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XIX.

Az ivóban két úr ült. Sétát tett ek ide, a faluba. Most 
koccintott ak. Bejött  egy asszony, hátán gyerek, karján 
kosár, kezében zöld üveg, a szoknyájába fogózva még 
egy gyerek, a harmadik útban.

– Hát maga mi jóban jár, lelkem? – kérdezte tőle az 
egyik zöld ruhás úr.

– Borért jött em – felelte az asszony szégyenlős vi-
hogással.

– Aztán minek magának a bor? – kedélyeskedett  a 
másik úr, a barna szakállas. – Megissza?

– Hát én nem, de az uram. Most jött  haza, és kell 
neki a bor.

– Nem kár azért a sok pénzért a borra?
– Hát bizony kár. Máshol volna helye.
– Miért nem mondja meg az urának, hogy igyon 

vizet?
– Hát nem merem, megverne.
– Megverné?
– Még kötéllel is.
Megkapta a bort, ment tovább, hátán egy gyerek, 

szoknyájába kapaszkodva a másik, útközben a har-
madik, karján kosár, kezében zöld üveg.

– Látod, barátom – mondta a zöld ruhás úr –, 
így megy tönkre mind. Napról napra a bor, az iszá-
kosság – napról napra a fi llérek, amelyekből meg 
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lehetne élni. De beszélhet nekik az ember. Mind-
hiába.

Húzott  egyet a poharából.
– Igazad van – felelte a barna szakállas. És megko-

cogtatt a az üveget gyűrűjével, merthogy kiürült. Mi-
kor a kocsmáros kiment, közelebb hajolt a társához.

– Isznak, mint az állatok. Toprongyosak. Az 
asszony harmincéves korára mind olyan, mint a 
teherhordó öszvér, a gyerekek születnek, pusztul-
nak, megint születnek, de kitől tanuljanak jobb, 
tisztább, okosabb életet, mikor tudok falvakat, 
ahol a pap is…

A másik borús arccal bólintott .
– Minálunk a hegyoldalon szedte fel egyszer az 

apám kocsisa, nyalábra vett e, keresztbe fektett e a sze-
kéren, mint valami zsákot, úgy hozta haza. Az édes-
anyám másnap megmondta neki nyíltan: hogyan le-
het az, hogy pap létére, aki utóvégre Krisztus emléké-
re használja a bort, nem átall vele részegeskedni. Meg 
is haragudott  a pap akkor reá… Kérlek, itt  megszűnik 
minden.

– És nálunk a tanító – legyintett  a másik. – A fa-
lusi iskolában a gyerekek legyeket fogdostak. Az 
ügyesebb leányokat babot szedni, krumplit kapálni 
küldte, egy-két gyereknek meg az volt a dolga, hogy 
vakarja a talpát, míg alszik. Utálat.

Hallgatt ak megint egy darabig, koccintott ak, aztán 
felszedelőzködtek és megindultak hazafelé. Most, 
hogy jó idők jártak, majdnem mindennap megtett ék 
ezt a kis sétát a városból. Alig fél órai út volt, s a kocs-
máros borának kezdett  híre járni.
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Útközben a politikai viszonyokra került sor. A vá-
rosi sorompónál lehetett  őket nemsokára látni, amint 
megállnak heves vita közben, a szakállas előrenyújtot-
ta a két karját, hogy jobban tudjon magyarázni, a zöld 
kabátos a fejét rázta, és a fogát szívta, a másik nem 
akarta megérteni. Minden utcasarkon megpróbálták 
meggyőzni egymást, de hiába. Az emberek minden-
felé alázatt al köszöntek nekik. Igen, két ismert úr, akik 
politikai kérdések fölött  cserélnek eszmét a város, a 
haza s az emberiség jóléte nevében: valóban tiszteletre 
méltó kép, valóban tiszteletre méltó példa. Egy ablak-
ból kitekintett  egy anya, s mutatt a őket kisfi ának:

– Látod, kicsikém, ha megnősz, te is olyan leszel, 
mint ez a két bácsi. Ugye?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

…Az asszony rosszkedvű volt, egyszerre nagyon 
fáradtnak érezte magát, a tehetetlenség keserű terhe 
feküdt a lelkén. Minden hiába. Kitekintett  a konyha-
ablakon – odakint három szegény asszony ment el 
kapával. Irigyelte őket. Ezek kimehetnek a földekre 
dolgozni, néha egész nap nincsenek itt hon, a férjük a 
fuvarral jár faluról falura… És ezeknek a lelke bizto-
san olyan tompa már, olyan érzéketlen, mint mezíte-
len talpuk. Ők nem érzik, ha ezer apró bánat tűszúrá-
sa éri a szívüket… Megvonják a vállukat bizonyosan, 
és mennek tovább.

A zöld kabátos úr benn ült az ebédlőben, és kifogá-
solta a kilincsek fényességét. Már a háztartási kiadáso-
kon is túl voltak, pedig ez szokott  a legtovább tartani. 
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Most következtek a kilincsek és ablakok, azután a cse-
léd, azután a gyerekek ruházata, azután ellágyulás, az 
idő múlása, a közelgő öregség, végül, ha még akkor 
sem alszik el, az emésztésről meg nemi életről szóló 
viccek. Úgy ismerte már, mintha könyvből olvasná, 
mikor milyen állapotban van az ura, s mikor hány 
pohár bort ivott  meg. A negyedik pohár után: jókedv. 
Ötödik pohár: hirtelen elszomorodás. Hatodik pohár: 
vitatkozási hajlam. Hetedik pohár: gúnyolódás. Nyol-
cadik pohár: kötekedő veszekedés. Kilencedik pohár: 
becsületsértő kifejezések. Tizedik pohár: fájdalmas 
ellágyulás. Aztán a legborzasztóbb: újra a jókedv, de 
már nem jókedv, mint amilyen a jóakaratú és tiszta szí-
vű embereké, és más nevetés. Ez volt a legszörnyűbb. 
Vagy talán az, hogy unos-untig ismételte el ugyanazt? 
Szinte élvezett el mondta már huszadszor:

– Igen, vedd tudomásul, hogy ha nálunk disznó-
ól van, én fogom megtisztítani a kilincseket. Igen, én 
megtisztítom a kilincseket, én magam, ha disznóól 
van nálunk, vedd tudomásul. Én nem fogom enged-
ni, hogy nálunk disznóól legyen, én megtisztítom a 
kilincseket…

Az asszony bevitt e a vacsorát, megetett e a gyereke-
ket, igyekezett , hogy ne nézzen az urára, igyekezett , 
hogy ne hallja, amit mond, mert fájt neki még mindig, 
hogy utálatot érezzen iránta. Ragaszkodott  még min-
dig ahhoz a képhez, amit valamikor rajzolt magának 
róla. Makacsul ismételgett e magában, éppen olyan 
makacsul, mint az ura a maga mondókáját, a gyerek-
kori mondást, amit akkor hallott  az édesanyjától, ha 
rosszak voltak:
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– Téged, kislányom, kicserélt valami cigányasz-
szony! Te nem vagy az én kicsikém! Mikor jön vissza 
az én jó kislányom?

Összeszorított  ajakkal, könnyes szemmel győzte le 
a szürke, nehéz terhet magában: a tehetetlenséget, a 
gondot, a rosszkedvet:

– Téged kicserélt valami rossz cigányasszony… Te 
nem vagy az én kedves Gyurikám… Mikor jön vissza 
az én férjem?

Tudta, hogy csak reggel jön majd vissza, akkor is 
álmosan és rosszkedvűen… és ez talán mindennél 
jobban fájt neki. Reggel sem idő, sem alkalom nem 
volt hozzá, hogy gyengédek lehessenek egymáshoz, 
és egyik este a másik után múlt anélkül, hogy egyet-
len jó szót kapjon, egyetlen csókot, egyetlen simoga-
tást… Mert minden este elvett e tőle az a gonosz ci-
gányasszony: az Alkohol.

És így múlik az élet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

A barna szakállas továbbment az utcán. Egy dara-
big megállt az egyik kirakat előtt , az arca komoly volt 
és gondterhes, amint az aranygyűrűkre bámult. Majd 
továbbindult. Redőkbe vont homlokkal, elmerült 
arckifejezéssel. Az ismerősei mélységes tisztelett el 
köszöntött ék. Olyan volt, mintha a világ kezdetének 
problémáján tűnődne. Holott  csak részeg volt.

Hazaért, és leült a karosszékébe. „Nem szabad 
zavarni az urat” – adta ki a parancsot a felesége, és 
mindenki lábujjhegyen járt a házban, lábujjhegyen 
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és óvatosan. Sutt ogó hangok hallatszott ak. A papa a 
könyvén gondolkozik… Valamikor megkezdett  egy 
könyvet a papa, s azóta nagyon tisztelték, s várták, 
mikor jelenik majd meg a könyv, s mindenki megáll a 
kirakat előtt , a papa gyermekei is, és azt mondja majd 
mindenki: ezeknek a gyerekeknek a papája írta ezt a 
könyvet.

Talán meg is írta volna, ha nem kezd inni. De ami-
óta esténként hozzászokott , hogy alkohollal ringassa 
el magát, azóta tompa lett  az agya és ködös. Eleinte 
megpróbált ilyenkor írni, s csak másnap jött  rá – még 
szerencséje, hogy egyáltalán rájött , és nem kellett , 
hogy más mondja meg neki –, milyen útszéli, üres 
gondolatvázakat rótt  egymás mellé felcifrázott  szóvi-
rágokból. Azóta hallgatott  erről gondosan. Titokzatos 
módon rejtegett e a készülő kéziratot, és sokszor fájt 
a lelke mélyen, emberi őszinteséggel. Este aztán elfe-
lejtett  mindent… Egy fi lozófus arckifejezésével s egy 
birka gondolataival jött  haza s ült a karosszékében va-
csora utánig, maga elé meredve, aztán, mikor már az 
egész ház aludt, lefeküdt ő is csendesen.

És talán egy új gondolkozója az emberiségnek ful-
ladt meg az esti borosüvegekben, belefulladt a lelké-
be, s most száz vagy ezer esztendeig kell újra várni, 
míg valamelyik ivadékában új életre ébred.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
De ha valaki azt mondta volna a két úrnak, a zöld 

ruhásnak meg a barna szakállasnak, hogy ők sem kü-
lönbek, mint a teherhordó öszvérekhez hasonló asz-
szonyok férjei…
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XX.

Talán nincs megindítóbb látvány, mint mikor a 
tiszta, vasárnapi ruhába öltözött  falusi ember karjá-
ra veszi kisgyermekét, és viszi magával sétálni vagy 
a templomba.

Szép a gyermekét magához ölelő asszony is, de 
olyan természetes, egyszerű és magától értetődő, 
mint ahogyan a víz folyik végtelen medrében. Ha-
nem ha a férfi  öleli magához a gyermeket, az még 
sokkal szebb. Barna képén mosolygás, ügyetlen 
mozdulataiban gyöngédség, kemény öklében vi-
gyázat és lágyság. Még a harang is vidámabban 
szól ilyenkor, az ég is kékebben ragyog, a nap is 
melegebben süt, az asszonyok szeme pedig megte-
lik könnyel, szeretett el, öntudatlan reménységgel, 
mélységes bizakodással. Akármilyen nehéz is a 
terhük: vidámabban cipelik a férfi  mögött , aki gyer-
meküket tartja a karján. Nem szégyelli. Mutatja a 
világnak: íme, az enyém!

Ezért nem kell erőltetni, hogy az anya neve éppen 
úgy lehessen a gyermeké, mint az apa neve, ezért 
nem szabad gondolni sem reá, hogy ez megváltoz-
zék, mert szent és hétpecsétes törvénye rejlik ebben 
a családnak. Az anyának bensőbb dolgokban van a 
büszkesége és tulajdonjoga, mint a névben és a va-
sárnapi sétában… Hadd menjenek végig az utcán 


