elegáns
fürdővendégnek lenni!
A napok úgy mállnak szét, mint tej beáztatott
kifli... Észre sem veszik, hogy már csak egy hét
s üt a hazamenés órája... Pofaszakállka arca kigömbölyödött s úgy belehízott miss Thomson ruháiba, hogy Julika csak arca verejtékével tudja bekapcsolni. Most már elmaradhatatlan kísérőjük lett
Andris, örökösen a nyomukban jár állatseregletével,
melyhez időnként egy-egy kóbor kutya is csatlakozik.
A Hableány már régen kiejtette kegyeiből a
társaságot, de nem ám a kockás fiatalember, aki
illő távolból követte őket és sóhajtva vette tudomásul, hogy azok nélküle is milyen remekül szórakoznak. Andris, aki egy bádogtepsin ródlizott, a síelés
tudományában is kitüntette magát és Miska bátyja
segítségével olyan síléceket mesterkedett össze magának,
ami
valóban
párját
ritkította! . . .
Ócska
hordódongából készült az Andris léce s úgy siklott
rajta, hogy mindenki megirigyelte... A két lány
meg utána! S ha mégis úgy esett, hogy mindnyájan
a hóba puffanva
a földön találkoztak, Baróthy
mester
váltig
erősítgette,
hogy
Andris
sílécének
a szagától rúgnak be, mert finom tokaji bor állott
a hordóban, mielőtt a természet kifürkészhetetlen
akaratából
síléccé
változott...
Persze
nem
bírják
az erős italt, attól szédültek a földre.
A
kockás
fiatalember
buzgón
talprasegítette
őket s fittyethányva a Hableány rosszaló pillantásainak, még Andrist is gondosan leporolgatta.
Hosszú sétából bandukoltak hazafelé éppen s

—

—
—

—
—
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Julika egyszerre csak akkorát sóhajtott, hogy a
szájából egész kis párafelhő gomolygott elő. Egy
pirinyó magastátrai csúcsot lehetett volna körülcsavarintani vele.
Pofaszakállka
mintha
csak
erre
várt
volna.
Visszasóhajtott, ha lehet még kiadósabban.
— Te milyen ügyben sóhajtsz?
Én
hazavágyódom.
Szeretném
már
látni
Anyut, Aput, meg Gyurkát. Meg... a tanár urat
is... őt csak azért, hogy egy kis haladékot kérjek
tőle... Mert azt az igazán nagy tettet még mindig
nem hajtottuk végre.
—
Jól megy a sorod, hogy mindig csak nagy
tetteken töröd a fejedet... Én már megelégednék
egy egészen pici tettel is. Csak annyival, hogy mama
részére megszerezzem a mosást, vasalást. De fogalmam sincs, hogyan kezdjek hozzá.
Andris, aki most is mellettük baktatott vállán
a fürjecskével, hegyezni kezdte a fülét. — Akkor
ide jönne Maga is? — kérdezte felcsillanó szemekkel.
Mikor te?
Hát ha az a mama néni ide járna mosni !
— Nem ő járna ide, — mondta nevetve Pofaszakállka, — hanem a ruha járna oda.
Andris megvakargatta a füle tövét. — Az már
nehezen fog menni.
Miért?
—
kérdezte
olyan
hangon
Pofaszakállka, mintha Pintye Andris híres szaktekintély
lenne.
Sok
kőtségbe
kerül
a
szállítás
—
vetette
oda foghegyről, s tenyerére ültette a fürjet...
Julika felkapta a fejét. No lám... gondolta,
ez a kis bikfic mondja ezt nekik, a két felnőtt hölgy-
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nek,
akik bonyolult
számtanpéldákat
oldanak meg,
keresztrejtvény-pályázatot
nyernek,
hogy
a
tanulmányi versenyről ne is beszéljünk... Andris világosítja fel a legkézenfekvőbb dolgokról, a csodaló-

tulajdonos, akiről azt hitték, hogy a mesék
dalmában él...
— Andrisnak igaza van, — hagyta helyben
Pofaszakállka. — Mindketten csacsik vagyunk.
— Beszélj csak egyesszámban.

biro-

—
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—
Hát akkor nagy csacsi vagy te Julika, mert
ezt te ajánlottad.
Én most is azt mondom: meg kell próbálni!
Andris majd becsempész a konyhába. Hisz Laji
bátyád főhátramozdító ott, vagy mi a szösz ! — Főkifutófiú, — vágta ki önérzetesen Andris. — De ő
minden titkot tud. Ha valamit meg akarnak tudni,
csak hozzá kell fordulni.
Délben
már
valóban
ott
settenkedett
Julika
a főszakács körül, aki ellentétben a szakácsokkal,
mogorvaképű, keszeg ember volt, fakó arcszínnel
és haragosan lefelé biggyedő szájjal. Laji rögtön
megsúgta, hogy a főszakács attól olyan mérges,
mert itt él finomabbnál finomabb ételek között,
keveri, kavarja a rotyogó tejfeles rakott-káposztát,
a szívét csiklandozza a malacpörkölt remek illata,
ő meg közben kétszersültet rágcsál, vagy tejbedarát
kanalazgat, mert gyomorbajos szegény, aztán egyebet nem szabad ennie...
— Borzasztó is az! A szemit majd kinézi sokszor, úgy kívánja a rendes ételt!... — De mivelhogy
szigorúan tiltva van még a kóstolgatás is, nagyot
ránt bánatában a Laji fülén, mert az nincsen tiltva...
S valamivel mégis csak kárpótolni kell magát. Igaz?
Julika jobb szemöldökét a magasba húzza, ami
nála a megrökönyödés jele. — Én most sorsodra
hagylak Pofaszakáll, — súgta — mert ha ketten
lábatlankodunk
itt,
akkor
párosan
röpítenek
ki
bennünket
s
még
csak
nem
is
menetrendszerű
időben...
Pofaszakállka
elmerengve
nézte
hogyan
forgatja a főszakács a palacsintákat. Sercegett a zsír,
magasba lendült a palacsinta, megfordult a levegő-
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ben, akár egy ugróművész, aki dupla saltót vet!
Pofaszakállka pedig azon tűnődött, hogyan kezdjen
hozzá... Mekegett, makogott, de az, amit mondani
akart, csak nem bújt ki a száján.
—
Recepteket óhajt a kisasszonyka venni? —
kérdezte végül zordul a főszakács.
—
Nem...
azaz
hogy...
(mindig
az
igazat!
Ki vele! Ki vele! ) — Kérdezni szeretnék valamit
— rebegte és egyet lépett, mintha el akarná kísérni
szavait. — Azt hallottam, hogy magától függ Főszakács úr...
—
Az étlap összeállítása — vágott közbe türelmetlenül a főszakács és dühösen hátára fordította
a palacsintát.
—
Az is... persze... De én most másra gondolok. Maga itt a főszemély... A legnagyobb
tekintély, amint hallom.
A ráncok széjjelebb szaladtak a zord arcon.
—
Mivel lehetek szolgálatára? — kérdezte mérsékelt-égövi enyheséggel.
—
Ajánlja be ide a mamámat mosónőnek —
mondta hirtelen Pofaszakállka és behúnyta a szemét,
mert úgy érezte valami szörnyű nagy dolgot kér.
Csak akkor nyitotta ki újra, amikor a főszakács
északsarki fagyhangját meghallotta. — Velem ne
tréfáljon a kisasszony! Még hogy ilyet! Nincs most
április! Különben is idegeneknek tilos a konyhába
belépni. Mit háborgatnak folyton? Kimenni kérem!
sürgősen eltávozni !
Pofaszakállka
megvárta
míg
alaposan
kidohogja
magát, csak aztán kezdett magyarázgatni. — De főszakács úr hallgasson meg. Az én mamámnak szüksége van rá, hogy dolgozzon. S azt gondoltam...
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— Velem nem fogja elhitetni, hogy elegáns
fürdővendég létére...
Pofaszakállka csodálkozva nézett végig magán.
Még mindég nem szokta meg, hogy ő fürdővendég
s még hozzá elegáns... Fájdalom, valóban elegáns
volt. Kínosan, kegyetlenül elegáns! Prémes kabát
feszült rajta s lakkcsizmája versenyt csillogott a
rézedényekkel. — Én nem tehetek róla főszakács úr
— nyöszörögte kétségbeesetten.
De a főszakács nem volt hajlandó több időt
vesztegetni rá. Azt hitte a jámbor, hogy gúnyt
űznek
belőle.
Unatkozó
fürdővendégek
képesek
ilyesmire.
Annyira
felbőszült,
hogy
gyorsan
megráncigálta a kezeügyébe eső Laji fülét. Szegény
Laji ! Napjában többször a kezeügyébe esett s így
füle gyakran volt kitéve kisebb földrengéseknek...
Este tombola volt a kúrszalónban, a nyereménytárgyak
kényesen
illegették
magukat
az
asztal
tetején,
a
vendégek
kipirult
arccal
jelentkeztek
ambóért, ternóért, quaternóért ! Olyanok is akadtak, akik 3—4 táblával játszottak egyszerre s szemük úgy szökdécselt ide-oda, mint valami bolond
veréb...
Mire
rábukkantak
a
megfelelő
számra,
rendszerint
elhalászták orruk elől a
nyereménytárgyakat s ők hangos kacagás közepette kullogtak
vissza a helyükre. A termet a gondtalanság, a jókedv
eleven lármája
töltötte
meg,
az
ebédlőből
finom ételgőzök surrantak be, kipihent piros-pozsgás
arcok hajoltak egymás felé, oly érdeklődéssel kísérve
a számok forgását, mintha egyéb dolguk, gondjuk
nem is akadna a földön. Csak Pofaszakállka lógatta
szomorúan az orrát, a számok összefolytak a szeme
előtt s hiába lökdöste, bökdöste Julika, úgy elmerült
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bánatában, mint kavics a tó vizében. — A főszakács
kipenderített — rebegte Julika felé, — s ha még azt
is tudnád mit mondott a segédaligazgató helyettes!
—
Annál is voltál?
—
Ternó, — csuklotta Pofaszakállka — azaz
hogy... persze hogy voltam. Azt mondta, hogy
inkább gyűjtsek ritka rovarokat, hogy ilyen bogaraim
legyenek. Esetleg számolócédulát vagy moziszínészek képeit. Hallottál már ilyet?
Julika felháborodva rázta meg barna fürtjeit...
A kikiáltó harsány hangon kiáltotta a számokat
s ketten is rohantak, hogy a Bonzó-kutyát, melynek
fejében rumos csokoládé zörgött, sürgősen átvegyék...
—
A
szobaasszonyhoz
is
elmentem...
Olyan
jó asszonynak látszott. Mindég kenyeret szórt az
ablakpárkányra a verebeknek... Gondoltam, nekem
is szór egy kis morzsát.
—
Ne érzékenykedj Pofaszakállka — mondta
Julika és bár quaternója volt, nem tudta kimondani,
mert a torka egyszerre olyan picire zsugorodott,
mint a tű foka. A legvékonyabb hangocska sem ment
rajta keresztül.
—
A szobaasszony csak nevetett — folytatta
Pofaszakállka és izgalmában zsebregyűrte a tábláit.
— Azzal jött, amivel a főszakács. Hogy így meg
úgy...
Ilyen
elegáns
kisasszonyka...
Erre
aztán
kitörtem! Hogy nekem most már tényleg elég ebből
a színházból!
•— Megmondtad az igazat?
— A
legnagyobb
mértékben!
—
vallotta
be
Pofaszakállka. — Nem bírtam tovább. Még a tenyeremet is megmutattam, hogy milyen érdes a kosárcipeléstől. Az egész Thomson-ügyet felfedtem neki.
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—
Quinternó!!! Tessék jelentkezni!
—
Ez a valódi meisseni porcellán-utánzat a
nyeremény? — kedélyeskedett az egyik vendég és
máris hóna alá csapott egy nagyhasú cserépvázát.
— Lássuk csak ki viszi el a tombolát! —
izgultak
többen
is
és
zsebkendővel
legyezgették
felhevült arcukat.
A
tömzsi
Hableány
két
könyökkel
lökdösődött.
Egész halom nyereménytárgy volt már előtte, de
ő epedve bandzsított a disznóbőr útitáskára, mely
ott ékeskedett az asztal kellős közepén, »tombola«
felírással. Még a plombáit fogai is erre fájtak már
régen, ha elment a bazár előtt, bizalmasan feléje
sandított, mintha ők ketten már összetartoznának.
—
Most mi lesz? — rebegte Julika s az asztal
alatt gyengéden megcsípte barátnője kezét.
— Azt
igazán
nem
bánom,
hogy
Hableánymama kiteszi a szűrömet... Csak legalább elintéztem volna azt a mosást, vasalást. De hiába lepleztem le magam! A szobaasszony először hápogott
meglepetésében, aztán a combját csapkodta s mielőtt
megakadályozhattam volna, odahívta azt az előkelő
szobalányt, aki a bóbitáját a bal szemére csapva
viseli és elmesélte neki az egész históriát... De úgy
mesélte el, hogy magam sem ismertem rá... »Cccc,
hallja fiam — utánozta Pofaszakállka a szobaasszony hangját. — Miss Thomson ruháját itt fogta a
Hableány panzió, mert a missecske adós maradt négy
heti bérrel ! S tudja mit csinált az öreg Hableány
nagysága? Oda adta viselni a drága holmikat ennek
a kislánynak, aki egy mosodában kifutólány... «
•— Hiába bizonygattam, hogy én gimnazista vagyok,
azt hajtogatták, hogy ezt hitessem el valami
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vidékinek,
de
nem
fürdőhelyi
alkalmazottaknak,
akik
tapasztaltabbak,
mint
egy
miniszter!
Mikor
pedig esküvel jelentettem ki, hogy Miss Thomson
poggyászát
sajnálatos
tévedésből
elcserélték,
nem
pedig lefoglalták, kacsingatni és hunyorogni kezdtek,
hogy csakúgy bokázott a szemöldökük.
Julika meggyőzően sóhajtozott. — Jó Isten mi
lesz ebből?!
—
Elevenen
megnyúznak
—
mondta
megadóan Pofaszakállka. — De ez nem lenne olyan nagy
baj I A baj ott kezdődik és ott végződik, hogy szó
sem
lehet
mamáról!
A
szobaasszony
ugyanazt
mondta, amit Andris. Csak nem olyan barátságosan.
Mit képzelek? Majd még küldözgetni fogják a ruhát!
Hisz van itt nekik villanyerőre hajtott mosodájuk,
villanyszárítójuk,
villanyvasalójuk,
azt
hiszem,
a
személyzet is villanyra jár. Ki találta ki ezt a hülyeséget?! azt kérdezte tőlem. Persze nem árultam el,
hogy te voltál az értelmi szerző.
—
Tombola!
-—
rikoltotta
valaki
a
hátuk
megett s széles bakugrásokkal máris az asztalnál
termett, hóna alá nyomva az útitáskát s mintha
attól félne, hogy lekési a vonatot, melyen útitáskája
teljes
pompájában
érvényesülhet,
vágtatva
rohangált fel alá.
Csak nem a kockás fiatalember? Semmi kétség,
ő volt az, de mintha megfeledkezett volna minden
előkelőségről, leplezetlen örömmel nyomkodta, lengette, sőt szagolgatta a nyereménytárgyat, monokliját lekapta a szeméről, hogy jobban lásson, s trillázva gyönyörködött a táskában.
Pofaszakállka
észre
sem
vette...
Mintha
a
két
szeme befelé fordult volna, a lelke mélyibe s annak
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is a legsötétebb zugába... — Alászolgája, szép
tervek, álmok! — mondta csendesen... Pedig már
úgy
beleéltem
magam...
Szeméből
két
fényes
könnycsepp gördült ki: egy gömbölyű nagyobbacska, utána egy fürgébb, apróbb: anya és leánya...
A kockás fiatalember egy pillanatra abbahagyta
zajos boldogságát s meghökkenve bámult rá. Pofaszakállka sietve szipákolt s szigorú arcot vágott, mint
mindig, ha a bánat megfeküdte a gyomrát. — Oszoljunk innen, — bökte meg könyökével Julikát, mert
érezte, hogy nem sokáig lehet szipákolással visszaszívni a könnyeket.
A
tömzsi
Hableány
eközben
gyengéden
ölbevette az útitáskát. — Kettőnké, úgy-e Lóri? Hisz
együtt játszottunk...
—
A táska csak az enyém, — mondta lovagiatlanul a kockás fiú és az ajtó felé sandított, mely éppen
most csukódott be a lányok után.
—
Egy éve nézek már farkasszemet vele —
hízelgett a Hableány.
A táskának sejtelme sem lehetett felőle, hogy
őt nézik, — gondolta Lóri. Joggal hihette, hogy a
fogmosó pohárra bandzsít, amely ott állt a tőszomszédságában...
Vagy
a
»Tátrai
Emlék«
feliratú
stoppoló fára, mely ugyancsak ott kellette magát.
—
Jó éjszakát — mondta röviden és faképnél
hagyta a megdöbbent Hableányt,
aki épp egy
utolsó rohamra készült, hogy megkaparintsa magának
az útitáskát.
Vajjon mi lelte Szakáll Katót, hogy ez a két
könnycsepp a szeme sarkába könyökölt? — tűnődött Lóri és a szobája felé tartott.
A lányok szobájából fojtott suttogás szűrődött ki.
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—
Azért, mert a mamádnak nem tudtad megszerezni a mosást... — hallotta a Julika hangját.
Milyen mosásról beszél ez a leány? Szégyen ide, szégyen oda, Lóri az ajtóra tapasztotta a fülét s hallgatózni kezdett.
—... eddig a reménység tartotta bennem a lelket... mindig arra gondoltam, hátha mégis sikerül...
De hogyan napkúrázzak, síeljek én itt, amikor tudom, hogy mama majd megszakad a kosárcipeléstől
s ezután is így lesz ez !
Ez n Pofaszakállka csipogása volt s Lóri szíve
nem is dohogott már, hanem úgy dörömbölt, hogy
valósággal fellökte a mellét. A fogadónapos, csupabársony kisasszony a valóságban ilyen?... De hiszen akkor...
Kezével hirtelen lenyomta a kilincset és szinte
beesett az ajtón.
—
Én se vagyok az ! Én se vagyok az, akinek
látszom! — hadarta olyan diadallal, hogy a lányok
ijedten lapultak a szekrény mellé, azt hitték, valami
bolonddal van dolguk !
—
Ne
haragudjanak...
véletlenül...
igazán
csak véletlenül hallgattam ki magukat. És hál’
Istennek sikerült megtudnom, hogy nem olyan veszedelmesen előkelőek, mint amilyennek látszottak.
Mert én sem vagyok ám olyan majom, amilyennek
mutattam magam... Csak láttam, hogy itt mindenki
rettentően magasan hordja az orrát, hát nem mertem
kirukkolni a valósággal... Féltem, hogy lenéznek,
nem fogadnak be maguk közé, ha megmondom,
hogy
odahaza...
asztalosságot
tanulok...
Mit
csűrjem, csavarjam? Asztalosinas vagyok, nna !
Julika megkönnyebbülten nézte Lóri kipirult
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arcát. Most vette észre, milyen nefelejtskék szemei
vannak: a monokli alatt csak valami rángatózó,
pislogó, kiveresedett szemeket látott, amiről a legnagyobb sebességgel kapta cl a tekintetét... Pofaszakállka arckifejezésére még jóakarattal se lehetett
most ráfogni, hogy túlzottan értelmes... Hitetlenül, összeráncolt homlokkal szemlélte Lórit, szája a
csodálkozástól kissé kinyílt, féllábon, ugrásrakészen
állott, mert még mindig attól tartott, hogy a fiatalemberrel valami baj történt ! Ha nem is egészen bolond, de egy kerékkel többet vett fel a leltárba.
Ilyet már hallottunk...
— Igen, asztalosinas vagyok, — ismételte Lóri.
— Másfél év múlva felszabadulok, ha Isten is úgy
akarja. És nem is Lórinak hívnak, hanem Jóskának.
Csak Hableány Sári keresztelt el ilyen papagáj-névre.
Mert az finomabban hangzik... És az óraüveget
is ő erőszakolta rám. Azt a kockás mundért pedig a
mamája akasztotta a nyakamba. Nem hordok én
odahaza ilyen rácsosablakú ruhákat. Olyan vagyok
benne, mint egy lekváros pite, aminek a tetején
olyan grádicsok vannak vajas tésztából...
Mindhárman nagyot nevettek s Pofaszakállka
most már előmerészkedett a szekrény mellől...
— Csak azt nem értem, Lóri-Jóska, hogy kerül
maga ide?
— Én se egészen értem — mondta vállvonogatva Lóri. — Itt dolgoztunk a mesteremmel ősz
folyamán. Az egész Hableány-panziót újonnan bútoroztuk be. Olyan ügyes keze van az én mesteremnek, hogy párját kell keresni. De az öreg Hableánynagysága mindig ráadásokért nyaggatott. Hogy ide
még egy virágtartót csináljunk... oda meg egy le-
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csapható asztallapot, amoda meg polcokat... A
mester meg azt mondta: nem bánom, ha már itt
vagyok, elkészítem ezt is, azt is, de a Jóska fiamat,
— mert így hív mindig — tartsák itt karácsonyi
vakációba, mert nagyon ledolgozta magát a sok ráadásba. Olyan, mint egy girhes macska, követem
alásson...
Julika teliszájjal kacagott. — S hogyan lett
magából sportifjú?
— Úgy, hogy megérkeztem s nem volt itt egy
szál fiatalság. Egyedül nyüzsögtem egész nap...
Hableány Sári szóba sem állt velem. Hátul étkeztem
a személyzettel. Pedig olyan helyes kis virágtartót
faragtunk az ebédlőbe, hogy örömükben a torony
tetejére ültethettek volna! Még be is lakkoztam
cseresznyepirosra. No aztán alig hogy megmelegedtem a személyzeti asztalnál, előráncigált a Hableánynagysága, rám tukmálta azt a lekváros-pite öltönyt
s kijelentette, hogy mától fogva pedig kifogástalan
úriember leszek, mert egy rakás kisasszony érkezett
s azokat nem szórakoztathatja egy kis asztalosinas!
Viszont a kisasszonykák azért jöttek, hogy szórakozzanak. Hát bevallom, igen megörültem a kitüntetésnek, mert még sohsaem forgolódtam fényes dámák között... Úgy meg voltam tisztelve, hogy napjában háromszor összecsaptam magam előtt a bokámat, alig akartam hinni, hogy így becseppentem
minden jónak a kellős közepibe!
A két leány elmerülve hallgatta Lóri-Jóskát,
akiben most már úgy habzott a mondanivaló, mint
frissen csapolt sör a pohárban.
— Aztán hogy megkaptam a gavallérsághoz
minden kelléket: kölcsönruhát, kölcsöncipőt, még
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kölcsön-nyelvet is — mert máskép beszéltünk mi
odahaza, mint itten, azt hittem, olyan dolgom lesz,
mint kisgyereknek az anyja ölében. Hisz még szánkázni is vittek magukkal Hableány-nagyságáék !
Én meg cserébe síelni tanítottam a vendégkisasszonyokat, mert hegyes vidéken szagoltam első éveimben
a csirizt s szabad időmben a hegyhátot gyalultam
síléceimmel...
Julika
barátságosan
megveregette
Lóri-Jóska
arcát. — Kár, hogy ilyen későn jöttünk rá a maga
igazi
ízére,
Jóska!
Milyen
jól
megbarátkoztunk
volna.
— Csak nem utaznak már el?
Pofaszakállka arca újból megtelt apró árnyékokkal. — Én bizony hazamegyek... Nincs nekem
maradásom.
— Akkor én sem maradok tovább — szólta el
magát Jóska s egész a haja tövéig elpirult. — Mert
nékem sem esik már jól ez a szerep. Nem dolgos
gyereknek való ez az örökös hancúrozás, kotkodácsolás... Mert egyebet se teszek, csak arról kotkodácsolok, hogy mivel szórakozzunk. Szívesen elővenném néha napján a szerszámjaimat, de a Hableány-nagysága kinevezett sítrénernek és meg kellett esküdnöm az összes szentekre, hogy amíg itt
lopom a napot, nem árulom el senki fiának, micsoda
egyszerű kis asztalos legény vagyok! A saját édeslányának is valami cifra mesét tálalt fel, az meg elhitte! Hiába látott a tulajdon bandzsi két szemével
gyalulni, kopácsolni, fényezni, ma már azt hiszi,
valami elátkozott király vagyok, aki tévedésből ragasztotta össze az eltört asztallábakat... A Hableánynagysága azt is megmutatta, hogyan kell viselked-
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nem, mit kell mondanom, hogy igazi gavallérnak
tartsanak...
Hangos hahotára fakadt. — Én meg úgy beletanultam a szerepbe, hogy már egész elszemtelen-

kedtem...
Pillanatra elkomolyodott. — Egyedül -maguk
koppintottak az orromra! Azóta nagyon kényelmetlenül éreztem magam ebben a maskarádéban, amit
kívül-belül rám huzigáltak. Hej Jóska, Jóska, gondoltam magamban, ha a magad hangján szóltál volna
ehhez a két kisasszonykához, tán még azt is megéred,
hogy elfogadják tőled ezt az izét... Ügyetlenül
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a táskára bökött, oda fricskázta Pofaszakállka elé,
aztán lehajtotta a fejét, mintha látni sem akarná
többé se a táskát, se a lányokat... — Maguknak
akartam én nyerni mindenáron! Annyira akartam,
hogy nyertem is!
Pödörgette,
vakargatta
a
bajusza
helyét,
de
hogy semmiféle karhatalommal nem bírt egy szőrszálat
sem
kicsalogatni,
meggyávult
hangon
folytatta: — de ha úgy esik, hogy maguk sem... Maguk
is...
Dadogott,
nagyot
rántott
a
gallérján,
mint
hogyha a bennerekedt szavakat akarná kirázni. Ha
maguk így se állnak szóba velem, hogy most már
tudják ki vagyok mi vagyok, — folytatta elszántan
— akkor kihajítom ezt a táskát az ablakon, hogy
csakúgy nyekken!
— És ha szóba állunk?
—
Akkor... akkor én nagyon boldog leszek!
— mondta csillogó szemmel Jóska. — És ha felszabadulok...
eljövök
magáért
Katóka...
és
megkérdem akar-e egy becsületes iparos felesége lenni.
A két leány kerek szemekkel csodálkozott Jóskára.
Aztán
olyan
nevethetnékjük
támadt,
mintha
fűszállal birizgálta volna valaki az orruk hegyét.
— Nem
gondolok
én
még
férjhezmenésre
Jóska!
Aztán meg nem is ismer engem ! Mindössze annyit
tud rólam, hogy én is szegény vagyok ! Ez még
nem ok a házasságra...
—
Más okom van nékem, — mondta szégyenlősen Jóska és mert annyi minden kívánkozott ki
belőle, szót se szólt, csak csendesen behúzta maga
mögött az ajtót s amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen
eltűnt
a
folyosó
homályában.
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Vihar, mely nem a felhőkből jön
Julika
épp
az
uzsonnakávéját
szürcsölgette,
amikor megpillantotta Andrist, aki pisze orrát az
ablakhoz lapította.
—
Jöjjön ki gyorsan kisasszonyka ! Nagy baj
készülődik! — integetett két kézzel és kutyába se
vette a macskát, amely olt játszogatott csizmája
szárával.
Julika szájába tömte a kiflit és úgy szaladt
ki hozzá. — Mi az? Mi történt?
—
Ott ni! — bökött hátrafelé az ujjával Andris. — Ott van a nagy csetepaté.
Valóban az út közepén hadonászott Hableánymama, egészen kikelve magából. Hósapkája a fejebúbjára csúszott s mintha a bibircsók is lejjebb
ereszkedett volna az orrán. Pofaszakállka és Jóska
türelmesen állták szózuhatagját, mely úgy csapkodta
őket, mint egy hirtelen kerekedett nyári zápor. Julikához még nem jutottak el Hableány-mama szavai,
de annyit máris megértett, hogy az a nagy baj,
amelyről Andris beszámolt, nem csak »készülődik«,
de már el is készült. Tökéletes kerek kis baj ez, semmi
kivetnivalót nem lehet találni rajta. Ez a baj befejeztetett...
Jóska
civil
ruhában
hallgatja
Hableány-mama
vádjait, a kockás Lóri-jelmezt úgy látszik visszaszolgáltatta s ez még olaj a tűzre !
— Ilyen felsülés ! — ájuldozik Hableány-mama,
— hisz most már nemcsak a Gondüző meg az Iris,
de az egész fürdőtelep sőt az egész világ megtudja,
hogy egy kis asztalosinast dédelgettünk a keblünkön.

9
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—
Megszolgáltam én azt a pihenést, —
mondja felszegett fejjel Jóska. — Nem ingyen kérte
a Mesterem. Ez volt a fizetség a sok ráadásmunkáért.
Hableány-mama
tüzetesen
körülnézett,
hová
rogyhatna le, ahol legkevésbbé ütné meg magát.
— Szemtelen fickó! — sziszegte. — Ez a hála
amiért
gavallért
faragtam
magából?
Amiért
ilyen
felejthetetlen üdüléshez juttattam?
Jóska konokul rázta a fejét. — Nem igazi pihenés az, ahol az embernek mást kell mutatnia, mint
amit
érez.
Inkább
befurnirozok
egyes-egyedül
egy
komplett
hálószobát,
minthogy
reggeltől
estig
hazudozzak... Nehezebb munka ez, tessék elhinni.
Hableány-mama
nem
figyelt
rá,
szeme
hegyes
nyilakat
lövelt,
szinte
felszúrta
velük
Jóskát
meg
Pofaszakállkát.
Pofaszakállka
úgy
vergődött
Hableány-mama
tekintetének
nyilában,
mint
gombostűre szúrt pillangó. — Még ma este hazautazunk,
átadjuk a helyünket az arra érdemeseknek — mondta
zaklatott hangon és nagyon ügyelt rá, nehogy a
bennerekedt könnyek utat találjanak kifelé.
— Maga
csak
hallgasson,
kedvesem!
Micsoda
pletykát kavart itt össze-vissza? Hisz már a személyzet is értesült róla, hogy egy gőzmosoda alkalmazottja!
És
mit
gondol
voltaképpen?
Cselédelhelyező-intézet az én panzióm? Hallottak már ilyet?!
Mosónőket akart itt elhelyezni!
Julika és Andris éppen akkor értek oda. — Rászabadítsam a kis rókámat? — kérdezte szolgálatkészen Andris.
Hableány-mama — hableányhoz nem méltó
eréllyel megrázta a vállát.
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—
Elkotródsz innen?! A személyzetnek ott
a helye! — s hátra mutatott az erdő felé. — Nem
pedig a fősétányon.
Julika
összeszorított
foggal
nézte
Hableánymama
tombolását.
Ilyen
szívtelen
emberek
vannak
a világon? — gondolta megrendülve és az otthoniak
jutottak
eszébe,
mindazok,
akik
között
odahaza
megfordult
s
akik
annyira
mások
voltak.
Pofaszakállka mamája, aki maga volt a szótlan szenvedés,
a türelem, az alázat, Károly bácsi Ormayék soffőrje,
aki
oly
magátólértetődően,
oly
jókedvűen
segített
másokon, özvegy Kalinkáné, akinek soha nem nyílt
panaszra a szája, no és Lőrinc tanár úr, aki még
Jellineket is tudta sajnálni s hogy fájt a szíve, ha
valakit
meg
kellett
büntetnie!
Ez
lenne
az
igazi
élet,
a
Hableány-mama
világa?
Ahol
arra
törekednek
az
emberek,
hogy
becsapják
egymást?...
Nem, az nem lehet... Ez csak az a bizonyos kivétel,
amely
erősíti
a
szabályt...
Becsületesnek
és
igaznak
kell
maradni,
hogy
legyőzhessük
az
ilyen
Hableány-mamákat.
—
Ha tudtuk volna, hogy ezen a gyönyörű tájon,
ebben a hófehér birodalomban ilyen sötéten gondolkoznak,
dehogy
is
kívánkozunk
ide
—
mondta
sóhajtva.
Hableány-mama
ellenségesen
hallgatott.
Szeretett volna valami vaskos gorombaságot Julika fejéhez vágni, dehát ő fizető vendég volt, vele mégsem lehetett úgy beszélni, mint a mosónő-csemetével.
—
Ami pedig Andrist illeti, — folytatta Julika,
— ő az én barátom s én ott sétálok vele, ahol éppen
jólesik. Gyerünk csomagolni gyerekek.
—
Cso-ma-gol-ni? Maga is el akar utazni?
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Természetesen. Csak azt sajnálom, hogy nem
tettem meg két héttel azelőtt...
Nem telt bele néhány perc s Miss Thomson
ruhái, melyek oly kevés örömet szereztek Pofaszakállkának
—
Hableány-mama
irodájában
feküdtek s Pofaszakállka abban a kinőtt, agyonmosott
öltözetben búcsúzott a fenyvesektől, amelyben ide
érkezett.
— Bennetek legalább nem csalódtam, — mondta
megindultan és szerette volna átölelni a büszke fenyőfákat, a törpe bokrokat, melyek tárt karokkal integettek feléje. — Ti egyformán ontjátok tiszta illatotokat akár szegény, akár gazdag áll a közeletekben.
Julika mintha csak érezné, mi megy végbe
Pofaszakállka
lelkében,
zsémbesen
rászólt:
—
a
hegyektől is köszönj el. Ők se tehetnek semmiről...
Csak semmi kivételezés Pofaszakáll! Nyújtsd szépen
a kezedet a hegyek felé...
Ebben
a
percben
mennydörgésszerű
robaj
hallatszott,
mintha
hegyek,
völgyek
Istenhozzádot
köszönnének nekik...

Julika nem hagyja magát
Mindhárman
útrakészen
állottak
már,
mikor
hirtelen elszürkült az ég és vad havazás kezdődött...
Szinte lezúdult az égből a hó, óriási tömegekben
hullott, kavargott, mintha pillanatok alatt el akarná
borítani a világot... Eddig még csak szelíd hóhullást láttak a lányok, lebegve szálltak földre a pelyhek mintha káposztalepkék gyönge szárnyai lenné-
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nek, vagy apró kis szemcsékben szitált alá a sok
fehérség s Julika nyitott szájjal nyalogatta az üde
szemcséket,
mintha
az
ég
kristálycukor-ajándékát
akarná
megkóstolni...
Mesébeillő,
játékotadó
havazások voltak azok, nem ilyen indulatos, kemény
viharral kevert hófúvás, amitől megborzongott az
emberek háta. A fák hideglelősen nyöszörögtek s
meggörbült gerinccel hadakoztak a dühös hóviharral, amely egyre nőtt, dagadt s úgy süvített végig
a telepen, mintha vészfüttyöt adna le.
— Ilyen időben nem lehet útnak indulni, —
mormogta Baróthy mester és messzelátóval kezdte
kémlelni a csúcsok felett gomolygó felhőket.
— Elakadtak a nagy hóban az autóbuszok, —
újságolta egy vendég. — Még ha akarnának se tudnának elmozdulni innen. A gyorsvonatok nyílt pályán
vesztegelnek. Egy csapat katonaságot rendeltek ki,
hogy a hótorlaszokat eltakarítsák.
A
havazás
egyre
tartott...
Mintha
fehér
árvíz
öntötte volna el a vidéket, a bokrok szinte fuldokoltak a hótakaró alatt, a fák derékig süppedtek a
hóban,
ágaik
segítségkérőn
nyújtózkodtak,
de
a
hóvihar ügyet sem vetett rájuk, legázolta, összekúszálta őket s szempillantás alatt fehér réteggel
borította el...
—
Reggel megsürgönyöztem, hogy hazamegyek,
—
jutott eszébe Julikának. — Most újból sürgönyözni kéne, hogy ne várjanak. Vagy még jobb lenne
telefonálni...
De
telefonálni
nem
lehet,
a
huzalokat
eltépte
az orkán, a drótok kettészakadva hullanak egymásra.
— Én elszaladok a postára, — vállakozik Jóska.
— Utánanézek hogyan lehetne mégis hírt adni.
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—
Dehogy engedem ilyen időben! — rémüldözik Pofaszakállka s hangja annyi aggódást árul el,
hogy ettől még jobban megijed. Jóskának pedig jólesik a féltés s ettől még inkább bátorságra kap!
Magára kanyarítja kabátját s minden erejével nekifeszül az ajtónak, melyet a szélvihar hangos dörrenéssel visszavág.
— Hé! Hó-ó-ó! Vigyázat ! — kiált rá valaki
fulladt hangon. — Nehogy kimerészkedjék! Ja-aj...
S
egy
hóemberhez
hasonló
alaktalan
tömeg
esik be az ajtón. Laji az, a kis kukta, arca vörösre
fagyott, szeme alig látszik ki a báránybőr süveg alól.
— Jaj, jaj! tör ki belőle és tenyerét maga elé kapva
hüppögni
kezd.
Julika
meg
Pofaszakállka
máris
mellette
teremnek,
sőt
a
Hableányt
is
odahajtja
a kíváncsiság.
— Mi lelt Laji?
Laji most már
szabadjára engedi sírását, melyet
nagy üggyel-bajjal tartott vissza eddig s könnyei
mint
gyeplőtől,
hámtól
megszabadult
lovak
vadul
rohanni kezdenek.
— Miska...
Miska
öcsém
ma
szabadnapos
volt... oszt kiment síelni a hegyekbe... A Gólyatetőre kapaszkodott... Hajnalban indult el a barátjával...
—
És? — kérdezi Julika rosszat sejtve.
Laji öklével dörzsöli szét könnyeit. — Sze-rencsét-lenség
történt
a
Gólyatetőn...
Most
indult
el a mentőosztag...
—
Honnan tudod?
— Apa
mondta...
S
ő
is...
—
kibicsaklik
a hangja s újabb sírásba zökken. Ő is itthagyott
mindent
s
elment
keresni
Miskát...
Más
úton
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ment...
hogy
gyorsabban
felérjen...
nem
hagyta
magát lebeszélni... egyesegyedül vágott neki ebben
a cudar időben.
Egész
embergyűrű
veszi
körül
Lajit,
akinek
fogalma sincs róla, hogy őt hallgatják, csak beszél
önmagának, hogy az a nehéz kő, amely a szívét
nyomja, lehengeredjék róla.
—
Andrissal mi történt? — kérdi hirtelen
Julika.
— Hol hagytad Andrist?
—
Otthon van. Hát hol lenne? Én nem is láttam
reggel óta... Csak apát láttam, mert ő beszólt
hozzám a konyhába, hogy megmondja, megy Miska
után. S mikor rimánkodni kezdtem neki, hogy ne
menjen, már el is tűnt... Hiába rohantam utána,
nem találtam meg sehol.
—
Andris nem maradhat lélekegyedül
abban
az
erdőszéli házikóban, — mondta Julika és Pofaszakállka hűséges visszhangként ismételte:
— Persze, hogy nem maradhat.
A remegő, síró Lajit Jóska bevitte a szobájába
s bár az ő mellét is erősen szorítgatta valami láthatatlan
hurok,
meg
akarta
őrizni
férfias
erejét,
melyet oly nagyra tartott.
•— Mit bőgsz? — mondta neki szigorúan. —
A mentők már meg is érkezhettek.
Összevont
szemöldökkel
megnézte
az
óráját,
amely akkora volt mint egy vizeszsemle és a legritkább esetben járt. Most persze nem járt, de ez
cseppet sem befolyásolta Jóskát abban, hogy meg
ne mondja a pontos időt. — Látod? Négy óra tíz
perc. A mentők már tán vissza is fordultak. Öltözz
át, mert egészen össze vagy fagyva... És feküdj
le ide a díványra.
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De apa... mi lesz apával?
Csak nem képzeled, hogy apád elvéti az
illat? Biztos úgy ismeri a vidéket, mint a kazán
szerkezetét.
—
Az igaz! — derült fel Laji arca s bizakodva
megfogta
Jóska
kabátgombját.
—
Ha
épségben
visszajön Miska, olyan tortát sütök neki, hogy
ketté áll a füle tőle.
Lent a hallban mindenki a szerencsétlenségről
suttogott. Találgatták ki lehet az áldozat s vájjon
rátalálnak-e ebben az istenítélet időben.
Julika Pofaszakállkához fordult. — El kéne
hozni Andrist.
-— De hogyan?
—
Elmegyek érte, — mondta gondolkodás nélkül Julika.
A szélvihar sikított és tombolt, egy fenyőfa
recsegve kettétört, az ablaktáblák vésztjóslóan csörömpöltek.
— Nem engedlek, — nyögött fel Pofaszakállka
és két kézzel kapaszkodott Julika karjába.
— El kell mennem, — mondta olyan elszántan Julika, hogy mindketten érezték, itt hiábavaló
minden ellenvetés, minden kérlelés.
— Akkor veled tartok!
— Rád idehaza van szükség. Megveted az ágyat,
teát főzől, hogy mire hazaérünk, meleg tea, meleg
ágy várjon bennünket.
Pofaszakállka
még
ingadozott.
A
szobalány
nem tudná ezt elintézni helyettem?
— A szobalányra akarod bízni? Hátha közben
becsengeti
valaki
és
ő
megfeledkezik
róla?
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— Igaz, — mondta gondterhes arccal Pofaszakállka. — Legjobb ha egyedül végzem el.
Míg Julika magára tekerte meleg sáljait, arra

gondolt, hogy semmiféle erőszakkal nem lehetett
volna visszatartani Pofaszakállkát attól, hogy tűzönvizen, hóviharon keresztül kövesse őt. Mit bánta ő,
hogy gyöngébb szervezetű, jóval véznább a korabeli lányoknál! Ha segíteni kellett, nem maradt el
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senki mögött. De ez a kis csel, ez az ártatlan becsapás használt. A fontos megbízatás tudatában Pofaszakállka kihúzza magát és máris buzgón rendelkezik, felrázza a párnákat, melegítőüveget dug a
takaró alá s azon töri a fejét, hogy láthatná el még
tökéletesebben a dolgát.
Julika pedig nekivág az útnak... A szél durván
szembetaszítja,
arcába
csap,
fülébe
dörömböl.
Egy
pillanatra meginog, az az érzése, hogy minden oldalról
tépik,
tolják,
ráncigálják,
mintha
erőszakos
karok nyúlnának ki utána s földre kényszerítenék...
Nem, azért sem adja meg magát ! Szemlehúnyva
tapogatózik előre, mert ahogy kinyitja a szemét,
havas szél ragasztja össze pilláit, millió szilánk, hegyes tű rejtőzik a máskor oly omlós hópihékben,
hiába csavarja hátra a fejét, a szél minden oldalról
leselkedik rá s kíméletlen karcsapásokkal osztogatja
ütéseit.
Ez nem becsületes játék, mondaná Gyuri, orvul
hátbatámadni az embert ! Tessék betartani a szabályokat... Igen, tessék betartani.
Szabályokat? Ha-ha ! Látod azt a fát? Látod,
hogy elgörbítettem a derekát? S azt a másikat...
Gyökerestül téptem ki a földből... Ki törődik szabályokkal? Erős vagyok, hatalmas vagyok, legázolom, aki utamba kerül...
Julika
felhördült.
A lélekzete
elakadt,
karjába
fúrta az arcát. Ki beszél hozzá? Kinek a hangját
hallja? A lábai elnehezültek, meg kellett állnia...
Egyszerre gyöngeség fogta el, a térdei megcsuklottak,
tagjai félelmetesen sajogtak, minden ízülete lázasan
égett.
Tovább,
tovább...
Szúró
ijedtség
nyilait
belé. Nem szabad itt maradnom, gondolta zsibbad-
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tan s mintha mázsákat kötöttek volna rá, úgy emelgette
lábait.
Furcsa...
máskor
egy-kettőre
fent
voltunk
Andrisnál.
Ahogy
kiértünk
az
erdőből,
jobbra
kanyarodtunk...
aztán
letértünk
az
útról
és
máris
ott
voltunk...
Merre
van
jobbra?...
Inge nedvesen tapadt a hátára, verejtékes erőfeszítéssel rakta egyik lábát a másik elé... Szent Isten!
Hisz én eltévedtem! ...
Mintha villám hasítana a sötét szoba függönyein keresztül s egy szempillantás alatt bevilágítaná a tárgyak körvonalait, úgy látta meg hirtelen
az utat, melyet a havas orkán szinte betemetett,
az ismerős fákat, melyek fehér egyenruhába öltözve
zúgták
dobhártyáttépő
indulójukat.
A
megtévesztésig
egyformák
voltak,
gyöngéd
ágaikat
súlyos
hóréteg pólyázta be. Olyanok, mint a sebesült katonák, gondolta Julika és már csak valami imbolygó
ködön át látta őket... Egy jó darabon vissza kell
menni... Igen, visszamenni... Érezte, hogy valami
gépies mozgást végez, de azt is tudta, hogy már
nem ő irányítja a lépteit; mint egy felhúzott gépezet jár-kel, amíg a szusz ki nem fogy belőle...
— Anyu ! Csak még egy kicsit segíts!
Kiáltott? vagy csak a lelke legmélyén szakadt
fel a hang?
Az erdő kitartóan zúgott...
Ott... ott ni... mégis... Az Andrisék háza...
Már csak száz lépés... Százszor kell a lábát megmozdítani, előre tolni. Már tán annyiszor se...
A távolság egyre zsugorodik... Már nincsenek
kanyarok és kitérések, hullámosan megy az út felfelé, már csak magasságok és mélységek vannak...
A kis ház előbukkan, majd újra eltűnik, mintha bu-
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jócskát
játszana
vele...
Milyen
mulatság
volt,
amikor bádogtepsin lesiklottak! S milyen egykettőre felkapaszkodtak újra...
Mi történt?
Julika a földön ül, s csak azt érzi, hogy jó végre
itt kuporogni, s a szél nem öklözi arcon, a lélekzete
nem zihál, a hó majdnem meleg... De hisz már csak
pár lépés... ha egy nagyot kiáltanék, Andris meghallaná... Oly nehéz kiáltani... S oly jó összegubózva ülni mozdulatlanul... A tanár úr azt fogja
kérdezni: Hol maradt Balázs Júlia? S Jellinek, aki
mindent tud, felnyujtja az ujját: tanár úr kérem,
Balázs lefeküdt a hóba... pedig még tavaly tanultuk, hogy mi a teendő ilyenkor... Nem szabad
hagyni, hogy a fáradtság úrrá legyen rajtunk...
Julika hallja a Jellinek buzgó hadarását s a fülében tovább perceg: úrrá legyen rajtunk, legyen rajtunk... raj-tunk...
A tanár úr odamegy az üres padjához, szemét
elfutja a könny... Szegény kis Balázs! sóhajtja.
— A helyére ülhetek? — kérdi Jellinek, de a
tanár úr nemet int.
Julika felzokog. Úgy megsajnálja magát, hogy
sajnálata keresztültör zsibbadtságán és szapora, bőséges könnyekben vág utat. S mintha a könnyek zsinórja magával
rántaná
kihúnyó akaratát, nagy
üggyel-bajjal feltápászkodik, hóval dörzsöli gémberedett végtagjait s támolyogva megindul. Millió
hangyát érez zsibongani bőre alatt, majd tüzes csípések égetik testét, jaj, hiszen kis híja, hogy üresen
maradt a padja... Szegény, szegény kis Balázs...
Még egy utolsó erőfeszítés, legislegutolsó... Egykettő... egy kettő. Sziszegve, lüktető halántékkal
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gyűri talpa alá a havat, sötétség ereszkedik a tájra,
csak a rengeteg hó világít kékesfehéren, kísértetiesen...
A házikó teteje közvetlen közelről bukkan fel,
ujjongó, rekedt hang szabadul ki gégéjéből, sír és
nevet egyszerre, a kilincs táncolva nyomódik le
reszkető marka alatt s ő mint egy élettelen zsák,
zuhan be az ajtón.

Menekülés a fehér árvízből
A kis szobában gyéren világít a lámpa s homályban hagyja a tárgyakat. Andris arcát se látni, de
Julika érzi meleg szuszogását szorosan az arca mellett.
— Mért megyünk el innen? — kérdi Andris,
miközben a fürj a vállán repked s a macska az ölében
nyalogatja tisztára magát.
— Nem akarom, hogy egyedül maradj.
— Már mért maradnék egyedül? Velem van
Pötyi meg Ördögfiók, meg a kis róka. Apa is hazajön
estére. Addigra bedurrantok a kályhába, mert úgy
tudok én tüzet rakni, kisasszonyka, hogy egy csepp
füst nem csap ki a kályhából.
— Gyere csak velem, Andriska. Igyekeznünk
kell, amíg teljesen be nem sötétedik. Nehogy otthagyjuk a fogunkat.
Andris teletorokból kacag. — Kívülről tudok
én minden utacskát. Kösse be a szemem, úgyis elvezetem!
Julika kitekint az ablakon. A feldúlt, megtépázott vidék a szemébe akaszkodik, mind mélyebbre
fúrja magát a homloka mögé s maga sem érti hogyan
merészkedett el idáig, micsoda ismeretlen erő haj-
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totta... Most hogy arra gondol, visszafelé is meg kell
tennie ezt az utat s még hozzá nem egyedül, felelős
valakiért, fe-le-lős! — jeges rémület csomózza össze
a torkát. S ha itt éjszakáznánk s csak reggel kerekednénk fel, amikor elült már a vihar? De hogyan
kapnánk akkor hírt Miskáról meg az Andris apjáról?
— Nem viszem a csodalovat — csendült fel
Andris vidám hangja. — Mert arra nem férnek rá
az állataim. Maga se fér rá, — tette hozzá, miközben
minden oldalról megnézegette Julikát.
— Az állatokat itt kell hagynod. Hableánymama világért se engedné, hogy rózsafa ágyába
rókákat cipeljünk.
— Bízza csak azt rám, kisasszonyka ! — rikkantott Andris. — Úgy eldugom én a rókát, hogy
még magam sem akadok a nyomára. A fürjet meg az
ingembe eresztem, nehogy megfagyjon a leikecském.
A szélvihar mintha fegyverszünetet tartott volna.
A fák hótól roskadtan görbültek lefelé, mint a szegény
asszonyok, akik rőzsével megrakva bandukolnak
haza...
— Elkérem Pepi bácsi taligáját, — buzgólkodott Andris — amint a moslékot szokta az étteremből elszállítani. Azzal fogunk lekocogni, mert gyalogosan nehezen menne.
Alig hogy kimondta, máris szedte a lábait s
bár derékig süppedt a hóba, nemsokára egy rozoga
taligával tért vissza, ami elé vedlett, csupacsont öszvér volt fogva. — Ez megszokta a girbe-gurba utakat. Ez nem fog nekünk prüszkölni — mondta Andris
s felkapaszkodott a taligára.
A furcsa kis menet zötyögve, nyikorogva megindult. — Gyí-te Hó! Ccc! A szántalpak keserve-
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sen csikorogtak, az öszvér meg-megbicsaklott, de
Andris ékes szóval biztatgatta. — No még csak egy
picurkát ! Ne sajnáld a fáradságot... Mi se vagyunk kevesebbek egy moslékos hordónál. Igaz-e,
Pötyi? — szólt az ingébe gubbaszkodó fürjnek.
A szél most hátulról támadta őket, de ez már
csak enyhe simogatás volt ahhoz képest, amit egy
órával azelőtt müveit... Mégis csak más szántalppal
vágni a havat, mint két csetlő-botló lábbal, gondolta
Julika és ahogy fogyott az út, úgy nőtt szívében a reménység, hogy Miskával sem történt semmi baj...
Talán már ott alszik Lajival együtt a kis kamrában,
amely mindig vaniliaszagú és sósborszeszszagú, mert
Laji vaníliás cukrot csempész be esténként és azt
majszolgatja a sötétben, a főszakács meg sósborszesszel kenegeti fájós hasát s a két szag keményen
birkózik egymással s végül is a csípős menthol kétvállra fekteti az édeskés vaníliát...
Az erdő csendjét hosszas tülkölés veri fel.
— Mentőautó... — fülel Andris. — Szép fényes
kocsi, oszt csupa üveg van köröskörül. Már a belsejét is szeretném egyszer látni... De mindig eltolnak
onnan azok a pirossapkás katonák...
Most meg sípolás hallatszott... Mintha távoli
füttyök kergetnék egymást. A macska felborzolt
szőrrel ugrik ki Andris öléből.
— Hé ! Ördögfiók, mi lelt?
Messziről fáklyafény villan. Fények és hangok
cikáznak, az öszvér megvakulva, szédülten megtorpan.
— Semmi no! Csak éppen hogy keresnek valakit — mondja egykedvűen Andris. — Biztos eltévedt, oszt nem tudja merre van kifelé.
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Gondterhesen fordult Julikához. — Van magának dudlija?
— Bizony már régen nem használok...
— Hogyan fogunk a szegény kis árváról gondoskodni? És duzzogva a rókára mutatott. — Ért
is a kisasszonyka az árvákhoz!
Már látszanak a fürdőtelep kivilágított ablakai...
A kanyarulatnál eltűnik, majd újra előbukkan a
Hableány panzió, mintha bujócskát játszana. Sohasem lesz vége ennek az útnak? A kimerültség most
kezd úrrá lenni rajtuk, most, mikor már csak percek
vannak hátra. Megint sötétség... De hiszen az elébb
már látni lehetett a kaput a kivilágított betűkkel.
Végre!! Pofaszakállka karjai fonódnak a nyaka
köré s szemrehányó, apró csókok borítják el arcát,
fülét. — Már vagy húszszor melegítettem fel a teát
nektek. Illik ilyen időben órákig csavarogni?
— Mi van Miskával? — kérdi halkan Julika és
ruhástul az ágyra kuporodik, térdét dideregve húzza
a melléig...
— Megkerült! Lenn alszik az orvos szobájában.
Andris tenyeréből földre pottyan a fürjecske. —
Miska... Miska elveszett? De hisz az nem lehet!
De hisz...
Hitetlenül rázza a fejét. Gomblyukszája kinyílik.
— De hisz nekünk van egy külön angyalunk,
aki csak miránk vigyáz... Mert Anyának nincs odafönn más dolga.. Nem kell neki fát hordani az erdőből, meg ebédet f ő z n i . . . Csak éppen vigyázni
egész nap és egész é j j e l . . . És most mégis.. Hagyta,
hogy Miska elvesszen? Lehajolt a rókához. — Érted,
rókuci?
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A róka már alszik. Julika szótlanul vetkőzteti
Andrist. Hosszú világoskék hálóingét adja rá, amely
a földet sepri.
— Ejnye, de helyes lány vagyok ! — csapja
össze a kezét Andris s mintha most villanna valami
eszébe, vidáman felkiált: — Mit kárálok én itt
össze-vissza? Hisz a végén megkerült az a csavargó
Miska! Még se hagyta Anya, hogy valami baja
essék.
És hemperegve, sikongva veti magát a dagadó
fehér párnák közé.

Pintye gépész csendben pihen...
Miska egy karficammal menekült meg, a barátja
a lábát törte, de Pintye gépészről, a gyerekek apjáról már két nap óta nem jött hír. Cserkészek és önkéntes mentők vonultak ki a keresésére, fáklyákkal,
kötelekkel és csákányokkal másztak fel a hófödötte
csúcsokra; titkos ösvényeket, rejtett utakat kutattak fel... Újabb és újabb mentőcsapatok érkeztek,
vöröskeresztes katonák, oldalukon látcsővel és mindenféle rejtélyes szerszámmal...
Andris csak játszott... Mintha kis agya nem
bírná felfogni a veszélyt, legfőbb gondja az volt,
hogyan rejtse el állatait, nehogy a Hableány-nagysága rájuk találjon.
— Nem teccik egy kis rókaszagot érezni? —
kérdezte aggódva és tömpe orrocskáját szimatolva
tolta a levegőbe.
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Ahogy az idő lecsillapodott, hóembert csinált
a villa mögött, Jóska és a két lány segített neki s míg
ők szórakozottan formálgatták a hóember idomtalan
fejét, tekintélyes orrát, mely sehogy sem akart odaragadni, Andris sikongva ugrált körülöttük.
Baróthy
mester
nyugtalanul
pislogott
rájuk.
Ezüstös feje hol itt, hol ott bukkant fel, fáradhatatlanul rótta a vattafehér utakat, s ahogy megállt a
frissen vakolt hóember előtt s ránézett a tapsoló
Andrisra, úgy rémlett, hogy mondani akar valamit,
sőt sok mindent akar mondani...
A vendégek már régen nem törődtek Pintye
gépésszel, észre sem vették a kis liftes fiút, aki felkötött karral szállította a magasba a vendégeket és
gépiesen mosolygott, hogy elrejtse riadt képét...
A mosoly úgy lógott az arcán, akárcsak egyenruhája
a testén, amit az előbbi liftesfiútól örökölt. Nem, a
mosoly sem volt az övé, ezt tudta Miska gyere, s ha
clfeledkezett magáról, gyorsan az arcához kapott,
mintha meg akarná tapogatni, nem esett-e még le
róla ez a két kölcsönkért vonás, mely a mosolyt
jelentette.
Laji szünet nélkül szipogott... Legalább annyi
örömöm legyen, hogy kedvemre kibőghetem magam,
gondolta és belesírt a rézmozsárba. A zsémbes szakács szerint a pereceket már nem is kellett sózni,
mert Laji lelkiismeretesen megpermetezte hulló könynyeivel, melyek olyan sósak voltak, hogy a vendégek
nem győztek rá vizet inni. Baróthy mester kiment
hozzá a konyhába és hosszasan mesélt neki azokról
a tájakról, melyeket bebarangolt, s ilyenkor Laji
megfeledkezett a »sózásról«, mert olyan különös dolgokról hallott, olyan mesebeli dolgokról, melyek
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talán nem is voltak igazak... De azért odafülelt,
csóválta a fejét, hogy csak úgy rezgett rajta a kuktasapka és arra gondolt, ha majd megnő, ő is elmegy
olyan helyekre krémeket keverni, ahol az ember
csak kidugja a nyakát az ablakon s máris szájába lóg
a narancs, zsupsz, rögtön belecsavarja a krémes-

lábasba, esetleg a saját szájába is... Ahol annyi
van, ott az bizonyára nem számít...
Ma azonban nem látogat a konyhába Baróthy
művész úr, hiába lesi őt Laji s Miskát sem szédíti
el kártyamutatványaival. Mert a mosoly csak akkor
ugrik igazi helyére Miska arcán, ha Baróthy mester
piros heteseket varázsol elő a kabátujjából, vagy
egyszeriben kitalálja, milyen számra gondol Miska...
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Ilyenkor muszáj neki egy számra gondolni, nem
pedig arra, hogy mi történhetett Apával, és a számhoz hozzá kell adni egy páratlan számjegyet, nekem,
világért se szabad másra figyelni, mert akkor nem
számít az egész!
így szórakozik Miskával, amikor nincsen vendég
s kis időre el is feledteti vele mi fáj a csillogó nikkelgombok mögött.
Julika figyelmét nem kerüli el, hogy Baróthy
mestert minduntalan félrehívja hol a fürdőtelep
igazgatója, hol pedig az orvos, Hableány-mama is
izgatottan sugdolózik vele, két húsos kezét a szoknyájára ejti és olyanokat fúj közbe mint egy gőzgép...
Valami történt, gondolja Julika és két lyukat
fúr a hóember arcába, hogy abba tegye a cipőgombokat, melyek a hóember olvadó életében a szemek
szerepét töltik be. És egy törött, piros kaucsukfésüből szájat rögtönöz, ni milyen gyönyörű cseresznyeszája van a mi hóemberünknek ! nem kiassszony
véletlenül ez a hóember? Te mit gondolsz Andris?
De Andris egyszerre elfordul, s mint a paritytyából kilőtt kavics repül, repül, nem is érzi a megfagyott síkos földet a lába alatt,, a keményre döngölt hókupacokat, melyek elállják az útját, fut
egyirányba, mintha minden akadályt elsepertek volna
előle... ők botladozva utána, de ki bírja megfogni
ezt a kis legényt, aki mint a higany gömbölyű ezüst
cseppje, kigurul az ember ujja közül. — Kisasszony,
— lihegi boldog dadogással, — egy mentőautó.
Odanézzen! Olyan mint a Hófeférke üvegkoporsója... Csupa üveg é s . . . nézze csak! Fehér, de
még milyen fehér! Mert a másik ócska és barna,
azt eddig csak messziről láttam. De ezt megnézem
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magamnak... Mért nem enged?! Mért akar visszarángatni?...
Még akkor is Hófehérkét és törpéket várt Andris, amikor a kocsi belsejéből kiemelték az apját
és Pintye gépész nem szólt egy szót sem hozzá,
csak feküdt mereven és fehér orra úgy ugrott elő
az arcából, akár a hóembernek.
— Egy hasadékba zuhant, — mondja halkan
egy turista. — A hóvihar befújta az utakat. Lehet,
hogy
a
vihar
lesodorta...
összezúzott
tagokkal,
megfagyva találtam rá.
Andris még mindig nem érti. Megfogja az édesapja ujjait, melyek máskor szorgosan mozognak,
csavarnak, igazítanak, melyekből a munka melege
árad, melyeket sohasem látott még így dologtalanul
heverni, mert ha Apa nem fűtött és kopácsolt,
akkor a gyerekek hajában motoszkált a keze, az
arcukra csúszott s tenyerével födte be szemüket,
hogy ne lássák milyen gyönge tud lenni egy ilyen
nagy darab, erős ember, ha három lurkó mocorog
körülötte...
De most egészen csöndben pihent Apa keze,
nagy, nagy csöndben s hiába emeli fel Andris, mozdulatlanul hull vissza, mintha soha többé nem akarná
meleggel ellátni őket...
— Most már Apa is angyalnak megy? — tör
fel Andrisból.
Julika feje lehanyatlik.
— Dehát miért kell két angyalnak vigyázni
ránk? Miért?
Andris panaszos kérdése úgy lóg a levegőben,
oly sötéten és keményen, mint fenyőtoboz a fák
ágain. A szél himbálja, ide-oda lengeti s egyszerre
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csak földre koppan Andris hangja akár a fenyőtoboz
s Julika remegve próbálja fölemelni.
— Apa most Anyával találkozik Andriska...
Anya nem lesz többé egyedül.
— És játszani fognak?
— Játszani is, persze.
— És mindig vasárnapi ruhában jár ezentúl Apa?
— Igen, szép fekete ruhában...
Csend van... Senki sem szól, a szél is lábujjhegyen jár, a tűlevelek meg se rezzennek... Andris
tág gyermekszemében csodálkozás tükröződik. —
Kisasszonyka... nem jobb lett volna mégis, ha Apa
olajos zubbonyba jár és velünk marad? Hiszen ő...
hiszen ő nem is szeretett játszani!
S Andris most elfelejt angyalul, a meséket is
mind elfelejti: csodaló, hózab, csillagszemű madár,
mindaz a csodálatos édes holmi, ami a képzelet
önfeledt játékából fakadt, egyszerre a feledés homályába merül s ő vacogva eszmél rá, hogy igazi árva
lett, aki máris idegen emberek jóságmorzsáiból
csipeget. És keserűen, mindenttudón, akár egy felnőtt, sírni kezd...

Nagy tervek a kis fiúért
Gyuri, az öcskös, már egy órával a vonatérkezés előtt kint csatangolt az állomáson, zsebkendőjét
lengetésre-készen szorongatta a kezében s percenként húzogatta az automata fogantyúját, melyből
cukorkák potyogtak ki. A cukorkákat természetesen Julikának szánta, de a várakozás izgalmában
megfeledkezett erről és sorra szopogatta őket...
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De nemcsak Gyuri volt ilyen rettentő izgatott,
vele izgult az V/B. is, akik Klári vezénylete alatt
vonultak ki, egymást lökdösve, taszigálva, hogy elsőnek pillantsák meg Julika védencét, aki itt él ezután
közöttük, az V/B. gyermeke lesz ! Mert ők akarnak
gondoskodni arról a kis Pintyéről, ezt express-levélben tudatták már Julikával s még Popovics is aláírta a levelet, pedig ő mindig mást akart, mint a
többiek... Ma délután is gyűlés volt ebben az ügyben s jegyzőkönyvbe vették, hogy az V/B. kötelezi
magát, hogy saját erejéből felneveli Pintye Andrást.
Ezen mindnyájan meghatódtak s bár fogalmuk sem
volt róla hogyan kezdjenek a neveléshez s miből
tartsák el majd a kisfiút, világért se mondtak volna
le erről a feladatról.
Kalinka Mici mindenesetre telerakta a kötényét ropogós cipóval; ezzel már meg lehet alapozni
egy új életet, gondolta elégedetten és arca még jobban kigömbölyödött.
A lányok zsebeiben különböző tárgyak húzódtak meg: üveggolyó és színes ceruza, selyemcukor
és keljfeljancsi, meséskönyv és kaucsuk labda, sőt
egy olyan zsebkés is, amelyikben dugóhúzó és körömpiszkáló van.
— Tulajdonképpen felesleges ez a sok ajándék,
— jelentette ki Popovics. — Mert kenyeret enni
muszáj, de cukrot enni nem.
— Te sohasem eszel cukrot?
— Én? Az más! Nekem van miből.
Gyuri úgy ugrott rá mint egy vadmacska.
— Szóval egy szegény gyerek sohase jusson egy csöpp
örömhöz?!
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— Nem kell őt rászoktatni, — mondta Jellinek a stréberek örök hadarásával.
Klári haragosan legyintett. — Gondolod, hogy
az öröm csak annak jusson, aki meg tudja fizetni?
Egy éhes ember nem szereti épp úgy az édességet,
mint te vagy én?
— Pszt! Ne veszekedjetek. Ott jönnek Balázsék.
Valóban Julika szülei most érkeztek a perronra,
szapora léptekkel jött feléjük Szakállné is és Károly
bácsi, a soffőr. Szakáll mama most pihentebbnek látszott, az arcán kisimultak a redők s minduntalan
Károly bácsira nézett, mintha tekintetével noszogatná, hogy aztán ő szóljon először...
A mozdony acélorra már kifúrta magát a füstoszlopból, sziszegett és sustorgott, majd sípolva
megállt... S az ablakból három fej kandikált ki,
három ijedt, szétkúszált arcocska... Andris bámészan nézte a tolongást, ilyen sürgölődést ő még
nem igen látott, azt se tudta hová kapkodja a szemét... S az a sok lány, aki feléje nyújtogatja kezét,
mit akar tőle? Önkéntelenül Julikába kapaszkodott,
görcsösen fogta, szorította a markát... Az erdőben
sohasem félt, az állatokat tenyeréből etette, de ez a
rengeteg ember, zakatoló lárma, csípős füst megrémítette! S ráadásul a kis róka sem volt vele, a fekete
cicát, meg a fürjet is otthon kellett hagyni, nem is
beszélve Lajiról, meg Miskáról... Sohase becézték
ők egymást, sohase csókolóztak, s most hogy széjjelváltak mégis úgy érezte, hogy valami meleg, élő
darabka hullt le róla, amit semmivel sem lehet pótolni. Vajjon mikor látja őket? S jól bánik majd
vele ez a kisasszonyka, aki nem hagyta az árvaházba
vinni?... Mert a nagybátyja, — Pintye Vince tűz-
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oltó a gyászhír hallatára rögtön ott termett, gondba
borulva törülgette kopasz fejét s váltig hangoztatta, hogy ő mint hivatalos gyám legszívesebben
az árvaházba helyezné el Andrist...
Árvaház!... Andris a kis rókára gondolt, aki
az erdő gyantaszagú lombos sűrűjéből egyszercsak
az ágy alá került, a hancurozó szabadságból a dohos
szoba fogságába s hiába nevelte tejesüvegen, hiába
dugta a kabátja alá ha szél borzolta a szőrét, a kis
róka naphosszat összegubbaszkodva feküdt s szemeiben
az
elhagyatottság
szomorúsága
borongott...
ő is, igen, ő is így érezné magát az árvaházban,
amelyről nem tudja egész pontosan hogy micsoda,
csak azt érzi, hogy hegyektől, fáktól, pataktól, mindentől, amit szeret, el lenne zárva. Julika az mégis
csak más. Ő néha még a csodalovat is látja, tőle
nem kell félni... Pofaszakállka meg éppenséggel
szelíd... Ni most is milyen fura képet vág, az egyik
szeme mintha huncutul mosolyogna, a másikkal
meg bocsánatot kér... S a bocsánatkérő szemecske
mentegetőzve rebben előre, oda ahol az anyját
sejti, s ha a szem beszélni tudna, biztos rengeteget
mesélne Hableány-nagyságáról, meg arról, hogy ő
igazán nem tehet róla, hogy a mosónői állás nem
sikerült s állás helyett egy maszatos kis fiút szerzett.
De a szem nem tud sajnos hangosan beszélni...
— Na gyerekek! Egy-kettő! — harsog Gyuri
s miközben vadul lengeti zsebkendőjét, Julika nyakába csimpaszkodik, úgyhogy karhatalommal sem
lehet eltávolítani.
— Anyu! Apu! — Nini Károly bácsi! — Ez a
mi új gyerekünk? — Te is kijöttél, Kalinka cég?
— Pofaszakállka, hisz te kétszer akkora lettél!
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— Anyu, úgy-e szeretni fogod Andrist? —
Találjátok ki mi az: négy betűből áll és gurul? —
Mici!!!
Kérdések repkednek a levegőben mint színes
konfettik, egyik nem érti mint mond a másik, de
mindnyájan egyszerre beszélnek s Andris ebben az
általános zűrzavarban kiérzi azt a szívhangocskát,
amely a lárma alján félszegen megbúvik... Még
mindig rettentő erősen markolássza Julika kezét,
de ahogy a sok friss, nevető szemet meglátja, a szorítás egyre enged s szinte észre sem veszi, hogy egyszer
csak Kalinka Mici híres-nevezetes cipóit ropogtatja
Julika ujjai helyett... Aztán az a sok remek játék!
Mikor volt neki játékja? Üres gyufaskatulyával
zörgött,
horpadt
konzervdobozokkal
gurigázott,
csempe gombokat állított glédába, lehullt ágakat
nevezett ki hadvezéreknek. A bádogtepsi volt a
csodaparipa s Baróthy bácsi viharvert kalapja a
cirkuszsátor, mely alatt a fürjecske, az Ördögfióka
és a róka bozontos farka mutatták be tudományukat.
(A rókának ugyanis csak a farka fért be, de az sem
egészen). S most egyszerre mennyi minden hullt
az ölébe! Azt se tudta mit bámuljon előbb, a füle
égett a gyönyörűségtől, a szája pedig úgy tele volt
selyemcukorral, hogy gondolni sem lehetett arra,
hogy köszönetét rebegjen... S ez a sok szoba
Julikáéknál ! Hisz itt igazán elfértek volna az állatok... Ha Apa látná, hogy valódi zsebkése is van!
Olyan, amelyik vág és fúr... De Apa ezt már nem
láthatja, mert ha láthatná, nem lenne zsebkése.
A zsebkés csak azért van, hogy elfelejtse Apát...
Az üveggolyó, amiben tarka szálak futnak körbekörbe, arra valók, hogy a sok könny visszacsússzon
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a szeméből... A kis vonattól meg nem jut eszébe
az a nagy mentőautó, amin Apát hozták...
— Uzsonnához ! Tessék uzsonnához ülni, —
csilingel Julika és helyre tessékeli a vendégsereget.

Andris torkán nehezen csúsznak le a falatok,
de azért csak erőlködik, buzgón gyűri le magába
a fahéjas kalácsot, amelynek szokatlanul sós az íze...
Aztán elmerülve játszogat a szőnyegen, szép rozsda-
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barna színe van a szőnyegnek, olyan mint az őszi
erdő... Piros bogyók is nyílnak benne, akárcsak
a hegytetőn, meg lila borókát is talál, de még menynyit ! Tavaly marokszámra evett belőle, úgyhogy
mindig lilát köpött tőle, gyönyörű lilát! Szabad itt
a szőnyegre köpni? Csak félfüllel hallja a lányok
susogását, tudja hogy róla folyik a szó, de nem törődik vele...
— Azt mégse kívánhatjuk Balázséktól, hogy ők
tartsák el Andrist, — kezdi Klári és erélyesen szipákol. — Az V/B. fizetni fog érte.
— Úgy van! — helyesel Fazekas és halkabbra
fogja a hangját, nehogy avatatlan fülekbe jusson,
amit itt beszélnek.
— Én szívesen magamhoz venném a kis öreget, — szólal meg Kalinka Mici. — Nyitnék egy
péküzletet és ő kunkorítaná a kiflik végét.
— Több komolyságot, — kopog a ceruzájával
Jelűnek. — Neked mindig csak evésen jár az eszed.
Mici megszeppent. Mert ebben volt némi igazság.
— Kérlek,
én
úgy
gondoltam...
—
Törte
a fejét, hogy mivel rukkoljon ki, mert őszintén
szólva a jelen pillanatban csak az járt az eszében, miért
eszi Andris olyan immel-ámmal a kalácsot, amit
sajátkezüleg sütött.
— Én úgy gondoltam, — bökte ki nagysokára,
hogy jó lenne egy ici-pici pékséget nyitni. Kimaradnék az iskolából és önállósítanám magam. S a péküzletből tartanám el Andrist. Ti viszont a péküzletet
tartanátok el.
— Hogyan? — Nem értem. — Aha, kezdem
már pedzeni. — Fődolog, hogy kimaradhass az iskolából!
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Megint karban beszéltek, de ez olyan furcsa
kar volt, hogy habár egyszerre szólaltak meg, mindegyikük mást mondott.
—
Nem is olyan rossz ötlet. Te úgy gondolod,
hogy az V/B. nyisson egy péküzletet, amit te vezetnél... S annak jövedelméből tartsuk el a gyerekünket, — mormogott Julika s rögtön papírt és ceruzát
ragadott, hogy kiszámítsa mennyi pénz kell egy
ilyen boltocskához.
Popovics fontoskodva ráncolta a homlokát. —
Ehhez te úgy sem értsz. A bátyámat kérdezzük meg,
aki Londonban mérnök.
—
Popovics csak be akarja adni, hogy a bátyja
Londonban él.
—
Csitt! Ne veszekedjetek ! Hogyan tudunk
közös munkát végezni, ha mindig ugratjátok egymást.
—
Mindenesetre fogjunk hozzá a gyűjtéshez, —
indítványozta Klári, aki a gyors elhatározások
embere volt. — Én eladom a biciklimet, már van is rá
vevőm. Jegyezd fel Julika: Ormay nyolcvan pengővel száll be...
—
Ez így nem lesz jó gyerekek, — vetette
közbe Pofaszakállka. — Mindnyájunknak egyformán
kell kivenni a részünket ebben a munkában. S ha
ti pénzt adtok, én nem tudok hozzájárulni. Nekem
egy megveszekedett fityingem sincs.
—
S különben is ezt a péküzletet valóban felnőttekkel kell megtanácskozni. Nem lehet csak
úgy ripsz-ropsz kimaradni az iskolából és egy alig
használt bicikliből boltot nyitni.
—
Én is hajlandó lennék áldozatot hozni, —
mondta fenkölt hangon Jellinek.
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Julika.
és...

—
—

Áldozatról itt szó sem lehet, — dobbanott
Mindenki tehetségéhez képest hozzájárul

Klári közbevágott. — S ha minden hónapban
máshol lakna Andris? Mindaddig amíg összegyűjtjük a péküzlethez szükséges tőkét?
Julika tagadólag rázta a fejét. — Andrisnak nem
lakás kell, hanem otthon. Otthona pedig nem lehet,
ha folytonosan hurcolkodik s mindig más és más
környezetet kénytelen megszokni.
Néhány percig csend ülte meg a szobát, csak
Andris zörgött a kisvasútjával oly gondtalanul,
mintha nem is az ő sorsa felől határoznának.
—
Mi lenne ha egy csapásra két legyet ütnénk?
Vagy esetleg hármat? — szólalt meg Julika és a mosoly úgy lebbent arcára mint tarka pillangó. — A
péküzlet vezetésével nemcsak Kalinkáékat bíznánk
meg, hanem Szakáll mamát is. Mégis csak könnyebb
munka mint a teknő felett görnyedni.
Pofaszakállka
zavart
krákogásba
fullasztotta
örömkitörését. De nem sokáig krákoghatott, mert
Klári türelmetlenül felcsattant. — Mostanáig azon
töprengtünk miből nyissuk a boltot. S anélkül,
hogy rájöttünk volna, hogy miből, egyszerre olyan
jól megy nekünk, hogy nemcsak Andrist tudjuk
eltartani belőle, hanem még két családot.
Újabb csend következett, feszültebb és gondterhesebb mint az előbbi volt.
—
Előbb össze kell hozni a pénzt... Csak aztán
foglalkozhatunk komolyan üzletalapítással, — sóhajtotta Fazekas. Mindenekelőtt hozzá kell látni, hogy
ruhát,
cipőt,
télikabátot
vegyünk
Andrisnak...
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meg hogy a kosztját megfizessük... Mindent közösen! Az az igazi!
Andris mintha
abbahagyta volna a játékot.
A kis mozdony hangosan csörömpölt, a kerekek
tovább jártak, de Andris szeme nem követte útjukat.
Julika megtámasztott fejjel töpreng, ökle két
piros foltot nyom az arcába s haja elszabadul tan
röpköd, mintha minden szálacska önállóan gondolkodnék.
Most Arató emelkedik fel a helyéről, szégyenlősen huzigálja a ruháját, jobbra-balra tekergeti a
nyakát, amíg bele kezd a mondókájába. Kevésbeszédű,
falusi lányka ez az Arató, a szülei cselédsorban
élnek ma is s bizony a cseléd csak akkor beszél,
ha kérdezik... Ezt hozta magával a szülői házból
Arató s hiába bíztatja Lőrinc tanár úr, hogy csak
bátran mondja ki, amit gondol, anélkül, hogy külön
megkérdeznék, csak akkor mer mukkanni, ha nevén
szólítják... Mióta meg kosztnapokat szerzett számára a tanár úr, éppenséggel begubózik, mintha
azzal akarná megszolgálni a meleg ételt, hogy észrevétlenné teszi magát... Látszik rajta, hogy most
is csak hosszú tusakodás után határozta el, hogy szólásra nyitja a száját.
—
Ahová én járok ebédelni a Kossuth Lajosutcába, ott gyűjtik a narancs h é j á t . . . A nagysága
egy nagy zacskóba gyűjti és cukrászdáknak adja
el. Múltkor is velem küldték a Jégkunyhó cukrászdába.
—
Te ez nem rossz ötlet, Aratócska! — lelkendezik Klári. — Ha mindnyájan gyűjtenénk narancshéjat, egész szép összeget lehetne összegyűj-teni belőle.
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—
Jó, jó! De mit gyüjtsünk nyáron?
— Cserebogarat, — vágja rá Pofaszakállka.
— Kisgyerek koromban összefogdostuk
a
cserebogarakat és egész kötényrevalót vittünk belőle a városházára. Ott egy barackot nyomtak a fejünkre és egy
hatost a markunkba.
— Én barack helyett is hatost kértem volna,
— nevet Julika.
— Jó
a
cserebogár
cukrozva?
—
kérdi
Kalinka
Mici. — Jobb mint a narancshéj?
—A
cserebogarat
irtani
kell,
mert
kártékony
állat — szavalja Jellinek s erre kipukkad a lányokból
a visszafojtott kacagás.
— Te
azt
hitted,
hogy
én
tényleg
kandírozva
szeretem a cserebogarat? A közepén egy szem
cseresznyével? — fulladozik Mici.
— Akkor
mért
kérdezted?
Nincs
rá
szükséged,
hogy megjátsszad a butát. így is elhisszük neked...
— Annyi
eszem
biztosan
nincs,
hogy
lemásoljam valakinek a cikkét — csattan fel Mici.
— Ha
semmi
komolyság,
semmi
összetartás
nincs bennetek, hogy akartok gyereket nevelni? —
kérdi szemrehányóan Klári s az asztal alatt merő
véletlenből alaposan rálép a Jellinek lábára.
A
tárgyalás
tovább
folyik.
A
narancshéjgyűjtést egyhangúan elfogadják, sőt hosszabb vita
után a cserebogárgyüjtést is. Erre Gyuri is benevez,
annál is inkább, mert mint cserkésznek kötelessége
jót cselekedni. S ha minden nap megfog három cserebogarat, könnyűszerrel letudja a jótetteket.
Arató felbuzdul a sikeren és miközben az asztal
sarkát kapirgálja, megjön a hangja s elmondja azt
is, hogy az öreg szüle odahaza hársfavirágot szede-
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getett... Megszárította szépen, aztán bevitte a
patikus úrnak... Nem tudja mennyit kapott érte,
de aznap húsétel került az asztalra és új pápaszemet is vett a vásáron a szüle, olyat, amelyiket dróttal kellett a fülére csavarni... És egy fejrevaló
kendőt is vett magának, neki meg mézeskalácsot
és szivárványcukrot. A lányok örömükben felugrálnak, nemcsak a jó ötletet ünnepük, de azt is, hogy
Arató nyelve egyszerre megoldódott és ő, aki mindig
hátul állt, most legislegelől jár életrevaló tanácsokkal...
Julikának meg eszébe jut, hogy ő Gyurival az
üres üvegeket szedegette össze meg a kiolvasott
újságokat és kosárszámra hordta a sarki fűszereshez... Hű, mennyi aprópénz csörgött a markukban.
—
Újságpapír? — álmélkodik az
elegáns
Popovics. — Mit kezd a fűszeres újságpapirossal?
—
Árut csomagol belé! Azt hitted, hogy szenzációs különkiadást csinál a régi hírekből? — csúfolódik Klári.
— Még sohasem vásároltam olyan helyen, ahol
újságpapirosba csomagolják az árut.
A lányok sebesen feljegyzik az újabb kereseti
forrásokat és abban egyeznek meg, hogy máris
hozzálátnak a munkához és mához egy hétre beszámolnak az eredményről.
— Ha annyi narancsot ehetnék meg egymagam,
amennyinek a héjából egy pár cipő ára kitelne —
fohászkodik Mici és szórakozottan felhajtja szomszédjának a kávéját.
— Én ugyan nem szeretem a narancsot, —
fontoskodik Jellinek — de mától fogva szorgalmasan
eszem, hogy minél több héjat adhassunk el.
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Hol van Andris? Valóban hová tűnt? Az előbb
még ott játszott a szőnyegen... Pofaszakállka négykézláb kúszik a földön s minden kis zugba bekukkant.
Ahányan vannak, annyifelé keresik. S egyszer csak
a kályha mögül előmászik a kis legény, még apróbb,
mint máskor, feje a mellére csüng, kezében szorongatja ruháját, cipőjét s ő ott áll egy szál ingecskében...
S mi van a lábán? Te jó Isten !
Kopott bőrdarabkák fityegnek róla, egy hajdani
cipő fakó maradványai, melyben egy össze-vissza
csombékozott
madzag
tartja
a
lelket...
Lábujjai
úgy bújnak ki a cipő orrán, mint csupasz fiókák a
fészkükből...
— Andris... honnan szedted ezt elő? — csapja
össze a kezét Julika.
— Bepakkoltam magamnak... a hátizsák alján
volt, onnan húztam ki...
— Dehát
miért?
Hogy
jutott
eszedbe
felhúzni? Nem látod, hogy rongyos?
Andris csak áll leszegett fejjel. — Nem akartam
a jó cipőt elnyűni, jó ruhát elkoptatni... Eljárok
én így is...
Akadozva, botladozva törnek elő szájából a
szavak. — Merhogy... sajnálom én a kisasszonyokat, hogy én miattam annyi sok narancsot kell ezután
magukba tömni. Cserebogarat még csak jó lehet fogdosni, de nálunk csak a betegek esznek narancsot...
Orvosságot meg narancsot. Oszt az egyik se jó...
De már erre ölbekapják Andrist, nem engedik
tovább okoskodni... Úgy hullnak rá a csókok,
simogatások, mint langyos eső a zsenge földre, melytől éltető, dús vetés sarjad a mostoha vidékeken is...
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Szakáll mama vallomása
Pofaszakállka és az édesanyja a konyhában állnak és a frissen mosott lepedőket huzigálják egyenesre, hogy símán kerüljön a mángorló alá. Egyik
csücskét a lepedőnek Szakáll mama húzza, a keresztbe-

levőt meg Pofaszakállka próbálja maga felé ráncigálni, s így aztán kisimul a vászon, könnyen megy a
vasalás.
Pofaszakállka azon tűnődik, hogyan mondja el
az édesanyjának Jóska-Lórit, mert a tátrai üdüléssel
nem ért véget a barátság, s Jóska még arra is képes,
hogy egy szép napon itt teremjen s annak rendje és
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módja szerint megkérje a kezét! Pofaszakállka belekuncog a lepedő csücskébe, mert bármilyen komoly
is ez a dolog Jóskával, mégis tele lesz a torka csiklandós nevetéssel, ha rágondol...
— Mit tetszene szólni hozzá, ha... — kezdi,
de rögtön elrestelli magát, mert mégsem lehet erről
így munkaközben szólni... Talán ha mindketten
ágyba bújnak és sötét van már a szobában, talán
akkor be lehet vallani, hogy sokat jár az eszében
egy Jóska nevű asztalos inas, de még milyen sokat!
— Mondtál
valamit?
—
kérdi
bizonytalanul
Szakáll mama és pontosan érződik a hangján, hogy
tulajdonképpen néki lenne közölnivalója.
Kétszer is megreszeli a torkát, maga sem tudja,
hogyan fogjon hozzá, hogy mondja meg azt, amire
már hetek óta készülődik... Mert nagy gyerek ez
a Katika, hiába fejti meg vízszintesen meg függőlegesen a legnehezebb keresztrejtvényeket, hiába hoz
haza jelest olyan tudományokból, aminek ő a hírét
sem hallotta. Vannak dolgok, amiket nehezen ért
meg egy gyerek... Mert Szakáll mamát feleségül
akarja venni Károly, a soffőr, s ő örömmel menne
egy olyan derék, jó emberhez, ha Katika... hm...
ha Katika is úgy akarná... Mert ha a gyerek nem
látja be, hogy néki is szüksége van néhány meleg
szóra, arra, hogy valaki mellette álljon és támasza
legyen, ha sehogysem tudná megszokni a gondolatot,
hogy az édesapja helyét más foglalja el, akkor nincs
mit tenni, mint szótlanul tovább cipelni a terheket...
Világért se venné a lelkére, hogy Katika szenvedjen
az ő házassága miatt.
Szórakozottan jár a keze, a frissen mosott vászon
nem zizeg most szaporán az ujjai között, elfelejt-
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kezve le-leejti a karjait, amit sohasem szokott
tenni...
—
Úgy-e, már felnőtt lány vagy? — kérdi
végre, habár úgy tűnik fel neki, hogy nemrég még
a térdein ringatta, s nincs is olyan hosszú ideje annak,
hogy
bukdácsoló,
ügyetlen
léptekkel
megindult
járni...
—
Oh, én már egészen felnőtt vagyok — mondja
félénken Pofaszakállka. Csak nem sejt valamit
mama? Be kell vallanom Jóskát, most mindjárt!
—
Én már olyan felnőtt vagyok, hogy maholnap férjhez is mehetek — jelenti ki elszántan és
akkorát ránt a lepedő csücskén, hogy mindketten
előre esnek.
Szakáll mama meglepetten nézi leánya kipirult
arcát. Idő előtt kikotyogta volna valaki, hogy ő meg
Károly házasságot forgatnak a fejükben? Ormayék
már tudnak róla... Biztos Klárika nem tudta a
begyében tartani. Rögtön, ahogy megérkezett meg
kellett volna mondani, hogy ő tőle hallja legelőször...
Pofaszakállka nem veszi észre édesanyja zavart
pillantását, csak izeg, mozog, mocorog, mint rossz
kotlós a tojáson.
—
Ha nagyon megkedvelnék valakit, — böki
ki nagysokára — nem tetszene haragudni érte?
—
Dehogy haragudnék — sóhajt
megkönnyebbülten Szakáll mama... — Nagy kő esne le a szívemről, ha tudnám, hogy gondodat viseli valaki...
—
Én meg úgy féltem bevallani! Pedig meg
tetszik majd látni, milyen kedves fiú. Amikor először összetalálkoztam vele, rettentő nagy majomnak
tartottam! De aztán kiderült, hogy rendes gyerek,
sőt nagyon is rendes!
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—
Kiről beszélsz te?
—
Hát Jóskáról! — S nekibátorodva folytatja:
— Jóskáról, aki megígérte, hogy mihelyt teheti, eljön értem. Talán két év múlva, vagy még előbb...
Ha már asztalos-segéd lesz és én is beletanulok a
gyors- és gépírásba. Mert én is pénzt akarok keresni,
ahogy lerakom a vizsgáimat.
Szakáll
mama
nem
tud
elfojtani
egy
mosolyt.
Szóval így állunk? Katika már férjhezmenésre gondol?
Félretolja
a
fehérneműt,
gyengéden
magához
szorítja kislánya fejét.
—
Kölyök vagy te még, Katika... Sok keresztrejtvényt kell még megfejtened, amíg férjhez adlak.
—
De ha szeretek valakit?
—
Ha
szeretsz
valakit?...
—
tűnődik
Szakáll
mama. — Akkor sok mindent meg fogsz érteni. Ha
az ember szeret valakit, sokkal elnézőbb és belátóbb
a mások dolgai iránt. Biztos azt is megérted, milyen
jó az, ha van valaki, aki megbecsüli, aki gondoskodik
róla meg a gyermekéről...
—
Kiről tetszik beszélni? — Most Pofaszakállkán a sor, hogy csodálkozzék.
— Károly
bácsiról...
—
mondja
halkan,
bensőségesen Szakáll mama, és szorongva kémleli leánya
arcát.
— Ö el akar venni bennünket?
Szakáll mama felszabadultan nevet. — El bizony! Addig segített a kosarakat cipelni, amíg átvette az összes terheket... Azt akarja, hogy ezután
csak a saját kis háztartásunkat lássam el. Hogy soha
többé ne dolgozzam idegeneknek.
— Jaj, édesanyám! De hisz ez... én nem is
hiszem ! Károly bácsi lesz az apám? És esténkint
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jószagú vacsorával várjuk haza? És kikészítjük az
ágya elé a papucsát? És vasárnaponként együtt kószálunk a réten? És lesz valaki, aki megvéd bennünket, akihez egészen hozzátartozunk? És ha beteg
leszek, ő megy el az iskolába és öblös hangon bejelenti, hogy sajnos, a kedves lányom gyengélkedik...
Nem is tudok szólni! — mondta kifulladva — holott
megállás nélkül beszélt, egy percre be nem állt a
szája...
Féllábon körülugrálja a konyhát, majd derékon
kapja az anyját és eszeveszetten forogni kezd vele...
— Te.,. te bolond I Eressz el! — tiltakozik
Szakáll mama. — Ülsz le mindjárt?! S egy ilyen
pajkos kölyök mer szerelemre gondolni? — mondja
zsémbesen, de a haragos szavak alól úgy bújik ki a
melegség, mint rögös földből a gyengezöld csira...
Pofaszakállka lihegve lezökken... — Én úgy
vagyok azzal a szerelemmel, tetszik tudni... hogy
nem is tudom biztosan, mi is az... Ha behúnyom
a szemem, Jóska szeplős arcát látom... Ha meg arra
gondolok, hogy egyszer ő is itt fog élni velünk s mamának a fia lesz, akkor úgy bokázik a szívem, hogy
majd kirúgja a bordámat... Ez szerelem? Más is
így van vele?
Nem várja be a választ, izgatottan hadar tovább. — De ne tessék hinni, hogy én máris férjhez
akarok menni... Oh dehogy! Csak éppen az jutott
eszembe akkor... amikor még nem sejtettem, hogy
Károly bácsi elveszi mamát... hogy jó lenne nekem minél előbb otthont alapítani. Akkor magunkhoz vehetném mamát. Említettem is Jóskának s ő
azt mondta, hogy úgy fogja gondozni édesanyámat,
mint egy... mint egy... tessék már gyorsan valami
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jó hasonlatot mondani! A nagy boldogságban elfelejtettem már, hogy mit mondott.
Szakáll mama köténye szélével törülgeti a szemét. — Ne izélj már, Katika, mert még sírvafakadok.
— Sohase
sírjon,
mamuskám.
Most
már
várhatok az otthonalapítással! Csak azért volt olyan
sürgős, mert nagyon fájt a szívem, hogy annyit
nyaggatják,
fárasztják,
amíg
megkeresi
a
mindennapira valót. És ráadásul ez a mátrai állás sem sikerült, amit olyan szépen kieszeltünk Julikával...
Odadörzsölte
égő
arcát
édesanyja
kidolgozott,
resZelős kezéhez.
— Én
megsúgom
mamának...
annak
is
nagyon, nagyon örülök, hogy gyerek maradhatok még
jó pár esztendeig. Mert rettentően szurkoltam ám
attól, hogy egyszerre felnőtt leszek és férjhez szaladok! El se tudtam képzelni, milyen lehet az a valóságban, amikor nekem kell gondoskodnom egy boglyas asztalossegédről, aki mellesleg a férjem, meg
egy szomorkás kis néniről, aki nem más, mint az
édesanyám. De úgy-e sohasem lesz ezután szomorú?
Még
mielőtt
Szakáll
mama
felelhetett
volna,
Károly bácsi toppant a szobába... Kérdőn nézett
hol az egyikre, hol a másikra, de Pofaszakállka nem
hagyta sokáig kétségek között, egyenesen a nyakába
vetette magát s úgy súgta a fülébe: — Aztán vigyázzon ránk, Károly bácsi! És szeressen minket!
Mert mi máris úgy szeretjük... mondjon csak gyorsan egy hasonlatot... ezekkel a hasonlatokkal mindig baj van... Hopp, eszembe jutott ! Mi máris
úgy szeretjük, mint bimbó a napfényt. Épp tegnap
írtuk ezt dolgozatírás órán... De ma át is érzem...
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Károly bácsi hatalmas tenyerébe fogta az arcát.
—
Jó barátok leszünk?
—
Már régen azok vagyunk, — legyintett Pofaszakállka. — Most meg éppen nagy bizalmam van
Károly bácsiban...
—
Aztán miért?
—
Hogy ilyen kitünően tud titkot őrizni...
Mert ahogy a vonat lépcsőjéről leugrottam, láttam
már a bajuszán, hogy valami történt... S hiába
faggattam, vallattam, csak nem akarta elárulni...
—
így beszéltük meg anyáddal. Azt akartuk,
hogy tőle halljad meg először... De ha van valami
rendes titkod raktáron, nyugodtan rám bízhatod.
Pofaszakállka töprengve dörzsölgette a homlokát.
Aztán sarokba húzta Károly bácsit. — Egy kiadós titkom van... Kezet rá, hogy senkinek nem szól róla.
Becsületesen kezet ráztak.
Pofaszakállka
hangja
egyszerre
elvékonyult,
mintha könnyek sodornák össze. — A titok pedig
nem más... — hátra pislogott, nem hallja-e valaki
—
minthogy olyan asszonyt kap az én anyámban,
akinek az egész világon nincsen párja!
—
De Kati fiam, hisz ez a titok egy-kettőre kiderül! — kacagott Károly bácsi és még erősebben
szorította meg a feléje nyújtott kezet.

Működik az V/B
Már kezd tavaszodni, a fák tele vannak pici rügyekkel, mintha zöld gyöngyöket fűznének fel barna
madzagra. Csak nyakba kéne kötni őket és ott leveleznének ki... Andris gyakran gondol rá, hogy éj-
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szaka leszedi a rügyes ágacskákat s Julikára akasztja...
Mire felébred, csupa gyengehúsú, ráncos levélke legyezné az állát. Vagy a karjára kötözné karkötőnek.
De mostanában nem tud belopózni Julikához. Mert
alighogy kinyitja a szemét, felfütyül érte Klári vagy
Pofaszakállka és csak annyi ideje marad, hogy állva
felhörpintse a reggelijét... Pedig az ilyen rügyláncot,
rügykarkötőt iskolába menet kell szépen, ügyesen
ráaggatni... Aztán óra alatt lenne mivel játszani...
Mert Andris úgy képzeli el, hogy az iskolában is
csak játszanak a gyerekek. Néha beles az ablakon
s megnyugodva látja, hogy egy nagy gömböt forgatnak a kezükben, amin rózsaszín és halványkék pacnik vannak: csak az nem fér a fejébe, miért nem hajítják ezt a gömböt jó messzire... Meg az is finom
mulatság lehet, amikor üvegcsövekkel babrálnak és
mindenféle
folyadékot
öntenek,
töltögetnek
egyik
edényből a másikba. Hiába magyarázza neki Julika,
hogy ilyenkor vegytant tanulnak, a színes gömbölyüség nem egyéb, mint egy komoly földgömb,
Andris ravaszul mosolyog, mint aki tudja a magáét.
Az V/B. egyre gyakrabban tartja gyűléseit s ez
jó jel! Ilyenkor számolnak be az eredményekről, s
minél többet gyűléseznek, annál nagyobb az eredmény, ez csak világos! Andrison új kabát díszeleg, új
cipő, új nadrág, olyan, mintha most szedték volna
ki a bazáros dobozából... A cipő a cserebogár-alapból van! — jelenti ki Gyuri, aki olyan irtóhadjáratot
indít a cserebogarak ellen, amilyen még nem volt !
Állítása szerint külön embert kell a városházán alkalmazni, aki átveszi a cserebogárszállítmányt, s ha
továbbra is ilyen erős cserebogárszezón lesz, egy hivatalnok nem is elég! Az bizonyos, hogy amint Gyuri
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csapata megjelenik, dobozokkal és tarisznyákkal felszerelve — némelyikben még hangosan zümmögnek
a foglyul ejtett cserebogarak — a hivatalonokok ijedten a fejükhöz kapnak... Hát még amikor Andris
hencegve felnyitja a dobozok tetejét (mert ő is élénk
részt vesz a hadjáratban), hogy megmutassa nemcsak úgy, akárhogyan töltötték meg a dobozokat,
hanem jó sűrűn, lelkiismeretesen... Ilyenkor néhány cserebogár kiszabadul és zöngicsélve köröz az.
íróasztalok felett, belerepül a tintatartóba, majd újra
felröppen s mikor már kalapok és kesztyűk csapkodnak kétségbeesetten utána, kényszerleszállást végez
egy kopasz fejen vagy egy fontos aktán, tentás szárnyát serényen ide-oda huzigálva. Végül is Gyuri
megígéri, hogy legközelebb idomított cserebogarakat
fogdos össze, olyanokat, melyek kizárólag fekete
hajra szállnak, abban ugyanis nem látszik meg a
tinta. Gyuri és Andris az oldalukat fogják nevettükben, amikor a tisztelt gyűlésnek beszámolnak
viselt dolgaikról, és a ház asztalára helyezik a barna
box-cipőt, mely nem egyéb, mint átváltozott cserebogár... Úgy is lehetne mondani, hogy a kártékony
cserebogarak lelke a cipőbe költözött, — fűzi tovább
Gyuri, de Julika erélyesen megrázza elnöki csengetyűjét és megfelelő komolyságra inti.
A lányok is derekas munkát végeznek, meg kell
hagyni! Egyszerre megélénkülnek az ócska padlások s a táncoló porszemek kavargásában, melyeket
a rézsút behulló napfény aranyszínűre varázsol, —
feltűrt ujjakkal, nekimelegedve dolgozik az V/B...
Andris szöcskemódra ugrói a gerendák között, amíg
Fazekas és Pofaszakállka gúlákba rakják az üres
üvegeket...
A
többiek meg
felderítő
szolgálatot
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végeznek a horpadt kádak, rozoga gyerekkocsik, törött képrámák között... Ormay Klárinak még a
lábujja is aranyporos, mert arra vállalkozott, hogy
saját
szakállára,
helyesebben
saját
bubifrizurájára
újra aranyozza a lepattogzott képkereteket és eladja
szeretett nagybácsijának, akinek fogalma sem lesz
róla, hogy a saját holmiját veszi meg, melyet ő
száműzött az Ormayék padlására,
mert módfelett
megúnta őket...
Klári esküszik rá, hogyha egy piros lécet szögez
az aranyozott keret alá s ráadásul a négy sarkát berlini kékkel befesti, mint párizsi újdonságot látja
viszont az ebédlő falán, mert a nagybácsi oly rövidlátó, hogy a saját feleségét is csak akkor ismeri meg,
ha az jó erős színekkel bemázolja magát...
És Klárinak igaza van! A szanaszét hullt keretek, melyekért az ócskapiacon egy fityinget nem adtak
volna, a szivárvány minden színében pompáznak a
falon, s ami a fődolog, ennek az árából vették Andrisnak az ördögbőr-nadrágot, kockás inget, sőt még két
pár meleg harisnya is kitellett belőle...
A Popovicsék padlásán egy láda régimódi ruhát
fedeztek fel, meg egy elszáradt menyasszonyi csokrot... Csak nagynehezen lehetett lebeszélni Klárit,
hogy a csokrot hagyja nyugton, erőnek erejével meg
akarta azt is aranyozni, hogy a Popovics-nagyszülők
aranylakodalmán
értékesíthesse.
Mindent
megjavított, újra mázolt, ami a kezeügyébe került... De nemcsak ő, hanem a többiek is. Azelőtt rá se néztek olyan
lomokra, amiknek most óriási értéket tulajdonítanak,
szemrebbenés
nélkül
dobtak
sutba
mindent,
ami törött, kopott, csempe volt. Most minden szabad
idejükben pepecseltek, ragasztottak, foltoztak és
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»illesztgettek« s örömmámorban úszott az egész osztály, ha sikerült valami használhatatlan lomot értékesíteni... Valóságos gyűjtési láz vett erőt rajtuk,
újságpapírtól
kezdve
tollpihéig
mindent
felszedegettek és félreraktak s a közös raktárba cipeltek.

Meg Papucs — Klári kutyája — is igyekezett segítségükre lenni. Mindent megszagolt és kitúrt s diadallal vitte úrnője elé. Bizonyára azt hitte a jámbor,
hogy a kettévágott gilisztát egy kis ügyeskedéssel
össze lehet ragasztani s ha Klári aranyporban meghempergeti, talán zsuzsuként el lehet adni a rövidlátó
rokonnak... Ha úgy esett, hogy Papucs sehogyse
tudott már fadarabot, papírhulladékot, üres szardi-
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niás dobozt, cérnaspulnikat s más, valóban használhatatlan
tárgyat
vidám
lihegéssel
a
lányok
ölébe
rakni,
olyképpen
segített
magán,
hogy
sürgősen
szétrágott
valami
ép
holmit,
hadd
legyen
javítanivalójuk! Amilyen okos kutya volt, rögtön megszimatolta, hogy a lányok erőnek erejével rosszból akarnak jót elővarázsolni, ezért sürgősen elrontotta a jót,
hadd legyen örömük!
De tréfa nélkül... A hulladékok, a kiselejtezett,
törött
holmik
mintha
újjászülettek
volna,
minden
új értelmet, új értéket kapott, hogy Andris életét
szolgálja.
Az
otthoni
zsebpénznek
is
megnövekedett
a tekintélye s ahogy a közös kasszába vándoroltak
a
magukszerezte
fillérek
mellé,
egyszerre
érezni
kezdték,
mennyi
leleményesség,
furfang,
mennyi
kitartás kell hozzá, míg meg tudnak annyit keresni,
amennyit
némelyikük
otthonról
kap...
Már
minden
feldolgozhatót
feldolgoztak,
mindent
eladtak
és
becseréltek, s mégsem volt együtt a pénz, mely a tervezett
boltocskához
kellett...
Pedig
Klári
biciklije
is beleolvadt az alaptőkébe (sajnos a bicikli olyan
jó állapotban volt, hogy semmit sem lehetett javítani rajta, úgy kellett eladni, ahogy éppen volt) s
mégis
a
péküzlet
megvalósulása
mint
távoli
álom
lebegett szemük előtt. Holott az lenne igazán jó, ha
nem
alkalmi
munkákból,
véletlen
ötletekből
eredő
jövedelemből
nevelhetnék
Andrist,
hanem
rendszeres
kereseti forrásuk lenne, amit ők maguk teremtettek!
Dehát már az is nagy eredmény, hogy ruhával, étellel ellátják s jövőre iskolába járatják a kis legényt!
S Andris mintha csak érezné, mennyi szunnyadó
erőt motoszkált fel a lányokban a vele való törődés,
büszke örömmel dörgölődik hozzájuk...
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És
esténként
Pofaszakállka
ül
az
ágya
szélére
és mesél neki...
Mert
Pofaszakállka
vágya
teljesült:
mióta
az
édesanyja nem jár munkába, mindazt a mesét elmeséli néki, amit azelőtt elmulasztott. Elkésett Hófehérkék,
megöregedett
törpék,
kisasszonnyá
serdült
Piroskák vonulnak fel a szoba sötétjében és igaz mesék is, melyekre megdobban a szíve. Oh, mennyi
sok mesélnivalója van egyszerre az édesanyjának !
És nem a Tischlerék babfőzelékjéről és a Somlyóék
szétfoszlott
párnahuzatjáról
mesél,
hanem
a
gyerekkoráról, amikor még ő is varkocsba kötött hajjal
cicázott
és
koszorút
font
gyermekláncfűből...
És
Pofaszakállka
ezeket
a
meséket
most
tovább
adja
Andrisnak... Mert ő tudja mit jelent meséket hallgatni... ő tudja meddig várt rá, míg eljött az a
nyugalom, amely az édesanyja szívéből kipergette a
meséket...
—
Kitől hallottad ezeket? — kérdi Andris és
összegömbölyödik a takaró alatt, mint egy kis sündisznó.
—
Édesanyámtól...
— Az jó lehet, ha valakinek édesanyja van...
•—
Neked
mi
vagyunk
az
anyukád.
Mi
mindnyájan.
—
De az mégis csak más, ha egy anyja van valakinek.
Egyetlen
egy.
Olyan
igazi...
—
Dünnyögve
fúrja a párnába a fejét.
—
Az se lenne baj, ha megverne... — mondja
álmos hangon. — Fuszek Tónira is ráhúzott néha
az anyja... Én nem visítanék ilyenkor... Én nem.
Mert az ő kezit érezném...
— Aludj, Andriska...
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—
Mér’ van épp nekem annyi sok mamám?
—
Hát nem szeretsz bennünket? — kérdi szelíd
szemrehányással Julika.
—
Dehogynem!
—
élénkül
fel
Andris
bogárszeme. — Csakhogy maguk kijárják az iskolát és
férjhezmennek.
Akkor
aztán
egészen
magamra
maradok.
—
Ne félj, Andris — vág közbe Julika. — Mire
én férjhezmegyek, te is megnőssz!
—
Hát
aztán?!
Nagy
embernek
nem
kell
szülő?
—
Lesz neked is...
Andris
szempillái
lecsukódnak.
—
Biztos?
—
mormolja reménykedőn és mielőtt az álom utolsót
ringatna
rajta,
felsóhajt:
—
de
szép
mese...
de
gyönyörű mese... egyik se volt ilyen szép...

Istentől való születésnap. . .
A tanév már a vége felé közeledett, amikor
egy reggel megdörzsölte Andris a szemét. — Ejnye
no! Azt hittem Laji áll ott a sarokban! Mintha
az ő fehér sapkáját látnám.
Julika
nevetve
lengette
meg
habos
organdi
ruháját. — Az én első báli ruhámat nézed te kuktasapkának? No hiszen!
— Bálba mégy? — csodálkozott Andris. — Az
finom dolog! — Megvakarta a buksiját. — Csak
tudnám, mi is az a b á l . . .
— Bál az, ahol forognak az emberek — mondta
lenézően Gyuri, aki mindent szörnyen megvetett,
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ami nem függött össze a sporttal. — Forognak,
forognak, anélkül, hogy knockautolnák egymást...
— Eredj már — legyintett Julika. — Ne higyj
neki, Andris... Szól a zene és a tanár úr karján
keringünk.

— A tanár úr karján? Mért éppen a tanár úr
karján? — csapott le Gyuri.
— Csak
úgy
eszembe
jutott...
Mert
Lőrincz
tanár úr megígérte, hogy eljön.
— S olyan biztos, hogy táncol veled?
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Julika
zavartan
krákogott.
—
Egy
diákbálon
csak megtáncoltatja a tanítványait.
— És mikor van vége a táncnak? — kíváncsiskodott Andris.
— Amikor
a
táncosnőknek
beledagad
a
lábuk
a cipőbe. Ha akkorára dagad mint egy Mici-cipó,
hazasántikál és egész úton azt nyögi: — jaj de
remekül mulattam!
Gyuri kotkodácsolva nevetett.
— És nem kap érte semmit sem, hogy annyit
forgott? Egy viselt ruhát se? — Gyuri most már nem
bírt magával. — Még inkább az ő ruháját teszik
tönkre — kacagott teli torokból. — Az érzi magát
legjobban, akinek ronggyá gyűrik a ruháját!
— Akkor
már
szívesebben
járkálok
le-fel
a
liften,
mint
Miska
bátyám.
Ő
legalább
koszt-kvártélyt kap érte, meg olyan ruhát, amin aranygombok
vannak...
Vajjon mit
csinál
most
Miska?
—
Elgondolkozva
tépegette
az
abrosz
rojtját.
—
Sokat
jár a fejemben Miska meg Laji... Pedig már elfelejtettem
az
arcukat...
Tudom,
hogy
kunkori
orruk van és Lajinak olyan sűrű a haja, hogy minden
fésű eltörik benne... De mégse látom az arcukat...
Hogy van az? Pedig jókora göböt kötöttem a zsebkendőmre, hogy el ne felejtsem őket.
Befonta,
kifonta
az
abrosz
rojtját.
Ha
vége
lesz az iskolának, eljön valamelyik mamám velem?
Elvisznek
Mátraházára?...
Merthogy
a
kis
róka
is nehezen van el nélkülem. Ha ugyan még el nem
vadult...
Julika
Klárira
nézett,
Klári
tanácstalanul
visszapislogott...
Valóban,
mi
lesz
Andriskával?
Szakadjon el végkép a testvéreitől? Sose lássa viszont
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őket? De az utazás oly sokba kerül! S annyi mindenre kell a pénz ! Ilyenkor nyáron a narancshéjüzlet is befagy, megcsappan a jövedelem.
Julika sebesen számol: összead, kivon és szoroz,
de akármilyen ügyesen is végzi e számtani műveleteket,
utazásra
nem
telik
belőle...
Papucs
szerény
ugatással
jelzi,
hogy
azért
nem
reménytelen
a
helyzet.
Klárira
buzdítóan
hat
Papucs
bizakodó
farkcsóválása.
—
Esetleg...
hm...
ha
megkérném
Apát,
hogy
autóval
vigyen
fel
bennünket?...
Talán megteszi.
— De akkor most kell kérned, mert bizonyítványosztás után már nehezen teszi meg — kuncog
Fazekas.
— Még
sohasem
voltam
a
hegyekben...
—
mondja Kalinka Mici és hogy valamivel máris kárpótolja
magát,
krumplicukrot
töm
a
szájába.
—
Engem okvetlenül vigyetek magatokkal.
— Nem férsz be!
— Dehogynem! 55 kiló vagyok!
— Árnyékban
—
harsog
Klári
és
nagyokat
paskol Mici vállára.
Andris
sehogysem
leli
helyét.
Mintha
keresne
valamit,
nyugtalanul
futkos
ide-oda,
a
kapuhoz
rohan, minden kis zajra összerezzen.
— Téged meg mi lelt? — faggatja Gyuri, aki
hiába hívja cserebogárvadászatra.
— Semmi. Csak megint azt hittem, hogy Laji
sapkáját
látom...
És
az
elébb
mintha
kukorékolt
volna értem Miska... Mert ő úgy kukorékol, hogy
a kakasoknak elpirul a tarajuk szégyenében...
— Gyere lábast nyalni — hívja őt Balázsné s
feléje nyújtja a tejszínhabos üstöt.
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Andris nyakig merült el benne, még az orra is
csupa krém lett...
— Miért van ma olyan sok finom? — kérdezte
szuszogva, mert kifáradt a nagy munkában.
— Julikának ünnepeljük a születésnapját.
— Itt uzsonnázik a sok kismama?
— Itt bizony !
— És még mi lesz? — kérdezte izgatottan Andris
s odébb tolta a lábast.
— Vendégeket
hívunk,
sok-sok
ajándékot
kap
Julika...
— Nekem még sohasem volt születésnapom
— mondta csendesen Andris és kisomfordált a konyhából.
Az
óramutató
peckesen
sietett
előre,
a
vendégek csapatostól jöttek, rejtélyes csomagokat lóbálva
kezükben,
melyeket
Klári
papíron
keresztül
felbecsült s rögtön értékesíteni próbált.
— Azt hiszem Edit néni is naplót hoz. Már
három naplónk van. Hisz még nem is éltünk három
naplóra valót!! Becseréljük iskolatáskára ..........................
Naplóban nem viheti Andris a könyveit, nem igaz?
— suttogta
izgatottan
és
türelmetlenül
feltépte
a
csomagokat.
—
Nesze
neked,
—
morfondírozott
tovább
—
ez
is
csokoládé...
az
is
csokoládé...
Minek
neked
annyi
csokoládé?
Hogy
aztán
fogorvoshoz
járjál?
Ennyi
csokoládéból
már
polcokat
vehetnénk
a
jövendőbeli
boltunkba.
Vagy
ha
nem
is egészen polcokat, egy csengőt mindenesetre, amely
élesen berreg, ha vevő lépi át a küszöböt...
Andris
Julika
mellett
trónolt
az
asztalnál,
kimosdatva,
megfésülve.
Amikor
a
tükörben
megnézte magát, nem hitt a szemének. — Ez nem én
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vagyok.
Pötyi
biztosan
nem
ugrana
a
Ördögfiók sem ismerne rám. — Többször
után kukorékolt, hogy kipróbálja, nem változott

vállamra.
egymás-

meg a hangja is... De a hangjával meg volt elégedve s így büszkén feszített a lányok között.
Egyszerre
csengettek.
A
szobában
zaj
volt,
senki sem hallotta a csengetést, csak Andris kapta
fel a vállát, mintha megrázta volna valaki jó erősen.
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— Itt laknak kérem Balázsék? — kérdezte egy
idősebb ezüsthajú úr Gyuritól, aki azért időzött az
előszobában,
hogy
az
utolsó
mandulákat
szedegesse
ki a madártejből, amely a jégszekrényen állt tálalásra
készen...
— Igenis
—
mondta
ijedten
Gyuri
és
azon
tűnődött,
hogyan
mentegesse
magát
az
ismeretlen
előtt. — A lányok ugyanis nem szeretik a mandulát
— mondta gyors fordulattal. — Félnek, hogy meghíznak tőle... S így én...
— Jó, jó — vágott közbe az ismeretlen. — Sose
fáradj. Hívd csak ki Balázs Julikát. Mondd, hogy
Baróthy bácsi van itt.
Gyuri
végigsüvített
a
szobán.
—
Ünnepelt
hölgy, egy-kettő kifelé ! Egy Baróthy bácsi nevű
úriember van itt.
De már erre nemcsak Julika, hanem Pofaszakállka is felugrott, Andris pedig majd hogy le nem
gázolta a születésnapi asztalt.
Baróthy mester ott állt a megberetvált madártejes tál mellett s két karját igyekezett úgy kitárni,
hogy mindenki elférjen benne.
— Megint ott csavarogtam a Mátrában — mondotta huncut nevetéssel.
— Öregségemre rettenetes csavargó lettem.
Folytonosan ott lopom a napot... Gondoltam,
mégse megyek úgy haza, hogy ki ne szálljak megnézni az én kis barátaimat.
Magasra emelte Andrist, meglóbázta a levegőben.
— Hoztam ám én neked valami meglepetést. Hogy
én
milyen
feledékeny
vagyok!
Pedig
ezt
egyedül
csak neked hoztam.
Sarkig kitárta az udvarra vezető ajtót, ahol
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két
magasra
nyúlt
fickó
állt
égővörös
fülekkel,
készen
arra,
hogy
a
bőrükből
már-már
kibújjanak:
Miska meg Laji.
— Kölcsönkértem
őket
néhány
napra
Hableány-nagyságától.
Kezet
adtam
rá,
hogy
az
indiai
maharadzsát
állítom
be
addig
kuktának.
Ami
pedig a liftkezelést illeti, én magam fogom legközelebb le-fel furikázni a tisztelt vendégeket, sőt menetközben le is festem őket. Hadd pukkadjon az Iris
panzió...
Erre
aztán szabadságot
adott
a
két
lurkónak, én meg bepakkoltam őket s ráadásul elhoztam a Pintye-család altagjait is...
De már Andris nem várta be, amíg végigmondja
a mondókáját. — Jaj hisz ez az én születésnapom!
Az én első születésnapom! — kiáltotta magánkívül
s úgy fonta rá magát Miskára mint futóbab a karóra.
— Tudtam, éreztem, hogy nekem lesz ma ünnepem!
Belekapaszkodott
Laji
hajába,
nem
akarta
elengedni.
— Zsebkendőbe fújd az orrod, hékás, nem az én
frissenfésült
frizurámba
—
morgott
reszelős
hangon
Laji és felfricskázta Andris állát. — Neki is könnyes
volt
a
szeme,
hiába
próbált
méltóságteljes
arcot
vágni.
Mire
Balázsné
kijött,
hogy
befelé
tessékelje
a vendégeket, az »alcsalád« is előkerült. Az Ördögfiók
Andris
hóna
alatt
dorombolt,
Pötyi
gondtalanul
csapkodta
szárnyait,
mintha
mutatni
akarná,
hogy máris odahaza érzi magát.
—A
rókát
visszaeresztettük
az
erdőbe.
Jobb
ott
neki
mint
a
Hableány-panzióban...
Nem
szelíd
rókának való hely az — mondta Laji meggyőződéssel. — Kivittük az erdő kellős közepébe, elbúcsúztunk tőle és útjára engedtük...
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Andris
tátott
szájjal
hallgatott.
Még
mindig
nem értette egészen, hogyan történhetett, hogy egyszerre
itt
termettek,
a
tegnapi
mese
folytatódott-e,
vagy
csakugyan
valami
rendkívüli
születésnappal
ajándékozta
meg
a
jó
Istenke...
S
hogy
próbára
tegye
magát,
nem
álmodik-e,
hosszan,
kitartóan
kukorékolni kezdett...
Miska megértően felkapta a fejét s olyan szépen
visszakukorékolt,
hogy
még
a
mennybéli
kakasok
is megirigyelték...

Eredmény: Pázsit-utca 6
A
Pázsit-utca
6.
szám
alatt
vadonatúj
üzlet
ékeskedik.
Hogy
őszinték
legyünk,
a
Pázsit-utcán
igazán
nincsen
szó
pázsitról.
Hacsak
a
macskakövek
közül
kikandikáló
csenevész
fűszálacskákat
nem
tekintjük
annak...
Alacsony
házikók
térdepelnek itt egymás mellett, mintha rossz fát tettek
volna a tűzre. Hogy kerülne ezek elé pázsit? Legfeljebb
néhány
cserép
muskátli
díszeleg
az
ablakban,
lilabugyogós
fuksziák,
befőttesüvegbe
dugott
oleander-ágak...
De
pázsitnak
nyomát
se
látni...
Viszont a szóban forgó üzletecske felér a pázsittal,
olyan
jószagú,
üde,
szemet-lelket
gyönyörködtető.
Nemcsak
finom
házisüteményt
kapni
benne,
hanem
aludttejet is, sőt túróscsuszát!
A
cégtáblát
Fazekas
festette,
Gyuri
szerint
kicsit sok festéket pazarolt el rá, dehát Baróthy festőművész még vastagabban keni a festéket a képeire.
Kicsire nem nézünk! Különösen az üvegtáblára
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pingált
nagy
pohár
kávé
sikerült
nagyszerűen!
Papucs hangos vakkantásokkal adta hírül, hogy még
az
ő
gyakorlott
ebszemét
is
megtévesztette,
mert
szégyen ide, szégyen oda, mohón nyalni kezdte az

üvegtáblát.
Amikor
Fazekas
elkészült
a
kávé-csendélettel,
Mici
örömében
gömbölyű
könnyeket
potyogtatok a frissenmázolt táblára.
— Már a só megvan, — mondta szakszerűen
Julika, — gyorsan fess hozzá egy perecet...
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És
Fazekas
ügyesen
alákanyarított
egy
óriási
perecet, mely szerelmesen öleli át a kávés ibriket,
a lyukacsos sajtot s a virágfüzért. Utóbbit ugyan
semmiféle
alakban nem
lehetett
kapni
az
üzletben,
de a megmaradt festéket fel kell valamire használni
s
Klári
szerint
a
sajt
határozottan
többet
mutat
árvácskák között, mint csupaszon.
— De mért nem piros retket festettél? — aggályoskodott Jellinek.
— Mert
azt
könnyen
össze
lehet
téveszteni
rózsabimbóval...
— S nem mindegy a sajtnak, hogy rózsabimbó
vagy árvácska között illatozik?
— A sajtnak talán mindegy, — mondta művészi
méltóságában megsértve
Fazekas,
—
de
én Andris
lényét
akartam
kifejezni.
Ő
egy
olyan
árvácska...
mért ne tüntessük ezt fel a cégtáblán is?
A
polcokat,
asztalkákat
Károly
bácsi
szögezte
össze,
máskülönben
mindent
a
lányok
készítettek
egyes-egyedül!
Még az elegáns Popovics is segített az asztalokat
bemázolni.
Igaz
ugyan,
hogy
úgy
összefente
magát, hogy utána még a bőrét is vegyileg kellett
tisztítani, s a tisztító majdnem többe került, mint
az üzlet egész berendezése!
Végre mégis elkészültek! Az V/B. dagadó kebellel állt a boltajtóban s leste az első vevőt. A polcokon úgy
illatoztak
a
Mici-cipók,
mint
kertben
a
rózsák,
a
spanyolfallal
elkerített
apró
konyhácskán
özvegy
Kalinkáné
sürgött-forgott
s
Mici
horgolt
kendőcskéket
helyezett
el
a
tálcákra.
A
kendőket
Arató
horgolta
vonatkázás
közben
s
Pofaszakállka
mosta, keményítette.
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Az
utca
csendes
volt,
alig
lézengett
néhány
ember,
a
lányok
most
már
türelmetlenül
topogtak
a bejáratnál.
— Jó lenne kettesével le-feljárogatni és hangosan
dicsérni a Mici-cipókat, — ajánlotta Klári és rögtön
karonragadta Julikát. — Talán akkor inkább kedvet
kapnak az emberek.
— Mit szólsz az új üzemhez? — kérdezte harsogva.
— Remek
árujuk
van—
mondta
emelt
hangon
Julika.
— Kicsit hangosabban — suttogta Klári.
— Nem, az feltűnő lesz.
— Mit
szólsz
a
habartlevesükhöz?
A
túróscsuszához?
A
fonott
kalácshoz?
S
mindez
potom
áron. Nem is tudom, hogy tudják ilyen olcsón adni!
— ordította csatakiáltásnak beillő hangon Klári.
A járókelők mosolyogva megálltak.
— Gondolod, hogy fokozni kéne a tempót?
— Isten őrizz ! — mentegetőzött Julika. — Én
így is
túlerősnek találom. Jellinek szigorúan szemügyre vette a vidéket. — Csak azt nem értem, mért
ilyen
szegénynegyedben
nyitottunk
üzletet?
Mért
nem a város kellős közepén?
— Csak nőkkel ne kezdjen az ember — jajdult
fel Gyuri. — Még mindig nem megy abba a kiondolált fejedbe, hogy az üzletbér itt tizedrészébe sem
kerül, mint a városban? Nem is szólva arról, hogy
ezzel a berendezéssel nem nagyon ugrálhatunk.
— A cégtáblára semmit se hagyok mondani.
—A
cégtábla
valóban
párját
ritkítja.
Mert
ilyen
árvácskával
szegélyezett
sajtot
nagyítóval
sem találsz...
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— Értsd meg, Jellinek —
magyarázta Mici s
félszemét
behúnyva
műértően
hunyorgott
a
terített
asztalokra. — Értsd meg, mi nem vehetjük fel a
versenyt
az
elegáns
üzletekkel.
Elkényeztetett
finynyás, válogatós embereknek eszükbe sem jut, hogy
ilyen szerény helyre telepedjenek le s habart levest
egyenek
pléh-kanállal
vagy
krumplit,
íróval.
Hisz
tudod milyen megerőltetésbe került ezt a csöpp kis
boltot
összehozni...
Ha
Baróthy
bácsi
nem
előlegezi a lakbért, nem kölcsönzi a konyhafelszerelést,
még mindig cserebogarakat fogdoshatnánk.
-— Hogy költőien fejezzem ki magam, — vette
át a szót Arató — mi úgy elhervadnánk a Fő-utcán,
mint
a
pipacs,
ha
kihúzzák
a
napsütötte
szántóföldből és a szalónasztalra helyezik.
— Úgy van! — helyeselt Pofaszakállka. — A mi
üzletünk
csakis
ide
való...
éppen
erre
a
helyre.
Igaza
volt
Károly
bácsinak,
amikor
azt
ajánlotta,
hogy
ezt
a
helyiséget
vegyük
ki...
Munkások
lesznek a vendégeink, gyári lányok, iparosok, akiknek nem a fényes berendezés a fontos, hanem az
ízletes, olcsó étel.
Ebben
a
pillanatban
egy
jólöltözött
úr
kalaplengetve közeledett.
— Kaphatnék
egy
finom
nyári
vacsorát
valódi
Mici-cipóval?
A lányok ijedten dugták össze a fejüket. — De
hisz ez Lőrincz tanár úr !
Igen, ő volt az életnagyságban! Még a bölcsességfoga
is
kilátszott,
olyan
mosolygósra
nyílott
a
szája. — Csak azt nem értem, hogy jut be ide a
szegény
éhes
vendég,
ha
a
kiszolgáló
személyzet
testével védi a bejáratot? !
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A lányok sietve szétrebbentek. — Parancsol?
— kérdezte Kalinka Mici és hogy a hatást emelje,
asztalkendőjével belécsapott a levegőbe.
— Mint
legislegelső
vendég
alaposan
megtáncoltatom
magukat.
Az
egész
étlapot
végig
akarom
enni.
S
aztán
majd
osztályozok.
Kérek
mindenből
kóstolót.
Az V/B. libasorban vonult el Lőrincz tanár úr
előtt.
Mindegyik
az
asztalára
helyezett
valamit
s
figyelmesen
nézték,
milyen
arckifejezéssel
nyeli
le
Kalinkáné főztjét.
— Van jövőnk? — kérdezte végül Klári.
— De még mennyire! — mondta a tanár úr
és jóízűen tovább falatozott.
— Hányast tetszik adni?
A tanár úr nem felelt mindjárt. Lassan megtörülte a száját, vizet ivott és hátradűlt a székén.
— Csákós
egyest
érdemelnek...
De
nemcsak
főzésből, hanem egy rendkívüli tárgyból is. Ezt a rendkívüli
tárgyat
nem
tanítják
az
iskolában.
Úgy
hívják, hogy emberség.
— Ha meg tetszett volna mondani, hány betűből áll és mi van a közepén, rögtön kitalálom —
mondta
Pofaszakállka,
akiben
felülkerekedett
a
rejtvénymegfejtő.
Andris, aki cukrot tört a konyhában, most előkerült.
Porcukorból
nőtt
bajusz
gomblyukszája
felett
s
miközben
azon
fáradozott,
hogy
nyelvével
elérje ezt az ékes férfidíszt, örömrivalgással kapaszkodott
Julika
szoknyájába.
—
Hű,
de
sokat
fog
fizetni ez az úr ! Hisz ez annyit eszik, mint a Hableány-nagysága !
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Miközben
a
lányok
nevetve
kifelé
tuszkolták,
idegen emberek telepedtek az asztalok mellé. Munkászubbonyos
férfiak
falatoztak,
kartonruhás
lányok
ropogtatták a Mici-cipót.
Mici
készségesen
gurult
ide-oda,
gömbölyű
arccal kacsingatott az anyja felé, vajjon ő mit szól
ehhez a forgalomhoz?
Dehogy
is
beszélt
most
Kalinkáné!
Úgy
járt
a keze mint a motolla. Hisz erre várt ő mindig, hogy
amúgy Isten-igazában megmutathassa, mit tud!
Jellinek
is
kezdett
megbarátkozni
az
üzlettel.
— Hát igen, ha az embernek mindegy, hogy kit
szolgál ki... akkor nem is olyan rossz ez a boltocska... Bár még semmit sem lehet tudni — súgta
Popovicsnak,
de
az
jelen
pillanatban
nem
igen
törődött
vele.
Gyorsan
ujjára
tekerte
a
haját,
»rollnit«
csinált
belőle,
sőt
a
púderpamacsot
is
lopva végighúzta az orrán s így, javított kiadásban
nézett a tanár úrra.
— Engem
nem
lehet
becsapni
—
mondta
melegen
a
tanár
úr...
—
Hiába
csinálták
ilyen
titokban ezt a kismamásdit! Én még azt is kinyomoztam,
amit
nem
is
sejtenek...
Például...
hogy
csak holnap akartak szólni nekem, amikor már az
első napi bevétel a kezükben van.
— Óriási!
—
mondta
megdöbbenve
Klári
és
arra gondolt, hogy jó lesz Pajor Ferivel abbahagyni
a
véletlen
találkozásokat,
mert
a
nagy
nyomozásban még ez is kiderül.
— Detektívmunkám
közben
olyan
dolgokra
bukkantam,
—
folytatta
a
tanár
—
amit
nem
tekinthetek véletlennek...
— Tanár úr kérem, én igazán nem tehetek róla
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— dadogta pirosraváltan Klári. — Nekem pont
akkor van zongoraórám, amikor...
— Óh, én véletlenül nem arra a véletlenre
gondolok, — vágott közbe a tanár úr, mire Klári

megnyugodva felsóhajtott és hálából friss, vizet
öntött a poharába.
— Ez mégsem lehet véletlen... Az egész osztály összefog, hogy felneveljen egy kis fiút... S közben megtanulnak saját erejükből megélni nemcsak
a jég hátán, de a Pázsit-utcán is!...
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— Fogadjunk,
hogy
Balázs
Julika
most
is
»egészen nagy dolgokra« gondol, holott ez a naponta
megismétlődő
erőfeszítés,
ez
a
folytonos
gondoskodás, szeretet, ez a legtöbb, amit adhatnak.
— Erre
iszunk
egyet
—
mondta
vidáman
Ormay Klári és fenékig hörpintette tejespoharát.
— Egy szerény ajánlatom azért lenne — mondta
csendesen Lőrincz tanár úr... — Miután Andrisnak annyi sok kismamája van, apja viszont egy
sincsen...
elvállalnám
a
tiszteletbeli
apaságot.
Egy erős férfikézre bizony szüksége lesz a kis legénynek... Mert ez a sok fecskemama meleg fészket
rakott neki s csőrükben hozzák részére a táplálékot,
de utat mutatni, repülni mégis csak az apának kell.
— Ééé-des — susogta Pofaszakállka s az osztály utána susogott, mintha szél simogatta volna
a faleveleket.
— Hát küldjék el hozzám holnap reggel Pintye
Andris
fiamat...
Hadd
tanítsam
meg
az
első
szárnycsapásokra...
Kezébe vette a kalapját. De mintha nehezen
válna meg innen, kétszer is felkászkálódott, míg
végre elindult.
— Ki mázolta be ezt a széket? — kérdezte
mosolyogva.
— Én! Egész egyedül ! — hadonászott buzgón
Jellinek.
— Mert
majdnem
odaragadtam.
Ennyire
mégsem kell marasztalni a vendégeket.
A
lányok
most
nem
haragudtak
Jellinekre...
Jóleső fáradtság vett rajtuk erőt, a befejezett munka
boldog fáradtsága. Julika merengve nézte a tanár
úr tányérján a túróscsusza maradványokat... Az
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aranybarna tepertők úgy csillogtak a tányér szélén,
mint azok a pettyecskék szemének szürke bársonyán...
Ej no, csak nem hasonlítom a tepertőt ahhoz a meleg
csillámhoz, ahhoz az édeskedveshez?...
— Te Andris, mit szólsz hozzá? Apukád lesz!
Igazi apukád — súgja a bóbiskoló gyerek fülébe s
olyat csókol a már-már álomba billenő arcra, hogy
az szemét dörzsölgetve bámul rá.
— S ezután csak te leszel a kismama?
— Dehogy! Mi mindnyájan!
— De egyszer mégis úgy lesz, hogy csak kettőtöké leszek? Ha egészen megnőssz... és már nem
jársz iskolába...
— Pszt, Andris...
— Miért pszt? Ha majd a tanár úr felesége
leszel...
— Jaj,
Andris...
kis
öreg...
erről
beszélni
sem szabad... csak álmodni... ál-mod-ni...
És már álmodik is Julika, pedig ébren van s a
kasszakönyvvel legyezgeti kipirult arcát.
A Pázsit-utca lassan elcsendesül, özvegy Kalinkáné lehúzza a redőnyt s a csillagok ezüst nyája
elégedetten legelészik az égi mezőn a vadonatúj
boltocska felett, melyet az V/B. könnyből, cserebogárból, narancshéjból, erős akaratból és sok-sok
szeretetből alapított...

