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Hogy a történelmi múlt egyes szakaszainak, eseményeinek 
értelmezése, egyik vagy másik személyiségének a megítélése 
mennyire ki van szolgáltatva az értelmező és ítélkező jelen ide-
ológiai elkötelezettségének és politikai érdekeinek, arra nézve 
a magyar huszadik század számtalan példával szolgál. Aligha-
nem többel is a kelleténél. Nyilvánvalóan annak tulajdonítha-
tó a véleményváltozatok eme sokszínűsége, hogy a századelős 
békeidőktől a nemzeti közélet teljes szerkezetét átrendező 
századvégi rendszerváltozásig több, egymástól radikálisan el-
térő politikai rezsim volt hatalmon – eltérő érdekekkel, ízlés-
sel, hagyománytudattal, az ezeket érvényesíteni képes erővel és 
kültámogatással. S ezek mindegyike – ha volt rá ideje – nagy 
lendülettel látott neki a múlt meghódításának – felfedezésének 
is, megtagadásának és újrateremtésének is.

Számos okát találjuk annak, hogy a gazdag példatáron belül 
miért éppen a Tanácsköztársaság, más néven a Kommün vált 
azzá az eseménnyé, amelyet a legszélsőségesebben ellentétes 
megítélések kísértek és követtek. Minden előzmény nélküli új-
donság volt a magyar történelemben pl. az, hogy egy kétes le-
gitimációjú, nem a hagyományos országvezető elitekből verbu-
válódó – mondhatni gyökértelen – politikai erő teljhatalomhoz 
jutott; döbbenetesen meglepő volt az a – mérlegelést szinte tel-
jesen mellőző – radikalizmus, és közöny, amivel felszámolták 
a történelmi alkotmányt, ellenőrzés alá vonták a mindennapi 
élet intim szféráit és kérdésessé tették a nemzeti meg a társa-

A vörös számum – 
a Kommün mint irodalom
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dalmi morál alapelemeit; ide tartozik az is, hogy a bukás után 
hangadóinak jó része Nyugatra és Keletre menekülve kitartóan 
ápolta az „nagy napok” emlékét, azaz „tradícióvá” vált stb. Sőt 
azok, akik hajlamosak az apokaliptikus gondolkodásra – a tör-
ténések idején és a későbbi évtizedekben is –, azok szívesen 
látták ezeket a tavaszi-nyári heteket úgy, mint a végítélet idejét, 
amikor a világháborús országpusztulás nyomán a História Dé-
mona elérkezettnek látta az időt a végső hadmenetre. 

És ezt a „a 133 napot” a „hivatalos” emlékezet „pozitív 
tartományába” természetesen – és ez a lényeg – az emelhet-
te könnyen vissza, vagy tartotta ott, hogy fizikai bukása után 
„eszméiben” (és némely vezetői által) „tovább élt”, bár nem 
Magyarországon, hanem a Szovjetunióban meg a „baloldali” 
Európa eszmevilágában és politikai praxisában, azaz „világ-
történelmi dimenziókban”. Sajátos ideológiai paradoxon – és 
nem csak a Kommün megítélésében – az, hogy az uralkodó 
balliberális közbeszédet ma is az a torzított, alakoskodó, cso-
portérdekekhez kötődő „aufklarizmus” határozza meg, ami 
1918/19–ben vereséget szenvedett és „lelepleződött” a magyar 
nemzetéletben. És az is mai tapasztalat, hogy az 1945 után kor-
mányzati alapvetésként szolgáló eszmevilág a rendszerváltozás 
évtizedében sikeresen mentette át magát a politikai végrehajtó 
hatalom szférájából a közbeszédet tematizáló legkülönfélébb 
mediális területekre (a tanügytől az internacionális civil szer-
veződések némelyikén át az internetes kommunikációig), össz-
hangban a keresztény és egyéb hagyományaira mind kevésbé 
emlékező Európa morális, viselkedési és ízléstrendjeivel: vitális 
és spirituális hanyatlásával. 

Tehát – summázva – a második világháború utáni merőben 
újszerű közpolitikai helyzetet az új – kollaboráns – hatalom úgy 
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értelmezhette és értelmezte is, mint a nagyszázaddal korábbi 
magvetés termőbe fordulását… Lenin és Szamuely Tibor közös 
fényképe a moszkvai Vörös téren 1919 tavaszán jelképes hivatko-
zási alap lett Magyarországon 1945 áprilisától. Fogyatkozóban, 
de jelen vannak még ma is azok a korosztályok, amelyek – leg-
alább a napi hírekben – találkozhattak a hazai „nagypolitikában” 
a Kommün egyes prominenseivel – Rákosival, Lukáccsal, Ru-
das Lászlóval, Szántó Bélával, Zoltánnal és Rezsővel stb. –, és 
azok a rokonaival – Kun Béláné Gál Irénnel, Szilágyi Jolánnal, 
Szamuely Tibor feleségével, a történettudományban mindenha-
tó Andics Erzsébettel, Karikás Frigyes sógornőjével és a főávós 
Farkas Vladimir anyósával, Kelen Jolánnal, Korvin Ottó sógor-
nőjével, a Kreml falába temetett Landler Ernő lányával, „Mari-
val”, aki Király István irodalmárhoz ment nőül stb. Az iskolákban 
tavasztájt mindig felbukkantak a „helyi” veteránok is, szegényes 
öltönyökben, gumóra kötött nyakkendőkkel, de ifjúi hevülettel 
és ellenőrizhetetlen emlékeikkel. A ma hetven év körüliek kény-
telen-kelletlen résztvevői, esetleg csak szemlélői, avagy kamaszos 
balhékavarói lehettek a Kádár-féle konszolidáció históriai ha-
gyományteremtésének, amellyel Forradalmi Ifjúsági Napok cím 
alatt közvetlen szellemi és politikai folytonosságot teremtettek 
1848. március 15-e, 1919. március 21-e és 1945. április 4-e kö-
zött. Ennek a – finoman szólva is – mesterkélt folyamatrajznak 
a szimbolikájába természetesen bevonták 1956-ot is: a Tanács-
köztársaságot ünneplő ifjúsági fáklyás felvonulásnak a célpontja 
rendre a Köztársaság téri pártház volt, amely az „ellenforradal-
mi-fasiszta erők” 1956-os legyőzésének kultuszhelye lett a hat-
vanas évektől. Említhető, hogy az 1959. II. tc. iktatja törvénybe a 
Tanácsköztársaság „emlékét”. (Ezt a magyar parlament az 1993. 
XXIX. tc-vel fogja „végképp eltörölni”.)
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Az idevonható sok kisebb szimbolikus és/vagy (morbi-
dan) anekdotikus eset közül – némi aktualitása miatt is – ér-
demes kiemelni Francia Kiss Mihály történetét: őt a fehérter-
ror egyik prominenseként emlegette a kommunista történel-
mi publicisztika, arra is hivatkozta, hogy ha fel is mentették, 
oda kellett állnia még a Horthy-konszolidáció bírósága elé is. 
1956–ban teljesen váratlanul előbukkant az orgoványi-izsák 
pusztákon, ahol addig álnév alatt lappangott, ő aki – ismere-
teink szerint – tiszthelyettes létére a XX. század első felében 
a felderítés és a gerilla-hadviselés legjobb hazai szakemberei 
közé tartozott, katonai hőstettek sora fűződik a nevéhez –, 
nos, őt 1957 augusztusában kivégzik. Hetven évesen – mint 
aki személyében is megtestesíti a közvetlen kapcsolatot az 
1919-es és 1956–os „fehérterror” között… Hagyománya is 
merő ellentmondásosság: a forradalmár és hazafias hősök 
301-es parcellájában nyugszik, Domonkos László 2011-es 
életrajzi monográfiája (Püski–Masszi Kiadó) megkérdőjele-
zi elítélésének jogosultságát, annak ellenére, hogy a bíróság 
1994–ben hatályban tartotta a halálos ítéletet. (Nem a Kom-
münhöz kapcsolódik, de az évtizedeken át konzerválódó szá-
monkérő indulatnak hasonlóan jellemző példája a három ha-
lálos ítéletet hozó 1967-es zuglói nyilasper is. És/vagy szinte 
napjainkban is képes belpolitikai vihart kavarni ama szimpla 
tény, hogy az oktatási kormányzat 2014-ben javasolta a sze-
gedi Ságvári Endre középiskolának, hogy a továbbiakban te-
kintsen el névadójától. „Az erdőben Ságvári jár” – énekelték 
hajdan az úttörők. Aki egyben névadója annak a justizmord-
nak, amelynek során a rendőrgyilkos „munkásmozgalmárt” 
ártalmatlanná tevő csendőrtisztet kivégzi a konszolidálódó 
kommunista új rezsim 1959-ben.)
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Talán megjegyezhető, hogy a Tanácsköztársaság kultikus 
eseménnyé emelése a kommunista mozgalmon belül sem volt 
problémamentes. Az 1919 és 1956 közötti szakasz baloldali 
politikáját számos klikkharc zilálta szét, ezek zöme természe-
tesen az eszme végső menedékhelyén, a Szovjetunióban zaj-
lott le, s jelentős számban voltak résztvevői, alkalmi – s idő-
leges – győztesei, ám annál gyakoribb áldozatai 1919 magyar 
vezető bolsevikjai. Hallatlanul kanyargós pályaképeket rajzol-
hatna föl ma is az az elfelejtett történelmi segéddiszciplína, 
amit „munkásmozgalom történetnek” neveztek annak idején. 
Nagyjából 1956 után kezdte – lassan és számos „kirekesztést” 
továbbra is fenntartva – „konszolidálni” a kommunista moz-
galom a maga hagyományait, tehát akkor, amikor a Sztalin ha-
lála utáni években az 1917-es vezető gárda véglegesen kilépett 
a politikaformáló jelenből. És velük együtt – ezek egyikeként 
– a negyvenes–ötvenes évektől a Tanácsköztársaság minden 
„értékét” magának vindikáló – anno legfeljebb másodvonal-
beli szereplőnek mondható – Rákosi Mátyás is. (Emlékezetes 
Ék Sándor kultikus képe: R. M. a salgótarjáni fronton. Ahol ő 
életében nem járt…) Jelképesnek látszó esemény, hogy 1957–
ben nevezik át a budapesti Ludoviceum előtti teret Kun Béla 
térnek, noha csak egy–két éve rehabilitálták ott, ahol 1938–
ban kivégezték. Unokájának némi hullámokat leíró politikai 
és „tudományos” szerepvállalása 1979, azaz a némi kritikát is 
magának megengedő Borsányi-féle Kun-monográfia feljelen-
tése óta, napjainkig önmagában is illusztrálhatja az 1919 meg-
ítélésében mutatkozó ambivalenciát a múló időben. És álljon 
itt még egy másik futó példa: a Rákosi-féle „négyesfogat” 
egyik tagja, Révai József – aki 1918–ban alapító tagja a Kom-
munisták Magyarországi Pártjának –, az (ellen)forradalom 
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után, 1957–ben csöndben kiegyezik Kádárral, bár tényleges 
hatalomhoz nem juthat, tagja lesz az MSZMP Központi Bi-
zottságának, és 1968–ban még utcát is kap. Ami azért pikáns 
tény, mert a kor kultúrpolitikájának vezetője, Aczél György 
végtelenül rettegte és gyűlölte Révait, sőt a maga „megen-
gedőbb” politizálását kedvvel jellemezte úgy, hogy elődjéhez 
hasonlította; továbbmenve, Aczél legközelebbi munkatársai-
nak egyike, Agárdi Péter még 1990-ben is „szakmai” érveket 
keresett avégett, hogy ezt a csöndes herminamezei utcát miért 
ne „írja át” a rendszerváltozás. Egy kevésbé ismert irodalom-
politikai adalék a maga szóhasználatával látványosan illuszt-
rálja 1919 és az 1957 után kádári rezsim szoros ideológiai 
kapcsolatát. 1957 augusztusától a legfelső politikai vezetés 
erős figyelmet volt kénytelen fordítani az „irodalom helyzeté-
re” (tekintettel, ha nem is beismeréssel, az ENSZ folyamatos 
bírálatára), ennek során írattak elaborátumokat megbízható 
író-elvtársakkal. Mesterházi Lajos szövege így ível át négy 
évtizeden: „A helyesen értelmezett irodalmi egység, vagyis 
az irodalmi népfront a mi körülményeink között az irodal-
mi proletárdiktatúra megvalósítását jelenti.” (Kritika, 1993. 8. 
sz.) Talán nem demagógia ennek a mentalitásnak a klasszikus 
ősforrásai közül egy Lukács György-féle széles dimenziójú 
meghatározásra hivatkozni (Proletár, 1920. június 30.): „Mi a 
vörös terror? A hatalomra jutott proletárosztály elszánt, erő-
szakra is kész akaratának intézményes formája avégből, hogy 
a szocializmushoz vezető út akadályait (ellenforradalom, sza-
botázs, korrupció, lánckereskedelem stb.) eltakarítsa a maga 
útjából. A proletárdiktatúra igazi célja az építés.” Lukács – aki 
személyében is megjeleníti a „folytonosságot” – aligha tudta 
volna példákkal igazolni a befejező mondat igazságtartalmát.
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Természetesen az anekdotikus példák is a végtelenségig 
sorolhatók, és talán még azt az „esztétikai” állítást is megkoc-
káztathatjuk, hogy a Tanácsköztársaság kikiáltásában szerep-
játéka csúcsára jutó századelős szocialista-anarchista-kommu-
nista mozgalom a későbbi évtizedek során is olyannyira ab-
szurd történetekben nyilvánult meg, hogy annak – legalább is a 
„kedély” és „kedélyesség” szintjén – aligha lehetett adekvátabb 
észjárás– és beszédmódbeli tükrözője, mint éppen az anekdo-
ta. És éppen ez a narratív kisforma képes szintézisbe hozni a 
bolsevizmus képtelenségeit a korábbi történeti szakaszok, pl. a 
Bach-korszak, politikai abszurditásaival. (Amiként erre Ester-
házy Péter Kis magyar pornográfiája oly megnyerő példákkal 
szolgál.)

Most, amikor az a feladatunk, hogy egy ismeretlennek mi-
nősíthető 1919-20-as magyar regényre felhívjuk a figyelmet 
(1919–ben játszódik és már 1920-ban megjelenik), talán el-
nézhető, hogy kínálkozó alkalomnak fogjuk föl a helyzetet an-
nak vázlatos felmérésére, hogy a magyar irodalom (és részben a 
politikai publicisztika) miféle forrásfeltárást tudhat maga mö-
gött ebben a tematikában. Az utóbbi száz évből miféle művek-
re enged emlékezni és hivatkozni a rendszerváltozás – úgy is 
mint szellemtörténeti paradigmaváltás. Tekintettel arra, hogy 
az irodalomtörténet írás mindez ideig adós a szisztematikus 
anyaggyűjtéssel, ez is talán bátoríthat a tágabb szemhatárú 
visszatekintésre, miközben meg kell elégednünk a puszta leltá-
rozással, abban is csak a lényegesebb darabokra koncentrálva. 
Vagy még ennyivel sem… Álljon itt néhány név, cím és kistör-
ténet, mint puszta históriai illusztráció. Jelzendő, hogy milyen 
és miféle az a szövegkörnyezet, amiben helyet kér Lázár István 
A vörös számom című regénye.
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Ezeket a szövegeket megidézve egy pillanatra sem feled-
hetjük maguknak a szövegek létrejöttének és nyilvánosságra 
kerülésének történetét. Olyannyira sokféle képlettel szembe-
sülünk, hogy azokat összességükben 1919 történetének része-
ként (sok esetben alakítójának) kell tekintenünk. Nincs az az 
időbeli vagy ideológiai metszet, nincs az az algoritmus, amivel 
„rendet tehetnénk” a számba jöhető írások között, ideértve az 
egyes szövegek létrejöttének személyes mögöttesét és műfaját 
is: hol napi feljegyzések kerekedtek ki valamiféle folyamatos-
sággá, másnál későbbi emlékezéseket rendezett egy későbbi 
célzat valaminő egységbe, illetve arra sincs semmiféle „recept”, 
hogy miként bonthatók meg fikciós és riportos elemek egy-
egy írásműnél. Mindennek következtében a lehetetlennel ha-
táros meghatározni azt is, hogy egy-egy történelmi pillanatban 
a Kommünre vonatkozó szövegek miféle halmaza volt jelen az 
olvasók-történészek „befogadói horizontján”. 

Lássunk egy-két példát. A magyar történeti publicisztika 
alighanem legnagyobb hatású, és 1918-19-re „kifutó” műve, 
Szekfű Gyula Három nemzedéke 1920-ban jelent meg: 1942–
ig hét kiadást ért meg. Viszont az 1934-es változat (címében 
az „… és ami utána következik” toldással) csak 1989-ben jutott 
reprint formájába az újabb olvasók kezébe, még hozzá Glatz 
Ferencnek, az utolsó állampárti-pártállami művelődési minisz-
ternek mintegy az „ajánlásával”. A Tanácsköztársaság kulturá-
lis életének irodalmilag talán legjobb, szinte napi hitelességű 
bemutatása Kassák Lajos Egy ember élete című memoárjának 
utolsó fejezete; az emlékiratot egy fél évtizedes előkészület után 
a – polgári – Nyugat közli folytatásokban. Könyvbeni megje-
lenését követően a szerzőt perbe fogják éppen 1919 – mond-
juk így – korrekt, de semmiképpen nem apologetikus ábrázo-
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lása miatt, viszont a „megvalósult szocializmus” évtizedeiben 
éppen eme szakasz – az abban megírt Kun Bélával szembeni 
fenntartások miatt – nem jelenhetett meg. A Digitális Irodal-
mi Akadémia csak 2011–ben bocsátotta ki a teljes szöveget. 
Anekdotikus apróság, hogy Kassákék albérlete 1918–19–ben 
falszomszédságban volt a Visegrádi utca 15-ben a Kommu-
nisták Magyarországi Pártja központjával, majd a Vörös Új-
ság szerkesztőségével. Ennek a „másik lakásnak” a történetét 
egy kései „riportázs” formájában Lengyel József írja meg (aki-
nek első verseit éppen Kassák lapja közli). A Visegrádi utca 
Moszkvában jelenik meg 1932-ben még hozzá Kun Béla elő-
szavával és ez a tény pár év múlva és pár évtizedig a legkevésbé 
sem segíti a könyv életútját. Az író csaknem húsz évnyi rab-
sága és száműzetése után itthon éri meg a kis könyv kiadását 
1957–ben, amelyben ott a hajdani előszó is, ami azért meglepő, 
mert Kunt alig egy éve rehabilitálták. Rákosi idejében ugyanis 
nem lehetett leírni a nevét. Ha tudjuk, hogy a rendszerválto-
zásig a Kommün bírálata nem kaphatott nyilvánosságot, se a 
történettudományban, se úgy, hogy a Horthy-korszak idevágó 
könyveihez hozzá lehetett volna férni, azt hihetnők, hogy ma-
napság minden 1919-es szöveg jelen van a nyilvánosságban. 
Elvileg persze igen, de a gyakorlatban nem egészen: az 1919-
es „forradalmi” versek és egyéb irományok újra kiadását aligha 
igényli bárki is. Ki kíváncsi Révai Józsefre mint lírikusra (Aczél 
oly kárörvendezve idézgette: „Dögölj meg, apám / dögölj meg, 
anyám / dögölj meg, első tanítóm”), a Proletár-Magyarország 
marsol szerzőjére, Komját Aladárra (akiről 1960-ban két ak-
kori nagyhatású irodalomtörténész, Waldapfel József és Király 
István egymással versengve bizonygatta, hogy érvényes költő), 
a lidércnyomásos Csihajdára, Madarász Emil „tengerész-epo-
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szára”, Gábor Andor hörgő rímeire, meg a többiek széptanilag 
értelmezhetetlen dolgaira, az életét széthazudozó Illés Bélára 
vagy a szerencsétlen Karikás Frigyesre, akinek 39-es dandár 
című regényét (39-ja Brigada, 1927, Moszkva, Kun Béla elő-
szavával) 1959-ben meg is filmesítik. A szerzőt – aki lefordítja 
Tarasz-Rogyionov bolsevik „kultkönyvét”, a Csokoládét is –, 
21 évvel előbb lövik agyon a butovói kivégzőhelyen. De azért 
az is faktum, hogy a nevezettektől (és társaiktól) meglehetősen 
bő válogatást közöl a Hét évszázad magyar versei III. kötete , 
Szabolcsi Miklós szerkesztésében még 1979–ben is… Hatva-
nadik évforduló? 

Kiegészítő utalásként említhető, hogy a Kortárs 1959. 8. 
számában megjelent egy tanulmány, amely – alighanem – el-
sőként méri föl a Kommünt mint „irodalmi hagyományt”. 
Fegyverbe! Fegyverbe! – borzongatóan emlékeztető cím alatt. 
Érdeméül kell ma már tekintenünk, hogy a direkt politikai ló-
zungok közepette sem hagyja említetlenül a súlyos cenzúra alá 
szorított „jobboldali” szerzőket, Szabó Dezsőt, Márai Sándort, 
Tormay Cecilt, Herczeg Ferencet sem. Viszont ami a dolgozat 
„pozitív oldalát” illeti… Óhatatlan, hogy egy olyan kortárshoz 
folyamodjunk, aki (egyébként) az egyik megalapozója lesz a 
későbbi liberális (ha nem is liberálbolsevik), mindenestre, a 
Károlyi-kormányt túlértékelő aktuálpolitikai mitológiának, 
Jászi Oszkárhoz. Ő így ír a Tanácskormány zsurnalizmusban 
megnyilvánuló irodalmáról: „… a diktatúra hónapjai alatt min-
den lap, szemle, füzet a kommunizmus dicsőségét és diada-
lát kürtölte. Komoly ellenvélemény nem juthatott szóhoz, s 
minthogy a kommunizmusnak igen kevés tehetséges írója és 
gondolkodója volt – és ezek túl voltak halmozva állami fölada-
tokkal – az egész irodalmat a zöld és lelkendező kommunista 
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frazeológia élvezhetetlenné tette. Nem csoda, hisz ugyanaz a 
sekély és műveletlen zsurnalisztika alkalmazta most azt a tíz–
húsz kommunista patront, mely hajdan a tíz–húsz kapitalista, 
nacionalista vagy klerikális szólamot verklizte…” Ez a dolgo-
zat sem kerülheti meg az alapkérdést: élesen szétválasztandók 
a művek megírásuk ideje szerint is. Az időbeli távolság mindig 
érdemben alakít a szöveg üzenetén. Az viszont teoretikus ki-
hívást jelent, ha – esetleg – hosszú évtizedek után kerülnek elő 
korabeli napló feljegyzések, diárium–félék: hogy írják át ezek 
még magát a vonatkozó írói életművet is. Ennek az említett ta-
nulmánynak a szerzője pl. nehezményezi, hogy Móricz is azok 
közé tartozik, akik elmulasztották megírni 19-es művüket. Ám 
amikor 2006–ban minden előzmény nélkül, váratlanul megje-
lentek az író ismeretlen naplójegyzetei 1919 májusától 1919 
augusztusáig, egyfelől forrásértékű tényekkel lettünk gazda-
gabbak, másfelől viszont a liberális gyűlölethullám feltörését 
is észlelhettük. Volt író, aki a „teljes” Móriczot is „lenullázta” 
magában-magának, visszamenőleg és véglegesen…

Mai szemmel nézve feltűnő az a kínlódás, amit a Magyar 
Irodalom Története (közkeletű nevén: a Spenót) V. kötetének 
idevágó szakaszai érzékeltetnek 1965–ben: József Farkasnak 
irodalomtörténetet kellett konstruálnia az elemi tények szinte 
teljes hiányában. Vázlatunk viszont nem lenne korrekt, ha hall-
gatnánk arról a nagy vállalkozásról, ami az említett nevéhez 
fűződik, aminek lényege az, hogy „dokumentumokat” gyűjt-
sön össze és ne „irodalmat” kurkásszon, s éppen ezért válha-
tott munkája irodalomtörténeti emlékeztetővé. A lényeg: igye-
kezett felmérni az időszak teljes sajtónyilvánosságát, aminek 
természetesen részesei voltak így vagy úgy, de semmi esetre 
sem bolsevik bértollnokként a kor nagyjai is, Móricztól Krú-
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dyig, Füst Milántól Kassák Lajosig, Máraitól Kosztolányiig. 
A „Mindenki újakra készül…” négy irdatlan szürke kötetben 
jelent meg 1959 és 1967 között, mintegy 3000 oldalon. Azt 
persze hamis legitimációnak kell tartanunk, hogy Adyval indul 
a gyűjtemény, s a Bevezető első mondatát is inkább az ekkori ál-
lamterrorista rendszer számlájára kell írnunk, mintsem az igaz-
ságéra: „Nemzeti irodalmunk eddig kevésbé ismert, de talán 
legjelentékenyebb demokratikus és forradalmi hagyományát 
nyújtjuk át az olvasónak.” Tagadhatatlan a kötet „irányzatossá-
ga”, de ennek ellenére a napi helyzet esetenként meghökkentő 
irodalmi információkkal szolgál. Ma már anekdotaszámba me-
het az az ötlet, ahogy pl. Krúdy Károlyi Mihály térre javasolja 
átírni a Gizella tér nevét, Márai cikkei is azoknak tekinthetők 
a Vörös Lobogóban, és szintén eme „korkedélyesség” tüneté-
nek, hogy Fenyő Miksa ledorongoló kritikát publikálhatott 
az aktuális hadügyi népbiztos(!) Pogány József színdarabjáról; 
és az sem köztudott, hogy az ún. irodalmi kataszter 199 írót 
tartalmazott (15 kategóriában és jelentős kedvezményekkel), 
köztük van egy bizonyos Kudlák nevű avantgard egyén, aki így 
fogalmaz: „a csecsbimbók kileveleznek az utcakövön”; és itt 
olvasható – 1919–ben, amit innen az 1960–as években elmu-
lasztottak kicenzúrázni! – Kassák levele Kun Bélához, amely-
ben az egyetlen magyar munkásköltő – legmélyebb tisztelete 
kinyilvánítása mellett, de – kétségbe vonja Kun „művészi fel-
készültségét”; az a hír is bír némi pikantériával, hogy a Lenin–
fiúk működésének csúcsidejében (1919. július 1.) a Vörös Új-
ság mese-pályázatot hirdet szépségről, becsületről, szeretetről, 
„lehet szimbolikus is”, 4 példányban, „egyenlő” (?) gépeléssel…

Ennek a kiadványnak mintegy „rendszerváltó” ikerdarabja a 
Vörös könyv, 1919 című szöveggyűjtemény 1993-ból (Antológia 
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Kiadó), amely oly sikeresnek bizonyult – mint kronológikus an-
tológia –, hogy 2016–ban beválogatták a reprezentatív Nemzeti 
Könyvtár sorozatba. Gerencsér Miklós gyűjtése műfajilag jóval 
szélesebb körű, mint irodalmi–napisajtós előzménye (bár a forrás-
megjelölések terén olykor a kelleténél nagyvonalúbb), ugyanak-
kor visszafogottabban válogat, és természetszerűleg az 1990 előtt 
hallgatásra ítélt „másik oldal” szemléletmódjához igazodik. E te-
kintetben nagy súllyal esik latba kivételes gazdagságú képanyaga. 
A mű olvasmányossága annak köszönhető, hogy a közvetlen poli-
tikai információkat a mindennapi élet kis híreivel elegyíti. Sőt oly-
kor aligha lehet a véletlen számlájára utalni a közlemények egy-
másmellettiségét. Pl. hír jelenik meg arról, hogy Lukács György 
népbiztos megnyitja a Műcsarnokban a társadalmi tulajdonba vett 
műkincsek kiállítását. Ezt a tényt gazdagítja Szamuelyné emlék-
morzsája 1966-ból, mely szerint férjének A főinkvizitor című kép 
tetszett a legjobban, El Grecotól. „Töprengtem, mit gondolhatott, 
amikor ezt a portrét, a jellemábrázolás remekművét nézte? Tibor 
értett a művészethez, de ezt titkolta, mint ahogy dacos szemé-
remmel palástolta érzelmeit is. Rosszabbnak mutatta magát, mint 
amilyen volt.” E tekintetben voltak némi históriai sejtelmeink… 
Nem kevésbé tanulságos értesülni pl. arról sem, ahogy Landler 
Jenő erőszakot kénytelen tenni – táviratilag – internacionalista 
hadtestparancsnoki érzelmein. „Nem zárkózhatom el jelenteni, 
hogy a jelen pillanatban a nemzeti érzés felkeltése nélkülözhetet-
lenül szükséges. A Sátoraljaújhely környékén toborzott egyének 
nemzeti szalag viselését követelik…, amennyiben rövidesen radi-
kális irányzat nem nyilvánulna a kormányzótanács részéről, úgy a 
frontbomlás elkerülhetetlen lesz.”

Közel egy évszázaddal az 1919-es esztendő után már nem 
várható olyan primer források tömeges előkerülése, amelyek 
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történelmi információikkal érdemben módosítanák azt a tu-
dást, ami így-úgy jelen van a nemzeti emlékezetben. A már 
elérhető, de elfelejtett ismeretekkel kellene jobban gazdálkodni 
– ide értve Lázár István regényének köztörténeti és esztétikai 
tanulságait is, amely könyv most apropót adott ennek az átte-
kintésnek a megszövegezéséhez. Egy erőteljes példával illuszt-
rálhatjuk azt, hogy egy-egy (akár marginális) emlékező kortársi 
írásmű kései felbukkanása hogyan rendezhet át megcsontoso-
dott dogmákat. Molnár Gergely Orgoványi naplója egy olyan 
balos rémmitológát tesz kétségessé, amihez még a jobboldali 
kutatás is óvakodott hozzányúlni. A 2002–ben megjelent kor-
társi napló papírra vetője Orgovány református lelkésze, aki 
– mint a szöveget sajtó alá rendező íróunokája fogalmaz – „a 
talpkőnek alkalmas legjava magyarok közé tartozott”. Nélküle 
a kun puszták „közepén” talán ma sem volna templom, iskola, 
községháza, gyümölcsösök, vendéglő, közutak, tűzoltóság és 
minden más. Nem volna egy Orgovány nevű nagyközség mint 
tanyaközpont. És nem volna „Orgovány”, mint a kommünt 
követő fehérterror emblémája. „A valaha balladás hely – írja 
a kiadó – véres jelentéstorzulás folytán hírhedett fészekként 
kerül rá a század lidércnyomásainak szégyenmappájára.” Gá-
bor Andor a pesti kabaré hajdani kedvence talán legdrámaibb 
versét írja Orgovány cím alatt Bécsben 1920-ban: „Valóság-er-
dő s mégis rém-mese: / Ez Horthy kormányzó gyümölcsöse; / 
Melyet bús éjjel fergeteg ha ráz: / Az ágain száz kísértet bokáz. 
/ Háromszínű kötél mindnek nyakán, / Fent lóg és lendül tán-
cuk fenn a fán, / Új tánc, mit kormányzó úr agyalt; / Járják a 
kecskeméti körmagyart, / Keresztény tánc e csont–tánc, nem 
pogány: / Orgovány!” És így tovább. Molnár nagytiszteletű úr 
– akinek nevére írta át majd a rendszerváltozás a helységben a 
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korábbi Kun Béla utcát – feljegyzései semmiféle vádak ellen 
nem hadakoznak – csak elmondják azt, ami itt történt a hábo-
rú alatt, az összeomlás után és Trianont követően. És nemcsak 
azt, amit korábban Bécsből és Moszkvából, utóbb a Rákosi- és 
Kádár-féle szellemi központokból diktáltak, hogy a Héjjas-kü-
lönítmény hány meg hány „százakat” végzett ki, zsidózott le és 
rabolt meg, hogy „böllérbicska meg henteskampó”…, hanem 
azt is, hogy mi zajlott ezen a tájon 1919 tavaszán és nyarán. Ha 
új kiadásban nem is jelent meg, az Interneten ma már elérhető 
Dr. Váry Albert budapesti főügyész eminens 1922-es munká-
ja, A vörös uralom áldozatai Magyarországon. (Ennek valahai 
kézbe vehető kiadása Torontóban jelent meg 1981-ben.) 590 
meggyilkoltról számol be a munka, a lehető legprecízebb mó-
don, a lehető legvisszafogottabb modorban. Név, életkor, fog-
lalkozás – hely és idő – a kivégzés módja – ürügye – elrendelője 
– végrehajtotta ez meg az – az eset rövid leírása – a gyilkosok 
későbbi sorsa. Ok? Vagy inkább ürügy? „Polgári osztályhoz 
tartozás”, „zárkából kiment vizet inni”, „vörösőrrel szemben 
tanúsított engedetlenség”, effélék. Technika? „Agyonlövés”, 
„ledobás III. emeletről”, „megfojtás”, „rohamkéssel való össze-
szurkálás”, hát így. Apró adalék: Dunapatajon június 23-án 49 
embert lőttek agyon. Dunapataj és Orgovány között a távolság 
közúton 54,4 km (kb. 47 perc), viszont Kisköröstől 24,1 km (kb. 
26 perc). „Sűrű” térség. Ez utóbbi helyen működött ekkortájt 
Petzkay János zászlóaljparancsnok, akinek felesége, dr. Telek 
Ilona Márta (képét láthatjuk a Vörös könyv 384.oldalán), arról 
híresült el, hogy miközben egy terrorista az akasztott nyakába 
ült, hogy a kötél minél feszesebb legyen, ő végig fogta a hal-
dokló csuklóját, meddig ver a pulzusa. „Amikor azt tapasztalta, 
hogy az illetőben igen szívós az életerő, csodálkozásának adott 
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kifejezést, és úgy döntött, hogy huzamosabb ideig függeni kell 
hagyni az elítéltet.” Azt sem árt tudni, hogy Dr. Váry tilta-
kozik a különítményesek tettei miatt, ezért felmentik; készül 
összegyűjteni az „idevágó” adatokat is, ezzel a munkájával nem 
készül el; utóbb nyilasellenessége miatt üldözést szenved, s vé-
gül kitelepítésben hal meg; miután az ÁVÓ némi nyomásgya-
korlást követően elrekvirálta adatait a „különítményesekről”, s 
ezeket – természetesen – ahogy tudta, föl is használta. 

„A forradalomnak óriási mentsége a háború” – Babitstól 
való ez az állítás, híres-hírhedett esszéjéből, a Magyar költő 
kilencszáztizenkilencben címűből. A kortársakat és az utókor 
politikai reflexióit is egymástól élesen elválasztó írás ez, egy 
zilált, önmagát kereső lírai intellektus vallomása. Nem dol-
gunk most belekapcsolódni ebbe a diskurzusba – tekintsük ezt 
a kiemelt mondatot most apropónak, s egyben irányadónak az 
1919-es „irodalmi örökség” általános jellemzéséhez. Magyarán: 
a Kommünről írott legkülönfélébb műfajú, és legkülönfélébb 
elkötelezettségű szövegek java nem tekinthetett el attól, hogy 
ne a történelmi-geopolitikai kényszerek között beszéljen Kun 
Béláék 133 napos politikai rémuralmáról. Egy világháború volt 
a közvetlen előzménye és ugyanennek a világháborúnak a vég-
ső eseményei voltak a kül- és katonapolitikai meghatározói a 
Tanácshatalom történelmi intermezzójának. Ez a tény persze 
senkit nem menthet fel, de a leggaládabb gaztettek mögé is 
mindig oda kell gondolnunk, hogy egy szerkezetében teljesen 
szétesett államiság létidejében és egy morálisan végletekig ki-
üresedett nemzetpolitikai állapotban estek meg ezek. A „lét-
telen lét” időszaka ez a pár hónap a magyar államéletben és 
a polgári mindennapokban. „Ami a nemzetet nemzetté teszi: 
az a lelkekben van”, írja Babits. Nincs ennél fellengzősebben 
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szentimentális mondat – ha nem 1919-ben íródik le. Ami-
kor az apokaliptikus erők tobzódása idején a lélek maradt a 
menedék. Aztán lassan-lassan mellé társul a gondolat is. Az 
eszmélkedés, a magyarázat keresése, a tények mögöttesének 
fegyelmezett szemrevétele. Amikor lassan-lassan megnyílik a 
tér a regényírónak és a történésznek. Ez a két szerep ekkor, az 
élmények forró hevületében még majdnem egybeesik. Az igaz-
ság keresése – ez határozza meg minden elkötelezett túlélőnél 
a történetmondást. 

Ennek a (közhelyes, de nagyon is komolyan veendő) igaz-
ságnak a jegyében emeljünk ki 1919 irodalmi üzenetei közül 
négy súlyos regényt – több más mellett, de azért mégsem egé-
sze találomra. Hallatlanul különbözőek minőségükben, irány-
zatosságukban, tapasztalatuk mélységében egyaránt. Ami ösz-
szeköti őket az az, hogy nemcsak megörökíteni akarják a rájuk 
bízott történelmi híreket, hanem meg is akarják érteni őket, 
még hozzá úgy, hogy tágabb összefüggéseket keresnek az esz-
mék végtelenül tág horizontján, ahova felemelhetik azt, ami 
privát, ami esetleges, ami az ő életük. Legjobb pillanataiban ez 
a szellemi emelkedettség és poétikai elkötelezettség már-már a 
mitológiák köreit érinti. És mind a négy nagy könyv rokonít-
ható abban, hogy a szövegszerveződésükben szétválaszthatat-
lan az írói és a történészi elhívatottság és abban is, hogy szinte 
meghatározhatatlan a „regényidejük”: a téma és a megírás és az 
olvasókhoz való eljutás idejének egyedi viszonyait értve ezen. 
Ez a négy beszámoló együttesen talán összegezi mindazokat 
a problémákat, amikkel a magyar 1919 (és 1914–18) és 1920 
(meg ami utána következik) nyugtalanítja az újabb generáció-
kat.
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A megírás idejét tekintve Tormay Cécile Bujdosó könyvéé 
az elsőség. Olyannyira az – két kötete 1920 karácsonyán illetve 
1921–ben jelent meg –, hogy számos szakaszában eldönthetet-
len: naplóval vagy emlékirattal van dolgunk. Minősítik olykor 
naplóregénynek is. Bár a könyv kiadásai körül sok a filológiai 
bizonytalanság, az vitathatatlan, hogy a Horthy-korszakban, 
idevéve dísz- és emlékkiadását és fordításait is, kultuszkönyv 
volt. És az lett a XXI. század legelején is: meglepő módon nem 
a rendszerváltozáskor nyomban, hanem csak 2003-ban jelenik 
meg újra; közkézen forognak még a 2009-es és 2015-ös edí-
ciók, de egyesek tudni vélnek kalózkiadásokról is. A bujdosó 
könyv megjelenése alighanem a legnagyobb kulturális bot-
rányt robbantotta ki a legújabb kor „intellektuális” közéletében 
(már amit ezen érthetünk a szociálliberális hatalomtúltengés 
éveiben). Emellett hatalmas értelmezői kör jött létre, konfe-
renciákkal, kötetekkel, szoborállítással, emléknapokkal. Az ok 
nyilvánvaló: egyfelől az egyik legkeményebb újkori liberális 
tabut sértett meg ez a régi mű, másfelől olyan vitathatatlan 
esztétikai kvalitásai vannak, amik révén helyet igényel magá-
nak a magyar irodalomtörténetben. A befogadást nézve tehát: 
két korszak kultuszkönyve ugyanaz a munka. És ez csak azért 
lehetséges, mert a választott forma egyszerre szólította meg a 
saját korát és hangzik érvényesnek nyolcvan-száz évvel később 
is. Ami egy naplóféle szöveg esetében legalábbis ritkaságszám-
ba megy. A rendkívüli, szinte riportos pontosság – a rendkívüli, 
szinte látomásos személyességgel átizzítva – Budapest 1919-es 
napjainak leírásában (és a városközeli térségek rajzában) azt 
szuggerálja, hogy „ez a történelmi igazság”. Minden eseményt 
ez a lírai elkötelezettség minősít. Ami – és talán ez a maradan-
dósága záloga – állandóan rájátszik a legkülönbözőbb míto-
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szokra és kulturális toposzokra. Jórészt önkénytelenül. Közép-
pontjukban mindenesetre a magyar nemzettudat elemi erejű 
sokszázados önképével, a bujdosóéval. Egy különös, szinte 
nem nélküli „flaneur”, „kóbor lélek”, járja kényszeres cikázás-
ban a várost (akinek minden mondatában azért ott lappang a 
„női szempont”), és mint médiumon hagyja magán átzuhogni 
a látványokat, torz mondatokat, és rémálmokat. Az író el tudja 
érni, hogy a maga személyes-családi-szociális fenyegetettsége 
a nemzetpusztulás rémét erősítse föl. Néhol a „naplóregény” 
szinte egy alvilági utazás „eposzába” fordul át. És hát a hábo-
rú… Az elbeszélő Pestről menekülve ott bujdosik, ahol a „vö-
rös diktatúra” honvédő harcot kénytelen folytatni. Ez az az 
abszurditás, amivel az elbeszélés nemigen tud „mit kezdeni”. 
Ezek az események nem ábrázolhatók azzal a démonológikus 
eszköztárral, amivel a főváros utcái, magán és politikai terei. 

Ha meghökkentő, ha nem, itt érdemes átváltani egy másik 
könyvre, egy olyanra, amit ég és föld választ el Tormay művétől. 
Illyés Gyula Beatrice apródjai ez a „regénynek” mondott kései 
emlékirat. Nincs név és nincs esemény, amelyben ne különböz-
ne Illyés álláspontja és emléke a Tormayétól. Az alapkérdése? 
„Terítettek le vajon valaha népet körvadászibb módon, kerítő 
falkásan, mint akkor a forradalommal védekező magyar mun-
kásosztályt?” A könyv 1979–ben jelent meg, de már a folyó-
iratos publikációt éles hangú viták kísérték, ahogy a tíz évvel 
korábbi – a félszázadik évfordulóra írt – Illyés-tanulmányokat 
is. Tormay írásának modorával ellentétben a Beatrice apródjai 
a rekonstrukció poétikájával él: a „regény” hat évtizedes em-
léktöredékek szeszélyes rendbe állítása és hat évtized irodalmi 
és politikai tapasztalatainak foglalata, többnyire „pontoskodó” 
empátiával, ám sokszor távolságtartó iróniával. A maga mód-
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ján ez a könyv is egyedi megújítása a memoár – formai elemeit 
tekintve különben eléggé „parttalan” – műfajának. Önéletrajz 
és dokumentumregény, szépírói szituálás és dialógusszerkesz-
tés, esszéista, sőt teoretikus betétekkel. Minden elemét áthatja 
az az ars poétikus határozottság, hogy az elbeszélő önmagát ta-
núságtevőnek tételezze, így súlyosbítsa hajdani jelenlétét. Eb-
ben is rokona Tormaynak, Kassáknak, Sinkónak. „Jelenünket 
legtisztábban nem a jelenben látjuk, hanem fél század múlva”– 
írja. Illyés kortársi és későbbi megítélését az teszi megosztottá, 
hogy ő eszmélkedése óta úgy óhajtja képviselni a társadalmi 
kérdésekben a baloldali értékvilágot, a „szegénypártiságot”, 
hogy az ne különüljön el a magyarság központú eszmevilágtól, 
a „nemzetpártiságtól”. És tudjuk, hogy eme kettős ideálvilá-
got a magyar történelem csak pillanatokra engedi harmóniába 
rendeződni. A Beatrice apródjai elbeszélője hasonló „flaneur”, 
„lépteit szaporázó”, mint a Bujdosó könyvéé, azzal a nem kis 
különbséggel, hogy amíg az a démonai elől menekülő és alvi-
lági tereket maga köré rajzoló árnyék, ennek a serdülő főalak-
ja „konkrét” illegális pártmunkája során (mint a Vörös Segély 
ágense) járja a várost, kivégzésre váró baloldaliak családtagjai 
között forogva. „Az 1919-ben levert magyar szabadságharc 
utáni haladó ifjúság változatlanul előre nézett.” Megjegyezhe-
tő, Illyés „forradalom utáni” városképei ugyanolyan mocskosan 
sötétek, mint Tormay a Kommün alatt. Ami a lényeg – Illyés 
visszatekintve is azt vallja, amit résztvevőként-szemlélőként 
hajdan a kettős történelmi eszmevilág egyidejűségéről, kény-
szerekkel teli aktualitásáról: „a Tanácsköztársaság létrejöttében 
közelítette a két alapkérdés megoldása egymást… A proletár 
osztályharc e pillanatban emberi-nemzeti szabadságharc lett… 
Ez alatt a kilenc hónap alatt (alighanem 1918 októberétől 
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számítva) az ország törvényes vezetése a haladás embereinek 
kezében volt.” Nem lenne nehéz kitenni a legújabb idők nem-
zetpolitikai kérdőjeleit ezen állítás után, de semmi okunk erre, 
ahogy arra sem, hogy – mondjuk – az író (néhol bizony meg-
lepően) „toleráns” Károlyi- és Kun-portréit szemlélve, feledjük 
későbbi heroikus nemzetvédő költészetét és publicisztikáját. 

A következő regényes visszaemlékezéshez való áttérésre 
keresve se találnánk Illyés művénél alkalmasabbat. Ez a könyv 
Sinkó Ervin Optimistákja. A Beatrice apródjai hangsúlyosan 
szerepelteti ezt a különös sorsú és nehezen meghatározható 
identitású („jugoszláv”) írót és hajdan éppen nem jelentéktelen 
közéleti szerepet játszó feleségét, Rothbart Irmát. (Sőt – kor-
társi emlékekről lévén szó egy viszonylag zárt városi térben – 
nem lepődhetünk meg azon, hogy pl. a „visegrádi utcai” Kassák 
Illyésnél is éles fényt kap, de azon már annál inkább, hogy Tor-
may elbeszélőjének éjszakai hűvösvölgyi villamosozásai szinte 
napra-nap, sőt „megállóról-megállóra” egybeesnek Sinkó ön-
életrajzi mesélőjének ottani utazásaival…) 

Az Optimisták szerzője, Sinkó és felesége egy izgalmas 
„időszembesítés” alanyaiként jelennek meg a Beatrice apródja-
iban. Egyrészt mint olyanok, akik a sok évtizeddel későbbi el-
beszélőt 1919-ben, naiv ifjoncként a legkeményebb teoretikus 
problémákkal szembesítették, „hatalmuk teljében”, tehetjük 
némi iróniával hozzá, másfelől mint az „otthontalan” baloldal 
reprezentánsai, akik éppen hajdani tapasztalataikat kívánják 
megosztani az új időkkel. Kommunistaként, magyarként és 
zsidóként – Moszkvában, Párizsban és az SHS Királyságban. 
Sinkónak megvolt a maga „legendáriuma” már 1919–ben, ami-
ben együtt állt a legszigorúbb forradalmi elkötelezettség va-
lami elvarázsolt messianisztikus-népnevelői attitűddel. Együtt 
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„az örök béke hite és vallása” a „társadalom erőszakos átala-
kításának hitvallásával”. Marx és Dosztojevszkij és Hebbel és 
Kierkegaard… A regény „rengeteg” szereplője közül „sok csak 
annak köszönheti létét, hogy egy-egy eszmét képvisel”, írja 
Illyés. A könyv már 1928–ban (vagy 1931-ben) készen van, 
feleségével lefordítják németre is, az irdatlan papírtömeg egy 
bőröndben járja Európát. Egy regény regénye címmel Sinkó 
később megírja a mű hányattatásait (hallatlan izgalmas réma-
nekdotákkal a moszkvai „csisztka” idejéből), amihez azt tehet-
jük hozzá, hogy az Optimisták magyarul 1953–ban jelent meg 
a „láncos kutya”, Titó idejében Újvidéken, és 1965–ben végül 
Budapesten. Több mint különös elgondolni egy olyan forra-
dalmár 1919-es napjait (és ebben a regény van segítségünkre), 
aki „testközelben” van Szamuelyvel és Korvin Ottóval, velük – 
mondhatni – napi „harci” kapcsolatban, s „közben” a megváltás 
„bibliás” váradalmának prófétájaként szónokol, akinek számára 
a forradalom lényege az emberek közötti közvetlen, hazugság 
mentes kapcsolat létrehozása. Ez a regényes emlékezés – a 
maga naiv, olykor szinte gyermekded szövegalakításával is – 
izgalmas színfoltokat tesz a Kommün történetének tablójára. 
Hasonlóan azokhoz a memoárokhoz, amelyek miközben na-
gyon következetes ideológiai elemzések óhajtanak lenni, szinte 
öntudatlanul hagyják, hogy a mindennapok eseményei, látvá-
nyai beszivárogjanak a filozofikus eszmefuttatások mögé.

Ha túlzás, ha nem, Lesznay Anna 1966-ban kiadott, New 
Yorkban írt nagy művét, a Kezdetben volt a kert címűt, azon 
(az egy kézen megszámolható) magyar elbeszélések egyikeként 
érdemes szemlélnünk, amelyek hiteles, a klasszikus realizmus 
útmutatásait követő, beszámolót nyújtanak a XIX-XX. század 
fordulójának Magyarországáról, még hozzá egy olyan aspektus-
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ból, amire kevés figyelmet áldoz a történettudomány is, meg az 
irodalom is. Ennek a regénynek – vagy kései memoárnak – a tere 
Magyarország észak-keleti, a magyar nyelvhatáron túli szöglete. 
Alsókörtvélyes „tót-orosz” falu, írta egy régi geográfus. És itt je-
lenik meg a zsidó asszimilációnak egy „mélymagyar” változata a 
klasszikusan feudális világ keretei között. Mondhatni – a Tisza 
Kálmán-i országvezetés liberalizmusának ideálvilága a regény-
beli kastély és falu. A honfoglaló nagy Szirmay-család birtoka 
1872–ben lesz a Moskovitzoké. S ez az új históriai állapot már 
nem is Mikszáth „Felvidéke”, de nem is Bartha Miklós „Kazár-
földje”. Népbarátság és Kossuth kultusz, okos gazdálkodás és 
a legértékesebb kulturjavak birtoklása-élvezete, ezen túl meg a 
polgári felvilágosultság koreszméi – egészen az emancipált női 
erotika vállalásáig. Amilyen bensőséges eme idilli világ intimi-
tásainak rajza Lesznai Annánál, olyan okos és elfogulatlan, ami-
kor innen a világvégi békéből a zajgó Pestre vezetnek a családi 
és baráti szálak. Igen olvasmányos az előadásmód: a félszázados 
(vagy még régebbi) emlékek jelenidejű bemutatása során jól 
harmonizál a pletyka és az elemzés, metaforikusan: „uniszonó” 
a Kossuth-nóta, a Himnusz és a Marseillaise, a tényközlés és a 
heves kommentár, a magánélet és az 1910-es évek belpolitikai 
eseményei. Lesznai a polgári radikálisok körébe tartozik, több 
évig Jászi Oszkár felesége, s jól látja és derűs kritikával ábrá-
zolja ennek az értelmiségi körnek elvont gondolkodását, „ide-
genségét”, nem egyértelmű szerepét és viselkedését a Károlyi-
féle hónapokban. És nem hallgatja el néhányuk „ószövetségi” 
gyűlölködését sem. „Nemzeti” érzékenységét (és a zsidó-magyar 
együttélés sokszínűségét) illusztráljuk egyetlen mondatával, 
amikor Ady halálhíre elér hozzá. „Ady volt a búcsúzkodó táltos, 
aki utoljára idézte fel mitikus erővel az ősi magyar isteneket, 
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akiknek tiszteletére néhol még pislákolt a régi kúriák tűzhelyén 
egy-egy elfajzott furcsa égő áldozat: a sírva vigadó szenvedély, 
a nekivadult betyárszerelem és a kelet holt dicsősége, mámoros 
álma!” Ez is 1919… És amikor a bevonuló csehek kisajátítják a 
birtokot: „Jobb szeretném, ha a kommunistáké volna. Elvennék 
tőlünk, de mégis a miénk maradna, magyar. Ápolnák a kertet, 
művészotthont csinálnának a kastélyból. Én lehetnék a házve-
zetőnő…” Az 1919–20-as évek emléke így kristályosodik ki az 
1960-as évtizedre. 

Nem igényelne különösebb erőfeszítést egy lexikális név-
sor összeállítása azokról, akik 1919-et „tematizálták”, akár az 
eseményekkel egy időben, akár utóbb, már az értelmezés felé 
mozdítva a közvetlen tapasztalatot, akár bevallottan kötődve 
politikai érdekekhez, akár emancipálódni igyekezve a korszel-
lem kényszereitől. Elképesztő lenne a nevek „együttállása” egy 
ilyen listán: az imént kiemelt Tormay Cécile, Sinkó Ervin, 
Lesznay Anna és Illyés Gyula mellett Krúdy és Hidas Antal, 
Nagy Lajos és Batthyány Tivadar, Jász Dezső és Mályusz Ele-
mér, Kun Béláné és Móricz Zsigmond, Garami Ernő és Füst 
Milán, Károlyi Mihály és Nagy Lajos, Erdős Renée és Feke-
te István (a Zsellérek a háború előtt 7-szer jelent meg, utána 
majd csak 1994-ben), Landler Jenő és Ritoók Emma, Breit 
József és Franyó Zoltán, Laczkó Géza és Dénes Zsófia, Balázs 
Béla és Bohuniczky Szefi, Prohászka Ottokár és Barta Sándor, 
Szász Zoltán és Buchinger Manó, Weltner Jakab és Veres Pé-
ter, Pásztor Árpád és Háy Gyula, Várkonyi Nándor és Böhm 
Vilmos, Kosztolányi és Fenyő Miksa, Kodolányi János és Pekár 
Gyula stb., stb., stb. Írók és politikusok és zsurnaliszták, derék 
magyarok és politikai ámokfutók, hősök és gazemberek, hitval-
lók és történelemhamisítók. 
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De ha csak a puszta „információszolgáltatást” nézzük, egy-
más mellett van a helyük. Információn értve a hazugságot is. 
Anekdota? Osvát Ernő megállítja a Bristol Kávéház előtt 
Lukács Györgyöt. Milyen könyv van a kezében? Hegel. „He-
gel – az egy rossz író”– így Osvát. Az anekdota mint politikai 
pornográfia? Harmincvalahány évvel utóbb – „19” öröksége 
immár valóság… – Gellért Oszkár így meséli. Milyen könyv 
van a kezében? Hegel. „Hegel rossz író, de Engels jó író”– így 
Osvát. Vagy Gellért? Osvát – teszi hozzá Lukács jó pár évvel 
utóbb – soha életében egy sort nem olvasott Engelstől. Nem 
komoly információ, de benne van néhány tény, három irodalmi 
közszereplő és harmincvalahány magyar esztendő. 

És végezetül tegyük fel azt az alapkérdést, ami ezt tör-
ténelmi-irodalomtörténeti vázlatot mintegy „kiprovokálta”: 
hol a helye ebben a politikai és szellemi térben Lázár István 
1920–ban megjelent A vörös számum című regényének? És 
egyáltalán: ki is ez a Lázár István? Ez utóbbira könnyebb a 
válasz: egy elfelejtett magyar író a két világháború közötti év-
tizedekből. Olyannyira nem létezővé vált (1936-ban bekövet-
kezett halála után), hogy a hatvanas évektől egy jelentősnek 
éppen nem mondható (rendszerpárti) szociográfus-publicista 
fesztelenül használhatta ezt a nevet. Nem tartozott a század-
előn ama néhány legendássá híresült, a civil mindennapokból 
és normák közül kivonuló „ködlovagok” közé – ami keveset 
tudunk róla, annak alapján egy polgári életvitelű, azaz hivatalt 
is viselő szolid íróembert rajzol fel a képzelet. Akinek műve 
és működése mégis telis-tele van meglepő tényekkel. Az iro-
dalmi lexikonok pár sorban meg-megemlékeznek róla, az iro-
dalomtörténeti összefoglalásokban nyoma sincs: a XX. század 
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elejének kánonját a Nyugat határozta meg, és ő ebben a lap-
ban soha nem szerepelt. Az egyetlen kivétel Várkonyi Nándor 
1942-es szintézisének szabatos – bár szelíd közhelyektől sem 
mentes – ötsoros kisportréja: „Romantikus történeti regényei 
többnyire a Székelyföldön játszódnak, de szívesen megy távoli, 
exotikus tájakra is. Élénk képzelettel költi mozgalmas történe-
teit: a magyar élet rajzában nincs híjával a jellemző készségnek 
sem. Bibliai tárgyú regényei közt a Krisztus címűben vállalko-
zott a legmerészebb feladatra.” Gyergyószentmiklósi születésű 
(1881), magyarörmény származású volt, jogot végzett, hallat-
lanul sokat publikált, lapot szerkesztett (Magyar Világ), amely 
kora legjelesebbjeit is foglalkoztatta, írt verset, filmszcenári-
ókat (pl. a Gyimesi vadvirágét), egy darabig államrendőrségi 
alkalmazott volt. Erős jelenléte tapasztalható a Trianon után 
megerősödő „turáni” mozgalmakban. Halála után érdemben 
először a 2014-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület által kiadott Távol az Araráttól… című, a magyar-
örmény irodalmat bemutató antológia foglalkozott munkássá-
gával. Ám volt nevének-könyvének még egy hangsúlyos emlí-
tése: ott láthatjuk az 1945-ben frissiben összeállított A fasiszta 
szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek 
jegyzékében, amely listába vett műveknek a megsemmisíté-
sét maguk a szovjet hatóságok ellenőrizték, „az orosz-magyar 
fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának értelmében…” (Re-
mek emlékeztető arról, hogy miféle szellemiség és politikai 
indulat vette át a hatalmat Magyarországon a háborús vere-
séggel.) Magánmegjegyzésnek szánva: Lázár István életének 
és életművének kutatása remek doktori disszertációs téma 
lehet(ne) – forrásként kínálkozva a magyar filmtörténet éppen 
úgy, mint a Napkelet, a Pesti Hírlap és a Magyar Világ évfo-
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lyamai, a Turul Szövetségre csakúgy, mint a Petőfi Társaságra 
vonatkozó feljegyzések, írt róla Szentkuthy és Nagy Lajos stb.; 
leánya, a verseket is publikáló Kazatsay Emilné Lázár Jolán, 
a Madách Színház segédszínésznője, 1975–ben halt meg, az 
író esetleges hagyatéka talán ezen a szálon is megközelíthető. 
Egyelőre még arcképét sem bírjuk. Mindenesetre úgy vélem, 
hogy az alapos, kíváncsi és politikailag elfogulatlan műelemzés 
Lázár „napkeleti történeteit” is odaperelhetné, ahová valók: a 
századelő magyar szecessziójába, mondjuk, Lechner épület-
tervei, Csontváry cédrusai és Herczeg Ferenc Pogányok című 
regénye közelébe. Sírja a Kerepesi Temetőben található – ha 
még: 36/ 1-1-40.

Most, hogy a regény kikerült a Széchényi Könyvtár haj-
dani Zárt Osztályáról, módja lesz a kritikának, hogy felmér-
je értékeit, tudatosítsa jelentőségét és elhelyezze a Kommün 
„irodalmi örökségében”. Ez utóbbira nézve nincs nehéz dolga 
az olvasónak: azon az oldalon áll ez a könyv, amit az irodal-
mi emlékezetben Tormay Cécile működése reprezentál. Azon 
az oldalon, amely a legkisebb megalkuvás (liberális önfeladás) 
nélkül védi a hagyományos magyar és polgári értékeket, ami 
azt is jelenti, hogy míg mélységesen elítéli a Kommün intézke-
déseit és megveti azok hangadó képviselőit, megértő azokkal 
szemben, akiknek megvolt az érzelmi motivációjuk, hogy idő-
legesen Kunék szavainak higgyenek. Lázár számára megszí-
velendő a közemberek háborúellenes ingerültsége éppen úgy, 
mint a munka tőkegyűlölete – azaz a primer elégedetlenségnek 
mindazon okai, amit a vörös propaganda oly könnyen tudott 
kihasználni, ha nem is hosszú ideig. A regény legnagyobb ta-
lánya maga a létrejötte. Az impresszumban az 1920–as évszám 
áll, s mivel a könyv cselekménye a Kommün bukása utáni he-
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tekben ér véget, a megírásra és a nyomtatásra fél-háromnegyed 
évnél több nem juthatott. Ide véve az anyaggyűjtést is. 

És itt érdemes megtorpannunk egy pillanatra. Noha A 
vörös számum lendületes narrációjú elbeszélés, noha epizód-
jai között akad néhány epikai közhely, bámulatosan sok olyan 
mozzanata van, amit a tudatos – megfontolt és időigényes – 
anyaggyűjtés számlájára kell írnunk. Az ember még arra is 
hajlamos – bár erre konkrét bizonyíték nincs, de sugalmazó 
jelzés annál inkább – hogy némely „meghitt” információkat az 
író esetleg már/még ekkor virulens állambiztonsági kötődésé-
vel magyarázza. Vagy csak „véletlen” egybeesésekről van szó a 
regény mozzanatai és a hiteles források között? Ma még el-
dönthetetlen. A „hitelesség” zavarba ejtő bizonyítéka például a 
perverz Szamuely hatalmas – szinte Ady lázas látomását idéző 
– monológja a regényben a „vérről”, „az élet szent szökőkút-
járól”, és majdnem ugyanezeket a szófutamokat olvashatjuk 
fennmaradt beszédeiben („A vér a cél: erősíti a szívet…”); a 
regényben is, meg a valóságban is egy Krausz József névre kiál-
lított útlevéllel próbál Szamuely Ausztriába szökni; és a könyv-
ben is felbukkan a fentebb már említett „hiszterikus doktornő”, 
ez a „degenerált külsejű, férfi-tipusú asszony”, aki a hóhérokkal 
együtt nyomakodik, hogy az alkalmi bitókon függő haldok-
lók pulzusához hozzáférjen; riportszerűen pontos a leírása a 
Hollán-féle lánchídi gyilkosságnak – jó pár mellékszereplő a 
saját nevén szerepel; gyanúnkat erősítheti, hogy a cselekmény 
mozgatásában kulcsszerepe van egy jobboldali titkosszolgálati 
ügynöknek, egy „kémnek” ( a Vörös Pimpernel-effektus! Orczy 
Emma világsikerű regénye 1907 óta magyarul is olvasható.); s 
a példákat zárjuk egy anekdotikus aprósággal – a regény körül-
tekintően részletező a mindennapi élet rajzában, ennek során 
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értesülünk az áruhiányról, hogy pl. a piacon csak tököt lehet 
kapni. Szilágyi Jolán utóbb így emlékezik egy vacsorára, amit 
„Tibor” rendezett a Nyugati pályaudvar egyik külső vágányán 
a Lenin-fiuk páncélvonatában. „Tibor öccse, Laci főzte a va-
csorát. Tojásrántottát. Ilyen fejedelmi lakomát rég nem ettünk. 
A szovjetházban az ebéd sovány volt. Rendszerint tökfőzelék. 
Akkor mindenütt azt ettek… A fiúk „fáradtak voltak, de jó-
kedvűek.”) 

Ha Lázár István regényét szellemileg és nemzetpolitikai-
lag Tormay Cécile alapművéhez kötjük, nem lehet nem szóba-
hoznunk azt a tényezőt, ami a Tormay-hagyományt (sőt – ha 
csak „19-et” nézzük – mostanra már hovatovább a Móriczét 
is) végzetesen, és – alighanem – végérvényesen megosztja. Ez 
pedig a zsidók jelenléte és politikai szerepvállalása a 133 nap 
alatt. Kétséges még az előbbi mondat „alanya” is: „a” zsidók? a 
zsidóság „egy része”? a „zsidószármazásúak”? a nemzetéletbe 
nem asszimilálódott, de hitüket elhagyó„galiciánerek”? utál-
kozó hangnyomattal: a „kazárok”? Erről a „jelenlétről” számos 
vélemény hangzott már el, és mindegyiket óhatatlanul befo-
lyásolták az újabb évtizedek történelmi tapasztalatai, beleértve 
a holokausztot éppen úgy, mint Izráel állam valósággá válását. 
Lázárnál a zsidó politikai szereplők látványa és beszédmódja, 
politikai elkötelezettsége és elemi idegensége a „népbiztosok – 
terrorlegények” egymást feltételező szerepkettősségében fogal-
mazódik meg, ahol is a világmegváltás eszméje nincs semmi-
féle humán megfontolásra tekintettel. Zömükben démonikus 
karikatúrák, a történelmi tapasztalatnak megfelelően, és nem 
utólag visszavetített elfogultságok illusztrációi. Nem is Lázár 
István könyvének védelmében, hanem inkább a közelkorú köz-
hangulat árnyaltabb megítélése érdekében idézzünk egy igen 
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alapos, noha természetszerűleg erősen „érdekelt” forrást, az Uj-
vári Péter szerkesztette Magyar Zsidó Lexikont. Ez 1929–ben 
készült el, ám reprint kiadása a rendszerváltozás után kétszer 
is megjelent, bizonyítván, hogy a mai magyar zsidóság számára 
teljes mértékben elfogadható, sőt mértékadó munkáról van szó. 
Lássuk pár sort az Ellenforradalom címszóból, megjegyezve, 
hogy a szöveg nem rejti véka alá azt, amit nehezményezni 
kényszerül a Kommünt követő antiszemita bűncselekmények 
felemlegetésekor. Ilyen mondatokat olvasunk: „Természetes, 
hogy az ellenforradalmi eszme a zsidóság között is megtalál-
ta azokat, akik a hagyományos társadalmi rend hívei voltak…” 
„(Voltak) akik az életükkel fizették meg a régi rendhez való 
ragaszkodásukat…” (Váry Albert idézett könyvében 44 zsidó 
áldozatról számol be.) A Kommün bukása után a Pesti Izraeli-
ta Hitközség ünnepélyes deklarációt bocsátott ki: „A hitközség 
a maga és az egész magyar zsidóság nevében végtelen örömé-
nek ad kifejezést afölött, hogy az úgynevezett proletárdiktatú-
ra esztelen és erőszakos kormányzati rendszere, amely minden 
hitközséget és generációk munkájával áldozatkészségével föl-
épített gyönyörű intézményeit végpusztulással fenyegette, saját 
bűnében összeomlott.” „(A hitközség) fájdalommal és egyúttal 
megbotránkozással állapítja meg, hogy a kommunista uralom 
vezérkarában és táborában nagy számmal voltak zsidószárma-
zású emberek, akik majdnem kivétel nélkül előbb váltak hűt-
lenné vallásukhoz, mint később hazájukhoz. Minthogy pedig 
ezeknek szereplése lelkiismeretlen és gonosz emberek által arra 
használtatik föl, hogy a zsidót a kommunistával azonosítsa, a 
hitközség konstatálni kívánja, hogy minden egyes zsidó szár-
mazású kommunistával szemben legalább 1000 zsidóvallású 
magyar állampolgár áll.” Ennyit illusztrációként – csupán arra 
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utalva, hogy Lázár István regénye manapság „referenciális” ol-
vasatban is mellőzhetetlennek látszik: gazdag a kemény infor-
mációkban a Kommün napjairól. 

Természetesen nem egy kései – majd’ egy évszázadot meg-
késett – utószónak a dolga, hogy akkurátus műelemzést adjon, 
amely tehát nem (elsősorban) történelmi forrásként, hanem 
szépirodalomként szemlélné és értelmezné ezt a – engedtes-
sék meg a vélemény – jelentős regényt. Amely – és ez legyen 
az egyetlen irodalomtörténeti-kritikai megállapítás ezen a 
helyen – komoly szépírói ambícióval megírt munka, különös 
figyelemmel a kor esztétikai-nyelvhasználati törekvéseire. In-
dulatainak szcenirozásában, expresszivitásában letagadhatatlan 
a kor, amikor íródott: Ady, Móricz és Szabó Dezső kora ez. 
A tömegek mozgatása, tömeg és egyén viszonyának számtalan 
változata, a helyszínválasztás tudatos sokszínűsége, a piactól a 
budoárig, a gyártól a temetőig, a divatszalontól a templomig és 
a kínzópincéig, a konfliktusok drámai folyamtossága, a szinte 
brutális erejű szimbólumhasználat (Sámson, Dávid és Uriás), a 
filmszerűen éles vágások, az erős tipizálás, a néhol szinte ön-
gerjesztetten „zuhatagos” nyelv stb., stb. – mindezek a regény-
alakító tényezők egyben egy gigantikus történelmi marionett-
játék megjelenítő eszközei is.

Mi, akikre a kései néző szerepét osztotta a történelem, 
aligha tehetünk mást, minthogy vállaljuk azt, amit a megértő 
figyelem ró ránk: tudomásul venni és értelmezni. 
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I.

Az ajtón kopogtattak. A gyáros összerezzent és föltekintett a 
jegyzeteiből.

– Szabad, – nézett az ajtóra várakozásteljesen.
Derdák főkönyvelő lépett be lábujjhegyen. Arca sápadt volt 

és a szemében izgalom verdesett. Meghajtotta magát és hall-
gatott.

– Mi az, Derdák úr?
– Baj van a gyártelepen, – szólalt meg az öreg tisztviselő. – 

A munkások gyűlést tartanak...
Erőhullám remegtette az épületet. Még forogtak lent a 

dinamó kerekek, zúgásuk még hirdette a munka hatalmát. A 
gyáros hátradűlt a székében fáradtan.

– Tudom, – bólintott csöndesen. – Nagy események történ-
tek és megértem a munkásság helyzetét. A munkástársadalom 
jövőjéről van szó...

– Igen, – horgasztotta le Derdák a fejét, – de nem helye-
selhetem, hogy a tisztviselők, sőt még a gépíró kisasszonyok is 
lementek közéjük...

A gyáros meglepődött.
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– És mit csinálnak ott?
– Bevették a „szellemi” munkásokat is. Meghívást kap-

tunk...
– És ön miért nem ment le?
Derdák a könnyeivel küszködött.
– Huszonöt éve szolgálom a gyárat, – igazította meg a 

szemüvegét – és tudja isten, úgy érzem, hogy...
Állott, mint a bibliai hű sáfár, szerényen és alázatosan. A 

gyáros fölkelt és kezet nyújtott neki megindultan.
– Önben nem csalódtam, Derdák úr. Köszönöm. És ha 

majd változnak a viszonyok...
Derdák fülelt. Egyik szeme a gyároson, a másik meg az ab-

lakon volt, amelyen át kiáltások töredeztek be a gyárudvar felöl.
– Tetszik hallani? – emelte föl a mutatóujját. – Kezdik 

már!...
– A szónokot éljenzik.
A gyáros szivarra gyújtott, megkínálta Derdákot is, de az 

nem fogadta el.
– Nagy János beszél. Tetszik tán ismerni. Előmunkás a B. 

műhelyben...
– Ismerem. Hogyne ismerném. Hiszen a gyártelepen nőtt 

fel. Tehetséges fiatalember. Kár az ilyen emberért, hogy nem 
tanult. De a jövőre nézve valami tervem van vele...

– El tetszett késni, – legyintett, hogy vigye az ördög. – Ő 
a főbizalmi!

– Nem baj az, Derdák úr, hiszen lesz ez még másként is... 
Csak tessék lemenni közéjük.

Derdák a két vállát összehúzta, meghajolt és kifelé indult, 
ugyancsak lábujjhegyen, ahogy már huszonöt esztendeje lép-
kedett, de az ajtóban megint csak megállt.
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– Óhajt még valamit, Derdák úr?
– Nézze, igazgató úr, – emelte föl a fejét elszántan, – ne 

tessék megijedni, én megmondom őszintén. A munkások nem 
béremelést követelnek, hanem...

– A fejemet, – mosolygott a gyáros keserűen. – Ugye, Der-
dák úr?

– Olyanformán... El akarják önt a gyár éléről távolítani!
Néhány szempillantást meglepetve hallgatott a hatalmas 

ember, aztán ismét nyugodtan szegezte tekintetét az ablakon 
át a gyár udvarára, csak ajka remegése árulta el, hogy kerekedik 
már a fergeteg...

– Nem lehet, – szólt valami rideg nyugalommal – ön se 
aggódjék, Derdák úr.

– De kitört a kommunizmus, – kockáztatta meg a főköny-
velő félénken.

– Mindegy, – ült vissza az asztalához ingerülten. – A gyár 
az enyém!

Kisurrant Derdák, nem mert többet szólni, és a gyáros el-
gondolkozott. Magas homlokán szinte félelmetes hieroglifák-
ká meredtek a redők. Kemény és nagyszerű volt ez a homlok, 
mint a lávakő, mely a tűz teremtő erejét hirdeti; sok éjszakának 
lázas és vívódó munkája kalapálta, az akaraterő, a tudás és a 
győzhetetlen energia öntötte formába azt a markáns bronzfe-
jet...

– Le vele! – hangzott föl az udvarról tompán a fekete moraj. 
És utána csönd lett. Az a láthatatlan erőhullám, mely, mint egy 
szüntelen idegrezgés, remegtette a gyárépületet, az a dübörgő 
mozgás, mely a halhatatlan munka szívveréseként rengett vé-
gig az óriás telepen, lassan megszűnt, a gépek megálltak...
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– Dik–ta–tu–ra!... – omlottak a hangok hosszú és félelme-
tes diadalkiáltásba, aztán meg a lárma, mint éhes csókasereg, 
csárogta körül a gyáriroda ablakát.

– Diktatúra!... Dik–ta–tu–ra. –
A lépcső megdöndült a friss és bátor lépések alatt. Jönnek! 

És a gyáros megnézte a Frommer-pisztolyát... Kopp-kopp... 
A patkós csizmák zaja robajjá nőtt, három rövid, határozott 
kopogás s az ajtó kitárult szélesen, mintha királyok jönnének: a 
munkásdeputáció élén Nagy János belépett.

Szálas ember. Izomerő. Barna, mint a rög. Esetlen. Bátor. 
Büszke. Lángsütötte arcbőrében fénylik a munkás dicsősége: a 
korom. Melle jól épített ház. Koponyája morcos, iromba, kő-
bölfaragott. Az, akiből lehet gonosztevő, vagy krisztusi herosz.

– Mit akarnak? – kérdezte a gyáros úgy ülőhelyében.
– Álljon föl, ha velünk beszól! – hallatszott hátulról ércesen.
A gyáros fölkelt szótlanul.
– És vegye ki a szivart a szájából... – morrant föl valaki 

sötéten.
Letette a szivart is, aztán szembenézett velük. Hangok ke-

rekedtek, de Nagy János csak hátranézett és a zaj elsiketedett.
– A munkásság nevében vagyunk itt...
– Mit óhajtanak?
– A gyárat köztulajdonba vesszük.
– Mi jogon?
– A munka és a proletárdiktatúra jogán...
A gyáros egy lépést előbbre jött.
– A gyár a munka jogán az enyém!
– A miénk, – felelte Nagy János rendületlenül.
– Én teremtettem! Én építettem! Én alkottam a – semmi-

ből...
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– Téved, – intett Nagy János. – Mi teremtettük, mi építet-
tük, mi alkottuk a magunk erejéből.

– Mi teremtettük! – harsant föl a kar.
– Csönd legyen! – emelte föl a kezét Nagy János és csönd 

lett ismét, csak annyi suttogás hallatott, amennyi a habé lehet a 
vízből kiálló fagyökér körül.

A gyáros leküzdötte fölindulását.
– Hallgassanak meg, uraim...
– Elvtárs!...
– E pillanatban nem lehetek elvtársuk, – villant föl a dac a 

tekintetében, – amikor azt akarják, hogy vegyem a kalapomat 
és menjek ki a saját gyáramból...

– Szó illeti! – kiáltott Nagy János a fölzúduló tiltakozásba. 
– Halljuk!

És ezek után a gyárost csöndben hallgatta a deputáció.
– Ezelőtt harminc esztendővel kezdtem munkához, mint 

ágrólszakadt gyerekember, és műhelyt teremtettem, amely 
ma öt és félezer embernek ad kenyeret. Éjet nappá tettem és 
dolgoztam becsületesen, nappal a gyárüzemben, éjjel a kísér-
leti műhelyemben. Magam is szegény iparosember gyereke 
voltam, ettem a nyomor kenyerét már a szülői háznál s gyer-
mekkori szenvedéseim között megismertem korán a munka 
becsét... Egyetlen cél lebegett előttem: függetleníteni magamat 
az anyagi gondoktól, hogy erőm szerint dolgozhassam az Élet 
rabszolgáiért... Az emberszeretet hevített minden törekvésem-
ben s hallatlan küzdelmek után világgá röppent egyik talál-
mányom, mely az összeroskadás keresztútján meghozta az első 
sikert... Mint fiatal mérnök, tovább dolgoztam lankadatlanul. 
Gyárat alapítottam, mely csak akkora volt, mint a fecskefészek, 
de elmém és munkaerőm hatalmával megnagyobbítottam. Ma 
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muskátlivirágos munkáslakások koszorúja öleli alant a gyárké-
ményeimet, munkát és kenyeret s a kenyér mellé húst is adtam 
a nélkülözőknek... Mondják meg hát, mit akarnak tőlem?

– A gyárat elkommunizáljuk, – felelte Nagy János.
– Miért?
– A népé.
– És mi az enyém? Mi az én munkám bére, hogy életet ül-

tettem e silány földdarabra, mely addig csak kavicsot termett? 
Hogy egy városrészt építettem azzal a kis kalapáccsal, mely ott 
lóg a falon! Azzal dolgoztam ki első találmányomat, sőt magát 
azt a kalapácsot is én csináltam... Látják? Térjenek vissza, ura-
im, a munkahelyükre és dolgozzanak tovább!

Mozgás indult a sorban, de Nagy János megszólalt:
– A munkásság átvette a hatalmat és akaratát végre kell 

hajtanunk.
– Itt nem! – emelte föl a gyáros a fejét. – Itt csak egy akarat  

van és ez az én akaratom!
– Nagyon sajnálom...
– Ne kívánják, hogy goromba legyek, ki egész életemben 

jóindulatú voltam embertársaimhoz! Ne zavarjanak. Nagy és 
nehéz munkán dolgozom. Az egész vasúti teherszállítási rend-
szert reformálni akarom... Hagyjanak békében. Ha pedig nem, 
– megmutatom, hogy itt én vagyok az úr!...

– Úr! – zúdult föl a küldöttség. – Velünk így nem beszélhet!...
– Térjenek vissza munkahelyükre! – parancsolta a gyáros. – 

A proletárállam még nem alakult ki, káosz van és ne növeljék 
még önök is a zűrzavart...

Nagy János robusztus alakja kiegyenesedett.
– Nem ön ellen van kifogásunk, nem az ön személye ellen. 

Magánvagyon nincs!
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A gyáros kitört.
– Akkor adjátok vissza gondolataimat, mik fundamentu-

mát képezik a vagyonomnak! Ha kihúznátok azokat a gyár-
telep alól, az egész porrá és semmivé omlana... Akkor adjátok 
vissza nappalaimat és éjszakáimat, amelyeket gyötrelmes testi 
és lelki robotban töltöttem! Adjátok vissza a rabságba fogott 
ifjúságomat, egészségemet, idegeimet... mert ha elveszitek tő-
lem, amim van, földönfutó leszek, amilyen egy sincs köztetek... 
Miért? Mert elnyűtt már a munka, fölette erőm javát, kiszívta 
lassankint az agyam tüzét és a ti rendszeretekben többé dol-
gozni nem tudok... És mi lesz a gyermekemmel? Mosni vagy 
varrni menjen? Titeket szolgáljon, akiket balgaságomban én 
szolgáltalak? Vagy kiálljon az utcasarokra és a szeretőtök le-
gyen?... Őrültek vagytok! Menjetek –

– Önnek kell távoznia, – szólalt meg Nagy János a csönd-
ben. – Még pedig most, rögtön, úgy, ahogy van. Semmit sem 
vihet magával. A munkásság akarja.

Szünetté feszült az izgalom. Egy öreg munkás beleköhin-
tett és úgy verődött föl torkán a kehéje, mint valami nyöször-
gés. A gyáros farkasszemet nézett a küldöttséggel.

– Távozzanak, – mondta fojtott hangon. – Távozzanak, 
mert – megharagszom...

De Nagy János nem mozdult.
– Mit akarnak itt? Értsék meg, hogy a kívánságuk tisztá-

ra őrültség. Én semmiféle terrornak nem engedek. De nem is 
tudok. Nem olyan nyüstbordában szőttek. Elmennek-e? Kido-
batom!....

A küldöttség fölmorrant. Redős, poros, korahervadt arcu-
kon vonaglott a kirobbanásra feszült izgalom. Suta, pisze fejek 
himbálództak dacosan s véres Káin-szemek villogtak rá. Nagy 
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János pedig valami mokány virtussal rántotta meg a kékzubbo-
nya szegélyét.

– Kivel? – hajolt előre, mintha suttogva kérdezné. – Rend-
őrség nincs, csak népőrség van és ez a miénk... De most már 
elég!

– Akkor én!... hübögött ki a gyárosból a düh. – Én... az 
apátok istenit... egyedül én!... – és pisztolyt rántott.

A küldöttség elképedt a váratlan támadáson.
– Lelőhet, – nézett Nagy János a pisztoly csövébe mozdu-

latlanul. – Én csak egy vagyok, de az eszmének millió apostola 
van... Gondoljon a gyermekére és tegye le a fegyvert!

A gyáros karja lehanyatlott.
– Derdák, mit keres itt maga? – kérdezte révetegen.
– Én? – hajlította félre a főkönyvelő a nyakát – Hát bevá-

lasztottak a küldöttségbe...
– És maga is kívánja, hogy távozzam helyemről?
– Hát... hát igenis! – vágta ki keményen.
A gyáros lesújtva állt. Erre nem számított. Ez szívén ütötte.
– Rossz gazdája lesz... – mosolygott keserűen. – Csak egy 

kis türelmet kérek, hogy gyönyörködjem önökben, – és meg-
hordozta tekintetét a deputáción. – Önt is ismerem, önt is... – 
mutogatott a megszeppent emberekre. – Borbás! Ne bújjon el! 
Hát maga, Kelemen? Emlékszik? A tavaly télen szerszámokat 
lopott s mikor el akartam csapni, hozzám küldte a feleségét és 
a gyermekeit, hogy rimánkodjanak... Maguk akarják a világot 
boldogítani? Mit gondolnak, vajon életképes lehet e az a pro-
letáruralom, amely csak ezen az egy ponton is ennyi cudart vet 
ki magából a felszínre, vezetőiként? Csak forgószél az egész... 
Utcapor. Hiszen csak két tisztességes embert látok maguk kö-
zött: Nagy Jánost és ott, ni, azt a szomorú öreget!...
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– Le kell ütni! – üvöltötte Borbás.
Megrohanták.
– Állj! – nyomta vissza Nagy János Borbást és Kelement. 

– Ne bántsd!...
Barna, dühödt kezek kapdostak a levegőbe, remegő arcok, 

üvöltő fejek, izzó szem, csattogó fogak... de dörrenés vágta át 
a lármát és a durva szitkot, úgy hatott mint egy villámló ököl-
csapás, hogy beledermedt a birkózó gomoly. A gyáros még egy 
pillanatig mosolyogva állt, aztán vörös sugárt vetett a melle és 
arcra bukott a szőnyegen. Valaki benézett az ajtón, sikoltott 
egyet és berohant.

– Apám!. . . Édesapám... 
Tavaszi sugár ragyogott be az ablakon s fényözönében apja 

fölött némán és reszketve állott a leány. Haja arany volt. Arca 
fehér. Sorsa fekete.
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II.

A gyülekezet lassan szétoszlott. Egy gazdaggal kevesebb. Az a 
néhány autó elrobogott, mintha félt volna, hogy űzőbe veszik, s a 
nép – sok arcon bizonyos káröröm ragyogott – mint nyüzsgő han-
gyaraj, tűnt el a temetőkapun. A munkásdalárda is elment. A sír-
ásók is. Csak hárman maradtak a sírnál: a leány, Nagy János, meg 
egy öregasszony. Az a feketekendős nénike Nagy János anyja volt.

– Édes jó kisasszony... – motyogta a sir lábánál s könnyezve 
imádkozott.

Bárányfelhők fürödtek a Nap fénytavában, rózsaszínben 
ragyogva, mint a vágy, a remény, az ifjúság. A szomorú füzek 
virágbarkásan integettek, orgona nyílott s a sírokon örök szere-
lemről álmodoztak a jácintok és georginák. De az árva, az csak 
a sírt nézte... ragyoghat az ég, nevethet az élet, illatozhatik a 
föld... ez a kis halom eltakarta az ő boldogságát.’

Elindult már a Halál vizén az ö apukája, négy szál deszkán 
utazik az örök sötétségben. Hanyatt fekszik, szeme félig nyit-
va, de fénytelen szembogara már csak a múltba néz... Két keze 
a mellén pihen, összekulcsolva, mint a régi jámboroké: „Uram, 
bocsásd meg bűneimet, nem valék rossz ember . .
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Ó jaj-jaj-jaj-jaj!
Kit költ fel ő holnap reggel? Csingilingi... jó reggelt, apu-

kám! Nincs. Nincs. Kedvenc csészéje üresen marad s öreg pi-
pája sem vet többé ezüstös karikát. Zengő hangja elenyészett 
az űrben, csak a gépek dübörögnek, a gépek, amelyeket ő te-
remtett...

Teremtette. Elvesztette. Mit szólna az Isten, ha elvennék 
tőle az ő művét, az ő Nap-rendszerét? Az ő apukája meghalt, 
még mosolygott is. Pedig bizonyosan azért halt meg, hiába tit-
kolják az emberek.

Nagy Jánosra nézett és a lelkében kialudt a vád. Valamivel 
odább lehorgasztott fővel állott a legény. Arcát valami fakó fáj-
dalom vonta be és a tekintete szárazon fénylett, mint gyertya-
fény sötét fátyolon keresztül.

A két szem találkozott, összenéztek kérdően. És Nagy Já-
nos ismét lehajtotta kő-fejét a csöndben, csak akkor emelte föl 
ismét, de akkor nyíltan és elszántan, mikor a leány megcsókolta 
apja keresztfáját s könnytelt szemmel indult útnak, amelyen a 
szenvedő embermilliók karavánja jár...

– Egy szavam volna, Katinka kisasszony, – állott elébe szo-
morúan. – Tudom, hogy nem illik most, de meg kell monda-
nom önnek itt, a sírnál, hogy nem én okoztam az atyja halálát...

Szinte riadtan nézett rá a lány, de látta a legény nagy, fáj-
dalmas őszinteségét s megenyhült a tekintete, megcsuklott a 
hangja és megroskadt szép alakja, szólni nem tudott.

– Te vezetted a deputációt, – nézett rá az öregasszony 
szemrehányóan. – Tartozol Istennek...

Nagy János megütközve bámult az anyjára. Az öregasszony 
nem szólt többet, csak megfogta a leány kezét s gyöngéden 
kifelé vezette.
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Csakhogy a halottak fölnyúlnak a sírból s megfogják a ha-
landó lábát, aki kedves volt nekik. Megállt Katinka is, visszané-
zett a sírra, aztán Nagy Jánosra: Látod, anyád mondja...

– Igen, én vezettem hozzá a deputációt, mert a közaka-
rat engem jelölt ki, hogy képviseljem a munkásság érdekét. És 
teljesítettem tisztességgel a föladatomat, mely nehéz és kínos 
volt, de szép... Bűnös vagyok?

– Az vagy, – felelte az öregasszony szárazon.
A leány hallgatott.
– Tisztáznom kell magamat – önmagam előtt is... Édes-

anyám, miért vádol engem? Maga más korban született s nem 
értheti meg az új világ igéjét... Az elnyomott munkástömegek 
igazságukat győzelemre vitték és bűnös vagyok-e, amiért nem 
tudtam megállítani a győzelem diadalszekerét. hogy útjában 
egy ártatlant ne taposson el?

A leány fátyola remegett. Az a diadalszekér őt is eltiporta... 
Az öregasszony a fiára nézett élesen.

– Ezelőtt Szűz Mária, hazánk pátrónája ült a diadalsze-
kéren, de ti mást ültettetek oda... Ezelőtt, ahol elment az a 
diadalszekér, a fű kizsendült és áldás fakadt a nyomán...

A sírtábla elmaradt. Apuka ottmaradt... A leány ismét 
megállt, a feje hátrahorgadt, pillája lecsukódott és lihegve nyö-
gött Az öregasszony magához ölelte gyöngéden.

– És attól is féltem, hogy ha a munkásság akaratának ellen-
szegül, veszedelem éri... Egyrészt azért mentem én.

– Hallgass! Majd máskor...
– Ne bántsa... – suttogta Katinka.
– Úgy beszél velem, mintha... – dübögött ki Jánosból a ha-

rag. – Meg kellett mondanom az igazat! Mit vétettem?
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– Nem kellett volna odamenned, nem lett volna szabad be-
leavatkoznod... Mondd, milyen orcával lépted át az iroda kü-
szöbét te, ki gyermekkori játszótársa voltál a kisasszonynak?

János morgott valamit.
– Te nyolcesztendős, a kisasszony meg három, hátadra ül-

tetted és a kertben késő estig játszadoztatok... Élt még akkor a 
szegény naccsága is. De ahogy meghalt, a nagyságos úr neve-
lőnőket hozatott, azok pedig szigorúságra fogták a kisasszony-
kát; te pedig naphosszat onnan lested a kerítés mögül, hogy 
meglásd, hogy megmutathasd neki az új fanyelű bicskádat... 
Emlékszel e?

– Emlékszem – mormogta Nagy János és lesütötte a sze-
mét.

– De el-elszökött hozzánk a kisasszony, – folytatta öreg-
anyó az emlékezést – s ha almája volt, a felét annak is neked 
adta... Hálátlan kutya!

– Ő nem hibás... – suttogta Katinka. – Ne bántsa...
– Csak szidjon, – dünnyögte Nagy János.
Az öregasszony megfogta a karját hirtelen.
– Mondd, mi lesz a kisasszonnyal? Apja sincs, anyja sincs s 

ahogy látom, rokonai sincsenek. Nem kéne most ilyenről szó-
lanom, de mégis erről kell beszélnünk. Hol vannak a család 
barátai? Elmentek az autók, a bajban nincs barát. Olyan időket 
élünk, hogy ma mindenki csak saját magát félti. Ma teher az 
élet. Ki segít az árván, amikor ma már nincs vagyona, nincs 
fölöslege senkinek? Önző és hitvány lett az ember és kegyetlen, 
mint a csikasz farkas... Mondd, mit végeztetek?

– Egyelőre a lakásban marad, csak Derdák elvtárs részére 
vesznek el belőle két-három szobát. Én ebbe sem akartam be-
leegyezni, de aztán be kellett látnom, hogy a főkönyvelő elv-
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társnak nagy családja van; Derdák elvtárs egyébként megígérte, 
hogy a kisasszonyra gondja lesz...

Katinka némán ingatta meg a fejét, hogy nem fogadja el...
– És miből él meg? – vonta kérdőre az öregasszony a fiát. – 

Ezt kell rendezned mindenekelőtt...
– Kiutalunk havonta bizonyos összeget. Majd csak találunk 

rá valami jogcímet. Mert így nehéz... Csak úgy lehetne, ha va-
lami állást vállalna a gyárban.

Látszott, hogy szégyenkezik, de föl kellett tárnia előtte a 
helyzetet.

– Mert a kommün-társadalomnak az az alapelve, hogy 
mindenkinek dolgoznia kell...

– Dolgozni fogok, – mondta Katinka halkan. – Nem leszek 
a köznek a terhére...

Az öregasszony sírni kezdett.
– Micsoda világ! Istenem, micsoda világ... Az embert ki-

dobják a lakásából, elveszik a vagyonát s nem neki való, durva 
munkára taszítják. De ne búsuljon, kedves kisasszony, megse-
gíti az Isten...

Nagy János mély részvéttel nézett gyermekkori pajtására.
– Elvtársnő, ha valamire szüksége van, vagy panasza lesz, 

csak forduljon hozzám teljes bizalommal!
Öreganyó a könnyeit törülgette.
– Derék fiúnak indult, örvendett a lelkem, amikor az apja 

bevitte a gyárba inasnak, megöleltem s megcsókoltam: Fiam, 
légy olyan ember, mint apád!  De nem lett olyan...

– Hát milyen? – emelte föl a fejét Nagy János sötéten.
– Olyan, amilyen vagy, – lépett ki az öregasszony a halot-

tak városa kapuján. – Elhagytad apád igéjét... Bár élne, hogy 
megtanítana!
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– Kinőttem a gyermeksorból s ma nincsenek rabszolgák, – 
felelte a fiú dacosan.

– Apád sem volt rabszolga, csak becsületes munkás, – vet-
te védelmébe fia ellen a boldogult urát. – Imádta Istenét, sze-
rette hazáját, becsülte családját és tisztelte embertársait... Kell 
egyéb?

– Szabadság! – egyenesedett ki Nagy János, ragyogott a 
szeme s különös rajongás csengett a hangjában.

– Miénk a világ!
Az öregasszony kicsi, törékeny alakja is megnyúlt, kipirult 

az arca s ezüst hajtincse kiperdült a fekete kendője alól.
– A világ a tiétek, – mondta keserűen, – de hazátokat elfe-

lejtitek... Menj előlem!
Megszegte Nagy János a nyakát dacosan, mint a töretlen 

csikó, ha ostorcsapás éri. Mondani akart valamit, de mégsem 
mondta ki, csak megfordult és elment búcsú nélkül, szótlanul.

Kőbálvány, aki rohan. Lába alatt döng a föld és porfelhő 
kel. Állottak a temető kapujában és nézték, amíg csak eltűnt. 
Akkor a leányt elhagyta az ereje, zokogásba tört és az öregasz-
szony vállára hajtotta halovány fejét..
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III.

Még egy darabig maga körül csapkodva forgott a lendítőke-
rék, mint valami dühödt kar, az átvivő-szíjak tompa csatta-
nással kígyóztak a földön, aztán a zúgás fokozatosan alább 
hagyott s az üvegtetős gépteremben valamennyi dinamó 
megállt.

A műhelyek ontották magukból az embert, mint a kaptár 
a méhrajt, a munkások az udvarra tódultak, tíz, száz, ezer arc s 
valamennyin diadal ragyogott. Az nevet. Ez töpreng. Az kiabál. 
Ez hallgat és haragszik, de maga sem tudja, miért. Mind más. 
És mégis egyforma. Aztán eltűnnek az árnyalatok, a hosszú, a 
kerek, a pisze arc. Egy fej csak. Nagy sötét, kiéhezett, hepehu-
pás koponya, amelynek ezer keze, ezer lába van.

Emelvény állott az udvar közepén, vörös posztó borította s 
fölötte vörös lobogót lengetett a szél. Ilyen zászlóval indultak 
el az ősmagyarok is a turáni pusztákról, de azon hazát kereső, 
fekete karvaly volt... A szín megmaradt, de ma mást jelent. Ak-
kor a magyarnak még nem volt, ma már nincs hazája.

Az emelvényen Nagy János megjelent... 
– Éljen! – zúgott a tömeg. 
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És amint az emelvény alatt, szint’ oly szorosan, mint a kár-
tyák a pakliban, állott a lelkes tömeg, úgy tűnt most, hogy egy 
teste van s iszonyú törzsén ezernyi feje. Ordít sok fejével, mint 
a mesebeli hidra. Jaj annak, aki ellen felhörren ez az emberlelkű 
szörnyeteg... Nagy János fölemelte a kezét és csöndet intett. 

– Testvéreim!...
A hidra fülelt és hallgatott. Az ős-papok mézes pacsmagot 

dobtak áldozatul az éhes szörnyetegnek, az új idők hirdetője 
pedig a tömeget igével eteti. Nagy ívű hangvonalban, ércesen 
emelkedett a megnyitó beszéd, kicsi volt, ügyes volt, bátor volt, 
hangja vissza dübögött a gépterem faláról, mint a súlyos kala-
pácsütés. Nagy János bejelentette a központi tanács kiküldöt-
teit.

– Éljen!
A szónok az emelvényre lépett. Hajlott hátú, inkább púpos, 

rövidkarú, erősmellű, nagyfejű ember volt. Ha nézted: a háta 
teve, a karja majom, a melle medve, a feje pedig ember. Orra 
a kosé. Arca a hiénáé. És a ragadozó madarat is megláthattad 
benne, ahogy meghordozta nyugtalan, éles tekintetét a gyár-
udvar fölött.

– Groszman elvtárs! – tombolt a tömeg.
– Páratlan szónok, – suttogta egy női hang s megérintette a 

főbizalmi karját. – Gratulálok, ön is pompásan beszélt...
Nagy János hátranézett. Az a szép nő mosolygott rá, ki a 

központi tanács másik kiküldöttje volt.
– Köszönöm...
Kissé oldal lépett esetlen udvariassággal, hogy ne fogja el 

a ragyogó szemek látóvonalát. Közelebb jutottak egymáshoz s 
egy pillanatig érintkezett a munkászubbony és a tafotaselyem.

– Elvtársak!
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A szónok még egyszer meghordozta szemét a sokaságon s 
merev tartásban fogta föl a feléje szálló ezer pillantás sugárkö-
tegét, hogy azt összegyűjtse s egyetlen gyújtó sugárba sűrítve, 
lövellje vissza rá. Ahogy rövid, suta balkarját az asztalnak fe-
szítette, úgy tűnt, mintha csak a karján tartaná magát. Nehéz, 
delejes tekintetével hipnotizálta már a tehetetlen tömeget.

– A Vörös Ember lelépett a plakátjáról, alakja megnőtt és 
a fellegekbe hág...

Sóhaj rebbent át a sokaságon. A Vörös Ember! Groszman 
elvtárs rövid szünetet tartott, hogy a tömeg a frázist föligya.

– A paloták kupolája s a templomok tornya a térdéig sem 
ér. Járja a világvárost s járása szélvész, a kiáltása forradalom... 

– Forradalom! – zúgja a gyárudvar... 
Groszman feje, ahogy támadásra húzta, kicsiben ama szik-

lához hasonlított, mely Krisztus sírboltjára hengeríttetett. Ök-
lét bokszba szorította s mintegy fekete rést ütött a levegőbe: 
lendületbe tört.

– Hallja? – suttogta az agitátor-leány. – Hogy beszél!
A Polipról szólt a beszéd, melynek a Vörös Ember össze-

törte a fejét...
– Öt évet ült börtönben, sokat szenvedett...
– Lopott? – kérdezte Nagy János meglepetve. 
– Menjen maga, rosszmájú, – nevetett a lány. – Hogy gon-

dol ilyet?
Ezer szem kísérte a szónok kézjátékának rapszodikus vo-

nalát, helyeslően és áhítatosan. A kézjáték külön elmondta, 
hogy a Polip karjai leváltak a Duna-parti palotákról s kiömlő 
vére aranypatakká változott... Kinek? Kié az arany? A népé, 
mely századok óta szenved s rongyba burkolva jár....

Groszman elvtárs ruhája angol gyapjú-kelme volt.
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– Mindjárt én következem, – kotorászott a lány a retikül-
jében.

– Honnan tudja?
– Ismerem a szónoki fordulatokat... 
Megrestellte magát Nagy János, hogy ő nem ismeri. De hát 

ő nem járt magasabb iskolát.
– Paraszt vagyok, – gondolta magában.
Az. Paraszt. De öt és félezer embernek a vezetője lett. Föl-

vetette fejét dacosan s farkasszemet nézett az agitátornővel.
Mit néz?  
Nagy János hallgatott.
– A Vörös Ember a ledöntött rendszer romjaiból máglyát 

rakott és megégeti a hagyományokat, a régi hitet, a régi tuda-
tot, a régi bűnt...

– Mi maga civilben? – kérdezte a leány.
– Civilben? – nézett rá kérdően.
– Úgy értem, hogy amikor nem főbizalmi...
– Előmunkás.
– Azt hittem, hogy mérnök... 
Jól esett a bók.
– Az is lehettem volna, – mormogta halkan.
– Mindegy ma már – hozta helyre a leány az esetleges sér-

tést. – Cím nincs. Rang nincs. Diploma nincs. Csak a tehetség 
érvényesül…

S hosszú, fekete pillája alól kacér tekintetet vetett a barna 
fiúra.

– És maga is fog... 
Nagy János elvörösödött.
– És a gazdagoktól elveszi a kincset, mely az uzsorást nem 

illeti meg s a szegények légióját az Élet lakomaasztalához ülte-
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ti... – hirdette Groszman az igét s gyorsuló kézjátéka jelentette, 
hogy a szónoklatnak mindjárt vége lesz. 

– Elvtársak, mienk a világ!
Az agitátornő papírlapot húzott elő a retiküljéből.
– Harangozzon be, – súgta oda. – De ügyesen ám... Nagy 

János nem igen értette még a műkifejezéseket, de sejtette, hogy 
mit kíván.

– Jó... Miről fog beszélni?
– Proletár-verset olvasok föl...
– Ki írta?
– Én.
Nagy János rábámult.
– Költőnő?
Az agitátornő szende mosollyal bólintott.
– Világ proletárjai, egyesüljetek! – vágta ki Groszman a re-

zet s folyton hátrálva, meghajolt a zúgó tapsviharban.
– Menjen...
– Szabad tudnom... hogy is hívják? 
– Lenke... Sashegyi Lenke... 
Nagy János az emelvényre ugrott és ékes ajánlás kísére-

tében bejelentette a proletár-költőnőt.
– Halljuk! – verte föl a gyárudvart a taps.
– Fogja meg, – nyomta Nagy János kezébe az aranycsatos 

retikült s az emelvényen zavart, de bájos mosollyal megjelent.
– Éljen!
Pedig azt sem tudta még a szegény tömeg, hogy miért élteti.
– Elvtársak, köszöntlek titeket a Világszabadság hajnalán!...
Úgy visított, mint a húsvéti malac, mikor a kés a torkának 

feszül. Nincs csúnyább a szónoknőnél, de a sokaság honorálja 
mindig a gyöngébb nemben a vállalkozó szellemet.
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– Milyen szép! – suttogta Nagy János öntudatlanul.
– A vers? – kérdezte Groszman gúnyosan.
– Az is... 
Groszman elmosolyodott.
– No, isten vele, Nagy elvtárs. Sietnem kell, még egy gyűlésem 

van. Várjuk a jelentéseit. Csak tartsa ébren a proletár-öntudatot...
A nyolcvan-lóerős automobilon, mely egy bitang burzsujé 

volt, tovarobogott.
A töfögés a költőnőt zavarta a fölolvasásban, pici szünetet 

tartott, de ezt is kiaknázta kedves mosolyával, aztán befejezte a 
vers utolsó strófáját:

„Tegnap tied, ma az enyém – 
Elmehetsz már burzsujlegény! 
Boldogságod üres ráma, 
Selymes, gyöngyös, hetyke dáma! 
Ingyenélő, gonosz herék, 
Mi csinálunk mostan cserét... 
Mi megyünk a palotába – 
Ugorjatok a Dunába!”

Igaz, hogy ő is selyemruhában volt, de hát alsószoknyában 
csak nem jöhet a nép elé. A vers nagy tetszésre talált. Csak 
ugorjanak a Dunába, ott a helyük. Vastapsot kapott. Nagy Já-
nos néhány lelkes szóval bezárta a gyűlést s a munkásság élje-
nezve tolongott a gépterem és a műhely felé.

– Ugorjatok a Dunába! – hallatszott a refrén.
– Csak ugorjatok, – gondolta az agitátornő.
Az autó visszatértét várta, hogy őt is elvigye. Kedvesen cse-

vegett Nagy Jánossal az emelvény alatt.
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– Sok szépet hallottam ám magáról, Nagy elvtárs, örven-
dek, hogy megismerhettem. A proletárdiktatúrának nagyszerű, 
kemény emberekre van szüksége, olyanokra, mint maga.

– Az én szolgálatom csekély. Elvtársnő sokkal többet hasz-
nál…

A költőnő elmosolyodott.
– Dolgozom, járok-kelek, most itt vagyok, most ott vagyok. 

Rekedtre szavalom magamat. De hát a lelkeket ébren kell tar-
tani, amint maga is teszi, kedves elvtárs!

Nézte az erős, fiatal legényt és a szeme megcsillant sóváran. 
Milyen gyönyörű paraszt! Szép barom. Milyen lehet ez, ha sze-
relmes? És milyen lehet, ha egyszer megharagszik?

– Nős? – csukta össze a szemét hamisan. – De le ne tagadja!
– Nőtlen …
– Jól teszi.
Úgy tűnt, mintha gyémántgyűrű csillogna ki a pillája alól.
– Ráérek még, – mormogta Nagy János.
– A házasságot úgyis leromboljuk. Minek olyan szentség, 

mely annyi könnyet és átkot fakaszt?
A legény elgondolkozott és az alanyi költőnő ismét rálopja 

éhes tekintetét. A homlokát vizsgálgatta. Vad, nyers ész. Szinte 
sugárzik róla az energia. Milyen kár érte, hogy parlagon ma-
radt.

– Elvtárs, hol vette azt az erős, szép fogát? Adok egy kraj-
cárt, nem görbítené el?

– Megtehetem, – mosolygott Nagy János. 
Az autó megérkezett.
– No, János elvtárs, pá. – nyújtotta fehérkesztyűs kezét. – 

Mikor látom?
– Ha majd ismét eljön... – mondta halkan.
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– Legközelebb, – nevetett rá, majd hirtelen új megoldást 
talált, – Tudja mit? Jöjjön el maga.

 János lelkében megrezzent a húr. 
– De hát... – ütötte le a fejét.
És most kinyílt az a démoni fekete szem. Aranyszikrák vil-

lództak benne, fénykarikája megnőtt örvényesen s a közepéből 
kinézett valaki... Nagy János föltekintett és belesápadt.

A fénykarika csukódni kezdett, lángja csak gombostűnyi 
lett.

– Mikor?
– Holnap...
– Pá.
Hócsipkéje kivillant a szoknya fodrából, ahogy autóba 

szállt. Elment, mint az álmok hercegnője, ki légyottra a szén-
égető-legény kunyhójába jár... Nagy János fölocsúdott.

– Ehehehe, – bazsalygott csöndesen.
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IV.

Állott a csipkefüggöny mögött és nézte őket. Szobácskájá-
nak ablaka a gyárudvarra nyílt. Női ösztöne a lelkiélet csodás 
és ismeretlen szövevényein át úgy működött, mint valami 
Marconi-állomás, vagy tán még egy tökéletesebb és fölfog-
hatatlan gépezet, az ideg-gép, mely a kéz, az arc és a szem 
változó játékát, a mozdulatot és a rebbenő sugárt a lélek-
ben hanggá alakítja át: hallotta beszélgetésüket, bár az ablak 
csukva volt...

Mikor az autó elrobogott, fehér mosoly lepte el a szája 
szélét, megdidergett, mint a hideglelős, aztán visszahúzódott 
a díván sarkába és elgondolkozott. A zaj tompán szűrődött be 
az ablakon, a szerszámműhelyben apró kalapácsok táncolnak 
az üllőn s ütemes csengésük úgy hangzik, mint a szilofon, a 
reszelők halkan és végtelenül nyiszognak, időnkint pedig lezu-
hanó síndarabok nehéz puffanása remegteti az ablakot... Egy 
boglyas cseléd benyitott.

– Elvtársnő, kérdezteti a naccságám, hogy betehetnék-e 
néhány ládát a szomszéd szobába?

– Tessék, – rezzent föl Katinka.
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A cseléd szembevihogta s kimenet az ajtót becsapta. Te-
heti. Köztulajdon. Nemsokára szegek csikorogtak a parketten 
s nehéz ládák dobaja hallatszott be a kis udvari szobába. Éles 
hang rikácsol. Derdákné. Övé a lakás. A leány megmozdult a 
díván sarkában.

– Kár volt, hogy megengedtem... – gondolta magában.
Ajtócsattanás. Odalent is szűnt a zaj, vagy csak nem hallot-

ta és a csönd körülfogta vastagon. Úgy tűnt, mintha tutajon su-
hanna tova zajtalan vizeken és a part felől öreg koldus sípládája 
zengene... Valahol vonat sípol: a másodpercek vonata. Állomás 
következik. Az ő életében . 

Kopogtattak.
– Mit akarnak megint? – nézett az ajtóra, de nem érzett 

haragot, csak bánatot. – Szabad!
Nagy János lépett be.
– Jó napot, – köszönt illedelmesen, aztán szétnézett meg-

lepetve.
A leány elfogódott, de csakhamar leküzdötte zavarát.
– Tessék leülni, – mutatott a nádszékre szótlanul.
De Nagy János nem ült le, csak forgatta sipkáját a balke-

zében.
– Itt lakik? – kérdezte tompán.
– Igen, ezt jelölték ki nekem...
– Kicsoda? – vonta össze a szemöldökét.
– Derdákné.
– Hogy lehet ez? – emelte föl a fejét bosszúsan. – Hiszen, 

ha jól tudom, a két legszebb utcai szobát hagytuk önnek...
A leány elmosolyodott.
– Derdákné megkért, hogy cseréljem el vele, mert ők sok 

vendéget szoktak fogadni és...
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– Miért egyezett bele? – szakította félbe. – Hallatlan! És a 
másik szoba?

– Ládák vannak benne, – mutatott oda.
– Lá-dák? Kinek a ládái?
– Megkértek, hogy berakhassák...
– Majd kidobatom én! – indult az ajtó felé. – Micsoda do-

log ez?
– Megengedtem, – intett a leány, hogy ne menjen. – Elég 

nekem ez a szobácska, magam vagyok.
– Lehetetlen! Ha jól tudom, ezelőtt a szobalány lakott itt...
– Egyenlők vagyunk, – felelte Katinka hűvösen.
Nagy János belezavarodott.
– Igaz, de mégis... Nem fáj?
– Nem.
– De nekem igen, – nézte a sipkája gombjait. – Majd be-

szélek Derdák elvtárssal, hogy ez nem járja.
A leány fölsóhajtott öntudatlanul.
– Jó emberek, csak az asszony egy kicsit ideges. Ne szóljon, 

nekem nem vétettek... Valami üzenetet hozott számomra?
– Igen, – kotorászott a zsebében és egy félárkus papírt vett 

elő. – Tessék.
– Mi az?
– A kinevezése.
– Hová? – kérdezte a lány meglepetve.
– A gyárirodába.
– Hiszen meg sem kérdeztek engemet!
– Fölöslegesnek gondoltam, – mentegetőzött Nagy János. 

– Az a fődolog, hogy megélhetése legyen...
A leány elvette az írást, de nem nézett bele.
– Különösen hangzik, amit mond, – jegyezte meg.
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– Miért? – nézett rá Nagy János nyugodtan. – A proletár-
diktatúra, a régi szokástól eltérően, mindenkiről gondoskodni 
kíván. Önről sem feledkezett meg. A gyár személyzetéhez tar-
tozik és a könyveléshez osztottuk be. Havi 1200 korona...

– Nem kell, – utasította el röviden.
Nagy János megütközött.
– Hogyan? Nem értem... Visszautasítja? Miért? Hiszen a 

legjobb hely! Derdák elvtárs lesz a főnöke...
– Köszönöm, – nem tudok könyvelni.
– Majd megtanulja, – bátorította jóindulatúan. – Derdák 

elvtárs bevezeti... És aztán nem is lesz olyan szigorúan köte-
lező. Ha akarja, bemegy, ha nem, az se baj. Derdák elvtársat 
külön utasítottuk...

– Hogy érti? – nézett rá gúnyosan.
– Úgy, hogy csak jogcím az egész... Hiszen tetszik tudni... 

Mondom, az a fő, hogy a megélhetését egyelőre biztosítsuk.
A leány egy lépést előbbre jött.
– Egyelőre? Mire gondol? Mondja meg nekem őszintén, 

meddig tart még ez a komédia?
– Komédia? – kérdezte Nagy János fejcsóválva. – Nagyon 

szomorú komédia ez! – tette hozzá élesen.
– Minden komédia szomorú és ez nekünk különösen az... 

– rebbent meg Katinka szempillája. – De csak nem gondolja, 
hogy ez így marad?

Nagy János elmosolyodott.
– Így? – hangsúlyozta és szünetet tartott. Így semmi esetre 

sem marad, de a változás nekünk még jobb lesz, a helyzet ne-
mesebb és tisztultabb, ha majd a forradalomból kikerülünk s a 
proletárdiktatúra megszilárdul...

– Hiszi?
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– Hiszem, – felelte ünnepiesen.
Nézték egymást.
– Én nem – mondta a leány csöndesen.
Nagy János a szék karfájára tette a kezét.
– Tudom, hogy sokan vannak, kik a régi rendszert vissza-

kívánják, de mi nyugodtak vagyunk, – mondta komolyan. – A 
munkásöntudat fölébredt, kezébe vette az uralmat, melyet a ha-
talmon lévő kisebbség magának kisajátított, és azt meg is őrzi.

– De hogyan?
– Joggal és fegyverrel. A Vörös Hadsereg...
A leány ránézett szomorúan.
– Nézze, János, – ne haragudjék, hogy így szólítom...
– Kérem, – hajolt meg esetlenül és jószívűen, – ahogy jól 

esik...
Az árva néhány szempillantást hallgatott, aztán Nagy Já-

nos elé állt.
– Nézze, én nem akarok vitatkozni magával, – szólt és tele 

volt a szeme őszinteséggel, – mert én csak egy szerencsétlen nő 
vagyok, akit az élet összetört, de mégis meg kell mondanom 
valamit magának, és kérem, hallgasson rám...

– Szívesen, ha lehet, – vonogatta vállát zavarában. – Hiszen 
gyermekkorunkban...

– Éppen azért, – bólintott a lány. – Miért avatkozik annyira 
bele?

– Mibe?
– Ebbe a játékba...
Nagy János hátraszegte a nyakát.
– Különös! – nevetett érdesen. – Játéknak tartja a legko-

molyabb valóságot! Érthetetlen... Nehogy ilyet mondjon valaki 
más előtt, könnyen bajba jut!
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– Nincs már mit vesztenem, – hajtotta le Katinka a fejét 
csüggedten. – Én csak figyelmeztetni akartam magát, nehogy 
valami bajba keveredjék...

– És ha igen? – emelte föl a homlokát elszántan. – Én tisz-
tában vagyok a kötelességemmel és teljesítem.

– Öreg édesanyja van...
– A világ jövője elsőbb, mint az anyám, – gyűlt ki a lélek 

a szemében. – A világépítés munkájából minden öntudatos 
proletárnak ki kell a részét vennie. Hogy az emberiség boldog 
legyen... Ezt akarom én is!

– Rajongó, – mondta a leány szomorúan. – Világot építeni 
könnyebb, mint kormányozni...

– Csak szív és józan ész kell hozzá.
– A mi rendszerünk évezredek tapasztalatain és tanul-

ságain épült föl és mégis csődbe jutott. Mi lesz a magukéval!
– Ez lesz az a bizonyos „egy akol”, amelyről az ige szól.
– Az eszme gyönyörű, csak annak az akolnak nehogy farkas 

legyen a pásztora...
Indulat kapta meg a fiatalembert, de rögtön le is küzdötte ma-

gát, ahogy a leány szomorúságára tekintett. Sajnálkozott magá-
ban, őszinte részvétet érzett iránta, hogy nem tudja megérteni és 
befogadni az új világ igéjét. De nem tehet róla, más világfölfogás 
anyaemlőjén nőtt fel s nem tudja máról-holnapra elfelejteni...

– Lesz még idő, amikor majd belátja a mi igazunkat, – zárta 
le a vitatkozást. – Mikor foglalja el a hivatalát?

Katinka ajka megreszketett.
– Nem tehetem, – küszködött a könnyeivel. – Ne haragud-

jék...
Halk, selymes hangja elsimította a bosszús redőt Nagy 

János homlokán. Megindultan nézte gyászos alakját s valami 
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érzése volt, csak ennyi: Olyan, mintha a napsugár öltött volna 
gyászt – de nem tudta képpé sűríteni a lelkében, csak átérezte, 
mint szépet és titokszerűt.

– Miért nem? – szólt hozzá gyöngéden. – Mi tartja visz-
sza? Kevesli? Majd segítünk a dolgon. Az a fontos, hogy bent 
legyen a létszámban. Vagy haragszik rám? Megsértettem? Iga-
zán nem akartam és bocsásson meg, ha tudtomon kívül...

A leány alig bírt a könnyeivel; kis keze, ahogy össze kulcsolta 
a melle alatt, olyan volt, mint a lehullott liliom.

– Nem vétett, nem bántott meg, sőt hálás vagyok a jóin-
dulatáért, – mondta félsuttogó hangon. – De nem tudom el-
fogadni...

– Miért? – érintette meg a karját Nagy János gyöngéden, 
de rögtön vissza is húzta a kezét, mintha szentséget illetett vol-
na. – Magyarázza meg...

– Oly könnyű és olyan nehéz... – rezdült meg hangja a 
csöndben, mint a panaszos citeraszó. – Hogyan tudnék én 
megmaradni itt, ahol minden, de minden megboldo gult atyám 
tragikus végzetére emlékeztet! Az ő szorgalma és tehetsége te-
remtette ezt a gyárat, az ő ittmaradt idegei azok a kábelek... és 
hogyan fogadhatnám el a kegyelem kenyerét azoktól, kik őt 
tönkre tették és a halálba üldözték? Ne kívánjon ilyet...

Elcsuklott a hangja, eltakarta szemét gyászkendőjével s a 
díván sarkába visszaereszkedve, hallgatott, csak válla remegése 
árulta el, hogy sír, a lelke sír...

– Nem kegyelem-kenyér, – törte meg Nagy János a szü-
netet.

– Hát mi? – emelte föl az arcát, de már nem könnyezett, 
hanem indulat szikrázott a tekintetében. – Mi egyéb?

– Joga van hozzá...
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– Maguk mindig csak a jogról beszélnek és embertársaikat 
megfosztják attól! – állott föl szilajon. – Atyámat az a diadal-
szekér eltaposta és tiporjon el engem is... ha tud!

– Mit akar? – ámult el Nagy János.
– Megszerezni a kenyeremet, amit elvettek tőlem! – tőrt ki 

cikkázó haraggal. – Jogcím, alamizsna nem kell! Az én lelke-
met nem fogják maguk kínpadra vinni, – megmutatom!...

Eltépte a kinevezési okmányt és kinézett az ablakon.
– Mi dolog ez? – ágaskodott Nagy Jánosban a harag, de 

igézet ejtette rabul: a szent akaraterő, a dac, a fájdalom és a 
büszkeség, mely a napszálladat tört sugarában glóriát vont a 
lány köré.

– Örvendeni fogok, – mondta halkan és elment.
A napkorong eltűnt a látóhatár mélyén, mint egy óriás 

aranypénz, mely minden este egy titáni koldus zsebébe vándo-
rol. A leány visszaült a díván sarkába, szeme szárazon fénylett 
és merően nézett a semmibe. Az a lelkünk. Az alkonyat bebá-
mult az ablakon, mint egy barna, fürtös férfifej – és úgy hallot-
ta Katinka, mintha ezüsthúrú hangszereken pirinyó angyalok 
zenélnének a feketedő csöndben...
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V.

– Itt lakik, – mormogta és becsöngetett a villa kapuján. Szo-
rongva várt. A fehérbóbitás szobalány lefutott a lépcsőn és ka-
put nyitott.

– Szabad a névjegyét? – kérdezte szolgálatkészen.
De ahogy a látogató nagy, becsületes kezére pillantott, bi-

zalmasan elmosolyodott.
– Nagy János... – és zavartan intett, hogy nincsen névjegye.
– Csak jöjjön, elvtárs, – sietett előre, hogy bejelentse.
– Megismert, – mosolygott Nagy János és ő maga is vörös, 

dolgos kezére tekintett. – Nem szégyen az... – gondolta s egy 
szempillantást eltűnődött rajta: szegény kéz! A kalapács nyelét 
még alig tudta átszorítani s már a kenyerét kereste –

Emelt fővel haladt föl a lépcsőn. Sötétbarna ruha feszült 
rajta, csak most van másodszor a testén, sárga cipője ugyan el-
múlt már egy éves, de azt is csak ünnepnap húzta föl s jelenleg 
vadonatúj a szalagja. Csak ne csikorogna úgy, mert még azt 
hihetik, hogy nem fizette ki. Aranyvirágos vörös nyakkendőjét 
édesanyja kötötte csomóba, még zsör tölődött is, hogy minek 
öltözik művesnap ünneplő ruhába. Ha tudná, hogy merre jár... 
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A zárt teraszra lépett.
– Isten hozta! – emelkedett föl az agitátornő a pálmák alól 

és a vendége üdvözlésére sietett. – Szép magától, hogy eljött.
Virágos japán kimonó omlott le magas termetéről s karcsú 

bokájára csókosan simult az arannyal áttört kis papucs. Picuri, 
mint a piskóta. Nagy János rajta felejtette a szemét.

– Eljöttem... – motyogta zavartan s kezet csókolt valami 
kedves, parlagi gavallériával.

– Vigyázzon, proletárdiktatúra van! – mosolygott rá paj-
kosan, de kicsit még az erős férfitenyérben pihentette a kezét. 
– Elvtársak vagyunk...

– Ez még nem zárja ki, hogy ne hódoljunk a nőnek, – felel-
te Nagy János udvariasan. – Vagy igen?

Az agitátornő hátradűlt a székében, lábát kinyújtotta és 
egymásra tette, hogy ezüstszürke, áttört harisnyája kivillogott 
a kimonó alól. Úgy ült, mint a szabadelvű nők a mulatóhe-
lyeken. Két hüvelyk- és mutatóujját nyílformába illesztette és 
átkukucskált rajta.

– Mondja, Nagy János, mi van magával? Alig ismerek rá!
– Hogy-hogy? – feszengett a helyén.
– Úgy kiöltözött, mint a braganzai herceg... No-no?
– Hát istenem...
– Csak a nyakkendője nem tetszik.
– Miért? – kérdezte Nagy János a gyermek önkéntelen 

őszinteségével.
– Igen piros és proletáros.
– Az vagyok...
– Jó, jó. Szent szín a vörös és a mi proletár jelvényünk, de, 

mint nyakkendőt, csak diszkrétebb színárnyalatban használ-
hatjuk. Akar ilyet látni?
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Nem mondta, hogy akar, de már vitte is magával, belekarolt 
s könnyed tánclépésben haladt át vele az előcsarnokon. Csupa 
drága szőnyeg s délszaki növény mindenütt. És beljebb a ra-
gyogó szobák. Szobrok. Tükrök. Gobelinek. Képek. Csipke re-
mekek. Antik műtárgyak. Nehéz bútorok. Pazar pompa. Amit 
csak összehordhatott a vagyon és az ízlés.

– Tetszik? – kérdezte tőle a kék budoárban.
– Valóságos paradicsom... – rebegte Nagy János. – Hát 

ilyen lakása van elvtársnőnek?
– Amint láthatja. Nem tudom, fölismeri-e a műkincsek ér-

tékét, de ami itt van, az hatmilliónál többet ér!
– Hihetetlen, – álmélkodott Nagy János. – Kié volt?
– Egy „burzsuj”-tól rekviráltuk! – nevetett különös hangon. 

– Bécsbe szökött! Látja? Ilyen fényben éltek ők!
– És most?
– Én lakom benne, – ültette le a XIV. Lajos-korabeli ke-

revetre.
– Egyedül?
– Egyes-egyedül, – mosolygott öntelten. – A proletárdik-

tatúra megbecsüli az ő kiváló munkatársait... De miről is be-
széltünk odakint?

– A nyakkendőről...
A szekrényhez lebegett.
– Ez az, – mutatott egy drága ó-kínai selyemdarabot. – 

Tetszik?
– Gyönyörű.
– No várjon, – mosolygott és bár bontogatni is kezdte Nagy 

János tulipiros nyakkendőjét. – Emlékül...
– Mit csinál, az istenért? – kérdezte riadtan s egyik kezét til-

takozásra emelte, a másikkal pedig a nyakát eltakarta. – Kié volt?
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Oly közvetlen s komikumában olyan groteszk és eredeti 
volt az arcjátéka, hogy Sashegyi Lenke nevetésbe tört.

– I-hi-hihihi!... Talán csak nem gondolja, hogy – loptam? 
– verte föl a kis szalont a nevetése, mint a vércse-vijjogás. – 
Ihihi...

– Isten ments, – mormogta Nagy János.
– Szeretném megcsókolni, olyan eredeti volt!
– Csak rajta, – gondolta, de nem merte megkockáztatni az 

ajánlatot.
– No ne féljen, az enyém volt, én viseltem az egyik kosztü-

mömhöz. Ha nem hiszi, azt is megmutatom... Nem fogadja el?
– Köszönöm... Nem akarom megfosztani tőle...
– Jó, – akkor cseréljük el! – s hirtelen levette a tulipiros 

nyakkendőt. – Maga ezt hordja, én meg a magáét...
Nagy János belevörösödött.
– De magának sem fog illeni, – motyogta tehetetlenül.
– Téved. Ha én holnap a maga nyakkendőjével végigme-

gyek a korzón, divatot csinálok...
És felkötötte neki saját kezűleg.
– Mit tesz egy nyakkendő! Milyen más arca van... Nos, 

nézze meg magát a tükörben.
– Nem vagyok majom, – szólta el magát Nagy János. De ott 

állott a velencei tükör előtt s ahogy önkénytelenül belepillantott, 
két gyehennás-égő szemet látott háta mögött, a tükör lelkében...

Megfordult riadtan és rúgott egyet a szíve, mint a láncról 
szabadult kuvasz.

– Mit néz? – kérdezte a nő nyugodtan.
– Magát... – törülte meg verejtékes homlokát.
– Melege van? Jöjjön, megmutatom a parkot... Ment vele 

engedelmesen. Zöld lombjával tisztelgett nekik a büszke fasor, 
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mint valami óriás gárdista-szakasz. Május volt. A föld barna 
szaga elegyült a rózsák illatával, a vadbürökben duzzadt az erő, 
a szerelmes rigó liu-liuja mélyen és melegen hangzott az ágak 
közt, mint az oboa-szó, a bogárkák zümmögtek, Nagy János 
merengett és rámosolygott a fekete leány.

– Beszéljen most valamit magáról.
– Nincs mit...
– Van-e anyja?
– Van.
– Van-e kedvese?
– Nincs.
– Vigyázzon! – villant meg valami ragyogó fenyegetés a 

szemében. – Van-e kedvese?
– Nincs.
Összenéztek.
– Élhetetlen, – nevetett e lány.
– Nem kellett, – mormogta Nagy János, oldalaslag meg a 

lányra sandított.
A nap sütött, a sugarak arany-gyíkocskáknak tűntek, ahogy 

bujkáltak a sűrűben, a rigó elhallgatott és ismét megszólalt a lány.
– Édes-e a csók?
– Édes...
– Honnan tudja? – meresztette rá örvényes szemét.
Nagy János megzavarodott, mint a tettenért gyerek.
– Egyszer, amikor kicsi voltam...
– No? „Megcsókoltam egy kislányt”... Csak folytassa.
– Csak ennyi volt.
– „És a kislány is engemet”... – utánozta Nagy János hang-

súlyát, majd hirtelen szembeállt vele. – Ki volt az a kislány?
– Nem mondom meg, – horgasztotta le a fejét.
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– Hol van?
– Elutazott...
– Mikor?
– Ma reggel.
– Hová?
– Nem tudom... – mondta Nagy János szomorúan.
Lelkes madárfütty verődött ki a virágos fák közül, tömören 

és frissen, mintha ezüstgolyócskák zuhataga ömlött volna szét. 
A leány megérintette Nagy János kezét.

– Sajnálja őt?
– Sajnálom...
– Mert szereti, – húzta össze a szemét hiúz-módra.
– Lehet, – szólt Nagy János elgondolkozva, – de nem tudok 

róla, – és kíváncsi, gunyoros pillantást vetett rá. – Mondja, lehet 
ez így?

– Lehet, könnyen lehet. Ez az öntudatlan szerelem.
Nagy János a fejét rázta.
– Ilyen csak költeményben, vagy regényben fordulhat elő. 

Aki szeret valakit, az tudja is. Aminthogy én is ismerem az 
érzéseimet. Látja, én szinte bánattal határos részvé tet érzek az 
iránt a szegény lány iránt...

A költőnő figyelt. Mint a pauzák pontos ismerője és kiak-
názója, hallgatott, hogy a másikat vallomásra bírja.

– Tiszta lélek, – szólt ez a dicséret emelt hangján. – Olyan, 
mint a karácsonyéji hó, vagy a szentség...

– No, ilyen is kevés van! – mosolygott az aranypapucsos nő 
cinikusan.

– No hát ez az, – bólogatott Nagy János avval a tisztelettel, 
aminőre csak férfi képes. – Ám a végzet üldözi...

– Rendszerint így van...
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– Atyja nemrégiben lőtte szívén magát a szemünk láttára. 
Ritkán láttam olyan derék embert a gazdagok között!

– És miért lett öngyilkos, ha olyan gazdag és derék volt?
– Nem tudta túlélni a vagyona elvesztését, amelyet becsü-

lettel szerzett.
– Ugyan elvtárs, ki tud ma nagy vagyont szerezni becsüle-

tes úton? Hát lehetséges ez? A tőkéhez könny és vér tapad...
– Ehhez nem tapadt, én tudom, én láttam, mert ott nőttem 

föl annak a gyárnak az udvarán...
– Minek árulja el magát? – nevetett az agitátornő gúnyo-

san. Ej, Nagy János, Nagy János, milyen ügyetlen maga! Persze, 
onnan ismeri a gyáros-kisasszonykát...

– Hát igenis, onnan, megmondhatom nyíltan, – vallotta be 
ezek után. – Tegnap estefelé még láttam és...

– Akkor ő nézhetett minket a csipkefüggöny mögül, ami-
kor beszélgettünk . . 

– Azt nem tudom és nem is gondolom...
– De igen! A csipkefüggöny különös mozgása elárulta ne-

kem, hogy mögötte érdekelt személy van... És mit beszélt vele, 
mikor én eljöttem?

– Elvittem a kinevezését, illetve az csak olyan havi-segély-
számba ment, de nem fogadta el. Olyan szép és megindító kép 
volt, amint ott állott szegényen és dacosan, elhagyatva és büszkén! 
Ha szobrász volnék, őróla mintáznám meg a proletárleányt...

– És hol van most?
– Ma délelőtt odaküldtem édesanyámat, hogy hátha meg-

gondolta, de már korareggel elutazott. Elment a hóna alatt egy 
kis batyuval, hogy szembeszálljon az élettel és megszerezze a 
kenyerét ő maga, becsülettel...

– Vagy a becsülete árán... – sóhajtotta a szép fekete leány.
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Nagy János arcából lement a vér, de mielőtt felelhetett vol-
na, a szobalány egy orosz katonaruhás úrral megjelent.

– A népbiztos úr! – hajlongott valami bandzsi alá zattal.
Vézna fiatalember volt. Hajlott hátú. Kiélt arcú. Bajusztalan. 

Huszonöt esztendős lehetett... Lombrózó-fej. Homloka intel-
ligens, de látható jelet visel: az ősök bűnét. Tartása petyhüdt, 
koravén. Ajka kissé szétnyílt, mint a mániákus gonosztevőké, 
de Káin-mosolya öntudatot ad neki. Szeme... a világtörténe-
lemből néz reád. Lázas golyó, mely az ősállat, a Bésa-démon, 
Asszurbanipál a Cézárok és a nagy őrültek szemüregéből hu-
nyorog feléd. Valaki, aki senki és mindenkinél több. Tekintete 
gyors, kutató, kaján, számonkérő, baljóslatú és félelmes, mint az 
oldalról támadó kardpenge...

– Szomolay népbiztos, – mutatta be a leány. – Nagy János 
elvtárs... 

Kezet fogtak.
– A Brenner-gyár főbizalmija, – ajánlotta be az agitátornő.
– Te vagy az? – nézett rá a népbiztos s valami érdeklődés 

csillant meg a szemgolyóján. – Hallottam már rólad.
Nagy János meghajolt szótlanul.
– Tegnap a gyárban fölolvasást tartottam, megismerked-

tünk és meghívtam: lelkes proletár...
– Az eszmének törhetetlen katonákra van szüksége, – bó-

lintott a népbiztos komoran.
És mintha valami láthatatlan rém járná a parkot, a fale-

velek megrezzentek némán s az ágakról – amerre elment – 
lassú pergéssel hullott a virágszirom. A rigófütty elnémult s a 
szökőkút víztölcséréből álló szemmel bámultak ki az arany-
halak. 
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A zsidó hallgatott. És Nagy János sem szólt. Csak a leány 
csacsogott szüntelen, közben olyanformán leste a különös em-
ber szemrebbenését, mint a fotográfus a napot.

– Hol vacsorázunk? – kérdezte félénken.
– Meg kell védeni a proletárdiktatúrát, – fordult Szomolay 

a Brenner-gyár főbizalmijához. – Érted?
– Értem, – bólintott Nagy János öntudatosan.
– Munkásezredeket kell szerveznünk, még többet, – lopta 

rá éhes tekintetét. – Vállalod a gyárban?
– Kötelességem, – felelte Nagy János.
Öröm remegtette meg a szívét, hogy a rettegett népbiz-

tossal szemközt állhat, hogy ez munkatársának tekinti s mint-
ha már régen összeforrtak volna, a barátság te-hangján diskurál 
vele. Az eszme végtelensége forrasztja testvérré a lelkeket. Va-
lami rajongással nézte. Ez hát az az egyik Óriás, ki teremtette a 
proletárdiktatúrát? Aki napkeleti fogságából megváltást hozott 
és összetörte a kapitalista világrend hatalmát?

A vézna zsidógyerek sóhajtott és a földet nézte, mintha 
görbe tekintetével láthatatlan sírokat vetne ki, majd hirtelen és 
váratlanul fölemelte villámló szemét.

– Nincs könyörület és irgalom – szólt inkább önmagához 
s legörbült ajka vérszomjasan remegett. – Ti hányan vagytok a 
gyárban?

– Öt és félezren.
– Katona?
– Négyezren...
A népbiztos a lányra nézett, amint az egy fehér rózsa szir-

mait tépdeste. Sandán figyelte ujjainak ideges remegését s las-
san és sötéten elmosolyodott.

– Hová készülsz? – nézett Nagy Jánosra.
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– Haza.
– Van valami dolgod?
– Nincs...
A lányra szólt:
–  Öltözz!
– Hová megyünk?
– Vacsorázni.
– De a vendégem...
– Velünk jön. A Szovjet-házba...
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VI.

– Kükemezei elvtárs! – sühögte valaki harsányan, de a bejárat 
felől hirtelen leintették s fojtott hangok zizzentek át a halkuló 
zsivajon. – Pszt – nyivó! – Szomolay!

– Epl dever...
Előbukkant a füst alól, mely szakadozott selyem-condra-

ként himbálózott a teremben, s valami riadt öröm és chalass 
(hideglelés) fogta el a társaságot, mely izzadtan és mocskosan 
tolongott az asztalok körül.

– Szomolay!... – morajlott föl a feszült csönd után.
A legendás zsidógyerek groteszk katonás-tartással megállt.
– Mi újság? – nézett szét a vegyes társaságon.
– Tőled várjuk, – meredtek rá a vigyori fejek.
– A helyzet jelentékenyen javult, – közölte velük a harctéri ese-

ményeket. – Proletár-hadseregünk önfeláldozó hősiességgel har-
col a diktatúráért: az ellenséget ma délben ismét visszanyomtuk...

– Éljen! – csattant föl a taps.
– Maga ne tapsoljon, – lökte meg az agitátornő Nagy Já-

nost észrevétlenül. – Maga már közénk tartozik, – suttogta s 
kacér pillantást vetett rá. – Belső ember...
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Ez meg belepirult és elmosolyodott.
– Cinkolom azt a fejest! – hajolt most Szomolayhoz egy ti-

zenhárom próbás pofa, a tolvajnyelv szókincsén jelezve, hogy 
pontos értesülései vannak valakiről, akit megfigyel. – Mindjárt 
hozzák...

– Auweide, – intett a népbiztos, hogy ez annak az illető 
fejesnek a kára.

– Hogy beszélnek? – tudakolta Nagy János halkan.
– Nem érti? – csodálkozott a nő. – Hát pesti zsargonban...
– Elvtársak! – intett a népbiztos, mint egy búcsúzó Cézár s 

kísérőivel a szomszédos kisterem felé ment.
– Ki az? – kacsintott valaki a nő után.
– Jeddidi... – hunyorított egy „kapcarajzos” tolvajalak, hogy 

a – szeretője.
– Nuná, még az se legyen?
És ajkát leleffentve dörzsölte kezét egy ószeres magyar.
– Szép leány, – jegyezte meg egy rókafülü, víg emberke. – 

Hát az a másik?
– Valami politikai biztos...
– A Brenner-gyár főbizalmija! – leplezte le egy viceféle 

„kajakos”.
–Kowod-schem... – pislantott az ószeres Nagy Jánosra. Em-

ber, akit tisztelni kell! – Pszt...
Ott beszélgetett a népbiztos még az ajtóban valami iszákos 

írnok-félével. Ez is azok közül a szegény patkányok közül való 
volt, akiket a forradalom százával vetett föl az élet ismeretlen 
csatornáiból; fogadta jelentését, bólogatott és bement.

Odabent már együtt volt az elit-proletárok rendes társa-
sága.

– Szervusz, Tibor!... Kezét csókolom...
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Szomolay parolázott, Sashegyi Lenke pedig széthintette 
bájos mosolyát. Nagy János a rávillanó pillantások tüzében ki-
csit megszédülve állt.

– A Brenner-gyár főbizalmija, – mutatta be Szomolay.
És Nagy János proletárszokás szerint általános üdvözlésül 

az asztalra tette a kezét...
– Jó estét, – bólintott a társaság.
Fenntartott hely várta őket. Az abrosz szinte vakított a 

fényben. Virág. Ezüstnemű. Csillogó pohársor. Nagy János, ki 
a szerény kurtakorcsmák levegőjébe szokott, eleinte megzava-
rodott.

– Ha egyszer már itt vagyok, – gondolta magában, – akkor 
itt nekem jogom is van... – s valami paraszti fitymálással fog-
lalta el Lenke jobbján a helyét.

A vacsorát fölszolgálták a pincér-elvtársak.
– Mit tudsz, Ország? – fordult Szomolay a szomszédjához, 

ki vastag, vörös nyakára az asztalkendőjéből éppen nyúlfület 
kötött.

– Fischbein a harctérre ment, – jegyezte meg ez közderült-
ségre.

– Minek?
– Minek, minek? Hát szent missziót teljesít Ani-du biszt 

braugesz? Haragszol? Át akar szökni az ellenséghez, hogy ki-
béküljön vele...

– Pacifista, – nevetett egy hajóriás.
Kese gyerek volt. Kissé himlőhelyes. Szeme két csepp hi-

degvíz. Pofacsontja mongolos. Haja sima drótsövény. Inggal-
lérja állig érő fekete trikószövet. Álla bolyhos, mint a vadegres. 
Arckifejezése merész és öntudatos. Vagy költő, vagy köszörűs... 
Nagy János megkérdezte szomszédnőjét.
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– A Má-ba ír... – súgta az agitátornő irigyen.
– Költő?
– Hogyne? Az volt a legnagyobb irodalmi sikere, hogy – 

gyalog ment Párisba...
Csak lassan értette meg Nagy János a gyilkos malíciát, ar-

cán szinte látszott a szellemi erőlködés, de megértette és csön-
desen bazsalygott.

– Tücsök elvtárs, – szólt a pincérre egy fekete fiatalember, 
ki úgy hajolt a tányérja fölé, mint egy görbecsőrű sas, – vén ez 
a liba?

– A vén liba jobban gágog, kéremalássan, – elméckedett a 
pincér elvtársi alapon.

– És csupa piheszőr! – humorizált Ország népbiz tos. – 
Tudja mit, Tücsök fiam? Mondja meg a szakácsné-elvtársnak, 
hogy máskor tegye inkább a tollat külön tányérra, hadd vegyen 
ki-ki annyi belőle, amennyit akar...

– Istenem... – töprengett Nagy János a hahotában – nincs a 
városban egy falat eleség és mi libát eszünk.

Anyjára gondolt. Csak kenyér van otthon. És már ahhoz is 
gyenge a foga... úgy érezte, hogy akadozik torkán a falat. Mélán 
nézett egy szempillantást a tányérjára. Az agitátornő észrevette.

– Mire gondol?
– Az éhezőkre, – nézett rá komolyan.
– Szép, szép, – merengett el a leány s mandulavágású szemé-

ben valami álrészvét csillogott, – de hát a nép ezelőtt sem evett 
libacombot...

– Mit iszol, Faragó? – szólt oda Kuruc vádbiztos a cimbo-
rájának. – Szesztilalom van!

– Csak köményes. Chama rabbi mondja: „Aki fekete kö-
ményt szokott enni, az nem kap szívfájást...
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A pincér pezsgőt bontott.
– Köszönöm, – fordította le Nagy János a poharát.
– Nem iszik? – kérdezte meglepetve az agitátornő.
– Nem szabad, – rázta a fejét.
Szomolay rápillantott. Tetszett neki a proletár-erény.
– Nekem muszáj. Kidőlnék a nagy munkában. Megszok-

tam még hírlapíró koromban...
– Fenét szoktad, – tréfált egy hang őszintén. – Sokszor még 

a feketekávénkat sem tudtuk kifizetni a Nyűjork–ban...
– Lechajim! – koccantak össze a poharak.
– Ki ez a borotvált arcú elvtárs? – érdeklődött Nagy János. 

– Nem a hadügyi népbiztos?
– Igen, – mosolyodott el az agitátornő gúnyosan. – Úgy ül, 

mint Napoleon...
Öreg paraszt is ül a társaságban s fekete cseréppipája mellől 

kedélyesen serceget. Az is népbiztos. Egy alak szmokingban 
és tarka ingben, örökké a körmeit rágja. Az is népbiztos. Egy 
lopótökfejű lángész a futurista költővel az ABC színeit vitatja. 
Az is népbiztos. Ott meg egy morcosképű vasas a programját 
szellőzteti és frázisokat harsog, amiket úgy kommunizált. Az 
is népbiztos. Van bölényfej. Rókafej. Buldogfej. Sakálfej. Ma-
dárfej. Bonctani karikatúrák. Arcok, amelyek megjelöltettek, 
amint hogy a borjú farára rásütik a bélyeget. Mind népbiztos. 
Mind vezér. Mind atyaisten... És Nagy János jó és becsületes 
lelke örvendett, hogy a diktatúra félelmetes uraival, íme, egy 
tálból ehetik cseresznyét...

A leány a gondolatát elfogta és ránézett: Látod, ezt is ne-
kem köszönheted... majd közelebb hajolt hozzá és halkan kér-
dezte:

– Melyik népbiztossághoz akar bejutni?
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– Minek? – nézett rá meglepetve.
– Főhátramozdítónak, – mosolygott rá nagylelkűen. – Csak 

szóljon!
– Nem vagyok én arravaló, – mormogta Nagy János.
– Ugyan? És ezek? Maga legalább eredeti... Majd lesz gon-

dom rá.
Szomolay a társaság felé fordulva, teljes érdeklődéssel hall-

gatta a vitatkozást a dunántúli parasztság viselkedéséről, csak 
az a félkör alakú ráncocska árulta el a homloka baloldalán, 
hogy másra is figyel...

– Huncut kutya a paraszt, azt mondom, még akkor is az, ha 
a halottkém már megvizsgálta, – vitte a szót Ország elvtárs. – 
Akkor sem hiszek neki!

– Fiskális voltál, kétkedés a kenyered, – nevetett az öreg 
pipás paraszt. – Ne bántsd a földműves-szegényt...

– Beeszi magát a zsírjába és ordít, ha egy ökrét rekviráljuk! 
– csapott az asztalra Vig elvtárs, ki Veszprém és Somogy vi-
dékén, mint politikai megbízott, csak ellenforradalmi tényeket 
tapasztalt. – Meg kellene nyúzni őket!...

– Nem ártana, ha lemennél közéjük, – szólt oda Szomolay-
nak Ország népbiztos. – Koszt, wasz koszt... – Jó híred van ott!

– Lehet erről csevegni, – mosolygott Szomolay, – néhány 
napig azonban pihennem kell, sok „függvényt” csináltam vidé-
ken és kimerültem...

Robusztus alak lépett a terembe. Öles. Tagbaszakadt. 
Marcona. „Széles” járása mindjárt elárulta, hogy régi tenge-
rész. Fekete bőrkabát. Vörös kendő a nyakán. Szeme szúr, 
mint a villogó ár. Inkább valami maszkba bújt ripacsnak lát-
szik, ki Szvengálit szeretné alakítani. Csupa póz. Nagyképű, 
cinikus, megfontolt és szigorú. Teljes tudatában van a jelentő-
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ségének. Élő fegyvertár. A Verne-regényekben láthatsz ilyen 
alakot.

– Ne búsulj, – igazgatta kézigránátait, amik szerényen so-
rakoztak a derekán, – adok én neked vagy kétszáz bőrkabátost, 
elintézik azok...

Szomolay olyanformán hunyorgatott, mint a tigris, ha új 
prédáról álmodik . . 

– Ki az? – suttogta Nagy János.
– A terror-csapat parancsnoka... tudja?
S valami kéjes borzongással pihentette asszonyi szemét a 

fantasztikus tengerész alakján...
Nagy János észrevette s megmozdult nyugtalanul.
– Későre jár...
– Talán csak nem akar elmenni? – villant vissza rá a sötét 

asszonyszem. – Még beszélni akarok magával...
Észrevette, hogy Szomolay figyeli, de úgy tett, mintha nem 

tudná s valamivel hangosabban szólt és a proletárdiktatúra 
malmára hajtotta a vizet:

– Ha megszervezi a gyári ezredet, olyan érdemeket szerez, 
amiket a vezetőség föltétlenül méltányolni fog... Szomolay ma 
hatalom!

– Mit akar a bestia? – mormolta ez magában.
– Tessék? Mondtál valamit?
– Semmit, – mosolygott a zsidógyerek.
Vita indult.
– Papírzúzóba küldök minden könyvet, amelyben hazafias 

szellem van, – hallatszott Lieblich népbiztos hangja indula-
tosan. – Lomtárba az elavult frázisokkal, a nagyvilág a mi ha-
zánk! Jókai? Az vén, mesemondó szajkó...
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– No, azt mégsem lehet mondani! – kockáztatta meg Nagy 
János félénken.

Inkább csak magának beszélt, de a közoktatási népbiztos 
meghallotta.

– Mit mond, elvtárs? – nézett rá megütközve, hogy akadt 
valaki, aki az ő irodalmi csalhatatlanságát kétségbe meri von-
ni. – Ne tessék elfelejteni, hogy ma más talentum, más világ-
nézet, más ízlés és más irány dominál. Tetszik tudni? Nem 
fantasztákat, hanem erős és öntudatos proletár-nemzedéket 
kell nevelnünk a szociális kultúra jegyében...

– Úgy van! – tapsolt a futurista költő.
– Annak a fiatalembernek van igaza, ni! – emelte föl bömbös 

szavát, Nagy Jánosra mutatva, a földmívelésügyi népbiztos, egy 
mindig részeg vasmunkás, akin már a delírium jelei mutatkoz-
tak. – Jókai? Egy ilyen agy! Egy ilyen izzó kohó! Ó, ti epigonok...

A közoktatásügyi népbiztos a világfi előkelőségével simí-
totta füle mögé bozontos haját.

– Persze, – mosolygott csöndes malíciával, – ön, kedves 
Hantos elvtárs, az izzó kohó hasonlatát eredeti foglalkozásából 
meríti, – és megigazította hajlott orrán a cvikkerét. – Én azon-
ban törülni fogom Jókait...

– Honnan? – kérdezte Nagy János. – A nép szívéből?
– Onnan, – bólintott a cvikkeres emberke.
– Ohohó! – nevetett Hantos népbiztos öblösen. – Hiába 

mutat, kedves elvtárs, itt olyan gesztust, mintha a Kárpátokat 
a Neptunig akarnák fölhajítani: úgy sem lehet! És aminthogy 
nem lehet a Kárpátokat kimozdítani, éppen ilyen nehéz Kár-
pát a régi magyar irodalom is, nehéz és nemesérce van...

– Nem kell kinyomatni többé a Jókai-könyveket, – indít-
ványozta a futurista költő, – és a tömeg harmadnapra elfelejti...
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– El titeket, félbolondjai! – förmedt rá az öreg vasas – A 
ti zöldségeitek megszégyenítik még a hónaposretket is... Az a 
Nagy János, vagy hogy hívják – elvtárs, az tetszik nekem!

Nagy János az érdeklődés központjába került. Sashegyi 
Lenke gondolta, hogy vág egyet a futurizmuson, amiért vissza-
adták az ő szép verseit.

– Céltalan a vita, – jegyezte meg, mint szintén irodalmár, – 
mert minden irodalmi iránynak megvan a maga létjogosultsá-
ga, sőt – emelte föl a szavát – véleményem szerint még az olyan 
nagyon lekicsinylett futurizmusra is szükség van, hogy aztán 
annál nagyobb és elementárisabb erővel törjön elő a színtiszta 
irodalom, mint a gátjait elsöprő tavaszi áradás . . 

– Rachmonesz, – legyintett Lieblich népbiztos, ki egyéb-
ként milliomos bankár fiú volt, hogy sajnálja, de mégsem foly-
tathat irodalmi vitát avatatlanokkal s a költőnő megjegyzését 
is figyelmen kívül hagyva, tompított hangon tárgyalta tovább 
céltudatos irodalmi terveit.

Szomolay a terrorcsapat parancsnokával és a hadügyi nép-
biztossal az ablakhoz ment s halkan tanácskozott velük. A Le-
nin-fiúk vezérét rá akarták bírni valamire, de sehogy sem akart 
falnak állni a vöröskendős kiskirály. Ahogy közrefogták, úgy 
tűnt, mintha a bőrkabátjára alkudnának. Füst és lárma töltötte 
meg a termet, a ventillátorok halk hüppögéssel tisztították a 
levegőt, de hiába birkóztak a csökönyös szivarfüsttel. Hantos 
elvtárs azokról az üldözésekről beszélt, amikor ő a szocialista 
eszmék apostola volt. Mindenki beszélt, vitatkozott és handa-
bandázott, csak az agitátornő és Nagy János hallgatott. Nézték 
egymást. És egyszer csak összemosolyogtak.

– Hisz-e a transzcendentális dolgokban? – kérdezte a nő 
hirtelen.
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– Nem tudom mi az.
– És ezt úgy mondja ki, mintha tudná, hogy mi fán terem!
– Sajnos, nem volt módomban, hogy megtanuljam és nincs 

mit szégyenkeznem.
– Látja, ezt a nyers őszinteséget kedvelem magában, – haj-

totta fejét oldalaslag s nyelvét a felső szájpadlásához nyomva, 
rávillantotta mélytüzű szemét – Érdekel...

– Maga is engem...
– Igazán? No, szép, hogy bevallja! Nem fél tőlem?
– Nem mumus...
– Hisz-e a lélekvándorlásban?
– Még nem gondolkoztam erről.
– Látja, én hiszek. És tudja, hogy mi voltam én ezelőtt? 

Egy tigris...
– Ugyan? – nevetett Nagy János. – Hogy gondol ilyet?
– Igen, az voltam, egy tigris, és a természetem megmaradt, 

– mondta egész komolyan. – Mondom, most is az vagyok. Egy 
nősténytigris. És én magát – megeszem...

Nagy János meghökkent.
– Jó? – fogta ragyogó szeme sugarával.
–  Jó, ehehe...
– Mit nevet? Féljen tőlem! – fenyegette meg moso lyával, 

mely aztán kinyílt a szemében, mint egy fekete virág. – Eljön 
holnap? Magam leszek egész délután... Vagy fél?

– Csak magamtól, egyedül magamtól... – mormogta Nagy 
János égő szemmel.

– Népbiztos elvtárs! – szólt be egy rezes hang.
– Mi az? – nézett oda Szomolay összevont szemöldökkel.
– Szabad? – intette ki az a tizenhárom próbás pofa. – A 

fejes...
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Szomolay bent ülő szemében sárga fény villant.
– Mindjárt! – intett és az ajtó becsukódott.
– Mi az? – érdeklődtek többen.
– Egy kém, – mondta és kiment.
A fejes ott állt kint az obicupferek között. Fejes tolvajnyelven 

urat jelent, obicupfer meg kabát tolvajt. Ezek adták ki számban a 
terem zömét. Voltak hintáslegények, ügynökök és obicupferek. 
Sötéten merkeltek a fejesre, hogy lám, egérfogóba került...

– Kupipi-t sem ér a kravatlid, – röhögött az arcába egy vö-
rös nyomozó, ki előző foglalkozásában topánkát potovált, azaz 
pincér volt. – Tudod, mi a kupipi? Rézpénz. A kravatli meg a 
nyakad... – ütötte gégén kifeszített tenyere lapjával.

– Várj, – lépett oda Szomolay. – Ez az?
Szemügyre vette és e pillanatban olyan fénye volt feketeka-

rikás szemének, mintha valami sötét ónix villogott volna vas-
keretben.

– Hogy hívnak?
– Nyíry Pál... de ne tegezzen.
Harminc év körüli civil volt, de tartása rögtön elárulta ben-

ne a turáni magyart, az urat és a katonát.
– Micsoda maga?
– Hivatalnok, – a proletárdiktatúra azonban megfosztott 

állásomtól...
– Mert nem érdemli meg a kenyeret, – szólt Szomolay ride-

gen. – És miből él azóta?
– Mi jogon vallat? Kicsoda ön?
– Én? – mutatkozott be gúnyosan. – Szomolay...
A vádlott összerezzent.
– Mit akarnak? – kérdezte aztán csöndesen.
– Kém! – mutatott rá Szomolay szikrázó tekintettel.
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És a vádlott elfehéredett.
– Ki bizonyítja ezt?...
– A tények, – vágta rá a topánka-potováló. – főhadnagy úr...
A rókafülü emberke odahajolt és oldalt a vádlott arcába te-

kintett. Szólni akart valamit, de hamar visszahúzta a fejét.
– Csak voltam... – felelte a vádlott. – Civilben hivatalnok 

vagyok. A háborút végigküzdöttem, mindig a fronton, kilenc 
sebem van... Mit akarnak tőlem?

– Seb? Az nem számit. Az nem érdem, – legyintett Szo-
molay. – Azt a burzsujokért kapta...

– Hazámért, – emelte föl a fejét.
– Nye krics! – morrant rá egy vörös katona.
Lecsukta Szomolay a balszemét s felső ajkát jobbfelől ka-

ján mosolyra húzta föl.
– Haza? Ne „hagyja magát” kinevetni... Fölvilágosítsam?
– Köszönöm, fölösleges, – intett a főhadnagy. – Mi lesz?
– Megfogtalak! – nevetett a tizenhárom próbás pofájú. – 

Öt napig figyeltelek... A fehér zseb kendő! Mi?
– Nem értem, – mormogta a vádlott zavartan.
– Persze, hogy nem, de én igen! – verte a mellét a nyomozó. 

– Kinek integettél?
– Hol? Mikor?
– Az ablakodból. Naponta kétszer is... He?
A vádlott észbekapott.
– Ahá! – könnyebbült meg láthatóan. – A sógornőm...
– Az, az a sógornőd, – bólogatott a nyomozó, – Bécsbe 

szökött ma reggel!
– Bocsánat... Csak elutazott!
– Jelentést vitt? – pillantott rá Szomolay sötéten. – Nos, 

vallja be.
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– Tagadom! – riadt meg a vádlott. – Ártatlan vagyok...
– Persze, hogy az, annak az eszmének a szemüvegén át néz-

ve, melynek a szolgálatában van, – nevetett Szomolay, – de a mi 
lencsénk mást mutat...

– A vörös tükör, – jegyezte meg az írnok-alak.
A vádlott szétnézett nyugtalanul.
– Tisztázni fogom az ügyet a törvényszék előtt...
– Én röviden szoktam elintézni az effélét, – mondta Szo-

molay sötét nyugalommal. – Beismeri, hogy integetett a fehér 
zsebkendővel?

– Ez igaz.
– Jeleket váltott a sógornőjével...
– Üdvözöltük egymást.
Szomolay kiegyenesedett.
– Elég, – vigyétek!
– De uram!...
A vörösök megragadták.
– Mégis csak vakmerőség – tépte ki magát a kezük közül. 

– Mit akarnak velem?
– Gajdesz, – szólt a parancs kurtán.
A rókafülű emberke ismét odahajolt önkéntelenül, de már 

nem kaphatta el megdöbbent fejét, – a vádlott rámeredt.
– Ezredes úr! – kiáltotta kétségbeesetten. – Ön ismer... 

Védjen meg!
– Ez–re–des? – lepődött meg Szomolay. – Melyik az?
– Én! Én!... – röhögött a rókafülű. – Én, az ezredes... Tisz–

te–legj! – vezényelte katonásan. – Ahahahahaha!...
Ismerték a jókedvű cimborát, ki vén fickó létére is mindig 

csak tréfán töri a fejét. A proletárdiktatúra előestéjén verődött 
hozzájuk s azóta folyton köztük kotnyeleskedik. Minden lében 
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kanál, de némán: pontos és megbízható. Milyen szerencséje 
van! Egyszerre csak ezredes lett... Vele röhögött az egész terem.

– Hát az vagyok? – nyomta rücskös képét az elitélt orra 
elé. – Ez–re–des? – kacagott brekegve, mint a tóban a varangy. 
– No nézz meg jól te dilis...

Az ránézett a züllött alakra, ki úgy tud röhögni, hogy köny-
nyezik bele. Istenem! Nézte, nézte hosszú, fekete, piszkos kör-
meit...

– Bocsánat. Tévedtem. 
És kiment némán a katonák között...
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VII.

Elnyújtózva feküdt a függőágyon, a bárányfelhőket nézte, hogy 
milyen csöndesen lebegnek napkelet felé. Halk sóhajok azok, 
mik fölreppentek a gyárkéményekből s a Föld rabságos üze-
netét viszik el a végtelenbe. Úgy hevert ott, mint valami ledőlt 
Vénusz-szobor. Pongyolája kissé félrecsúszott s asszonyosan 
telt lábaszára pókhálószövésű harisnyájában dudori-formásan 
kandikált elő.

Valami kis színésznői póz is volt a fekvésében... mikor a 
mozdulatlan női test beszél... Hol lehet Nagy János? Öt óra 
elmúlott. Hat is el. Már régen itt kellene lennie, de úgy látszik, 
neki nem sietős... Lassan fordította fejét a parkbejárat felé s 
türelmetlen ráncocska vonódott a homlokán.

– Jön! – rezzent össze. – De gyönyörű paraszt... – s mo-
solyogva nézte félig lehunyt pillája mögül a szálas férfialakot. 
– Gyönyörű? Miért gyönyörű? – fűzte tovább a gondolatát. – 
Csak egy jól megtermett ember, amilyen ezer is van; keze nagy 
és vörös... Ehehe... De kéz! Olyan férfikéz, amelynek ereje és 
súlya van.

Nagy János vagy négylépésnyire hirtelen megállt.
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– Alszik, – suttogta magában s gyönyörködve bámult a 
pompás asszonytestre, mely buja elomlásában az élet ígérete 
volt. Olyan a függő-hálóban, mint a mesebeli vizileány, kit a 
halászlegény kifogott... Láttára megremegett.

– Kellenék neki, – gondolta a lány s picuri mosoly ragyogta 
be az ajakát. – Hadd lám...

Töprengett Nagy János, hogy elmenjen-e, vagy... Közelebb 
jött, de lábujjhegyen, félve, nehogy fölserkentse a szendergésé-
ből, és a függőágy mellett lévő székre csöndesen leült. Rákö-
nyökölt a szék karjára s valami pogány áhítattal nézte az alvó 
leányt.

Melle, mint egy gyönyörű alma... nem, az almánál jóval 
nagyobb volt – mint duzzadt, drága gyümölcs – aranydinnye, 
melyet a nap megérlelt s az élet ritka és választott csemegéjéül 
rendelt, – a fiatalság édes teltségében dudorodott ki a pongyo-
la fátylából. Ékes rózsa domb. Vagy aranyozott épületkupola. 
Ezer hasonlat is kevés. De Nagy János nem volt költő, csak 
egyszerű munkáslegény, s nyersen érzett, de érezte, hogy szép, 
nagyon szép és kívánatos ez...

– Megyek, – mormogta, mert úgy találta, hogy mégsem 
tisztességes dolog, amint ő cselekszik. Megles egy alvó leányt! 
Mit szól, ha fölébred? Elfordította fejét valami kevély önura-
lommal és fölemelkedett.

– Hová megy? – szólt rá a leány.
Kinyitotta sötét szemét és mosolygott. Nagy János meg-

hökkenve bámult rá, aztán kivörösödött égő zavarában.
– Bocsánat... Azt hittem, hogy...
– Igen, szunyókáltam, de fölébredtem, amikor megjött, – 

emelkedett föl a fél-könyökére s jobbját nevetve nyújtotta a fiú 
felé. – Csak kíváncsi voltam...
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– Mire? – sustorgott Jánosban a szégyen.
– Arra, hogy vajon megcsókol-e?
– Nem mertem... – vallotta be valami félbárgyú s félisteni 

őszinteséggel.
Úgy állt lehorgasztott fejével, mint egy szégyenkező nagy 

gyerek. A fekete leány vidám nevetésbe tört.
– Jó! Nagyon jó! Milyen őszinte – hihihi! – és felült a há-

lóban. – Kedves Nagy János, hát nem mert? No, még csak az 
kellett volna – fenyegette meg pajkosan.

– És ha – mertem volna? – kockáztatta meg ez kihívóan.
– Akkor... – habozott a felelettel. – No, vegyen ki már ebből 

a hálóból!
Megmozdult Nagy János és belenyúlt a hálóba. Kivet-

te, balkarja a nyaka körül, jobbja pedig az asszonytest vaskos 
tompora alatt. Tartotta a levegőben s mozdulatlanságában sö-
tét izzás sugárzott. Ősember, ki a zsákmányát öleli... Erejétől 
megszeppent a lány.

– Tegyen le... – vergődött, de ujjongani szeretett volna, 
hogy lám, moccani sem tud a vaskarok közt. – Hallja!...

Sóhajtott egyet Nagy János – inkább halk hörrenés volt – 
és letette édes terhét szótlanul.

– Haragszom... – duzzogott a nő. Kacér lebbenéssel tűnt el 
a csipkefodor...

– Azért, hogy fölvettem? – hallatszott rekedten.
– Ta, ta, ta...
– Vagy, hogy letettem?
– Ta, ta, ta... – csúfolódott vele. – Nehéz vagyok?
– Ühüm...
– Szégyelje magát! Hatvanöt kilót sem bír el?
– Csak letenni – nehéz, – mormogta Nagy János.
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Sétára mentek a parkban és lesték egymás arcát.
– Mért jött későbben? – állott meg a leány a rózsalugas 

előtt hirtelen. – Ötre vártam …
– Hatig tart a munkám.
– Hol?
– Hát a gyárban.
– És minek dolgozik maga? – kérdezte megütközve.
– Én? Hát muszáj...
– Ki mondja? Magának más föladata van. Maga a gyár fő-

bizalmija. Nevetséges! Ez éppen elég munkát ad... Vagy más 
valaki intézi maga helyett a munkások ügyét?

– Azt is én...
– No, hallja! 
– Jó példát kell adnom az elvtársaknak, – mondta olyan 

hangon, mintha szemrehányással tartozna önmagának. – Úgy-
sem akarnak dolgozni!

– Ne-em?
– Csak gyűlés, gyűlés, meg gyűlés, a munkát aztán vigye 

el az ördög! – morrant föl keserűen. – Pedig most maguknak 
dolgoznak...

– Meg lehet érteni, – jegyezte meg az agitátornő. – Új 
rendszer van. Ezer új izgalom. A munkásság fölszabadult s 
most egy pillanatra ledobta magáról nyűgét, az évszázados 
robotot...

Nagy János megcibálta a kalapja karimáját.
– Egy pillanatra? Már hetek óta így tart. Húzzák az időt, 

politizálnak és az óramutatót lesik... Hát szabad?
– Ugyan, mit fáj ez magának? – vezette be a rózsalugasba. 

– Ránk fér egy kis pihenés...
Nagy János állva maradt.
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– Eleget pihentünk! – tüzelt a tekintete. – Ez a pihenés 
könnyelműség és végzetes lehet. A munkás ellustul és kiesik a 
szerepéből... Kiszámíthatatlan erkölcsi kár!

– Eleget robotoltunk! – mosolygott a leány elnézően.
– Most ne robotoljunk! De dolgozzunk tisztességesen. Az 

ember a gép munkatársa lett, vagy megfordítva, és a gép nem 
vár, nem várhat reánk. Higgye el nekem, hogy már is legalább 
egy évtized tréningje kell ahhoz, hogy a munka ismét a régi 
lendületbe törhessen, igen, hogy odaérjünk, ahol félbehagytuk...

A leány hátradűlt a fonatos széken, fejét a rózsák közé haj-
totta és szótlanul hallgatta a kipirult legényt.

– Ki dolgozik helyettünk? Mivel fogjuk kiegyenlíteni azo-
kat az iszonyú terheket, amelyek a hegyek súlyával nehezednek 
új világunkra? Ki fogja megteremteni azt az értéket, mely a 
jövendőnk fundamentumát képezi? Gondolkozzék...

– Gondolkozom, – nézett rá csábító mosollyal.
– A bérházak életét is megfigyeltem. Szól a csengő lent 

az udvaron, gyűléseznek szakadatlanul. Nagyravágyás ejtette 
hatalmába a proletárlelket: száz szónoklat sürgeti, hogy köl-
tözzünk be a gazdagok palotáiba, hogy mi járjunk ezután se-
lyemben – mondja, ki dolgozik akkor?

– Szép, szép s igaznak is igaz, de – üljön le és ne papoljon 
annyit, mert ez jól áll magának s még könnyen beleszeretek... 
Vagy nem?

Nagy János leült.
– Nem, – szólt halkan. – Maga csak játszik velem...
– Én? Persze, hogy játszom... Vagy megverjem?
– Mindegy, – mormogta Nagy János.
– Játszom hát! – gyúlt ki a leány szeme. – Mert játék az élet. 

És aki nem játszik, az mind veszít...
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– Aki játszik, az veszít, – sandított rá jelentősen.
– Nem, csak az, aki rosszul játszik, – javította ki a leány.
– És maga?
– Én jól játszom...
– Most ez egyszer nem! – bökte ki nyersen.
– Eh! ismerem az életet, a férfiakat és különösen magát...
– Engem? – csodálkozott Nagy János. – Hiszen még ma-

gam sem ismerem magamat eléggé...
– Mert ez a legnehezebb. Vagy nem tudja, hogy mit mon-

dott a régi bölcs?
– Nem adok én semmit a régi bölcsekre, azaz hogy tiszte-

lem őket, de már bocsásson meg, mégis csak én ismerem ma-
gamat legjobban; én tudom, hogy mi az erőm és mi a gyenge-
ségem, csakis én tudhatom magamról, hogy hitvány vagyok-e, 
vagy becsületes ember...

– Ez igaz, – intett a leány idegesen, – de az ember önmagá-
val szemben csak elfogult. És aki sokat foglalkozik önmagával, 
az nem látja meg a mások gyöngéit...

– A mások gyöngéit magamban is megtalálom, – felelte a 
paraszti bölcs.

A fekete nő farkasszemet nézett vele.
– Mi a maga ereje? – kérdezte fürkészően.
– A gyengeségem...
– És mi a gyöngéje?
– Ha az önérzetemet bántják...
– Szójáték, – felelte bosszúsan. – Tudja, mi a maga ereje? 

Én megmondom. Az, hogy uralkodni tud magán s ezáltal má-
sokon is, – de rajtam nem!...

– Nem is akarok, – felelte Nagy János alázatosan.
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– A férfi a nő fölött akkor uralkodik, ha már a szerelmét 
megnyerte . .

– Ellenkezőleg. Ha már – elvesztette...
– Hogy érti?
– A szerelmes férfi a nő rabszolgája, amivel együtt jár, hogy 

a szerelmes nő a férfi zsarnoka. Ezért akar maga is zsarnokos-
kodni fölöttem...

– Megőrült? – nevetett föl a nő élesen. – Csak nem hiszi, 
hogy – szeretem?

– Tudom, – bólintott Nagy János nyugodtan, – tudom, 
hogy nem szeret, de szeretne szeretni...

– Hallatlan! És miért ne tehetném?
– Mert nincs szíve, – nézett rá merően.
– Nekem? Hogy nincs szívem? Honnan tudja?
– Szíve ugyan van, – gondolkozott el aztán, – de nem ott, 

ahol a többi nőnek...
– Hát hol van? – kérdezte gúnyosan.
– Itt ni, – mutatott a homlokára. – Elvtársnő a szívét a 

fejében hordja, pedig nagy baj a nőnél, ha nem a szívével érez...
– Igaza van, – tűnődött el a lány. – Csakugyan szeretném, 

ha szeretni tudnék...
– Próbálja meg.
– Kivel? Nincs férfi...
– Lesújtó vélemény, – somolygott rá kissé gúnyosan. – Vá-

lasztott már?
Összenéztek.
– Kire gondol? – vonta össze az a szemöldökét.
Nagy János hallgatott.
– Szomolay?
Megest nem szólt, se bü-t, se bá-t.
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– Maga őrült kenguru! Csak nem hiszi, hogy – az?
– Hát mi? – szólta el magát meglepetve.
– Senkim, – hajtotta le a fejét és amikor ismét fölemelte, 

sötét pilláján könnycsepp reszketett. – Ezt érdemlem?
– Miért sír? – nézett rá Nagy János megindultan. – Ki bán-

totta?
– Az élet, – szólt csüggedten és elfödte tenyerével az arcát.
– Az élet magához jó és bőkezű, – érintette meg a karját 

gyöngéden. – Szépséget és tehetséget adott osztályrészül...
– Osztályrészül? – kérdezte tompán a tenyere mögül s 

megreszketett a melle, mintha csuklana. – Oly szépen beszél...
– Vagy sír, vagy kinevet, – állapította meg Nagy János magá-

ban, majd hirtelen megfogta a leány kézcsuklóját. – Nézzen rám...
Mosolygó szem tündöklött rá. Aranyarc sugárzott a sze-

mébe. Szerelmes asszonyarc. Kis tenyere oly hirtelen hullott le, 
hogy ideje sem volt lelki álarcot ölteni.

– Mi akarsz? – suttogja reszketve.
– Szeretlek! – pihegte Nagy János.
Száz rózsa kíváncsi feje hajolt a lugasba s árasztotta a sze-

relmes párra lelke illatát.
– Engedj, – könyörgött a tekintetével. – Engedj el...
– Nem! – ujjongott föl Nagy János és magához kapta fer-

getegesen. – Enyém vagy!...
Ott feküdt a leány fekete feje félaléltan a karjai közt, melle 

remegett, mint az érett szőlőgerezd a szélben, s az ajka szét-
nyílt, mint forró napon a piros husu narancs... Lassan, a vágyak 
bíborban égve, hajolt föléje a diadalmas férfiarc.

– Ne-e!... – töredezett ki a tiltakozás a gyöngyházszinű fo-
gak közül s ajka csücskén a nyála szivárványosan gyöngyözött. 
– En-ged-jen!...
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Elereszti-e az oroszlán a prédát? A leány szeme befelhő-
södött s a közepéből kicikázott a villám. És villám után csat-
tanás...

– Nesze! – lihegte és hátraugrott a rózsák közé.
Nagy János megtorpant és nagyot bámult. Arcán piros fol-

tocska lángolt balfelől.
– Mi ez? – ocsúdott föl. – Az ezeregy istenit!...
Görcs kapta meg a karját s remegve csavarta fölfelé, hogy 

nyögött bele. Ökle emelkedett, mint az öttollú ércbuzogány...
– Üssön agyon... – rebegte a lány megszeppenve.
Állott Nagy János, mint egy agyagszobor, akiben izzó tűz 

gerjedez, de nem tud megmozdulni. A saját ereje fogta le. Sze-
me ontotta a szikraesőt, aztán lement a vér kibíborodott képé-
ből s az ajka elszederjesedett.

– Ölj meg... – zokogott föl a leány és a mellére hullt. – Já-
nos...

Az ércököl, mely évtizede birkózik a vassal, lehanyatlott las-
san, hogy izmai szinte recsegtek bele. Fújt egyet Nagy János és –

– Ez már jó volt... – nevetett föl hirtelen.
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VIII.

Ínség! – állott a Város fölött, mint egy felhőkbe vesző Óriás, 
a legmagasabb toronyra könyökölt s míg szétterjesztett lábai 
alatt a Duna búsan hömpölygött tova, sötét orcájával a piacot 
kémlelte, amelyen irdatlan garmadában hevert szanaszerte a 
Világváros napi étele.

Tök, tök, tök, tök, tök... Százezernyi tök.
– Mit főzzek, istenem, mit főzzek ebédre? Semmi sincs a 

piacon...
A fölkelő nap fényében sárga halmok emelkedtek. A szo-

morgó öregasszony megállt a tövében.
– Hogy ez a tök?
– Láthatja! – hersent rá a kofa. – Ki van írva...
– Nem látom a betűt ókuláré nélkül – mentegetődzött sze-

líden.
– Kilója tíz korona!
– Tíz korona? Adjon hát... De hogy készítsem el? Tejföl 

kéne...
– He? Tejföl! Még ez is? Mi fene, tán a váci püspöknek 

főz?
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– Csak a fiamnak, – szipogott az öregasszony. – Hírből tán 
ismeri Nagy Jánost... Mennyi az?

– Két és fél kiló.
– Sok lesz...
– Akár ma veszi meg, akár holnap, – vigyorgott a kofa, – 

egy az... De mit ad nekem? – nézett rá megütközve. – Fehéret? 
Szovjet-pénzt? Jancsibankót? A kutyának!

– Hát mit adjak, lelkem? – pillogatott öreganyó panaszo-
san, majd gondolt egyet s a tököt szatyrába süllyesztette, ne-
hogy még visszavegye tőle. – Adnék én kéket is, csak vóna...

– Üsse meg a ménkő, aki csináltatja! – károgott a kofa. – Se 
pénz, se tök... Mer’ ez nem pénz, csak – ilyen, ni!

Eltépte és a csatornába dobta.
– Vigye, vigye, vigye! – kiabált az öregasszonyra, – de ha-

mar vigye!...
Sértődve állott öreganyó. Istenem, hogy elfajult az ember! 

A kofa pedig fölemelkedett s mérges, gúnyos kacagással kezdte 
csődíteni a piacot.

– A bergengóciai tök! – hirdette harsányan. – Elvtársak, 
kinek kell? Kék pénzért vagy – ingyen!...

– Tartsa a száját! – szólt rá egy öntudatos proletár. – Mit 
kajátoz?

– Elvtárs! Elvtárs! – mutatott rá a kofa kárörvendő vihogás-
sal. – Még maga beszél? Úgy fogja azt a repedt tököt a hóna alatt, 
mintha egy akkora aranyat tartana... Hihihi, foghatja! Mer’ az a 
proletárdiktatúra diadala... Kell szabadság? No, egyed a tököt...

– Vörös-őr, vigye ezt az ellenforradalmárt! – követelte az 
öntudatos proletár.

Elvitték. És öreganyót is tovasodorta az emberáradat. Csu-
pa csüggedt ember, sovány, ténfergő alak, kiéhezett ideges nép-
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ség, amelynek szeme köré az ínség fekete ókulárét rakott. Mily 
megrendítő tömegnyomor! Kora reggel van s már is fáradtan 
vánszorognak az emberek, férfi és nő egyaránt, cipelik sárga 
terhüket a serdülő gyermekek, mint a szorgos hangyák, közben 
csillogó, lázas szemmel lesik az üres sátrakat. Bab! Egy kiló hu-
szonnyolc korona! Kása. Árpakása. Sárga kása. Hajdina-kása. 
Kifogyhatatlan az Isten áldása. Ott egy fiatalasszony keserve-
sen sír, hogy elvesztette a kenyércéduláját s most éhen halhat a 
gyermekeivel, ha addig agyon nem üti az ura... Alku veri föl a 
piacot, tobzódik a lánckereskedelem. Nem vásár ez, égbekiáltó 
bűnt követ el az uzsora! Ridegarcú sváb asszonyok bontogat-
ják a csempész-holmit – hét korona egy tojás! Repül a bankó, 
pénz nem számít. Micsoda kapitalista lett a tyúk! Durva szó 
rengeti a sátrak alját, csörög a kofák szarka-nyelve s orcátlan 
hangok hurrogják le a kopott kishivatalnoknét, ki föltette fakó 
kalapkáját, hogy ne lepje meg a piaci por a haját. Mit akar itt a 
kalapos-naccsága? És a fölzúduló proletár vihogás – szegényke 
félénken és megalázva sompolyog odább...

Szitok hallik. Üsd! Vasmarkú suhancok vernek egy öreget. 
Mit vétett? Lopott. Mit lopott? Kivett valakinek a kosarából 
egy fél vekni kenyeret. Hat gyereke van. A bitang! Az önzés 
sárgán vigyorog, a kapzsiság farkas-szemmel keresi a hasznot, 
a szépasszony mosolyt árul, de senkinek sem kell, a koldus ima 
nélkül zsebeli be a papírkoronát s a sátrak hátánál orgazda hol-
mijával elő-előbukkan a héjaarcú galíciai...

Bábel! Az. Pusztulásra ítéltetett. Csak jönne már a szent-
séges Szabadító, hogy ne szenvedjenek éhgörcsükben a bol-
dogtalan gyermekek... Hol van a puha fehérkenyér, a ropogós 
kifli, a hús, a tej, a meleg kávé, az ő éltetőjük és reggeli örömük? 
Nincs. Cipő sincs! Ruha sincs! Semmi sincs! Csak pénz. Fehér 
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papír, amelynek az egyik oldala üres... Máglyát lehet rakni be-
lőle és akkor sem fogy el. Milyen teher! Milyen iszonyú teher, 
ha nem lehet elkölteni.

– Hogy adja azt a libát? – állott meg öreganyó egy sátor 
szögleténél.

– A libát? – nézett végig rajta a budaörsi asszony kicsinylő-
en. – Ezt maga nem tudja megfizetni...

– Hátha, mégis?
– Háromezer korona.
A pillája sem mozdult a becstelennek, úgy ült, olyan bal-

jóslatú mozdulatlanságban kuporgott a helyén, mint a Vég-
zet, mely el akar ragadni háromezer koronát egy éhező sze-
génytől.

– Mennyi? – csapott rá egy buldogképű ember.
– Mondtam már...
– Hány kilós?
– Kilenc. De csak – kék pénzért...
– A lúd is fehér, – szólt bele öreganyó bosszúsan.
– Ha megsütik, rózsapiros, – érvelt a piac hiénája.
– Kétezer! – tapogatta a buldog-ember. – Annyit sem ér...
– Akkor ne vegye meg, nincs lúd.
Elment öreganyó, hogy ne is lássa. Háborgott az a tiszta és 

jóságos szíve. Ki a felelős a világ romlásáért? Ki a felelős?
– A fiam is köztük van... – suttogta fájdalmasan.
Narancsot látott. Négy korona egy darab. Vett egyet a fi-

ának. Szereti. És kiment a tolongásból nagy sóhajtással. Ha-
zafelé sietett. De az utcasarkon hirtelen megállt. Karcsú leány 
haladt el mellette, gondba hajtott fővel. Fehér arca éppen hogy 
elsuhant előtte, de gyöngülő szemével is fölismerte kedves, 
szép vonásait. Vagy csak káprázat? Nem, nem! Ő, ő az...
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– Kisasszony?  – kiáltott föl halkan.
A gyászruhás leány megfordult és rácsodálkozott.
– Kisasszony! Katinka kisasszony – nem ismer?
– Néni! – sugárzott föl a leány szomorú szeme. – Maga az?
– Én, én, drága lelkem – tipegett hozzá, hogy megfogja 

áldott, kis kezét. – Édes szentem!
A leány átölelte félkézt, szeretetteljesen.
– Hogy van, kedves néni?
– Köszönöm, csak megvagyok... ó, de megsirattam, amikor 

elment! Hát illett ez? Elhagyni Örzse nénit búcsú nélkül?
– Bizony, nem volt szép, de Örzse néni bizonyosan megért 

engem... Futnom kellett még önmagam elől is!
– Hát most? Istenem... Hová megy?
– Dolgozni, Örzse néni.
– Dolgozni? Édes lelkem! És hová megy dolgozni?
– Varrodába járok...
Az öregasszony sírni kezdett.
– Várjon, elkísérem, ha nem lennék terhére... Drága szen-

tem, ugye, nem haragszik rám?
– Sőt nagyon szeretem Örzse nénit, hiányzott is ám!
– Mért nem jött el hozzánk?
– Elrejtőztem a világ elől és olyan jó most...
– Jó? Én édes virágom, hogy sajnálom magát!
– Engem? Miért, Örzse néni?
– Hogy varrodába jár...
– Ne sajnáljon. Jó dolgom van. Jobbat sem kívánok. Milyen 

szerencse, hogy a varrás minden csínját–bínját megtanultam... 
Tudja, hogy rám bízzák a legfinomabb és legkényesebb mun-
kákat az egész varrodában?

– Az Isten nem hagyta el, – motyogta öreganyó.
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– Megsegített, de magamban is bíztam... És most fölemelő 
érzésemül szolgál, hogy magam szerzem meg a kenyeret. Ugye, 
Örzse néni, szép dolog?

– Bizony – bólogatott elismerően. – És hol lakik?
– Egy kis hónapos szobában, a körút mellett. Egyszerű 

szobácska, de barátságos otthonom. Igaz, hogy csak este ke-
rülök haza, de hát, istenem, nem lehet másképp... Hát maguk, 
Örzse néni?

– Köszönöm, édes angyalom... mi is elég jól. Én is, a fiam 
is, csak...

Akkora árnyék volt a lelkében, hogy kilátszott a szemén.
– Mi érte, Örzse néni? – rezzent össze a leány.
– A fiamért búsulok, – sóhajtozott az öregasszony. – Elin-

dult egy úton...
– Milyen úton?
Megállt egy szempillantást, úgy nézte megriadt szemével.
– Azon az úton, mely a veszedelmek vermei felé visz, – tö-

rülte le könnyét a szeméről. – Igen belement a közügyekbe...
– Többször olvastam nevét az újságban – felelte halkan. – 

Én örvendenék a sikerének, ha bizonyosan tudnám, hogy ez a 
rendszer megmarad...

– Nem marad meg, édes jó kisasszony, úgy gondo lom, bár 
én csak együgyű öregasszony vagyok... És akkor mi lesz a fi-
ammal? Jár-kel, szaval, cselekszik, szervezi az ezredet... De van 
még ennél más nagyobb baj is –

– Micsoda? – kérdezte Katinka titkos aggódással.
– Egy leány... – rezzent meg hangjában a keserűség.
Katinka halványan mosolygott.
– Hiszen fiatal és itt az ideje... – ereszkedett valami fátyol a 

hangjára. – Azért ne korholja!
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– De korholom, kedves kisasszonykám, muszáj korholnom, 
ha javát akarom, mert az a leány egészen elbolondította...

– Majd csak kiábrándul, – szólt halkan és fáradtan. – Azt 
mondják, hogy mindannyian átalesünk rajta...

– Tönkreteszi a fiamat, – sóhajtotta öreganyó.
– Miféle leány? – kérdezte fojtott izgalommal.
– Isten tudja. Az is szokott szavalni, a munkásnépet bo-

londítja. A gyárban ismerkedett meg vele, amikor gyűlés volt...
– Tudom már... – suttogta Katinka.
– Odajár most hozzá. Azt mondja ugyan nekem, hogy ta-

nácskozni megy, de az én anyai szívem megérzi... Sokszor reg-
gel felé vetődik haza, s ha kérdem, még ő neheztel. Féltem, igen 
féltem őt... Mit tudnék csinálni, édes jó kisasszony?

– Nagyon nehéz...
– Tudom, hogy nehéz, de ha maga is segítene –
– Szívesen, ha tudnék, de magam is olyan gyönge vagyok... 

Isten vele, Örzse néni, köszönöm, hogy el kísért. Ott fent, a 
második emeleten van a divatszalon...

Öreganyó a narancsot neki adta.
– Elválunk hát? – nézett a szemébe nagy szeretettel – Lá-

tom-e még hamarjában, Katinka kisasszony?
– Nem tudom, Örzse néni. Hétköznapom munkában telik, 

reggel nyolctól este hatig, vagy sokszor még tovább is. Vasár-
nap meg templomba megyek...

– Melyikbe, édes kisasszonykám? A régi szentélybe?
– Nem, Örzse néni, nem oda járok már. Van a liget szélén 

egy kedves templomocska, mostanában ott imádkozom...
– Elmennék én is oda úgy néha, csak félek, hátha nem akar 

találkozni, netán megbántottam...
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– Oh, kedves Örzse néni, csak jöjjön, örvendek, ha látom. 
Elimádkozgatunk együtt és hazajövet elbeszélgetünk...

– Aztán megnézzük néha a régi szentélyt is –
– Ott sokan ismernek, Örzse néni és én most bujdosásban 

vagyok, – mosolygott szomorúan. – Úgy tudják, hogy elutaz-
tam, s higgye el, magam is csak ezt érzem, olyan nagy és ide-
gen ez a város... Mért is lennék ismerőseim terhére, mikor a 
bánatommal elrejtőzhetem? Voltam, aki voltam, de kiittam a 
kehelyt, vagyok most szegény varrólányka, kiről a világ nem 
tud, s ha tud is, – könnyen elfelejt...
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IX.

– Mit mond? Hogy kimegy a harctérre? No hallja! Nagy János, 
én igazán nem értem magát...

Ültek a kék-szalónban, Nagy János a kereveten, a leány 
meg a térdén.

– Már az első századdal ki kellett volna mennem, de nagy 
és fontos dolgok jöttek közbe s kötelességemnek nem tehettem 
eleget...

– Kötelesség? Ugyan, kérem! Maga megtette a magáét... 
Mit akar még többet?

– Aki proletár, annak most ott van a helye, – mozgolódott 
Nagy János nyugtalanul – A diktatúra élet-halál harcát vívja 
most!

– Majd csak győzünk, – ölelte át a leány a nyakát.
– Ott kell lennie magának is, okvetlenül? Nem eresztem...
– Igen, ott kell lennem, győzünk vagy halunk! Ha elbu-

kunk, szörnyűbb és fájdalmasabb katasztrófa még nem volt a 
világtörténelemben...

– Dehogynem! – mosolygott a szemébe szerelme sen. – Ba-
bilon is elbukott...
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– El, mert ott is tombolt és orgiázott a város, amikor Dári-
usz a falai alatt állt! – izzott a szeme. – Itt is őrjöng a cudarság, 
az orfeumok tele vannak és hintik a tömegmételyt... 

– Milyen erkölcs! – duzzogott a leány.
– Erkölcs? Hát mi másban lehet a proletárság reménye és 

ereje? De a fiatal Óriás mákonyt iszik! Porban hever a kalapács, 
a diktatúra vezetői zárt ajtók mögött tivornyáznak, a szabadsá-
gába szédült nép pedig tapsol a zsidó kabarénak...

– Antiszemita? – rezzent össze a leány.
– Dehogy vagyok. Elöttem csak ember van, akár zsidó, 

akár keresztény. Testvérek vagyunk. Én csak az erkölcstelen 
szellemet bélyegzem meg, mely tönkre tette hajdan Kánaánt 
is...

– A történelmet ismerni kell! – fejtette le a karját Nagy 
János nyakáról.

– Én ismerem. Sokat olvastam, különösen az utóbbi hóna-
pokban. Éjszakákon át búvárkodom a történelemben, hogy a 
proletárság ősi küzdelmeit megismerhessem. Tudom, hogy mi 
történt az egyiptomi gúláknál, és sír a lelkem... Tudom, hogy 
kik és mik voltak a helóták, a görög rabszolgák, a misera plebs, 
az ősrómai proletár és azok a boldogtalan embermilliók, kik 
testükkel és testükből építették föl azt a Rendszert, amelyet 
most mi, késő utódaik, leromboltunk...

– Szegény és gazdag mindig volt –
– De nem lesz többet! Tudja, hogy az egész világtörténelem 

nem egyéb, mint egyetlen szörnyű proletárharc? De ez az utol-
só. Nem lesz többet. Se gazdag, se szegény. Ezt akarjuk. Ámde, 
ahogy az események mutatják, szédületes iramunkban letérünk 
a helyes irányról – és mondja, mi lesz akkor?

– Összeomlás...
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– Világomlás! A romok eltemetik az embermilliókat... Aki-
ben hát csak lélek és erő van, az álljon helyt most, az küzdjön és 
harcoljon a proletár–jövendőért!

– Ki-ki a helyén, – bólintott a lány. – És maga is maradjon 
ott, azon a ponton, ahová az ereje és a hiva tása rendelte. Érti? 
Maga nem azért született, hogy eltalálja egy buta golyó...

– Hát miért?
– Azért, hogy éljen, vezessen, irányítson és akaratával te-

remtsen. És hogy engemet szeressen...
Átkapta nyakát szilajon és ajkon csókolta, hogy nyomán 

szinte kiserkedt a vér.
– Szeretsz?
– Szeretlek, – bólintott Nagy János.
– Elhagysz?
Ingatta fejét csöndesen.
– De úgy értem, hogy kimész a harctérre?
– Kimegyek.
– Eredj! – lökte el magától. – Most már tudom.. – és a sí-

rással küszködött. – Szabadulni akarsz tőlem .. . .
– Tőled? – kapta el a kezét, hogy fölszisszent. –Tőled? – és 

magához ölelte marcona vágyában, hogy a kőmellű leány lé-
legzete akadozni kezdett. – Tőled? – Meredt a szemébe izzó 
tekintettel, aztán az ölébe emelte s tartotta csöndesen, míg da-
rabos sóhajtás szakadt föl a kebeléből 

– Olyan vagy, mint az oroszlán, – duruzsolta lágyan. – De 
énbennem is az van... emlékszel... a nősténytigris . .

– Rokonok, – mosolygott Nagy János.
– És ellenségek, – nézett rá baljóslatúan.
Aztán hozzásimult, térdére hajtotta fejét, úgy nézett föl az 

arcába hallgatagon és fürkészően.
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– Olyan különös vagy, – törte meg Nagy János a csöndet,
– Olvasok a lelkedben... – intett, hogy ne mozduljon s ke-

rekre tágult, figyelő szeme ősdelejben égett, mint valami tigri-
sé. – Te mást szeretsz...

– Csak téged, – állotta ki a tekintetét.
– Engemet csak a véreddel... Más valakit a lelkeddel... 

Mondd csak, hol van az a lány?
– Melyik?
– Hát a gyáros lánya...
Nagy János arca kiderült, aztán meg árnyék borította el.
– Dolgozik...
– Mit tudsz róla?
– Anyám találkozott vele.
– Azt mondtad, hogy elutazott...
– Azt az üzenetet hagyta hátra, de úgy látszik, nem ment el.
– Persze, hogy nem... örülsz neki?
– Miért ne örülnék, hogy – boldogul?
– Boldogul? Csak ne-em? És mennyiben boldogul?
– Jó állása van...
– Te helyezted el?
Merev és tompa fényű volt a tekintete, mint a dróthuzal.
– Nem is láttam azóta, – szólt Nagy János őszintén, de 

érezte ösztönszerűen, hogy nagyobb közönyt kell mutatnia. – 
Eltűnt.

– És egyszerre csak előbukkant... Minő véletlen!
– Mondom, hogy anyám találkozott vele a piacon és elkí-

sérte...
– Hová?
Hát a szalonba, illetve csak a kapuig...
– Szalonba? Milyen szalonba?
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– Ott dolgozik.
– Ahá, divatszalon! – lepődött meg a lány. – De hiszen iro-

dába jár!
– Varr, – tűnődött el Nagy János.
– Varr? Érdekes... És tud varrni?
– Tud, – rezzent föl. – Első munkás...
– Hol?
– Madame Betsy-nél.
– Ne mondja! – csodálkozott.
– A legszebb és legdrágább ruhákat bízzák a kezére, úgy 

hallom...
– Úgy hallja? – kezdte ismét száraz gúnnyal. – Nem győ-

ződött meg róla?
– Fölösleges, ő sohasem mond valótlanságot...
– Szép tulajdonság, – könyökölt fel a férfi térdén.
– De maga mindig elcsavarja a kérdést, tudja? – és hűvösen 

intett, hogy ne vágjon közbe. – Nem is érdekel, hogy milyen 
szokásai vannak a hölgyikének, csak az, hogy – járt-e nála?

– Minek mentem volna? Hiszen búvik szegény a világ elől...
– Mit vétett, hogy búvik?
– Ő semmit, – nézett rá nyugodtan. – Atyja áldozatul esett, 

vagyonát elvesztette, senkinek sem akar a terhére lenni, szé-
gyellené, hogy sajnálkozzanak rajta, és beolvadt közénk, hogy 
a kenyerét megkeresse...

– Azaz proletár lett – farkasból bárány, – folytatta Nagy 
Jánosnak a hangsúlyában, aztán szembe nevette hitetlenül. – Ez 
nagyon romantikus!

– Nem hiszi?
– Őszintén szólva, – nem... A varroda meséje nagyon lele-

ményes.
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– Nem annyira leleményes, mint inkább igaz...
– Milyen szomorú arcot vág! – nevetett érdesen.
– Sajnálom...
– Ezt már hallottam! – szólt rá türelmetlenül. – Mit sajnál-

ja? Hiszen öntudatos proletár lett a kisasszonykából...
– Ne gúnyolja! – nézett rá szemrehányóan. – Más sorsot 

érdemelt volna… 
– Szép leány? – kérdezte halkan.
– Szőke, – köhintett Nagy János. – Aranylik a haja...
– Menjen! – ugrott föl és elhalványult. – Csak egyre figyel-

meztetem... Meg ne csaljon!
– De Lenke...
– És el ne mozduljon mellőlem, itt ne hagyjon, ki ne men-

jen a harctérre, mert a napokban hazajön – Szomolay...
– Hát aztán? – szegte meg a nyakát Nagy János keményen.
– Megcsalom, – füttyentett a lány.
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X.

Végtelen és egyhangú zürrögés rezgett át a termen, a varrógé-
pek halkan zakatoltak és surrogott a selyemdarab, ahogy rajta 
fáradhatatlan táncot járt a tű. Madame Betsy műtermében se-
rényen folyt a munka. A próba babákon – nincs fejük, mintha 
az örök-nőt jelképeznék, ki ész nélkül kergeti a divatot – még 
szakadtan és condrásan lógtak a féligkész ruhák, a fércdarabok 
pedig mint egy élettelenül hevertek szanaszét, mint kihúzott 
ideg szálak, miket lázas munkája közben hullat el, a szomorú 
kenyérért áldoz föl a varróleány.

Barna fejek, szöszi fejek, szépek, csúnyák, vagy tizenket-
ten kókadoztak a gép fölött, mint elátkozott csipkerózsák, kik 
álmodozva várják a Rigóajkú herceget... Középen Mózes égő 
csipkebokra lángolt: egy dús vörös haj. Mind kedves. Mind 
szegény. Mind könnyelmű és vidám. A vörös a leghuncutabb.

– Gyerekek, ki volt szerelmes? – vetette szét csókos tekin-
tetét.

– Én is! Én is! – szólalt meg karban a mosolygó szőlő, a 
kacagó alma és a csengő barack.

– Én vagyok a bíró, valljátok be... Terike!
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– Csak egyszer...
– Kibe?
– Egy mérnökbe – de hamar szakítottunk...
– Szalmaláng... Ilus következik!
– Én kétszer, de egyszer sem komolyan...
– Violette!
– Én nem árulom el, – pirult fülig a kenderhajú lány.
– Szégyenled? Egy élmény mindig kedves emlék. Csalód-

tál? Az életünkhöz tartozik. Lám, én ötször is voltam halálosan 
szerelmes... örülök neki, – csalódtam.

– Igen, mert mindig csak jogászon jár az eszed, – dorgálta 
egy feltűnően elegáns, barna leány. – Lásd én...

– Tudom, drágám, hogy más elveid vannak, de hidd el, töb-
bet ér egy vagabund jogász, mint egy öreg bankigazgató...

Nevettek, mint a citerahúr.
– Úgy ám! És a hatodik is jogász! Huncut, kutya-fülű diák! 

De kiböjtöltem a boldogságot... Nagyságos asszony leszek! Biz’ 
isten. Vidéken nyitunk irodát, rózsakertet ültetünk és malacot 
hizlalunk... Nem igaz, Katinka elvtársnő?

A leány fölrezzent.
– Ne játsszék a szerelemmel, – szólt és tovább dolgozott.
– Milyen komolyan fogja föl! – biggyesztette az ajkát gú-

nyosan.
Katinka ráemelte kék szemét.
– Mert komoly és szent, – felelte halkan.
Az ablakon betündöklött a nyár s fényben fürösztöt-

te aranyhaját. Tiszta és fehér volt a homloka, mint valamely 
Orsolya-szűzé. A proletárdiktatúra leszedte min denről a nim-
buszt, de róla nem: társnői valami kíváncsi tisztelettel szemlél-
ték kedves, szomorú alakját.
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– No, én nem tartom olyan véresen komolynak, – nézett 
szét a vörös lány diadalmasan. – Ki látott csókolózó szentet?

– Ha valaki szeret, azért még nem kell csókolóznia, – mo-
solygott Katinka szemérmesen. – Majd, ha asszony lesz...

– De nem úgy fogják a legényt, – kacsintott a vörös boszor-
kány. – A méh a virágra száll...

– És aztán tovaröppen, – jegyezte meg egy kis fitos.
– Elvtársnők, dolgozni! – vonult végig a főbizalmi, egy 

kancsal vénleány, kinek nemcsak a látási tengelye, de már a de-
reka is elferdült a varrásban. – Sokat beszélgetnek...

A háttérben csattogott a vasaló, egy pazar nyári ruhát si-
mítottak le gondosan. A nekiberrenő gépek fölzúgtak, mint 
mikor a búzából fölrebbenő verebek szárnya megdurran. De 
ahogy a főbizalmi nő kiment a rendelő-szalonba, a középső 
varrógép závárja keccent és a vörös leány Katinkára sandí-
tott.

– Elvtársnő, mondja meg igazán, volt-e maga szerelmes?
– Nem, – hangzott bizonytalanul.
– Akkor honnan tudja, hogy milyen a szerelem?
– Hát, hát – gondolom...
– No-no! – ugratták kifelé a nyulat.
– Voltam én is... – vallotta be csüggedten. – Még gyermek-

kori...
– Mit érzett? – estek neki kíváncsian.
– Őriztem lelkemben, mint a kagyló a gyöngyét...
– A Gyöngykagyló! – nevezte el a vörös leány.
– Mit szólt a fiú? – lesték a történetet.
– Semmit. Nem is tudja...
– De hisz’ ez reménytelen szerelem!
– Maga nagyon élhetetlen! Miért nem tudatta vele?
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– Magam is csak nem régen tudtam meg, – mosolygott 
Katinka szomorúan.

– Másnak udvarol?
– Másnak, – cikázott meg a szeme. – Aki tönkre teszi...
Munkája fölé hajolt és összeszorított ajakkal hallgatott. 

Kicsi, szorgos kezében serényen villogott a tű. A lányok sem 
firtatták tovább a történetet, érezték, hogy fájdalmat okoztak 
vele. A csöndben a nagyolló korcogva vágta a szövetet, mint-
ha kívülről a falat vasszeggel kaparnák. A rendelőből tompán 
szűrődött át a beszéd. Egy hölgy csevegett madame Betsyvel.

– Hallottam, hogy rendkívül ügyes munkás, szeretném, ha 
ő készítené el...

– Valakit dicsérnek, – néztek a lányok Katinkára önkénte-
lenül.

– Katinka elvtársnő! – szólt ki a főbizalmi nő. – Jöjjön csak...
– Pá, Gyöngykagyló-kisasszony, – nevetett utána a vörös 

leány.
Katinka a rendelőbe lépett és madame Betsy előtt megha-

jolt.
– Parancsol?
Madame Betsy (hiszen a nevét is arisztokrata-kőrből köl-

csönözte) előkelő gesztussal mutatta be Katinkát:
– A hölgy feketeselyem toalettet rendelt és maga fogja el-

készíteni, kedvesem...
Ült a hölgy a zsöllyén s lorgnonon át fixírozta a varróle-

ányt; Katinka ránézett, meghökkent s mintegy kővé dermedve 
bámult rá.

– É–én...? – nyöszörgött kínjában.
A fekete nő megvizsgálta tetőtől talpig, leengedte a 

lorgnont és hátradőlt.
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– Maga, drágám, – mosolygott rá hűvösen.
Sashegyi Lenke volt.
– Vegyen mértéket, – szólt rá madame Betsy, ki ezalatt a 

főbizalminak bemutatta a választott fazont.
Kialudt Katinka szemében az élő kétségbeesés, megmoz-

dult és gépiesen engedelmeskedett. Kivette nyakából a centi-
métert, de nem tudott még szólani.

– Kérem, hölgyem... – hajolt meg madame Betsy szertar-
tásosan.

Sashegyi Lenke fölemelkedett.
– Fejedelmi termet, – bókolt madame.
– Proletárdiktatúra van. Nem gondolja?
– A vonalak szépségei megmaradnak, – hangzott udvariasan.
A mérőszalag reszketett még egy szívverésnyit Katinka ke-

zében, aztán bediktálta az első méretet.
– A hölgy – így szólította madame Betsy diplomatikusan, 

hogy a „nagyságos asszony” és az „elvtársnő” címet elkerülje, – 
itt lakik állandóan?

– Csak nemrégiben jöttem haza Párisból, – árulta el a vi-
láglátottságát.

– Ah, Páris – lelkesedett az. – Az elegancia városa...
– És itt? – érdeklődött az agitátornő hanyagul.
– Itt rém-napokat élünk. Régi közönségünket el vesztettük.
– De hiszen úgy látom, hogy munka bőviben van!
– Az van, csak ízlés nincs.
A csipkeruhát behozták a próbababán.
– Milyen csinos! – mutatott rá az agitátornő. – Ki rendelte?
– Egy csirkés-kofa a leányának... Istenemre!
– Ne mondja! És mibe került?
– Háromezerhatszáz koronába.
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– Teheti.
– Elég sajnos, – jegyezte meg madame Betsy panaszosan, 

– hogy úrnőink proletárok, proletárnőink meg úrnők lettek... 
Mi lesz velünk?

– Az a fontos, hogy megfizessék a munkát, nemde?
Ó nem. Az is fontos, hogy kinek dolgozunk. Hová lett az a 

sok kedves, finom úrinő? Boldog voltam, ha pompás alakjukra 
kosztümöt szabhattam! Most? Dolgozni sincs kedvünk. Mél-
tóztassék elhinni, hogy egy teljesen más, idegen, aránytalan, 
ormós, vonalnélküli nő test-típus bukkant elő a proletár-dik-
tatúra folyamán. Nincs bonctani aránya, nincs szimmetriája és 
ez óriási baj, mert a női szabászat, mely már iparművészetté 
fejlődött, tökéletes formák hiányában visszaesik teljesen...

Katinka szembekerült a fekete bestiával. A mellbőségét 
vette föl. Összeért a tekintetük, mint két villanó tör. És beszélt 
az a sötét szem néma kárörömmel, kihívóan és győztesen...

– Látod-e, te varróleány, te kis senki, hogy ki s mi vagyok 
én? A Szépség! Mellem az élet teljessége és a boldogság kútja, 
nézz rám!

Kimutatta melle kettős halmát, fehéren vakított az, mint a 
hó, de a kék szempár elsiklott fölötte valami bántó közönnyel.

– Szép vagy, de gonosz vagy, – hullott rá a szánalom.
Értették egymást. És mindkét arc halványabb lett. Míg 

madame Betsy magyarázgatott, a fekete leány a fehérnek a szí-
véig mosolygott.

– Karcsú vagyok? A te Jánosod is ölelt... Elvettem tőled, 
mint a tigris, és – megeszem!

– Engem nem ölelt János, – de a lelke az enyém! – sugár-
zott föl a kék szem diadalmasan.

És a deréköv méretét is bediktálta pontosan.



123

Csak a szem tudja kifejezni, amit a lélek érez, a nyelv ábé-
céje csak tökéletlen és gyönge dadogás. És amit a szem mond, 
az kétszeresen fáj. A fekete leány haragjában reszketett.

– Mi is a neve, angyalom?
– Katinka.
– Milyen szép! – csillogott hangjában a gúny. – Mit hasz-

nál?
– Hidegvizet.
– Milyen baba! Hamvas-szőke és tejarcú... Van-e vőlegénye?
– Nincs.
– Szerezni kell. Nem olyan nehéz...
Mosolyogtak: marcangolták egymás szívét.
– De nagyon nehéz. Proletárdiktatúra van...
– Hogy érti, édesem?
– Mindenki egyforma. A nő is. Eszerint a férfi nem tud 

különbséget tenni a jó és rossz között...
Madame Betsy és a főbizalminő az újonnan érkező ven-

dégek elé siettek és nem hallották a párbeszédet. A két leány 
egymással, szemtől–szembe állt és nyílt kártyával játszott.

– Rossz nő? – nevetett a fekete halkan. – Hát ilyen is van? 
Mit tud maga? Mi különbség van a jó és a rossz nő között? 
Semmi. Vagy azt hiszi, hogy azt is centiméterrel mérheti? Ak-
kor is a differencia legfeljebb egy centiméter az egész...

– Lehet, – mosolygott Katinka fehéren, – de egy centimé-
terben tíz milliméter van és egy ilyen milliméter tudja, mekkora?

– Mekkora? – kérdezte zihálva.
– A világ egyik végétől a másikig ér –
Farkasszemet néztek.
– Nagyon jó, – sápadt el a fekete arc. – De nem téved? Pá. 

Legközelebb kiszámítjuk...
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XI.

– Valami történt veled, – mondta Szomolay a lánynak, mikor a 
frontról visszaérkezett. – Igen nyájasan fogadsz...

– Mint rendesen, – hízelegte körül fekete macska módjára. 
– Inkább én panaszkodhatnék, olyan kiállhatatlan vagy...

A népbiztos fáradtan nézett szét a pazar szalonban.
– Megviselt ez a hét, – panaszkodott halkan. – Fegyelmet 

kellett teremtenem a front mögött...
– Ellenforradalom? – sandított rá a lány.
– Az is. És minden. Úgy szökdöstek a gyáva cudarok, mint 

a nyulak...
– A csőcselék lélektana... Sokat?
– Eleget, – bólintgatott Szomolay s valami vörös fény resz-

ketett a szemében – Sajátkezüleg is... Nem irgalmaztam.
– Nagyon helyes, – mosolygott a leány didergősen.
– Volt olyan negyedórám, hogy ötöt is lelőttem, – folytat-

ta egykedvűen, – de nem sokat használt. Pánik van a fronton. 
Ilyen sereggel nem lehet a diktatúrát megvédeni! – tört ki be-
lőle hirtelen a düh.



125

Kigyúlt a szeme, mint egy vörös máglya. Ez a láng, ez a 
betegfény emészti meg az ember-hekatombát! Arca eltorzult, 
szeme alatt mélyült a fekete karika, ajka széle legörbült s vérivó 
mosolyban reszketett...

– Vadállat, – gondolta és összerezzent a leány.
– Gépfegyverrel zavartam vissza őket a rajvonalba, – csil-

lapodott le épp oly hirtelen. – Valahogy rendet teremtettem és 
akkor másfelé mentem a bőrkabátosokkal...

–  Hová? – leste a szavát.
– A falvakba. Az ellenforradalom megdöbbentően elhara-

pódzott a parasztság körében... 
– Kik csinálják?
– A parasztság maga. Nem kell oda agitátor, se szegedi kor-

mány, a paraszt született ellenforradalmár... Vérével és lelkével 
ragaszkodik a röghöz.

– Nehéz elbánni velük!
– Én elbántam, – nevetett tompán. – Ha bementem egy 

faluba, hajlongva jött elém a hódoló küldöttség s lerótta a 
kivetett sarcot, de ahogy kihúztam a lábamat, megint csak 
elkezdték. Meglepő ügyességgel bogozgatták a szálakat s ter-
vem nem egyszer megtört elővigyázatosságukon, míg aztán 
egy renitens falu alatt pompás gondo latom támadt: fehér 
kendőt lobogtatva vonultam be az embereimmel, sapkánkon 
fehér toll lengett és a piactéren kikiáltottam nyíltan az ellen-
forradalmat...

– Zseniális! – nevetett föl a lány.
– Ha láttad volna, micsoda lelkesedés tört ki a faluban! A 

toronyban meghúzták a harangot s boldogan éltették a magyar 
hazát. Megállj, kutya-paraszt! Most lelkes beszédben fölhív-
tam a falut, hogy az ellenforradalom helyi vezércsillagai jelent-
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kezzenek, és jelentkeztek, vagy harmincan, még a pap is bedűlt. 
Szomolay vagyok! Le a fehér tollat. Halálcsönd. Teleaggattam 
a piactéri fákat...

– Mind föl? Mind a harmincat?
– Mind. Ott nyomban. Legelőször a papot és a bírót...
– Bámullak! – tapadt rá a leány szeme valami kéjes csillo-

gással. – Mondd, mit érzel ilyenkor?
– Amit Xerxes, amikor a Tavasz ünnepén földíszítette a fá-

kat ragyogó ékszerrel...
– Gyönyörű! – suttogta a költőnő.
– Vagy amit Asszurbanipál –  mikor a babiloni függőkert-

ben hárfazengésben nézte királyi ágyából a fákra aggatott em-
berfejeket... – mosolygott mélán a zsidógyerek. – És a világ 
nem érti meg őket!

– Én megértem... – fátyolosodott el a leány szeme szürkén, 
mint aki megittasodott. – Úgy érzem, hogy a kín látásában va-
lami gyönyör van...

– A vérben! Az ömlő, piros vérben! – cikázott a mosoly Szo-
molay mély szemében. – A vér! Amikor mele gen csörgedezik a 
sebből... Az Élet szent szökőkútja! Piros öröm... Áldozok! Áldo-
zok ilyenkor Valakinek, aki teremtett, vagy akit Én teremtettem 
– mindegy – magamnak áldozok és magamban az örök-em-
bernek, ki az idők fájdalmában annyira szentté lett, aki a meg-
értésnek és az önismeretnek olyan emberfölötti és magasztos 
pont jára tudott emelkedni, hogy Kain bűnében gyönyört lát és a 
Haláltól elveszi a szemüveget s azon keresztül keresi az életet...

A költőnő hisztérikus szemragyogással hallgatta a beteg 
lélek extázisba csattanó beszédét.

– Vér! A legszebb színe ennek van a Teremtésben. Folyé-
kony rubint. Egyszer egy haldokló leányt megfigyeltem – Tür-
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kösi, a terrorista lőtte agyon – s kiomló vérében az arany csil-
logó ős-színét is fölfedeztem... az aranyat! A vér a vörös kincs. 
Édes és meleg. Az eb is tudja. Puha nyelvével fölnyalja a földről 
és a szeme úgy izzik, mint a szén... ehehehehehe...

Mosolyogtak a csöndben, de nem egymásra; magukba mo-
solyogtak befelé és ilyenkor a lélek nézi önmagát...

– Engem az a végtelen őszinteség kapott meg mindig, ami 
az emberi kínban van, – szólalt meg a nő sóvárgóan. – A testi 
fájdalom nem oly mély és gyötrelmesen intenzív, mint a léleké. 
Hogy kifejeződik ez a szemekben! Hogy kér, esdekel, fenyeget, 
sír, jajveszékel, átkozódik és – mosolyog. A napokban is láttam...

– Hol? – kérdezte Szomolay tompán, mintha kielégülést 
nyert volna fantasztikus gyönyöreiben.

– Toalettet rendeltem egy műteremben...
– Megint?
– Kell! – toppantott a lány. – Vagy sajnálod?
– Jó, jó... És mi történt?
– Tudod-e, kivel találkoztam? – újságolta jókedvűen.
– Fogalmam sincs róla.
– Nagy János régi szerelmével...
Szomolay fölemelte a fejét.
– Régi? – kérdezte gúnyosan. – És az új?
– Mit tudom én? – vont vállat ártatlan arccal. Észrevette, 

hogy elszólta magát, de rutinnal uralkodott a zavarán.
– Honnan tudod, hogy – régi?
– Honnan? Hát Nagy János mondta...
– Mi-i? Hát ti szerelemről is szoktatok beszélni?
– De értsen meg...
– Értelek, – hunyorított sötéten és sandán. – Mondd, mit 

érdekel ez téged?
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– Érdekelni nem érdekel...
– Akkor miért mentél éppen abba a műterembe?
– Hogy meglássam...
– Miért? – húzta be a nyakát alattomosan.
– Mert annak a lánynak az öngyilkos Brenner gyáros az 

apja volt...
– Ahá! A proletár káröröm vitt oda, vagy a romantikus 

részvét?
– Az is.
– És még? – szorította kegyetlenül.
– Szerette Nagy Jánost...
– Hát aztán? – ugrott föl Szomolay. – Mi közöd neked 

ehhez! Vetélytársad? Persze, hogy az. Mért mentél oda? Hogy 
gyönyörködj a másik kínjában és a saját – győzelmedben? Is-
merlek! Vigyázz...

– Mit fenyeget? – állott szembe vele. – Mit akar?
– Mit akarsz te? Mondd, mit akarsz avval a Nagy Jánossal?
– Semmit.
– Mivel bíztalak meg? – nőtt a haragja lassan és félelmete-

sen. – Avval, hogy vezesd ide. Érdekem volt... Hogy légy hozzá 
barátságos. Több semmi. És te?

– Mit tud? – nevetett a szemébe gúnyosan.
Szomolay elsápadt.
– Ne nevess! – hörrent föl. – Nem tréfálok...
– Én se! – villámlott meg a szeme.
Szomolay ajkát ellepte a fekete mosoly.
– Kedves Adler Lenke, ne okoskodjék... Megjárhatja!
– Semmi „Adler”! És semmi „kedves”! Haragszom... – 

szeppent meg az agitátornő.
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Szomolay leküzdötte magát. Szarkasztikusan függesztette 
rá kaján szemét.

– Haragszik? Igaz, hogy sokan vannak ebben az országban, 
akik haragszanak rám, de ezeknek legalább okuk van erre, hi-
szen a palotájukat elvettem s magának és a magához hasonlók-
nak adtam... Lám, milyen nagy potentát lett a kis nevelőnőből, 
hogy rám – mutatott magára dölyfösen – rám mer haragudni, 
maga kis Dob-utcai lány...

– Kikérem magamnak 
– Ne szégyelje drágám. Látja, én is pesti gyerek vagyok a 

Rumbach utcából, amint mondani szokták, s lettem az élet és 
halál ura. Ne higgye, hogy velem is úgy tehet, mint a párisi 
festőjével, akit az illemtudó tánctanár kedvéért ott hagyott a 
bánatban és az adósságban... tudja?

A leány haragjában sírni kezdett. Nem mert civódni, mert 
tudta, hogy Szomolay – ha haragszik – ilyenkor még a legkel-
lemesebb. A keze egyébként is ott játszadozik a Frommeren... 
Hallgatott.

– Nem kell okvetlenül sírnia, inkább örvendjen, édesem, 
mert az a szándékom, hogy magát olyan nagy nővé teszem, 
mint amilyen az a másik volt a francia forradalomban, akit az 
oltárra állítottak. Érti? Viselje magát úgy, hogy annak a helyét 
elfoglalhassa. Nagy Jánost pedig dobja ki, különben – férjhez 
adom hozzá...

A leány rácsodálkozott.
– Ez a Nagy János egyébként nemcsak a maga nyakára 

nőtt rá, hanem már nekem is kellemetlen. A maga jóvoltából 
– mutatott a lányra – a Katona- és Munkás-tanácsnak is tagja 
lett, sőt már olyan helyekre is befurakodott, hol a jelenléte egy 
csöppet sem kívánatos... 
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Csöngettek. A leány összerezzent és még jobban elfehére-
dett. Szomolay megnyugtatóan intett.

– Ő jön. De ne féljen. Diktátor létemre nem csinálhatok 
ostoba szcénát. A jövőre nézve azonban ajánlom magának, 
hogy ne kacérkodjék a végzetével, maga kis kokott!

A leány dühtől reszketve állt, aztán fölcsapta haragban égő, 
dacos fejét és átment a függönyajtón szótlanul.

– Nagy János elvtárs! – jelentette a szobalány.
– Vezesse be, – utasította Szomolay.
Nagy János belépett. Megütközve nézett Szomolayra. Nem 

tudta még, hogy vidéki körútjáról visszaérkezett.
– Van szerencsém, – bólintott ez. – Mi újság?
– Semmi...
– Az nem sok, – nézett rá fagyosan.
– A szentendrei – ellenforradalom...
– Azt már tudom.
Helyet mutatott neki, de a vendég nem ült le.
– Sashegyi elvtársnő? – nézett szét nyugtalanul.
– Migrénje van, – ma nem fogad.
– Akkor... megyek, – szorította össze Nagy János az ajkát. 

Vert a szíve, mint a kalapács.
– Üzen valamit neki?
– Üdvözlöm... – fakult ki az ábrázata
– Köszönöm... De miért siet úgy? Mi újság a gyárban?
– Holnapután egy század ismét indul...
– És maga, elvtárs? – nézett rá szigorúan.
– Én még nem tudom... – sütötte le a szemét.
– Remélem, hogy találkozunk odakint a fronton!
– Gondolom, – bökte oda kurtán.
– Ha csak valami közbe nem jön...
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– Az is lehet, – emelte föl a fejét, összenéztek.
– Milyen könyveket szokott olvasni?
– A Világtörténelmet...
– Magam is szeretem. És a Bibliát?
– Azt is olvasgattam...
– Sok történelmi vonatkozás van benne, ragyogó meséje és 

példázata is akad bőviben... Tudja, ki volt az az Uriás?
– Hirtelenében nem emlékszem, – restelkedett Nagy Já-

nos.
– Nem baj. Olvassa el. Tanulságos történet, – pislogott rá 

kajánul. – Megtalálja Sámuel könyvében...
Elment Nagy János, az agitátornő pedig kijött a szalonba.
– Mondja, mit csinált azzal az emberrel?
– Hallgatódzott?
– Igen.
– Hová megy avval a táskával?
– El, – hajtotta le a fejét.
– De hová?...
– Mi keresnivalóm van e házban, mondja meg? – emelte rá 

könnyes szemét.
– De Lenke?
– Ha a múltamat emlegeti és kokottnak nevez...
– Mindig kihozol a sodromból, – állotta el az útját.– Ne 

szamárkodj...
– Szeretsz? – csillant föl a lány szeme kacéran. – Most 

mondd meg...
– Bár ne szeretnélek! – sóhajtott a vörös diktátor. – Akkor 

nem kellene, hogy – megöljelek a végén...
– Vagy én téged! – ölelte át a lány.
Szent a béke. Szomolay csomagot vett ki a kézitáskájából.
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– Ötven darab kék ezres. Végy belőle, amennyit akarsz. 
Hanem ezeket az iratokat jól rejtsd el ám, nagyon fontos ok-
mányok, vigyázz!

Az ajtófüggöny mögött egy szem parázslott...
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XII.

– „Történék pedig estvének ideje előtt, mikor fölkelt volna Dá-
vid az ágyából, és a királyi palota felett a folyosón sétálna: láta 
egy asszonyt a folyosóról, ki magát mossa vala; és az asszony 
igen szép tekintetű vala...”

Két könyökére támaszkodva olvasta Nagy János a Bibli-
át. Arca mély figyelmet, de valami nyugtalan meglepődést is 
tükrözött. Mit akar az az ember? Minek ajánlotta éppen ezt a 
passzust? Mohón itta föl a történetet, de lassan olvasott, hogy 
annál jobban megértse – Szomolayt.

– „És elkülde Dávid és tudakozódék az asszony felől és 
monda egy ember: Nemde nem ez-é Bethsabé, Eliámnak leá-
nya, Hitteus Uriás felesége?”

– Ahá! – lobbant föl Nagy Jánosban az emlékezés. Tanulta 
ezt az iskolában is, csak elmosódott az emlékezetében. Gyer-
tyácska gyúlt a szemében: az izgalom. Összeszorított ajakkal 
olvasott tovább.

– „Akkor követeket külde Dávid és elhozatá őtet; ki bé-
méne ő hozzá és vétkezék – és annak utána visszaméne az ő 
házához...”
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Öreganyó az ebédfőzéshez való sárgarépát vakargatta, né-
mán kuporgott a kicsi széken és leste a fiát. Mit olvas a szent 
könyvből? Örült is valamelyest, hogy, lám, a fiából mégsem 
veszett ki teljesen az istenfélelem, de inkább csak szorongott, 
ahogy úgy loppal az arcába tekintgetett...

Mert redők ültek János homlokán, nézése komor volt s va-
lami fakó mosolyféle is meg-megrezzent az ajakán. Ott olvasta 
éppen a bibliai szerelem történetét, mikor az asszony meg-
üzente Dávidnak ilyen szóval: Nehézkes vagyok!

Fölemelte szemét s néhány szempillantást mélázva nézett el 
a szent könyv sárgult lapjai fölött, sóhaj csak annyi volt az ajkán, 
mint a templomi gyertyák áhítatos, rezgő párája – és tovább ol-
vasta, hogy mi történt akkor Izraelben, a hadbaszállás idején...

– „Külde azért Dávid Joábhoz (a vezéréhez) ilyen követség-
gel: Küldd haza nekem Hitteus Uriást; és elküldé Joáb Uriást 
Dávidhoz.

7. Mikor pedig eljutott volna Uriás őhozzá, megkérdé őtet 
Joábnak békessége felől, a népnek békessége felől, és a hadnak 
békessége felől.

8. Monda ennekutána Dávid Uriásnak: Menj a te házad-
hoz és mosd meg lábaidat; kimenvén pedig Uriás a Király há-
zából, a Király ajándékot külde utána.

9. De Uriás hála a Király házának ajtaja előtt, az ő urának 
minden szolgáival, és nem méne a maga házához...”

– Esze volt, – mosolygott Nagy János fanyarul.
– Vajon min tépelődik? – találgatta öreganyó, de a kérdés 

ismét csak a nyelve hegyén maradt, oly igen belemerült János 
az olvasásba, mivel bizonyosan most következik a java...

–  „... melyet bémondának Dávidnak ily szóval: Nem ment 
alá Uriás az ő házához. Akkor monda Dávid Uriásnak: Nemde 
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nem útról jöttél-é te haza? Mi azért az oka, hogy házadhoz alá 
nem mentél?

11. Felele Uriás Dávidnak: Az Isten ládája, az Izráel és Juda 
nemzetsége sátorban vagyon; annakfelette az én uram Joáb, és 
az én uramnak szolgái a mező színén vagynak a táborban; és 
én hogy mennék bé az én házamba, hogy egyem-igyam s fele-
ségemmel háljak? Úgy élj te és úgy éljen a te lelked, hogy nem 
mívelem azt!”

Szinte maga előtt látta Nagy János a megszomorodott Uri-
ást, aki már bizonyosan tudott a történtekről. De szólhat-e a 
királynak az ő katonája? Hallgat fájdalmában s kifekszik bajtár-
saival, mikor otthon a felesége várja. Nem kell a csókja. Semmi 
sem kell. Csak a becsülete kel lene. Mert Hitteus Uriás magyar 
volt... Ama szittyák közül való, kik Gáza, Gád, Asdód és Aské-
lon városokból összeházasodás útján Jeruzsálembe telepedtek 
s hadban – nem is zsoldért, de magáért a harcért – fegyverrel 
védték a zsidó királyt...

– „Monda azért Dávid Uriásnak: Maradj itt ma is, és hol-
nap elbocsátlak. Marada azért Uriás Jeruzsálemben, és más-
napra kelve is.

13. Ennekutána hivatá őtet Dávid, és ő vele evék és ivék, 
és megrészegité őtet, és kiméne estve aludni az ő ágyára, az ő 
urának szolgáival együtt, de az ő házához nem méné alá...”

Öreganyó halkan köhécselt. Elvégezte a dolgát s fekete se-
lyemkendőt kötött ősz fejére. Vasárnap volt, napcsókos-virágos 
vasárnap délelőtt és a templomba készülődött. Bár a fiát is el-
csalhatná! Jó pillanatra várt.

– „Megvirradván pedig, levelet ira Dávid Joábnak, melyet 
Uriástól külde el.”...– olvasta Nagy János sö tétülő arccal. – 
„Ilyen módon írta vala pedig a levelet: Állassátok Uriást legelől 
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a keményebb harcon, és hátul fussatok el mellőle, hogy meg-
ölettessék és meghaljon…”

Három rövid, éles ránc vonódott Nagy János orrtövén és 
olyan lett az, mint a megfagyott barázda. Arcvonásai pedig 
mintegy szétestek különös vonaltörésükben, olyan zord izga-
lommal falta a betűt.

– „Lőn azért, hogy amikor ostromlaná Joáb a várost: állatá 
Uriást arra a helyre, ahol tudja vala, hogy erős vitézek volnának.

17. Kijövén azért a városbeli nép, megharcolának Joábbal és 
elhullának a nép közül, Dávid szolgái közül, és Hitteus Uriás 
is meghala.”

Az Írásra meredt. Aztán belevágott öklével a kisárgult la-
pokba. Sötét, tompa és váratlan volt az az ütés, mint a lobbanó 
puskapor. Az asztal recsegett bele.

– Mi az, fiam? – riadt föl az öregasszony.
Csak fújt. Koponyája fölcsapódott irombán, szeme ciká-

zott, arca megnyúlt és orrlyuka kitágult. Elképedés, meghök-
kent ámulás, kétely, szorongás, dac, kihívás, düh fejeződött ki 
arcvonásain. Feje! Fekete haragjában, mint az ördögé. És su-
gárzik önérzetében, mint Gábor angyalé.

– János? Mi van veled, János? – rimánkodott az öregasz-
szony.

A Somogyból-szakadt legény fölocsúdott.
– Semmi – szólt rekedten.
Hátradűlt a széken, lábát kalangyába rakta s üres tekintet-

tel nézett ki a piros muskátlis ablakon...
– Mi lett tebelőled! – sóhajtott az öregasszony.
– Mi lettem? – fonta össze a karját is. – Aki lettem...
Öreganyó ránézett a fiára rebbenő szemmel.
– Az én időmben nem így beszélt a gyermek az édes-szülével!
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Kakukkmadár ugrott elő a faliórából s komoran hirdette, 
hogy eljár az idő... Öreg anyó némán bólogatott, szikár bánat 
nézett ki a szembogarából és a fiú megszégyellte magát, kőfeje 
lekókadt.

– Ne haragudjék, – kérlelte csöndesen.
Öreganyó kivette a tulipántos ládából az imádságos könyvet.
– Én nem haragszom, fiam, csak búsulok érted. Elváltoztál, 

nem vagy a régi János...
– Dehogynem! – morzsolta sóhajtássá tiltakozó, vigasztaló 

szavát.
– Bévülről látlak, János fiam... A hangod is más. A szemed 

is más. Mindened más... Mér’ nem bízol ben nem? Hátha se-
gíthetnék?

– Nem tud – dünnyögte csüggetegen.
Öreganyó két szál muskátli levelet szakított s száravéggel 

beletette az imádságos könyvbe.
– Idő-viselt vagyok már, sokat tapasztaltam, – mosolygott 

rá halványan. – Bizony, nehéz a szerelem bánatja...
János arcán kipirkadt a szégyenérzet. De nem tagadhatja. 

Megsuttyanva hallgatott.
– Ne űzd az eszedet, – adta anyai aranytanácsát. – Három-

kerekű szekérre fel ne ülj...
– Háromkerekű szekér? – csodálkozott János.
– Mer’ három kereke van az olyan lánynak, ki bolondítja a 

legényt, – ez az ördögszekér s aki ráül, árok sáncba fordul...
– Van esze ennek elég – motyogta János nagy zavarában.
– Jó észből a kevés is sok, rossz észből a sok is kevesebb az 

elégnél, – figyelmeztette aggodalmasan. – Mondd, fiam, nem 
tudsz szabadulni tőle?

– Nem is akarok! – morrant föl hangjában a féltékenység.
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Öreganyó elszomorodott.
– Annyira szereted?
– Isten tudja... – andalodott érzéseibe a legény.
– Én láttam akkor a gyárudvaron s mindjárt tudtam, hogy 

elviszi a fiamat...
– Itt vagyok, – mosolyodott el fakón.
– De a lelked, az máshol repdes, mint a héja-kergeti galamb...
– Kergesse, – mocorgott dacosan.
Az öregasszony sóhajtott s nagyszem-csipkés fehér kesz-

kenőjébe csavarta imádságos könyvét.
– Hiába ütöd a fejét, úgysem törik el...
– Kinek a fejét? – kérdezte meglepetve.
– Hát annak, akinek a láthatatlan fejére csaptál az imént, 

haragodban! Kire ütöttél akkorát?
– Arra, aki el akarja venni tőlem... – izzott a szeme félté-

kenyen.
– S ki akarja? Ki az a bátor?
– A zsidó-király – felelte János mélyértelműen.
Az öregasszony csöndes elképedésében összetette száraz 

tenyerét.
– A zsidó-király? Nem értem, fiam. De tán magad sem. 

János? Nem jönnél el velem a templomba? Könnyítene a lel-
keden...

– Templomba? Kinőttem már onnan...
– Az ember, bármilyen nagy is, elfér ott, hol Isten lakik, – 

nézett rá az anya keményen.
– Mennék, de más dolgom van. Gyűlés lesz...
– Gyűlés? Mikor lesz vége? Hetek óta tart s még folyton 

van beszélnivalótok?
– Most építjük az új világot, – mosolygott elnézően.
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– Szóval? Tettel és cselekedettel kellene, nem pedig – gyi-
lokkal...

– Micsoda gyilok? – fortyant föl indulatosan.
– Nem tudod? Vak vagy és siket? Szentendrén a papot 

megölték s tetemét kivetették a szemétdombra...
– A szél letöri az ágat, ha az ellenáll, – és mi va gyunk a 

tisztító szél.
– S a püspökladányi áldozatok... Irtják a ma gyart!
– Megérdemli, – mormogta keserűen.
– Szomolay! A vörös hóhér... Verje meg az Isten.
– Majd én!... – kacagott sötéten.



140

XIII.

Ott ült a második padsorban és imádkozó feje, mint az élettel 
teljes búzakalász, lehajlott alázatosan. A színes ablaküvegen át 
szivárványként szűrődött a napfény a templom hajójába s ibo-
lya-ragyogásban fürdette gyászru hás alakját. A tömjéntartóból 
szelíd és titokzatos rezgéssel szállt föl a füst, Ábel áldozataként 
s az Isten közelségének magasztos gondolatával töltötte be a 
templomot. Illúziók, boldogságos vágyak és halhatatlan káprá-
zatok libegtek a szentelt gyertyák párázatában, mikor az orgo-
naszó fölbúgott halkan, lágyan és édesen; ahogy szól a szerető 
szív az ő szeretettjeihez, az apa az ő tékozló fiához, az anya az 
ő beteg leányához, mikor csókjával ébresztgeti, s a szerelmes az 
ő kedveséhez – és amilyen remegő, szent fuvalommal nyitja ki 
a tavaszi szellő a bimbót a rózsa fán...

Suttogta imáját s titkokba révült tekintete ott lebegett az 
oltáron, melynek szentségházában őriztetik a Vi lág Kenyere. 
Szent Lukács evangélista komoran áll a korinthusi oszlopon és 
bámul az időkbe, Márk mélyen hall gat és gondolkozik, János 
pedig mintha keresné kőszemével a Mestert, ki meghalt a vilá-
gért s mégsem tudta üdvözíteni.
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János – János anyja beült melléje a padba csöndesen.
– Örzse néni, – üdvözölte meleg, bársonyos tekintetével.
– Itt vagyok, édes violám, – bólintott öreganyó.
Kivette nagyszem-csipkés keszkenőjéből az imádságos 

könyvét, ókulárét akasztott az orrára s vertálni kezdte levendulás 
lapjait. Rátette barna, ráncos ujját egy helyütt a szent betűkre s 
buzgó áhítattal kezdte silabizálni az aranygyűszűnyi fohászt.

– Istenem és Üdvözítőm! Miképp közeledjem hozzád, mi-
után annyiszor megbántottalak? Valóban nem vagyok méltó, 
hogy bejöjj szívembe. De csak egy szóval mondd és meggyó-
gyul az én lelkem . .

A csengő megszólalt az oltár tövében és leborultak a hívők. 
Akiket megtaszigált az élet. Akik sebet hordoznak lelkükön. 
Krisztus öt sebét. Akiket a fájdalom sárba vetett, ugyannyira, hogy 
nem is hasonlíthatják magukat máshoz, csak porhoz és hamu-
hoz, öregek és fiatalok. Akiknek búza helyett tövis terem, s árpa 
helyében konkoly. Akik kévéket gyűjtögettek a mások mezejében, 
s mégis éhesen bocsáttattak el. Akiknek mindenük volt, boruk, 
búzájuk, házuk és kincseik, de lettek egy napon nyomo rultak és 
koldusok. Férfiak és nők. Kik elestek a küzde lemben, de életet 
remélnek. Bénák. Akiknek átlyuggatta húsát a szurony s csontjait 
törte a gépfegyvergolyó az orosz harcmezőkön... Özvegyek és ár-
vák. Kik elfárad tak a bánatban és a nyomorúságban s könnyhul-
latással öntözik álom idején a nyoszolyájukat, – ezek imádkoztak:

– „Szerelmes Jézusom! Add meg nekem, gyarló teremt-
ményednek. mindazokat a kegyelmeket, amelyek megsegítnek 
engem, add meg, mert te végtelenül jó vagy.”

A templom sóhajtozott és susogott, mint egy remegő száj, 
mely éhes és szomjas, de nemcsak a kenyeret éhezi és nemcsak 
a vizet szomjúhozza. A farizeus így imádkozott:
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– Uram-Isten, a kommunisták elvették a négyemeletes 
házamat az Aréna-úton, engedd meg, hogy még egyszer az 
enyém lehessen...

Vagy:
– Öt vagon túróm van, vegyes-kevert, elég jó minőségű... 

Uram, nem vagyok éppen lánckereskedő s ne haragudj, ha száz 
koronát akarok kilójáért, hiszen Te rendelted, hogy – az éhe-
zőnek ételt adjunk...

Sóhajok rebegtek a csöndben s lehet, hogy az Úr a farizeu-
sok kérését is meghallgatja a száz becsületes ima közt.. Az öreg 
pap Krisztus ragyogó szemét, az Oltáriszentséget fölmutatta és 
ének, zsoltárének, régi-magyar ének indult áldozás után:

– „Boldogasszony anyánk! Régi nagy pátrónánk: – Nagy 
ínségben lévén, így szólít meg hazánk! – Magyarországról, 
romlott hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról...”

Lélek és könny csillogott a hívők szemében.
– Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél el 

szegény magyarokról... – énekelte reszketős hangján öreganyó.
Mint a felröppenő fehér galambsereg, úgy szállt a zsoltár ég 

felé, zengett-búgott és ezeresztendős álmukban is bólogattak a 
szentek a korinthusi oszlopok között. Mint az Alföld végtelen 
búzatengere, mikor a viharban reszket és suhog, úgy ömlött a 
dal egyetlen kérésbe:

„Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra. – Anyai palástod 
fordítsd oltalmunkra…”

 Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél el sze-
gény magyarokról... – énekelte egymáshoz simulva Katinka és 
öreganyó.

Sötét fej nézett a templomba, csak bekukucskált és el tűnt. 
Ördög, ki templomba les. Fegyvere a cínterem pádimentumá-
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hoz csapódott, de elnyelte csörgését az ének és az orgonasípok 
jajszava.

– „Sírnak és zokognak árváknak szívei, – Hazánk pusztulá-
sán özvegyek lelkei„

– Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél el 
szegény magyarokról... – jajdult föl a refrén, esdve, sírva, re-
ménykedően – a vörös halál napjain...

Dörgött az orgona, basszus-sípjai sötét zúgással ostromol-
ták az eget. Édes Hazánk! Magyar Hazánk! A magas regiszte-
rek vádat sikoltoztak s valami bőszült könyörgésben lázadozva, 
tomboltatták érc-imájukat a bekapcsolt oktávok.

– „Vedd el országodról ezt a sok ínséget, – mikben torkig 
úszunk, ó nyerj békességet…” 

Fekete-kabátosak törtek a templomba. Csönd! Lövés vágta 
át a zsoltárt élesen, mint a lecsapó bárd, és fent az oszlopon meg-
sebesült Szent Lukács. Az ének elhalt, de még zúgott az orgona, 
– aztán megnyekkent és elnémult riad tan, csak még a basszus 
rezgett a templom öblén, mint a távoli mennydörgés moraja.

– A terroristák!...
És hirtelen csönd lett.
– Ki innen! – rohant az oltár felé az a katona, ki az imént 

benézett, az a fekete fej, kinek az arcán vörös kacaj lángolt... – 
Ki innen!...

A rémület, mely gúzsba verte a gyámoltalan népet, most 
pánikká lobbant. Dobog a föld, zaj, sikoltás, szitok – a farizeu-
sok menekültek.

– Szentségtörő, megállj! – kiáltott a pap a vöröskatonára. 
Sápadtan, de lelke teljességében állott az oltár lépcsőjén. Ga-
lambősz fején reszketett a napsugár. Apostol, ki föltartóztatja 
Nérónak a katakombákba törő légionáriusait...
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– Mit akartok?
Olyan erő lövellt a tekintetéből, hogy a vad katona vissza-

hökkent s tétován állt, de hamar fölocsúdott. széles pofacsont-
ján vert egyet az ér s belepte ajkát az az iszonyú vörös mosoly... 

– A Tanácsköztársaság nevében fölszólítom, hogy hagyja 
el e házat!

– Isten házát? – kelt ki képéből a pap.
– Is–te–né? Ez már a miénk!...
A nép följajdult.
– Gazember! – üvöltötte valaki.
– Ki kell verni őket!
– Isten házát meggyalázzák –
– Söpredék – cudarok – vörös zsiványok! –
Valaki előbukkant egy oszlop mögött s karját összefonva 

nézte a szentély meggyaláztatását. Görög álarc, melynek meg-
kövült szájaszögletéről tudni sem lehel, hogy sír-e, vagy kacag. 
A Rókafülü Ezredes –

– Sorakozz! – ordította a szakaszparancsnok. – Vi–gyázz!
A bőrkabátosok fölálltak s baltenyerükbe lecsapták a fegy-

vert.
– Egy szó és – sortűz! – nézett szét csillogó szemmel. – A 

gyermekeket is!...
A templom elnémult.
– Hol a parancs? – kérdezte a pap.
– Itt, – mutatta föl az írást. – Távozzék!
– Még akkor sem! – emelte föl a fejét. – Az Úr szolgája 

vagyok...
– Nincs Úr! És nincs szolga... Ki vele!
– És mi lesz a templomból? – jajdult föl.
– Kórház, vagy színház... Másodszor is fölszólítom, távozzék!
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– Nem megyek! Tiltakozom az Isten nevében! Krisztus 
egyháza nevében! Embermilliók nevében!...

– Férfiak! – kiáltotta Katinka a bátortalan zúgásban.
De férfi nem volt. Csak aggastyán, csak koratört ember, 

csak elgyávult barom, csak asszony, gyermek és nyomorék... 
Akadt egy nyomorék. Kilépett a féllábával. Mankója kopogott 
a kőpádimentumon.

– Most már elég! Akkorát káromkodom, hogy leszakad az 
oltár... Negyvenkét csatában harcoltam, de még fél lábbal is – 
ilyen zsiványok ellen – emelte föl a mankóját.

Arcra bukott. Csak egyet szisszent. Főbe vágták.
– Mindenható Isten... – zokogott föl a templom.
– Ó jaj nekünk... Gyilkosok... Kain maradékai... öljetek 

meg! – tartá ki a mellét az öreg pap. – Az oltár kövén...
– Türkösi! Klein! Pacsirta! – káromkodott a szakaszpa-

rancsnok. – Fogjátok el!...
Ráugrott a három véreb, torkon ragadta és lehúzta az oltár 

lépcsőjéről. A templom rekedt, didergő dühben ordított...
– Verjétek ki a népet! – parancsolta harsányan. – Rajta!...
Megmozdult a Lenin-csapat, – harminc gazember. Har-

minc anya ne született volna, hogy sem világra hozta őket. 
Harminc zsivány. Harminc élő-akasztófa. Harminc fénykép a 
rendőrség albumából... Endesz is köztük, – a hírhedt betörő.

– „Isten, béjöttek a Pogányok a te örökségedbe, megfertőz-
tették a te szent templomodat – idézte a pap a LXXIX. zsol-
tárt, – és –”

– Hallgatsz? – csapott az arcába Türkösi.
Jajgatva és sikoltva taposta egymást a megfélemlült nyáj, 

de egy kétségbeesett asszony kézi gránáthoz kapott az egyik 
katona oldalán.
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– Mind! Pusztuljunk. – A templom!...
Kicsavarták kezéből a robbanógránátot s a nyomorultat ki-

vágták a cinterem ajtaján.
– Viszik a papot! – jajdult föl öreganyó.
– Hová viszik? – állott elébük Katinka villámló szemmel. 

– Ne bántsák...
– Nyivó! – húzta föl a kezét Klein terrorista. – Nimó zri...
Az emberhullám elkapta előle Katinkát. El öreganyó. Vitte. 

Reszketve vitte. Szétment a nép s az öreg pap némán indult 
vérző arcával a katonák között. Ellenforradalmár. És a vörös 
parancsnok lepecsételte a templom ajtaját, mint hajdan Krisz-
tus sírját ama római katona...



147

XIV.

Ette a szerelem. Ahogy a szén eszi a fát. Ha a fájdalmat le 
lehetne fényképezni, szívet látnánk, melyet fe kete-piros láng 
övez. A Pokol, mit Dante fantáziája alko tott, csak agyrém, egy 
beteg lélek sötét víziója, de ez való ság, ez érzés, kimondhatat-
lan érzés, kín és gyötrelem.

Dávidot és Bethsabét látta ma délelőtt a Stefánia-korzón, 
mikor a Zöld Vadászba ment. Automobilon robog tak tova. A 
Zöld Vadász vendéglő kertjében megnyugtatta a háborgó „va-
sasokat”, csak a saját szívét nem tudja csöndesíteni.

Ő az az Uriás – aki harcba ment Dávidért, küzd, szervez, 
szónokol a lélek fegyverével. Mi különbség? Csak a keret más. 
A kor. A lényeg ugyanaz. A történet is ezer ismétlődésében 
ugyanaz, csak kisebb szereplők játszanak. De Szomolay is egy 
új király! És ő is van olyan harcos, mint az az Uriás... van olyan 
szerencsétlen, de nem oly szent és bárgyú, mert ő nem fogja 
engedni, hogy elvegye az ő Bethsabéját a – proletárkirály...

Nekivágott a rengeteg városnak és úgy tűnt, mintha te-
metőben járna: Babilon csöndes és gyászosképű volt. Nyüzsög 
az utca, de nincs szava, csak suttog. Ezer halottsirató. Ki halt 
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meg? Ki halt meg? Érteni kezdett most valamit a kábulatában, 
mit eddig tiszta és hideg elmével meg nem érthetett; most látni 
kezdte a saját fájdalmán ke resztül, amiket eddig nevető szemé-
vel meg nem láthatott, amiket előle eltakartak eddig a Nagy 
Ravatalon lengő, vörös gyászdrapériák...

Megrettent. Hét vörös patkány bukkant fel körötte és rá-
néztek a csatorna-rémek, mintha útját állanák, aztán eltűntek 
épp oly hirtelen. A csatornába. Vagy a porba. A semmibe. Visz-
sza Nagy János lelkébe. Mert onnan jöttek elő a retinahártyájá-
ról, mint káprázatok, vörös káprázatok, mert – nevetett dider-
gősen – sokáig nézte azt a nagy vörös lobogót, merően nézte, 
hogy aztán az utca kövén belevillódzott a szeme...

– Vagy beteg volnék? – mormogta magában.
Repülőgép berregett a ragyogó magasban. Az érc-sas. Pré-

dát hoz, visz vagy vinni akar... Rábámult.
– Ahá, – mosolygott hidegen. – A Szovjet-házban fészkel. 

Libát hoz a Balaton mellől. . .
Ment és a hét patkányra gondolt. Már a csatornák ban 

sincs eleség s előbújnak vakmerően… Nagyon furcsa. Most 
meg a Vörös Ember a plakáton leteszi a kalapácsot és pipára 
gyújt...

– Majd segítünk rajta, – motyogta és a gyárba ment.
Lélek sem volt a telepen. A gyárkémények, ezek a sötét 

óriások, melyek ezelőtt még vasárnap is a teremtő munka krá-
tereiként ontották a füstöt az ég felé – hiszen egy teljes nap 
kell, míg ismét átizzik, ha egyszer kihűlt a kazán – most hi-
deg torokkal tétlenül ásítoztak a napragyogásban. A füstfogó, 
mint fekete korona, ült a fejükön, lent a gyárudvar szender-
gett, mocskos melle takaratlanul, a műhelyekben mintegy holt 
álomban hevertek a ka lapácsok, a vésők és a ráspolyok, a di-
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namó-kerekek pedig, mint összekucorodott acélsündisznók, 
pihentek a néma gépteremben.

Elhúzta fejét Nagy János az ablaküvegtől és az irodába 
ment. Ott sincs senki. Derdák elvtárs nyaral Siófokon... Kék 
arcukkal aludtak a gépíró-betűk. Milyen csönd. Csak a kísérte-
tek hiányzanak. Munkához ült.

És dolgozott napestig, míglen a homály az ablaküvegen be-
nézett: nagy ívek és lajstromok hevertek előtte rendben, készen 
és pontosan. Rengeteget dolgozott, az agyában még sóvárgóan 
izzott a munkavágy, de már görcsöt kapott a keze az írástól, – 
milyen nehéz tollal keresni a kenyeret!

– Éhes vagyok, – és hazament.
Ott ült öreganyó az asztalnál, a mécs mellett, mely enyhén 

és félénken csillogott a homályban, mint egy arany-skarabeus. 
Pirinyó világát reszketve csókolta az öregasszony ráncos, bús 
arcára, aztán beleveszett sugara a szoba zugába, mint valami 
tündöklő tű, mellyel az Idő az éjszaka palástját hímezi. Mély, 
csöndes, de változatlan aggodalom sötétlett öreganyó homlo-
kán és a terített asztal homályos porcelánjára nagy darab bá-
natként vetődött a feje árnyéka.

Hol voltál? – rezzent föl, amikor a kilincs megnyikkant s 
János jóestét köszönt. Vártalak az ebéddel, – nézett rá szemre-
hányóan.

– Dolgom volt a gyárban, – esett meg anyján a szíve. – Mi 
az, még maga sem ebédelt?

Két tányér az asztalon. A víz is érintetlen, öreganyó hall-
gatott.

– Mit főzött ebédre?
– Paradicsomlevest, meg pogácsát sütöttem... Hogy mele-

gítsem föl?
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– Ne fáradjon, édesanyám, úgyis megeszem...
– Nem is tudnám, fiam, se fa, se szén, épp hogy elég volt a 

mai főzéshez. De várj csak...
Kitipegett a konyhába s papírt lobbantott a hideg kályhá-

ban, öreg kalendáriumot égetett el, amelyben vagy tíz eszten-
deje számolgatta napjait...

– Ó, minek fárad? – restelkedett János, majd elmélázva 
nézte, hogy milyen különös reszketéssel villódznak a kicsapódó 
tűzsugarak öreg arcvonásain.

– Megvan már, – és kialudt a pernye.
Megették a levest, savanyú volt, cukra sincs öreganyónak. 

A pogácsa sem volt omlós (ilyet rakhatott az árvagyerek tarisz-
nyájába útravalónak a gonosz mostoha), nem volt rózsapiros, 
meg omlós, zsírja sincs, vaja sincs öreganyónak. Senkinek sincs; 
ha van is, kilója 300 korona. Kék pénzben. És nekik fehér van, 
csak fehér...

Észrevette János az édesanyja titkos bánkódását s dicsérni 
kezdte istenke pogácsáját, de az öregasszony visszautasította 
könnyes szemmel.

– Tudod-e, fiam, hogy mi történt ma délelőtt a templom-
ban?

– Honnan tudnám?
– Kiverték a népet...
János szájából kiperrent a morzsa.
– Kik?
– A terroristák.
– Ne beszéljen – csodálkozott. – Lehetetlen!
– Ott voltam... – gyűrte föl a köntösét. – Nézd!
Ujjnyi folt kékült a karján.
– Mi az? – riadt meg János. – Megütötték?
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– Amikor karon ragadott és kilódított az egyik... De ez 
semmi. Egy féllábú katonát leütöttek, mert meg akarta védeni 
az Istent, és elhurcolták a véres papot... 

– A Krisztusát, – káromkodott János. – És miért?
– Mert kórházat vagy színházat csinálnak a templomból... 

Mondd, mit akartok?
– Én semmit... – mormogta meglapulva.
– Hát nem kórház a templom? Nem gyógyító-helye a be-

teg és összetört szíveknek? Még ezt is el akarjátok venni tő-
lünk, kik sírunk és szenvedünk? A nép rettegve futott szét...

János homlokán kidagadt az ér.
– Meg tudná-e mutatni nekem azt az embert, aki magát 

érinteni merte?
– Nem ember az, hanem fenevad, aki...
– Milyen forma? Csak ezt mondja meg!
– Egy sötét arc volt. Amilyen a többi száz. Mind nek far-

kas ordít a szeméből... Engemet te ne bosszulj meg. Bosszuld 
meg, ha ember vagy, a hazádat és a hitedet. És akkor engem is 
megbosszultál...

Jánosban vinnyogott a düh, mint a kutya, amelyik nem ha-
raphat. Letette a pogácsát és zordan nézett a mécsvilágba.

– Vad erdő lett a világ. Se Isten, se igazság nincs előtte-
tek... Az utcára sem lehet kimenni! Tegnap lelőttek egy öreg-
urat...

– Hol?
– A budai korzón. Sétált szegény. Nyugdíjas pénzügyi ta-

nácsos volt. Jött arra két terrorista s egyikük rákiáltott, hogy 
takarodjék haza. Az öregúr visszaszólt, hogy tán csak szabad... 
Lődd le a kutyát! Ez is burzsuj! És a társa szó nélkül lelőtte...

– Hallottam róla, – szólt Nagy János őszintén.
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– Szörnyűség! Mi lesz ezekkel az istentelenekkel? Vagy 
szabad?...

– Nem szabad, – de nem kérdik...
– Hát nincs törvény?
– Majd, ha helyreállítjuk a jogrendet, akkor...
– Késő, – csillogott a szeme szárazon. – Lehet, kimegyek 

holnap a budai korzóra, hogy öljenek meg en gem is. 
– Édesanyám!...
– Országrabló bitangok vagytok, – zokogott föl, aztán – 

mégis megcsókolta a fiát és lefeküdt.
Valaki kopogtatott az ablakon, durván és kérlelhetetlenül.
– Elvtárs, oltsa el a fényt! – sühögött be sötéten.
– Vagy nem tudja?!
Kifújta Nagy János a mécset szótlanul. Kilobbant a kicsi, 

sápadt szellem, mely ott pillogott az ősök cölöpkunyhójában 
is, virrasztván hű barátként az éjszakát. Fekete árvíz szakadt a 
szobára. A sötétség. Öreganyó sóhajtott.

– Eloltották... – motyogta magában. – Eloltottatok ti min-
den fényt...

Ült Nagy János a sötét szobában s hallgatta a csön det. A csönd 
mondja azokat a meséket, mik nincsenek az Ezeregyéjszakában...

– Vetkőzz le, János.
– Nem tudok aludni...
Az éjszaka lefeküdt az utcán. A millióesztendős szerecsen. 

És a rémségek negyedében puskalövés hallatszott messziről....
– Hová mész, fiam?
– Szétnézek...
– Éjjel csak a gonoszok járnak, meg a boldogtalanok.
– És a világ bakterei, – folytatta jelentősen. – De nekem a 

fejem fáj és jót tesz a szabad levegő...
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Eldöngött lépése az ablak alatt.
– Jó úton jár... – reménykedett öreganyó. – Merre mehet?
Sehová. Céltalanul ődöngött az utcán. Se kávéház. Se ven-

déglő. Alszik minden, vagy a vackában didereg. Lámpa sincs. 
Csak itt-ott pillog az utcasarkon. Ellenséges repülő jöhet! Ez a 
jelszó, de másért van sötét...

A házak feketén rajzolódtak a holdfénybe. A Vörös csillag 
uralkodik a földön, de neki nem parancsol. Mélán és szomorú-
an világított a messzi csillagok alatt.

– Vajon mit csinál? – gondolt Nagy János a szerelmére. – 
Alszik?

A Szovjetház felé ment sietősen.
– Elvtárs, – szólította meg a vöröskatonát, – nem látta Szo-

molayt?
– Most jött haza egy nővel, – hunyorított a vöröskatona.
Ő az! Vele van! Vacsoráznak. „Uriás” pedig kint hál a palota 

előtt. 
 – Jó éjszakát.
Úgy megfagy az ember lelke néha, hogy – szinte jólesik. 

Dacosan, kövült érzéssel ment odább Nagy János. Merre? 
Mindegy. Kilyukadt az Országház elé.

– Mi az?
Babiloni tömegével fenyegető komorságban állott a Parla-

ment. De nem törvénytudók vannak benne, hanem – 
Az épület előtt autók várakoztak és a sofőrök nevetve tutul-

tak a hangszirénákon.
– Szórakoznak, – gondolta és elindult.
– Machulle, – szólt le valaki a sofőröknek tolvajnyelven és a 

szirénabugás megszűnt.
– Mit jelenthet? – töprengett Nagy János.
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Visszanézett a Nemzet házára. Oly titokzatos. Oly félelme-
tes. Elátkozott palota. Onnan indult a világháború egyik fúriája 
– és a terrorparancsnok ott lakik...

Állott a parton, nézte a Duna tükrét, melyen a partlám-
pák sugárcsíkja hosszan, mérföldhosszan ragyogott. Arany-
küllők. Vörhenyes fénypászták. Gyémántpókok mászkálnak a 
habok hátán s Rózsadomb tündérei holdsugártáncot lejtenek. 
Panoráma. Végtelen tükör, mely egy világszép színésznőnek, 
a Szerelemnek az öltözőjében ra gyog. A habok zajtalanul 
osonnak tova és lágyan ringanak. Csodabölcső. Ezer gyereket 
ringat el...

A Margit-híd némán nyúlt át a Rózsadomb alá. Autó jön. 
Robog a hídon. Azon jön át Szent Margit is éjszakánkint a 
Bazilikába. De most megáll. Az autó. Hollá, mi az? Kiáltás 
harsant a hídon.

– Segítség! – 
Hosszan, elnyújtottan, ködösen, fojtottan, esdően és fa-

gyasztóan hangzott... Nagy János dermedten állt, aztán meg-
futamodott.

A villamos sínpár porba lapulva csillogott, mint valami 
acélgiliszta, és Nagy János a hídfőre rohant. Beljebb megállt és 
végignézett a pillérek között. Árnyékok mozognak. A lámpák 
fénye elhalóan hull rájuk. De világít az autószem, aztán az is 
elsötétül – mi történik ott?

Akármi, de megnézi.
Megiramodott. Ott túl vannak a budai hídrészen... Hallik 

már. Az autómotor halkan dürrög –
– Ja-aaaj –! – töredezett el a hang.
Szitok sziszeg. Dulakodnak. És tompán, sötéten meglocs-

csan a víz... A jajszó elhal. És röhögnek odafent...
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– Megálljon! – kapta el valaki Nagy János karját a hídon, 
ahogy zihálva futott. – Oda ne menjen...És behúzta magához 
a mély árnyékba.

– Nézze!
Fej vetődött fel a habok közül. Kínbatorzult Böcklin-fej. 

A víz csillogott és csörgött a testén, mint valami fekete-fényes, 
ezer darabra tört méregpohár. Az autó reflektorlámpáját rá-
irányítják. Ott vergődik. Fújja a habot. Veri a vizet. Karja még 
kinyúlik az örvényből, mint a száraz faág, csak egy pillanatig, 
aztán az örvény torka bekapja, hányja a buborékot és a Duna 
arca szélesen és hullámosan vigyorog...

– Megölték.
– Megyek! Engedj!... Gazemberek –
– Boldogtalan!...
Kisebb volt egy fejjel, mint Nagy János, de úgy lefogta, 

hogy moccanni sem tudott. A szemébe lihegett.
– Te is meg akarsz...?
– Türkösi! – kiáltotta egy sötét hang. – Merre vagy?
– Megyek. Azt nézem, hogy úszik...
Az autóreflektor fényében megjelent az óriás gazember. 

Fekete bőrkabát. Oroszsapka. Széles, sebforradásos, kegyetlen 
kutyafej. A szentségtörő, ki megütötte az oltár előtt a papot.

– Mi volt nála?
– Lan pan, – mutatták, hogy itt a zsákmány.
Öten voltak. A motor megdörrent és elsuhant a vörös ha-

lál szekere. Nagy János és társa kilépett a meszes-bódé mellől, 
mely ott volt a javításban lévő híd baloldalán...

A Rókafülü Ezredes –
– Láttad?
Nagy János sápadtan nézte a csöndes Dunát.
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– Hát csak így...? – rendült meg kétségbeesésében. – Ki 
volt?...

A rókafülü emberke a lámpa alatt a jegyzőkönyvecskéjébe 
sztenografált.

– Ki volt? – nézett a habokra könnybe lábadt szemmel. – 
Ha tudná az az örvény... visszaadná...
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XV.

– Ilyen korán? – nézett rá az agitátornő kérdően, aztán meg-
lepetve, majd élesen tekintett a szeme közé. – Mondja csak, 
Nagy János, mi baja magának, hogy olyan gyűrött és sápadt? 
Nem aludt az éjszaka?

– Nem, – felelte rekedten.
– Mulatott? A nyakkendője sincs rendben... Hol járt? Mit 

csinált? Ej, Nagy János, Nagy János, – no, vallja be...
– A terroristákat figyeltem, – húzta le a fejét sötéten, mint 

a bika, mikor öklelni akar.
Az agitátornő összerezzent.
– A terroristákat? – mosolygott rá s közben az arcát für-

készte. – Minek? Mire jó az? No várjon, hadd igazítsam meg a 
nyakkendőjét...

– Nem kell, – rántotta el a nyakát ingerülten. – Jól van így 
is...

– Ej–nye? – képedt el a lány. – Hát ilyen... goromba?
– Paraszt vagyok, – felelte mogorván.
– Még pedig a javából, – nevetett föl fázósan, de úgy szí-

nezte a hangját, mintha csak tréfálna. – Ne játsszék velem...
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Nagy János fölemelte a fejét. Szenvedés karikázta be a 
szemgödrét, a szemgolyója meg száraz fényben égett, mint a 
lázbetegé; ajka pedig valami nagy erőlködésben reszketett.

– Én játszom? – tört ki nehezen és darabosan, ahogy a né-
mák szoktak, mikor szélütött nyelvük kinyökögi a szót. – Én 
játszom? – s az ajka keserű mosolyban vonaglott. – Mondja, 
mit akar velem?

A leány hátralépett ösztönszerűen.
– Én? – tette mutatóujját a melle közepére. – Semmit...
A harangóra kilencet vert odakint. Kilenc komor pont, 

mely sötétkék gyűrűkké s hajszálvékony karikákká töredezve 
eloszlik a semmiben. Nagy Jánost a csönd fojtogatta.

– Meddig tart még ez? – riadt föl a fájdalmára. – Meddig űz 
bolondot belőlem, – hörgött tompán. – Hát ki s mi vagyok én?

– Csacsi, – kacagott a lány.
Nagy János megmozdult.
– Mi az? No, üssön meg!
– Majd az Isten... – káromkodott halkan.
Úgy állt már, mint a csikó, melyet a zabla lefékezett.
– Bolond maga? – kérdezte a leány megdöbbenve.
– Lehet, – mormogta csöndesen.
– Mert úgy viselkedik, – szólt neheztelően. – Nem gondol-

ja, hogy egyszer megunom a dolgot? – vetette rá rideg tekin-
tetét.

– Már megúnta... – verdesett szemében a féltékeny bánat. 
– De nem engedem...

– Mit nem enged? Kinek parancsol? – tört ki a leány.
– Magának, – morrant rá keményen.
A leány megszeppent. Nem jó hangot üt. A vadat bőszíteni 

nem szabad. Más módon kell…
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– Ne ijesztgessen, a csudába! – adta a félénket. – Vagy ve-
szekedni jött ide? – kacérkodott vele. – Mit akar?

– Bizonyosságot, – nézett rá könyörgően.
– Mire nézve? – firtatta már fölényesen.
– Hiszen tudja...
– Szerelem? – s mélytüzű szeme most valami szánakozó 

gúnyban csillogott. – Kedves barátom, a szere lemben nincs bi-
zonyosság...

– Nincs? – gyúlt ki Nagy János szeme.
– Nincs hát, – nevetett lágyan és zengőn. – S mi nek kellene 

az a bizonyosság?
– Hogy tudjam...
– No, mit akar tudni?
– Azt, hogy engem szeret-e, vagy azt a másikat? – toppan-

tott Nagy János a perzsaszőnyegen.
Ránézett a lány, ette a szemével, tetszett neki a mokány erő.
– A fityfirittyét magának, nagy melákja! – állott elébe kihí-

vóan. – Hát itt vagyok! Kellek-e?...
Telt idomain megfeszült a pongyola. Pókháló. Szinte mez-

telennek tűnt. A bujaság eleven szobra. Nagy és éhes testének 
minden íze csókos gerjedelemben lihegett.

– Ha akarsz – ha kellek – te – te...
– Nem, – nyöszörgött Nagy János. 
– Ne-em? – homályosuk el az asszonyszem buja lángja. – 

János!...
– Nem, – hárította el és hátralépett. – Így nem...
A leány mintegy kővé dermedt.
– Hát hogy? – kérdezte tompán.
– Tisztán... – vetette föl büszke homlokát Nagy János da-

cosan.
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– Hát mi vagyok én? – sápadt el a lány. – Utcai-nő? – szisz-
szent föl vérigsértett önérzete. – Perdita az utcasarkon? Hogy 
így beszél velem?

– Ki bántotta? – szeppent meg Nagy János. – Én nem...
– De igen! – kiáltotta magán kívül. – Nekem ne kerteljen! 

Velem ne gorombáskodjék! Nem vagyok Moso gató Kati, tud-
ja? Beszéljen nyíltan! És én is úgy felelek... Mit akar tudni? 
Azt, hogy a Szomolay barátnője vagyok-e? Nos, hát az vagyok! 
Az vagyok! Tetszik?

Nagy János lesújtva állt.
– Az vagyok! – kiáltotta diadalmasan. – És magának is az 

vagyok... nem, nem, magának több vagyok, magának a kedvese 
vagyok... Érti?

– Csak volt, – rezdült meg a csöndben a fakó hang.
Elfordult Nagy János és indult, tört és lesújtott lélek kel in-

dult, de a leány megragadta.
– Hová megy? – pihegte síró szájjal.
Húzták egymást mozdulatlanul. De Nagy János nem a 

lánnyal, hanem gerjedő dühével viaskodott.
– Engedjen – szólt esetten. – Engedjen el! – robbant ki s 

nyers, villámerejű mozdulattal lelökte magá ról. – Céda!...
– Céda... – rebegte a lány és leroskadt a kerevetre..
Nagy János keze a kilincsen volt
– Az vagy! – nézett vissza. – Utolsó... Más a kenyérért lesz 

azzá, te pedig a véred miatt... Az vagy! Kettőnek hazudsz egy-
szerre... nekem és annak a hóhérnak...

– Hóhér? – emelte föl kifehéredett arcát. – Hó-hér?
– Hóhér! Ki éj idején küldi gyilkolni a pribékjeit...– lépett 

egyet visszafelé. – Aki a Dunába dobatja éjszakánként az áldo-
zatait!...  – csikorgatta a fogát. – Aki királynak és vörös rémnek, 
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istennek és halálnak ült a diktatúra szekerére, hogy húzzuk mi, 
buta barmok... Vagy nem tudod te ezeket, te, aki a szeretője és 
cinkostársa vagy?

– Cinkostársa? – csuklott el a lány.
– Egy szót se! – állott elébe sötéten. – Az vagy! A hóhér 

szeretője vagy. Akaszt! Gyilkol! Az éjjel is ki oltott egy ragyogó 
emberészt... A Duna hídjáról ledobták a boldogtalant... Lát-
tam! A szememmel láttam... De majd számon kérjük a bűneit!

– Te? – hangzott kicsinylően.
– Én, – döngette a mellét. – Én és a többiek...
– Ellenforradalmár vagy, – állott föl a lány.
– Ellenforradalmár? Az nem. De gyilkos sem... Vagy mind 

ellenforradalmár, aki nem öl és fosztogat?
– Kit ölnek meg s kit fosztanak ki? Csak azt, aki útjában 

van a nép boldogulásának, aki veszélyezteti az ifjú diktatúrát s 
aki maga is kifosztotta embertársait. Mit fáj neked ez? És mit 
avatkozol a tisztító-munkába? Majd szólok Szomolaynak...

– Csak mondd meg! – kiáltotta bőszülten. – Ki fél? Majd meg-
látod!... Megmondom neki a magamét és számon kérem tőle...

– Mit? – rettent meg a lány.
– A halottakat, kik elúsztak a Dunán.
– Véged van akkor... – suttogta sápadtan. – Ne tedd!
– De igen! – emelte föl a karját fenyegetően. – Nem azért 

adtunk hatalmat a kezébe, hogy vérbe és gya lázatba borítsa a 
diktatúrát...

– Tudod-e, ki az az ember? – kérdezte halkan és össze-
borzadt. – Ördög! Az élő ördög, ki a poklokból szabadult a 
földre... Jaj neked!

– Nekem? – dübögött ki Nagy Jánosból valami hideg, da-
cos kacagás. – Az igazság a fegyverem... Pusztulnotok kell, kik 
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visszaéltek a hatalommal... Zsarnok istenek ma nincsenek! A 
nép uralkodik. Pusztulnotok kell...

– Nekem is? – emelte rá könnyes szemét.
– A cinkostársa vagy... A szeretője vagy!
– Ments meg tőle! – jajdult föl a lány.
– Én? Én mentselek meg? És miért? Kit szeretsz?
– Téged, – kulcsolta össze a kezét.
– Nem igaz!
– És őt is... mindkettőtöket... Ha veled vagyok, téged... Ha 

vele vagyok, akkor meg őt... Nem tudok választani!
– Hogy lehet ez? – képedt el Nagy János.
– Benned a jót, benne pedig a gonoszat szeretem... – hul-

lott a könnye forrón és ezüstösen. – Nő vagyok, gyönge nő 
vagyok... Ments meg!

– Melyikünk kell? – bődült az arcába Nagy János és meg-
fogta kezecsuklóját, hogy a csontja recsegett bele. – Agyonüt-
lek!

– Ölj meg, – nyújtotta oda remegő ajkát. – Vagy végy el 
tőle... ha férfi vagy – 

Átkapta nyakát, lehúzta magához, csókförgeteges tusában 
leverte a férfi-lelket s az ajkát vad gyönyörrel szívta. Elesett 
Uriás...
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XVI.

Tenyerébe hajtotta forró homlokát, úgy ült és töprengett a ke-
revet szélén; a leány pedig zsibbadt félálom ban heverészett s 
pillája mögül – fekete zsalugáter – lopva nézegette Nagy Já-
nost, a kőfejüt...

– Nagyságos asszony, egy varrólány van itt, – szólt be a szo-
balány.

– Mit akar?
– Ruhapróbára jött.
Kinyílt Sashegyi Lenke szeme, mint a lángra lobbanó pa-

rázs.
– Engedje be! – ugrott föl a kerevetről.
– Megyek, – készülődött Nagy János. 
– Marad, – szólt rá szinte parancsolóan. – Valami fontosat 

kell még mondanom...
A varrólány belépett.
– Jó napot...
Kis híja, hogy ki nem ejtette hóna alól a ruhásdobozt. Nagy 

Jánosra bámult. Ez meg őrá. A másik pedig gyönyörködött 
nagy és fájdalmas zavarukban.
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– Hozta isten, drágám, – csicseregte kedvesen, majd megle-
petést színlelve, mosolygott rájuk. – Ismerik egymást?

A gúnyra fölocsúdott Katinka s hűvösen bólintott a férfi 
felé. Nagy János is meghajolt félénken és ügyetlenül. Egy sza-
vuk sem volt.

– Próba? – sandított Sashegyi Lenke félszemvést a varró-
lányra, a másikkal meg Nagy Jánost figyelte.

– Igen, – szólt Katinka halkan.
A tisztán és ezüstösen rezgő hang szíven ütötte Nagy Já-

nost.
– Hogy van? – kérdezte csöndesen.
Katinka nem hallotta. Csak egy vonáska rezdült meg göd-

rös szája-szögletén.
 – Hol próbálunk? – nézett a nagy, fekete lányra. – Itt is 

lehet. De nem, nem... Ugy-e, Jánoskám, mégsem illik maga 
előtt? – nézett rá szerelmesen.

Nagy János fülig vörösödött s lesütötte szégyené ben a sze-
mét.

– Én úgyis megyek... – babrált a kabátja zsebén.
– Marad, – szólt rá erélyesen. – Mondtam, hogy még meg 

kell beszélnünk valami fontosat... Mi hamar végzünk.
– Igen, – indult mögötte Katinka az oldalajtó felé.
Nagy János merően nézett utána. És a tekintetük talál-

kozott, mikor az ajtót Katinka behúzta. Úgy tűnt el halovány 
arca a csipkefüggönyök mögött, mint a tengerbe merülő, szelíd 
holdvilág. S Nagy János szíve tompán és súlyosan vert; ahogy a 
puha föld döng, ha fabunkóval verdesik.

– Szegény... – suttogta magában.
Az ablakhoz ment s fénytelen szemmel nézett ki a nyári ra-

gyogásba. Egy férfi sétál a kapu előtt s beles, mintha várna va-
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lakit. Talán?... Nem, nem Katinkát várja, hanem a szobalányt. 
Megy is már, a kapuhoz surran s gyorsan, titkosan, inkább kéz-
jelekkel diskurálnak...

A Rókafülü Ezredes –
Mit akar itt? Ki ez a titokzatos ember, aki mindenütt ott 

van és sehol sem található? Gyűlésen, piacon, templom ban, 
utcán, hídon, napsütésben, esőben – aki minden éjjel reggelig 
csatangol és nappal sem alszik, – aki mindent tud, mindent föl-
jegyez a könyvecskéjébe a gázlámpák alatt, – aki pontosan tud-
ja, hogy mikor és hány embert visz el az éjféljáró vörös-autó, 
– hogy kik ülnek és kik feküsznek, – ki ez az eleven statisztika?

– Kém, – döbbent meg a gondolatától.
Már el is tűnt, mintha föld nyelte volna el, s a szobalány 

is befelé siet. Annak is olyan különös szemforgása van... Eh, 
képzelődés! Dobolni kezdett ujjai hegyével az ablakon.

A szobalány bejött s rendezgetett a szalonban.
– Mondja csak, honnan ismeri maga azt az elvtársat, akivel 

az imént beszélt a kapuban?
– A Rókafülü Ezredest? – nevetett a szobalány. – Hiszen a 

nagybácsim!
– És maga?
– Én meg az ő huga-buga, – nevetett pajkosan.
– Elvtársnő, mi volt ezelőtt?
– Kiárusítónő, cukrászdában. De megette már a fityfene. 

Illegett-billegett, kacéran kellette magát, de Nagy Jánosnak – 
amíg beszélt is vele – másutt volt a lelke. A szomszéd szobá-
ban. Odafülelt fojtott izgalommal és azon töprengett, micsoda 
véletlen, hogy Katinkával éppen itt kellett találkoznia.

– Persze! – kapott észbe. – Hiszen megmondtam, hogy 
madame Betsy szalonjában dolgozik, s Lenke odament...



166

Fölpattant benne az indulat nyersen és váratlanul, mint tó 
vizéből a cigányhal. Orcátlanság! Mit akar attól a szegény le-
ánytól, aki becsülettel keresi a maga kenyerét? Szerény és ked-
ves, mint a mezők lilioma, sebet hordoz a szívén, gyász van az 
életén s menedékhelyéről előráncigálja ez a – ez a...

– Jánoskám, édes, – lépett ki az agitátornő a rátűzdelt ruhá-
ban, – nézze meg, szép leszek-e benne?

A bestia! Mit „jánoskámozza” a másik előtt?
– Szép lesz, – vetette oda száraz hangon. – A fababa is szép, 

ha felöltöztetik...
Melegség járta át Katinka szívét...
– Ejha, hát én fababa vagyok? No, maga finom egy udvarló!
Morgott valamit Nagy János, de maga sem tudta, hogy mit, 

csak Katinka értette meg a szeméből s részvétteljes pillantást 
lopott rá.

– Hát olyan fababa vagyok? – fordult most Katinkához. – 
Maga, mint varrónő, megmondhatja...

– Nagyon szép alakja van, – hangzott őszintén. – Ritkaság.
– Hallja?
– Hallom, – hümmögött Nagy János.
Az agitátornő a tükörbe nézett.
– Mondja, drágám, mikor kapom meg a toalettet?
Azt leste, hogy nem váltanak-e tekintetet a háta mögött...
– Sok munka van vele, nagy gondot kíván, – felelte Katinka.
– Ki varrja? – nézett vissza rá hirtelen, összevont szemöl-

dökkel.
– Én, – állotta ki sanda tekintetét. – Kegyed úgy óhajtja...
Nagy János az agitátornőre bámult, aztán tőrré merevedett 

a szeme sugara.
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– Igen, ragaszkodom ehhez, – élezte ki Sashegyi Lenke a 
hangsúlyát. – Akarom, hogy maga varrja meg... tudja?

– Kérem...
Csak sóhajtotta, de akkora visszhangot vert Nagy János 

lelkében, mint erdőben a fájdalmas kiáltás. Szólni akart. Hogy 
elégtételt szolgáltasson a megalázottnak... De a másik meg-
előzte.

– Mégis – mikorra remélhetem? – kérdezte idegesen.
– Nagyon sürgős?
– Milyen szerény és kedves! – gondolta Nagy János magá-

ban.
– Persze, hogy sürgős, – nevetett a másik röviden és türel-

metlenül. – Melyik toalett nem sürgős?
– Milyen önző és szívtelen, – figyelte Nagy János mind-

kettőjüket.
Gond árnyékolta be Katinka fehér homlokát.
– Akkor haza viszem s éjjel is dolgozom rajta, – szólt csön-

desen.
– Ne! – nézett rá Nagy János némán. – Ne tegye!
– És sokáig fent szokott maradni? – kérdezte a másik bizo-

nyos kárörömmel. – Vigyázzon, megárt a szépségének...
– Sokszor két-három óráig is, – mondta panasztalanul.
– Meglátszik magán, – sajnálkozott rajta. – Nehéz kenyér...
– De becsületes – szólalt meg Nagy János emelt hangon.
Halvány pír ömlött el Katinka arcán, a másik meg elhalvá-

nyodott.
– Becsületes? Minden kenyér becsületes. Csak az csal néha, 

aki süti... Nem így van, elvtársnő?
– Lehet, – igazított még itt-ott a fércjelzéseken. – Négy 

nap múlva kész lesz a toalett...
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– Jó-ó, – szólt vontatottan, majd fekete lángocska villant 
föl a szemében s Katinka mellé állt közvetlenül. – Hallja maga, 
Nagy János, szeretné-e, ha ilyen szőke lennék?

Nagy János hallgatott.
– És ha ilyen opál-szemem lenne, mint a médikének...
Katinka összeszorította ajkát és sietve csomagolt.
– Nem szól? – nevetett kajánul. – Akarja, hogy szőke le-

gyek?
– Minek? Úgysem lehet...
– De ha megfestetem a hajamat?
– Akkor is csak fekete marad, – felelte ingerülten.– A sző-

keséget az Isten adja...
– És a feketeséget? – kuncogott gúnyosan.
– Azt is. De tudja, hogy kinek mit kell adni...
– Az Isten? Középkori felfogás. Hiszen az egész csak a kur-

kuma-festék kérdése... Vagy nem?.
– Úgy gondolom, hogy nem a szín a fontos...
– Hát micsoda?
– A lelki jóság, – felelte Nagy János ünnepiesen.
– És? – cikázott a harag a fekete szempárban.
– Több semmi.
Kék fény reszketett Katinka szemében, a hála sugara; Nagy 

Jánosra nézett, aztán fölemelte a dobozt és szorongva köszönt.
– Várjon, – intett a másik. – Egy kis borravalót...
Húszkoronás bankót nyomott a tenyerébe.
– Úgy. Most mehet, drágám...
De Katinka nem mozdult. Megalázva állt. Tenyerében 

reszketett a pénz. Arca kifehéredett, ajka nem talált szót, a 
szempillája verdesett. El kell vennie... hiszen varróleány... Re-
megő ujjacskái lassan összehajtogatták a bankjegyet.
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– Kevesli? – hangzott metsző gúnnyal.
Bíborsugár szökött Katinka arcába. Fény, mely át járta a 

holt anyagot a világteremtésekor... Kiegyenese dett. A sújtó 
angyal olyan szép és tündöklő haragú... Szeme közé dobta a 
parázna pénzt.
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XVII.

– Menjen! – sikoltott föl idegrohamában. – Menjen utána... 
Menjen, maga is menjen, de menjen... Utálom!

És Nagy János Katinka után ment.
– Álljon meg...
A leány nekihanyatlott az útmenti öreg hársfának s némán 

szenvedett. Tartotta hóna alatt a toalett-dobozt és a könnye hullt.
– Ne sírjon, – dünnyögte Nagy János részvevően.
– Mit akar tőlem? – törülte le a könnyeit.
– Sajnálom... – motyogta zavartan.
Katinka magához ölelte a dobozt és szótlanul indult. De 

Nagy János elébe állt.
– Hová megy?
– A varrodába.
– Elkísérem...
– Köszönöm...
– De elkísérem!
– Maradjon itt, – villámlott a leány szeme szürkén.
– Beszélnem kell magával...
Az megállt.
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– Mondja, nincs magában szégyenérzet? – kérdezte csön-
desen.

Nagy János lehajtotta sápadt fejét szótlanul. A leány eltűnt 
az utcasarkon. Vissza sem nézett.

– Elment, – suttogta és fájt a szíve...
Lassan ocsúdott föl a kábulatából, halk ütéseket érzett, 

mintha távolból jövő áramsugarak érintenék a homlokát, és a 
villára nézett önkéntelenül. Onnan lesik…

Hívják... Várhatsz, babám... Nadrágzsebébe dugta két öklét 
parasztosan és emelt fővel, dacosan döngött el az utcán.

– Szomolayhoz, – mormogta.
Hirtelen fölborult benne valami, olyanformán, mint mikor 

eldől egy pohár az asztalon, – és szétfolyt lelkében valami ke-
serű olaj. Erő és harag feszegette a mellkasát. A gőz röpíti a 
mozdonyt. Sebesen, növekvő gyorsasággal húzott át az utcák 
és terek lármás, de mégis néma tömkelegén.

Egyszer csak megállt, úgy hallotta, hogy valaki li heg a nyo-
mában. Megfordult. Senki. Ő lihegett és nem tudott róla. A 
Szovjet-ház előtt volt. 

Itthon van-e Szomolay népbiztos? – szólította meg a vö-
rös-őrt.

– Siessen, mindjárt elutazik, – mutatott a katona a hatal-
mas autóra, mely a bejárat előtt várakozott. – Vidékre megy...

Habozott egy pillanatig, aztán elszántan indult befelé.
– Hová megy? – kiáltott rá egy bőrkabátos a kapu alatt.
– Szomolayhoz.
– Mit akar? Igazolja magát!
Sorfalat álltak vagy tizenketten, mind olyan testtartásban, 

ahogy Cserny főparancsnok, a fantasztikus tengerész szokott 
megjelenni. Ugyanaz a kegyetlen arckifejezés, ugyanaz a ri-
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pacs-nérói fejvetés, azok a könyörtelenül előrenyomott állak 
és ugyanaz a vérszomjú hipnotizőr-tekintet. A mesterük volt.  
Eltanulták tőle.

– Oref, – intett egyikük, ki Szomolay mozgó-csoportjában 
szolgált, – hogy ismeri és jót áll érte.

– Jant, – bólintott amaz, hogy akkor – rendben van, mehet.
Sürgés-forgás. Döng a lépcsőház. Hoznak valakit. Öreg 

burzsuj. A fején fehér turbán. De orvos csavarta föl. Viszik. 
Jajszó nélkül támolyog közöttük. Úgyis hiába már minden.

– Gajdesz, – nevet utána valaki.
Nagy János az emeletre ért. Lárma zsibongott a fo lyosókon. 

Méhraj, melynek nincs királynéja, sem dolgozói, csak heréi... 
Nagyhangú léhűtők lebzseltek szanaszét, mind fontos személy, 
mind proletár, de nem az, aki szenved, nem dolgoskezű, szomo-
rú munkás, hanem hányaveti, durva siheder vagy fegyházviselt 
gaz pofa, ki a kommün őrületében kisistennek tekinti magát.

– Nem lehet bemenni! – állotta el útját egy kézigránátos 
alak.

– Hivatalos ügy, – mutatta föl Nagy János a bárcáját, me-
lyen Szomolay sajátkezű írása volt, hogy bármikor bemehet...

– Háser, – intett, hogy hát melegiben – s Nagy János belé-
pett az előszobába.

Valamelyes szorongás mégis csak elfogta, mikor a Szomo-
lay-csoport válogatott tagjait szemtől-szembe látta. A testőr-
ség. Zord fegyencalakok. Mind barna, vagy fekete. Szőke egy 
sincs köztük. Mert a szőke – Cserny főparancsnok szerint – 
lágyszívű: ölni nem, csak sikkasztani tud... Baljóslatú csoportba 
verődve beszélgettek Kohn főhóhér körül, ki a mozgó-csoport-
nak a vezetője volt...

– Senkit sem fogad, – utasította el az ajtónálló.
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– Engem igen...
– Meglátjuk, – és bement.
Két századunk a frontra megy a visszaözönlő vörös-csa-

patok ellen, – újságolta a csoportvezető. – Holnapután indul a 
menet...

– Szomolay? – kérdezte egyikük halkan...
– Ő is ott lesz, de előbb... – harapta el a szót a csoportve-

zető.
– Azt mondják, hogy Kun Béla az angollal tárgyal,– szólt 

félhangosan a másik. – Hátunk mögött...
– Szomolay dühöngött – suttogta a negyedik. – Összevesz-

tek...
– Pszt! – intett Kohn főhóhér. – Nem a mi dolgunk.
– Nagy János elvtárs! – kiáltotta az ajtónálló.
– Igen...
A vörös diktátor szobájába lépett.
– Jó napot, elvtárs, – nézett rá Szomolay. – Mi újság?
– Sok minden...
– Például? – Összenéztek.
– Ma éjjel a Dunába öltek egy politikust, – köhintett Nagy 

János.
– Ne mondja! – csodálkozott Szomolay valami száraz 

gúnnyal.
– Láttam...
– Ugyan? A saját szemével?
– A saját szememmel.
Szomolay összefonta karját, a nyakát jobbra húzta s a fél-

szemét behunyta.
– Mondja, mit keres maga éjszaka az utcán?
– A Város lelkét...
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– Nincs, – felelte Szomolay élesen.
– Tudom, – bólintott Nagy János.
Nézték egymást szótlanul.
– Mit tud? – törte meg a szünetet Szomolay. – De lehetőleg 

gyorsan, mert utaznom kell... A politikus ügyében jött ide?
– Mi lesz? – kérdezte Nagy János rekedten.
– A politikussal? – mosolygott az ötletén. – A halak meg-

eszik...
Nagy János rábámult.
– Megeszik? – eszmélt föl. – És ezt csak így mondja? – 

mozdult meg riadtan.
– Hát hogy mondjam? – nevetett kedélyesen. – Annyira 

sajnálja?
– Több annál, – megrettenéssel tölt el a jövő...
– A jövő nem tartozik magára, – jegyezte meg Szomolay 

kevélyen. A maga gondja csak a Brenner-gyár legyen...
Nagy János összeszorította az ajkát.
– Értem... De meddig tart? Megszűnik-e a gyilkolás?
Szomolay egy lépést előbbre jött.
– Miért? – állott meg előtte rideg nyugalommal. – Tudja-e, 

hogy ellenforradalom örvénye kavarog alattunk?
– Ártatlanokat öldösnek...
– Honnan tudja? És honnan veszi magának a bátorságot, 

hogy kritikát gyakoroljon?
– A proletár-jog adja, – emelte föl a fejét dacosan.
– Jog? Ehehe...
– Vagy nincs? – villant rá a tekintete.
– Van, – mosolygott kevélyen. – De csak annyi, amennyit 

én adok... Érti?
– Értem, – bólogatott. – Hát ez a proletárdik tatúra?



175

Szomolay szemében fekete gyertya gyúlt.
– Hallja! Minek jött ide?
– Hogy megtudjak egyet-mást...
– Mit akar tudni? – fojtotta le az indulatát.
– Igaz-e, hogy a Batthyány-palotában halálra kínozták a 

túszokat?
– Szöges bottal verték, vaskapoccsal szorították s tüzes 

dróttal szúrták! – gyúlt ki Szomolay arcán valami gyönyör. – 
Elhiszi, ha mondom?

– El, – suttogta Nagy János.
Szomolay a kezét hátratette.
– Mit akar még tudni?
– A nők! – lobbant föl Nagy János. – Akiket a Krisztina–

városból hoztak be Úrnapján...
– Igaz, igaz, – integetett Szomolay türelmetlenül.– Fejjel 

lefelé akasztotta és lógatta Dögei...
– Dögei? – dermedt meg a gaztett hallatára.
– Nem ismeri? A Szovjet-ház különítményének a pa-

rancsnoka... Nehogy a kezébe kerüljön!
Farkasszemet néztek.
– Nem félek. Nem vétettem a proletárdiktatúra ellen...
– Nem is szabad, – de nem is lehet. Akar még tudni vala-

mit?
Nagy János alakja megroskadt.
– Mondja meg őszintén, – nézett rá rimánkodva, – igaz-e, 

hogy a gödöllői erdőben százával lógnak a halottak? Ó, nyug-
tasson meg...

– Lógnak elegen, – bólintott Szomolay s vigyori düh ger-
jedezett a szemében, – de nincs abban az erdőben annyi ág, 
ahány bitangot én még odavitetek!
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– És az ukrán tisztek... akiket Denikin küldött...
Szomolay ajka kifehéredett.
– Elég! – üvöltötte. – Mit kérdez? Mit kutat? Mi köze hoz-

zá? Ki maga? Senki! Hogy mer idejönni? Nem fél tőlem?...
– Mondom, hogy – nem, – fogta föl Nagy János a szeme 

villámát.
Csönd lett.
– Bátor ember, – mosolygott már Szomolay. – Az ilyet sze-

retem... No, mondja, mit akar?
– Már semmit, – hangzott ridegen. – Csak egyre figyel-

meztetem népbiztos elvtársat...
– Ha szabad tudnom? – pislogott gúnyosan.
– Arra, hogy nem mi vagyunk önért, hanem ön van miéret-

tünk, s vissza nem élhet a hatalmával, amely a miénk...
Szomolay nagyot nevetett.
– No, hallja! Ez pokoli... Mondja csak, ki szabhat nekem 

határt, nekem, ki teremtettem a proletárdiktatúrát?
– Én és a hozzám hasonlók...
– Mennyiben?
– Mi felelünk a nép előtt az önök tetteiért, mi, a senkik, a 

Nagy Jánosok. Mi csillapítjuk a lázongó proletárságot!...
– Lá-zon-gó proletárság?
– A Zöld Vadászban majd széttéptek a vasasok, – szólt ke-

serűen. – A kékpénz meg a cukorka már nem használ...
– Hallgasson!
 – Négy és félezer ember nevében beszélek...
– És ha százezer is? Hallgasson!
– Jó...
– Fenyeget? – nézett rá szikrázó haraggal.
– Ahogy veszi, – vont vállat Nagy János.
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Olyan volt, mint az érc.
– Pénzt akar? – döbbent meg Szomolay s ráhunyorított. – 

Akkor más hangon beszéljen...
– Pénzt? – rázta a fejét. – Pénzt...?
– Azt, azt, – mosolygott hűvösen. – Persze, elfelejtettem 

megjutalmazni a szolgálatait... értem.
– Félreért, – felelte keserűen. – Nem pénz kell...
– Hát mi?
– Béke és igazság... Mert ezt már nem lehet tovább szen-

vedni, ez fáj...
– Ehehe... Nem ez fáj magának.
– Hát mi fáj?
– Uriás...
Megrendült Nagy János, akkora fekete csapás ütötte szí-

vén. Ordítás rengett benne, de csak nyögéssé vált, amire fölver-
gődött az ajkáig, olyan mélységből jött.

– Bethsabe? – mosolygott ridegen. – Átengedem...
Szomolay elsápadt.
– Dögei! – ordította.
– Parancs, – lépett ki egy óriás a szomszédszobából.
– Nézze meg ezt az embert...
Vagy két méter magas, idomtalan, szögletes koponyájú, ri-

pacsos emberállat volt ez a Dögei. Bárgyú barom. Oszloptestű 
hülye. De szemében sandán piroslott a gyilkos öntudat...
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XVIII.
    

A kévék aludtak a napsütésben, néma volt a mező. A kalangyák 
aranysárgán heverésztek a fényben, mely a letarolt búzatáblák-
ra forrón sugározta Sarlós Boldogasszony tündöklő hevét. Le-
vágják a föld aranyhaját... de sehol egy arató. Várakozásteljes 
csönd, valami titok és aggodalom szorongott a tájon; az arany–
kék háttérben fehér házikóival, bádogtetős tornyával s magas 
jegenyesorával lágyvonalú rajzként emelkedett a falu.

Az acél, mely millió esztendőkig pihent a föld alatt, sín-
párrá hajlítva, ezüstösen cikázott a nyári nap sugárözönében. 
Ér, melyen át a nagyváros felől kering a vér... A távoli zöld 
halmok közül sötét füstfátyol lendült a ragyogó tisztaságba s 
egy perc múlva csattogva-zúgva rontott az álmodó mezőkre a 
gyorsvonat.

Ki ül rajta? Kinek a vonata? A menetrend nem ismeri... 
Csak néhány kocsi az egész. Úgy jön, mint egy őskori ragadozó 
– Szomolay vonata megállt.

– Chawuse! – verte föl a tolvajnyelv a magyar mezőt, hogy a 
banda helyben van, és a Lenin-fiuk csapata leszállt. Sötét pofák, 
gyilkos tekintetű martalóchad, bikányi legények, kik ezelőtt a 
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ligeti körhintákat dirigálták, s tüdővészes, nyápic apacsok, kik 
a külvárosok éjszakájának voltak a hiénái... mind együtt... A 
söpredék, mely a kommün-szabadság hőse lett, elszántan sora-
kozott föl a falu tövében.

– Elvtársak, – mutatott Szomolay a hallgatag toronyra, – 
itt vagyunk a fehér darazsak fészkében. Grünblatt és Siserics 
jelentése szerint itt laknak a környék legveszedelmesebb el-
lenforradalmárai s remélem, nem kell hogy figyelmeztesselek 
titeket, a proletár-állam öntudatos katonáit, – hogy mit kell 
tennetek...

– Pucpaszta, – röhögött valaki.
Sturcz, az „akasztó–vonat” fegyvermestere, a gépfegyvere-

ket leszedette.
– Utánam! – indult el Szomolay a terror-csapat élén.
Degenerált külsejű, férfi-típusú asszony haladt mellette, – 

a „doktornő”, ki a kivégzettek pulzusát szokta megtapintani, 
hogy van-e bennük még élet. A hiszterika, ki gyönyörködik az 
omló vérben... Szomolay rászólt:

Ilona, menjen a csapat mögé, nagy a csönd... 
Kazlak emelkedtek a falu végén. Sorjában három-négy is. 

A ledöntött palánk mellől a kutya kiugatott.... Egy terrorista 
rálőtt.

– Sticke – hogy ne vakkantson többet...
E pillanatban megdörrent a kazlak háttere s két-három 

bőrkabátos fölbukott. Parasztfejek bukkantak elő, sortüzet ad-
tak Koppány vérei... A toronyban a harangokat félreverték s 
fehérzászló röppent ki a harangház ablakán. Nyílt ellenforra-
dalom! A terrorcsapat visszahökkent.

– Állj! – fogta pisztolyát Szomolay a saját csapatára. – Le-
lövöm, aki fut!
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– Rajta! – ugrott ki egy hatalmas paraszt az első kazal mel-
lől. – Éljen a haza!

Kaszával, fejszével, puskával, szekérlőccsel tört elő vagy 
kétszáz paraszt. Kétszáz magyar. Ki szereti a hazáját. Ki védi 
Árpád örökét...

– Éljen a haza!...
Szomolay csapata hátraugrott. Két gépfegyvercső meredt az 

előzúduló parasztságra. Sturcz mester éppen akkor állította be...
– Ki innen, bitangok!... – üvöltötte a parasztvezér – Szent 

e föld...
A gépfegyver kattogni kezdett, tiktarakja kipontozta a lár-

mát élesen és hintette a halált... Néhány pillanat múlva úgy állt 
a parasztvezér, mint lesodrott bábui között a tekekirály. 

– Fogjátok el élve! – üvöltötte Szomolay.
A paraszt a kazal mögé ugrott, visszalőtt s néhányad magá-

val az udvaron át megfutamodott.
– Utána!
A bőrkabátosok átgázoltak a haldoklók fölött s űzőbe vet-

ték a menekülőket, más részük pedig a sebesültek fölé hajolt és 
rohamkést emelt...

– A faluba! – adta ki Szomolay a parancsot.
Jajszó verte föl az utcát, de elnyomta az Internacionále di-

adaléneke. „Föl, föl te, éhes proletár!”... A kapukon csattogott 
a fegyvertusa s dörrenések lobbantak a bogárhátú házikók kö-
zött; Szomolay véres csapatával a piacra ért.

– Hol a pap?
Hozták már. És vele még két urat...
– No, szent atyám? – nevetett rá Szomolay s elővette zsebé-

ből a perforált blanketta-könyvecskét, melybe a halálra-ítéltek 
nevét szokta bejegyezni. – Hogy hívják?
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A pap hallgatott.
– Egy pap… – írta be. – És ön kicsoda? – fordult a vászon-

ruhás, tömzsi úrhoz.
– A helység jegyzője... – törülte véres ajkát a nótárius.
– Milyen fehérben jár! – nevetett Szomolay.  És ön?
– Mi köze hozzá? – vágta föl kemény fejét a harmadik.
– Úgyis látom, hogy – tanító, – mosolygott a népbiztos gú-

nyosan.
– Én az, de te hóhér... – vágott vissza dacosan. 
Székely volt. Az erdélyi falvak nevelik Magyarországnak a 

tanítókat....
A diktátor elsápadt.
– Gd., – jegyezte rá a harmadik blankettára.
Gd.=gajdesz. Gajdesz a zsidó gajder szóból származik és 

toká-t, proletár-nyelven meg halált jelent…
– Mindjárt, uraim, mindjárt, csak egy kis türelmet... Hol a 

bíró? – nézett szét kérdően.
Akkor futott ki a köves kisutcából az a hatalmas paraszt, 

aki a kazlaknál a támadást vezette.
– Fogjátok el!
Bekerítették, de nem bírtak vele. Kőmorzsoló János erejé-

vel szórta le magáról a bőrkabátosokat. Verekedett, mint egy 
nyolcadisten. A túlerő mégis csak lefogta.

– No, átyám-bátyám, – mókázott a diktátor a kabarék szó-
játékával, – kerüljön csak beljebb! Kejd a bíró?

– Én, – hörgött a paraszt s vas-izmai rángatództak.
– A rosseb egyen meg...
– Gyönyörű koponya! – jegyezte meg a doktornő moso-

lyogva.
– Cefre... – mormogta bíró uram.
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Vagy kilenc parasztot tereltek még a piactérre. Félig már 
agyonverték őket. Szomolay szemlét tartott.

– No, bükkfagatyás, hogy hívnak? – kérdezte meg egyen-
kint.

– A rosseb egyen meg... – volt az általános felelet.
Csak egy öreg paraszt rimánkodott:
– Tekintetes úr, mit akar tőlünk? Nem vétettünk, iszen tud-

juk... egye meg a rosseb. . . hogy a diktatúra a kiráj...
Szomolay elnevette magát sötéten.
– Aztán tudja-e kejd, hogy mért hívják diktatúrának?
– Már hogyne tudnám! – nyivogott a vén paraszt. – Azér, 

mer’ a broletár nem tud írnya, csak diktál...
– Végezzünk! – szólt a székely tanító türelmetlenül.
Szomolay rásandított.
– Mindjárt, kedves mester, csak ráütöm a bélyegzőt az íté-

letükre, – nyomkodta rá a bélyegzőt a blanketta-papírokra, – 
mert a proletár bíráskodás is tudja ám a rendet...

– Kötve hiszem, – felelte a tanító megvetően.
– Hát kössétek föl! – parancsolta Szomolay.
És Kohn-Kerekes, a mozgó-csoport főhóhéra, gyorsan és 

halálcsöndben végezte a dolgát . .
– Nagy Isten! – jajdult föl a pap.
– Hát csak így?... – szólalt meg a jegyző rekedten. – Kihall-

gatás nélkül? És törvény nélkül?
– A törvény én vagyok, – felelte Szomolay ridegen. – A 

kihallgatás fölösleges, mikor a tények mindent bevallanak. 
Önök ellenforradalmárok s nemcsak gondolatban, de tettben 
is azokká váltak, amikor fegyvert fogtak ellenünk. És én, mint a 
Tanácskormány teljhatalmú megbízottja, ítélek s azt nyomban 
végre is hajttatom... Ön következik!
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– Én, – lépett elő a pap, – hogy ne lássam Istenemnek és 
Hazámnak a meggyaláztatását...

– Nem, – intett Szomolay s fekete gúny ragyogta be arcát, 
– önt utoljára, netán szüksége lenne valakinek a lelki vigaszra... 

A parasztok följajdultak. Ott függ a nótárius! A törvény 
most már csakugyan elveszett... Összebújva, halálremegéssel 
szorongatták egymás kezét. A pap csöndesen imádkozott...

– No, öreg, – intett Szomolay, – magán a sor!
Megragadták a nyivákoló vén parasztot s a középső fa alá 

cipelték.
– Még azt sem kérdik, hogy eb-e, vagy guba... – tülekedett 

a hóhérok közt kétségbeesetten – Csak megfogják az embert...
– No, mi a kívánsága? – mosolygott Szomolay.
A vén paraszt minden ízében reszketett, de látszott a ké-

pén, hogy fől a kobakja. Csavargatta nyakát nagykínjában, ösz-
szehúzta zúzmarás szemöldökét bagolymódra, úgy töprengett, 
aztán a pitykés mellénye zsebébe nyúlt.

– No, mi az? – sürgette Szomolay. 
– Szeretném ezt a kétszáz koronást kék pízre cserélni... – 

tört ki belőle végső percében is – a paraszt.
A pribékek felröhögtek.
– Van valami érzéke a humor iránt... Engedjétek el!
Elámult a vén paraszt, aztán kiugrott a zöld bitó alól s tán 

meg sem állt a Bakonyig... Hát mégis lehet szabadulni? Lett 
rimánkodás.

– Kegyelem... – hörögték a parasztok egybekulcsolt kézzel.
Szomolay megnyugtatta az elítélteket...
– Csak bátorság, elvtársak. Büszkén halhattok meg, mert a 

ti halálotok egy szebb jövendő korszakát nyitja meg. A ti halá-
lotok árán lesz boldog az elnyomott világ...
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– Gazember! – jajdult föl a pap.
– Gallach!. .. – ütötte meg Kurc terrorista, hogy leroskadt.
Le sem törülte omló vérét, csak halkan imádkozott.
– Tovább!
Egyszerre hárman is akasztottak. A piactér Hét Vezérről 

nevezett fáin párosával lógtak a magyarok. Barna fejük lefity-
tyent s bajuszuk sötéten csüngött a halálban, mint a holló szár-
nya. Elnémult kérdés fagyott holt arcukra: Istenem, hát érde-
mes születni s a rögöt túrni egy életen keresztül?... A kommün 
boszorkánya pedig hisztérikus kéjjel  tapogatta kérges kezük     
üterét, – córesz...

Szomolay a bíróra tekintett.
– Kejd jön!
Megmozdult a hatalmas paraszt. Ott függtek már a test-

vérei, vagy tizenketten, mégsem tudta elhinni, hogy ez a senki, 
ez a göthös zsidógyerek, akit a két ujja közt szétlapíthatna, ez a 
beesettszemű siheder őt, a főbírót, fölakaszthatná . ..

– Országrabló! – hörrent föl rekedten.
Öten vitték Előd vezér fája alá.
– Kell-e ellenforradalom? – hunyorított Szomolay.
– Száz halált haljak, akkor is... – vetette föl rögszínű fejét. – 

Magyar hazánk el nem veszhet...
    És hullni kezdett a könnye, mint a pörge gyémánt...
– No, jó, – legyintett Szomolay. – Tudja-e kejd, hogy egy 

millió korona hadisarcot vetek a községre? Mennyi pénz van a 
kasszájában?

– A fehér mind ott van, a kéket meg elástam...
– Hol?
– Nagy a Bakony...
Az ő kötelét is fölhúzták az ágra.
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– Állj föl a székre! – szólt rá a főhóhér.
– Ne tegezz, te taknyos, – morrant rá.
A hóhér fejbe vágta, hogy tulipán nyílt a haja közt.
– Végezzetek! – parancsolta Szomolay.
Egy tizenegy-tizenkét esztendős fiúcska rontott be a körbe.
– Édesapám!...
A bíró már a széken állt.
– Mi az, fiam? – nézett le Gyurikára.
A gyermek hozzárohant és jajgatva csókolta kezét.
– Édesapám... lelkem-apám...
– Kergessétek el! – üvöltötte Szomolay. 
Megragadták. Alig tudták letépni apjáról. A paraszt eltakar-

ta szemét a tenyerével s halkan hübögött ki belőle a fájdalom,
– Édes fiam...
A gyermek Szomolay lábához borult.
– Kegyelem... édesapámnak...
– Nincs, – rándult meg Szomolay ajka ridegen.
– Az én jó apámnak... az én kedves apámnak... – jajgatott 

a gyermek.
– Vigyétek! – toporzékolt Szomolay.
A gyermek fölegyenesedett. Szent láng gyúlt szemében, a 

könnyei alatt. Kiszakította magát a pribékek kezéből és Szo-
molay elé állt.

– Adom az életemet – cserébe...
Szomolay meghökkent, aztán föllobbant arcán a gyűlölet. 

Átkozott parasztjai... A gyermekre emelte némán a pisztolya 
agyát.

– Gyönyörű! – mosolygott a hiszterika.
– „...jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod”... – 

rebegte a pap.
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Szomolay keze lassan lehanyatlott...
– Gyorsan, – suttogta a paraszt s nyakát a hurok alá tartot-

ta. – Ha istent ismersz …
A főhóhér szeme a vezéren függött.
– Föl! – intett a diktátor.
– Gyuri... – hullt a paraszt tekintete  a  fiára selymes ragyo-

gással és elmúlhatatlan szeretettel. – György fiam...
A szék fölborult s az ág meghajlott a terhe alatt.
– Édesapám – esett el a gyermek és úgy maradt csöndesen, 

szívre szorított kezecskével...
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XIX.

A pohárszék ajtaja magától kinyílt s arasznyi emberke nézett 
ki belőle. Széttekintett a szobában, aztán lábujjhegyen indult 
az ágy felé.

– Mi az? – döbbent meg Nagy János, amint hanyatt feküdt.
A rém az ágy végénél megállt és ránevetett. Szörny-alak. 

Púpja van. Csupa homlok. Orra kampós-görbén ugrik elő, orr-
cimpája nagy, felső-ajka előredudorodik, arca tojásdad, nagy, 
barna szeméről hosszúszőrű pillák lógnak alá, szemgolyója pe-
dig valami különös gyönyörben reszket. Majom... Nagy János 
elcsodálkozott.

– Ninini! – motyogta. – Mit keres itt?
A láz-ember fölkapaszkodott a takaró szélére s karját ösz-

szefonta.
– Ismersz? – kérdezte tompán.
Egy szót se szólt, mégis beszélt: hallotta Nagy János, hogy 

úgy szól, mintha pici csengettyűk pötyögnének...
– Hogyne ismerném elvtársat, – mormogta félhan gosan, 

– hiszen a belügyi népbiztosság politikai osztályának a veze-
tője...



188

– Ühüm, – bólintott a rém, aztán Nagy Jánosra meresztette 
sárgán ragyogó, nagy szemét. – Valamit kérdek...

– Tessék, – motyogta csöndesen.
– Előre figyelmeztetlek, hogy engemet nem vezethetsz fél-

re, – fenyegette baljóslatúan. – Budapesten harminc, vidéken 
pedig százhúsz kémem van, akik nekem mindent megjelente-
nek... Tudod?

– Tudom, – rezzent össze Nagy János. – Mit akar tőlem? 
Mit tud rólam?

– Mondd, mit forgatsz – magadban? – nézett rá a rém.
Nagy János a fejét rázta, hogy semmit sem...
– Látom, – mosolygott a bakarasznyi törpe sötéten. – 

Nézz a szemembe!
Megreszketett a tekintetétől.
– Látod a szememet? Tudod-e, hogy kié volt ez a szem?
– Kié? – kérdezte esetten.
– Hallottál-e valamit Molochról? Isten volt Karthagóban 

és százával követelte áldozatait. Az én szemem az övé volt...
– Ne mondja! – csodálkozott Nagy János. – Gyermeket ál-

doztak neki...
– Hát ti nem vagytok gyerekek? – vigyorgott a jelenés. – 

Csak az a különbség, hogy akkor a testeteket dobták égő érc-
torkomba, ma pedig a lelketeket hamvasz tom el a proletárdik-
tatúra vörös kohójában... hihihi...

– Ugyan, ne beszéljen? – hitetlenkedett Nagy János. – A 
maga szeme inkább a pókéhoz hasonlít...

– Hát a pók nem az? Az is egy kis Moloch. Jelen vagyok 
ezer alakban, ahol csak gyönyörködni lehet a kínban... Lát-
lak!

– Mit lát?
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– Az agyrendszeredet... Várj csak. Ha nem hiszed, leve-
szem a koponyádat, szétnyitom és megmutatom a saját gon-
dolataidat... Jó?

Vihogva indult feléje a takarón s ujjait behajlította görcsö-
sen. Nagy János fölkiáltott...

– Fiam, – nyitott be Örzse néni, – mi bajod van?
Viaskodott a fantommal, aztán föleszmélt és széttekintett.
– Itt volt Korvin Ottó, – szólalt meg pihegve és minden 

ízében reszketett.
– Ó, dehogy volt, dehogy volt, – törülte meg verejtékes 

homlokát az anyja. – Csak álmodtad, fiam...
A beteg megnyugodott és hátradőlt a vánkosán.
– Van úgy, hogy rémet lát az ember, – magyarázta Örzse 

néni. – De a rém magából az emberből jön ki. János fiam, ne-
ked a lelked beteg...

Lehunyta Nagy János a szemét s úgy érezte, hogy lágy ró-
zsasziromként hullanak lelkére édesanyja csöndes szavai, vagy 
mintha gyógyító olajcsöppek volnának, úgy kenegetik a szívét. 
Halk duruzsolása a csermely mormogásához hasonlít, s lám, 
csakugyan egy kis patak habjai közt fekszik... de milyen me-
leg, édes habok... lágyan ringatják tova. Ketten is integetnek a 
partról... édesanyja és egy kedves ismerős arc – fehér, mint a 
hó, vagy a szenvedés – Katinka... De mi az? Az ár elragadja és 
fekete vizekre löki... az örvény! Viszi az örvény... s lent van a 
víz alatt... sötét minden, mintha tintatócsában fuldoklana... hát 
ilyen korán el kell vesznie? – Igen, elragadta Nagy Jánost az 
örvény, megforgatta fekete tölcsérében, aztán ismét fölvetette. 
Segítség! Most forgószél jön, kinyúl egy nagy vörös kéz belőle, 
kiragadja az örvény torkából és viszi a szárnyán... Hová? Ha-
lihó! Gyönyörű zöld mező integet alattuk és a zöld mezőben 
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hosszú, feketelebernyeges alak kaszál, kaszál fáradhatatlanul. A 
forgószél ledobta Nagy Jánost és a fűszálak felnyögtek alatta.

– János fiam? – simította végig gyöngyöző homlokát az 
öregasszony. – Mit álmodsz megint? Térj magadhoz...

Fölnyitotta réveteg szemét és a gerendára bámult.
– Ültem a forgószél közepében s gyönyörű zöld mezőben 

feketelebernyeges alakot láttam, kaszált és sírtak a fűrendek, 
legalább millió hang jajgatott... aztán fölvettem egy marék fű-
szálat és csodát láttam...

– Milyen csodát? – rezgett öreganyó hangjában az aggo-
dalom.

– Minden fűszálban egy-egy emberarc volt, kicsiben, mint 
valami fénykép... Vajon mit jelent?

Öreganyó eltűnődött az ágy mellett, az értelem ráncba vé-
sődött a homlokán s valami bús fénybe borította arcvonásait.

– Az a gyönyörű zöld mező az Élet, a feketelebernyeges 
ember a Halál, a fűszálak mi vagyunk, fiam...

– Csakugyan! – bólintott Nagy János, majd hirtelen az 
anyjára pillantott. – Kerestek-e a gyárból?

– Volt itt egy bizalmi ember, de mondtam, hogy beteg 
vagy...

– Már nem vagyok az, – ült föl az ágyában. – Elmúlt a 
lázam...

– Adná a jó Isten, – örvendezett öreganyó. – Nem ennél 
valamit?

– Majd később...
Mégis kiment, hogy legalább egy kis limonádét csináljon, s 

Nagy János hirtelen fölkelt ágyából és gyorsan öltözött.
– Mit csinálsz, fiam? – lépett be öreganyó megijedve.
– Fölkeltem, – mosolygott bágyadtan. – Bemegyek a gyárba...
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– Nem engedem! – fogta meg a karját. – Maradj itthon. 
Baj van!

Nagy János összerezzent.
– Micsoda?
– Valami mozgalom készül, vagy mi... A gyárőrség fegy-

verbe állt!
– Tyüh, és én itthon vagyok, – mennem kell!
– János, János, azt susogják, hogy az ellenforradalom kitör...
Tompa dörgés hangzott a Duna felől.
– Ágyúlövés!...
Még egy és még egy. Mintha valami óriás porolóval ver-

nének egy mértföldes szőnyeget... A dunai monitorok lőttek.
– Ellenforradalom! – sápadt el Nagy János s az éjjeli szek-

rényhez pattant.
– János. –
– Ne féljen! – dugta zsebre a Frommer-pisztolyát.
– Csak megnézem, hogy mi van...
– Maradj itthon, – fogta át remegve. – János fiam...
– Mennem kell! A gyárőrség parancsnoka vagyok...
– Egyetlen fiam vagy! 
– Ne aggódjék, – csókolta meg. – Mindjárt jövök –
Kirohant és öreganyó némán tördelte a kezét.
– Mi van, elvtárs? – fogott el egy munkást az utcán.
– A monitorok lövik a szovjet-házat...
A gépfegyverek kattogását riadozva verték vissza a budai 

hegyek. Mintha apró kutyák ugatnának... Nagy János megfu-
tamodott.

– A telefonközpontot a fehérek megszállták! – harsant vé-
gig az utcán.

– Ellenforradalom! – ujjongott valaki.
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Döngött a város, mintha visszhangos erdőben fát vág-
na Fanyűvő, a mesebeli óriás. Tik-tarak – most itt, most ott 
csattant föl hisztérikus hahotaként a gépfegyver rövid, de he-
ves golyózápora. A nép a kapukba gyűlt és izgatottan várta a 
fejleményeket. Valami félénk, szokatlan élénkség ragyogott a 
munkásasszonyok korahervadt arcán s öntudatlan örömben 
ugrándoztak a kis proletárgyerekek. Ki bánja? Az az ágyúzás a 
lelkéből szólt mindenkinek, de még nem mertek szint vallani –

– Elvtársak, – bukkant föl a vörös őrjárat, de csak olyanfor-
mán, mintha statisztálna valami színjátékhoz, – be kell zárni a 
kapukat!

A nép zajongva tódult befelé.
– Vége a kutyák uralmának! – kiáltotta egy vézna asszony 

kigyúlt arccal.
Hallották a vörös őrök s elengedték a fülük mellett, az 

egyik vissza is fordult s jelentős mosollyal intett: pszt, még nem 
szabad –

– Állj! – kiáltott a másik Nagy Jánosra. – Haza! Elvtárs, 
nem szabad az utcán járni...

Nagy János az igazolványát futtában fölmutatta.
– Mi újság, elvtárs? – kérdezte izgatottan.
– A Ludovika Akadémia kertjében folyik a vér... A vörösö-

ket visszaverték, de most ment oda egy századunk...
– A Brenner-gyárból, – újságolta a másik is.
Lélegzet szakadva tűnt el Nagy János az utca torkában. 

Hogy elérje a századát...
– Trik–tara–ta–ta–ta–ta–ta 
Mint a kerep, úgy szólt. Verik a tiszta búzából a rabló ve-

rebet... Száz napja dúskál benne! Csak az üres kalász maradt... 
Újabb gépfegyvertűz perrent a Lánc–híd felől.
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– A Vörös Őrség főparancsnokságáról lövik a monitorokat! 
– hangzott a kiáltás.

A monitorok! A föltámadt magyar lélek ontja tüzét róluk 
a vörös Szodomára. Égjen! Pusztuljon el a Város, hol tíz igaz 
sem találtatik...

Nagy János kirohant az Üllői útra, le a Ludovika Akadémia 
felé.

– „Föl, föl, te éhes proletár – hangzott az ének messziről, de 
elnyeldeste a sortűz, mely röviden, súlyosan és nyersen hang-
zott, mintha palánkot döngetnének... Ott küzdött már a Bren-
ner-gyár vasas százada!

– Pak, pak, – suppogott az elkésett lövés.
– Ölik a ludovikásokat!... – jött vele szembe egy kétségbe-

esett úrinő. – Magyarok! Segítség!... – tördelte kezét s bukdá-
csolt az úton. – Magyarok! Magya rok!  

Vak lárma rengett ki az épülettömegből, riadalom vágta át 
az utcát, robogó társzekerek menekültek – pak – pak – sortűz 
– és kábultan, a saját lelkébe szédülve állott meg Nagy János a 
katonaiskola előtt.

– Rajta! – hangzott a vezényszó töredezetten.
Verekedtek a katonagyerekek. Éljen a haza! Verekedtek a 

katonagyerekek a megrablott nemzetért, verekedtek a múltért, 
az ősi dicsőségért s a magyar jövendőért! Aprószentjei a hon-
szeretetnek, kik ősi virtussal tár ják ki mellüket a vörös halálnak: 
Itt a szívem... A gyerekek! A legendás magyar gyerekek, a Tisza 
mellől, a Duna mellől, az ezeresztendős kúriák végső sarjai. –

– Rajta, fiaim... – vezényelte a katona-tanár.
Piros vér foly a mentére – verekednek a katonagye rekek 

– jajszó nélkül buknak el a homokon... Ki segít? Ki segít a ma-
gyarnak a saját országában?
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Nagy János a falnak dőlt, halálsápadtan szorongatta pisz-
tolyát és pihegett...

– Tűz!
Leadták a vasasok...
Ó, ti szegény leigázott lelkek, kik a Világszabadság rabigá-

jába dőltetek s nem tudjátok, hogy elvesz a hazátok... Kik húz-
zátok a vörös diadalszekeret és nem tudjátok, hogy kik ülnek 
rajta! „Európa lovagjai” – idegenből ideszakadt tolvajok – azok 
űznek, azok vernek titeket a proletárdiktatúra vörös ostorával – 
kik másodszor is tönkreteszik Kánaánt...

– Előre, fiaim...
A katonagyerekek rohama visszacsapta a vasasok centru-

mát. A Vörös lobogó! Ezer kürt zendült Nagy Jánosban s fújta 
az Internacionálét: előrerohant s lövésre kapta pisztolyát...

Egy alak állt elébe, mintha a föld vetette volna föl. A Ró-
kafülü Ezredes – sápadtan, némán nézett Nagy János szemébe 
és a pisztolycső lehanyatlott...

Sortűz csapott az iskola ablakaira, hullott az üveg, verték a 
falat az ólomdarazsak s a vörös század a katonagyerekek holt-
testén át a Ludovika Akadémia udvarára tört.

– Pak, pak, – hangzott az utolsó lövés.
– Megölték a jövendőt, – suttogta a kém. – Kifolyt Szent 

István vére...
Viaskodott keresztútján az ember, ott a fal tövében, de le-

csapott rá a szó, mint valami villámló, fehér kalapács, s érezte, 
hogy töredezik a szíve. A pisztoly kiesett a kezéből s összegör-
nyedve temette arcát a tenyereibe. Kőfejű Nagy János fölzoko-
gott...
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XX.

Ágyúcsövek meredtek a Dunára, lesték a lázadó monitorokat, 
melyek még az éj folyamán lefelé vonultak a Dunán. A város a 
teljes megrettenés képét mutatta. A lakosság behúzódott, mint 
a karámba menekült birkanyáj. A félelem, az éhség és a statári-
um diadalt ült a városon.

– Látod? Millió ember! Ó, mily gyáva és tehetetlen a tö-
meg! Karjának egyetlen mozdulata elég volna, hogy véget ves-
sen a gazok uralmának, ehelyett azonban reszketve tűri a vörös 
bálvány ostorát...

Igen, a millió ember zárt ablakredőnyök mögött remegett, az 
utca kihalt és néma volt, csak a vörös őrjáratok bakancsa csattogott 
a járdán. Mindenkit igazolásra szólítottak és akinél nem volt szak-
szervezeti igazolvány, azt fegyver közé kapták kérlelhetetlenül.

– Mellékutcába, – intett Rókafülü Ezredes. – Megint őr-
járat jön...

Ment vele Nagy János, némán és kábultan követte, meg–
megreszketett, agya tompán sajgott. Tegnap óta a kis kadettre 
gondolt szüntelen, ki széttárt karral bukott a földre; küzdött, 
mint férfi, de hangja a haldokló gyermek sikoltása volt…
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– Az Andrássy uti szocialista klubban nagy tanácskozás 
volt, mikor a monitorok tegnap tüzelni kezdtek a Dunán. Har-
minckét népbiztos volt együtt... Egy bomba! – lopta Nagy Já-
nosra gyors és fürkésző tekintetét, – egy bomba segített volna 
mindenen...

Nagy János hirtelen megállt.
– Át akarsz adni a vörös őröknek? – kérdezte a rókafülű 

emberke nyugodtan. – Ott jönnek...
Nagy János ajka fehéren reszketett s tovább mentek szót-

lanul. A zsibárusok piacára értek. Az ószer-bódék zárva, a 
tömegnyomor hiénái elrejtőztek egy szálig; volt olyan is, ki a 
bódéját be sem zárta, úgy szaladt egérlyukba, – és a gazdátlan 
bolton marakodott a csőcselék.

– Látod? – mutatott rá a különös emberke, – még mindig 
rabolnak és fosztogatnak, pedig már nincs ott más, csak rongy. 
Kicsiben hű képe ez a vörös uralomnak. Sejted-e, hogy mik 
történnek a Tanács-Köztársaságban? Tudod-e, hogy milyen 
gazdálkodás folyik a kulisszák mögött? A népbiztosok napi 
kiadása hatvannyolc-hetven millió...

– Lehetetlen! – döbbent meg Nagy János.
– Statisztikánk van róla. Ezzel szemben a világháború 

utolsó esztendejének egy napi költsége nem rugott többre 
nyolc milliónál. Rettenetes még elképzelni is, hogy a Vörös 
Hadsereg eddigi kiadása a 2500 milliót már meghaladta! A 
világtörténelem nem ismer ehhez hasonló pazarlást...

– Tönkremegyünk, – suttogta Nagy János.
– Már megtörtént!... Ami érték megmaradt a világháború 

tűzviharából, azt már mind megsemmisítet ték. De ne félj, még 
talpra állunk!
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Ágyúlövés hangzott Lágymányos felől s a gépfegyverek is-
mét megszólaltak. Döngött-röngött a város. Nagy János meg-
állott kétségbeesetten.

– Mi lesz?
– Elárulták az ellenforradalmat, leverik és a vörös terror 

bosszút áll...
– Elég a vérből, – sápadozott Nagy János arcán a borzalom. 

– Mi lesz az elfogott ludovikásokkal?
– Kivégzik őket, hacsak közbe nem lép az olasz misszió... 

De bízom Romanelli alezredesben; erőskezű és nemeslelkű ka-
tona...

A hetedik kerület szűk utcáiban jártak. Nagy János fölesz-
mélt és szétnézett, vád marcangolta, nem tudta, hogy mitévő 
legyen...

– Be kellene mennem a gyárba, – töprengett az utcasarkon. 
– Ki tudja, mit gondolnak felőlem?

– Tudják, hogy beteg vagy...
– De már jobban vagyok és napok óta nem voltam bent...
– Most akarsz bemenni? Este van.
– Igaz, – didergette Nagy Jánost a láz.
– Nyugodj meg, – nézett rá a rókafülű emberke részvéttel, 

– örvendj, hogy jó irányra tértél. Régóta figyellek s tegnap a 
lelkedbe láttam...

Nagy János bizalmatlanul pislogott rá.
– Sok ilyen Nagy János van köztetek, kiknek a lelkét meg-

csípte ugyan a vörös szél, de nem tudta megölni. Úgy-e magyar 
vagy?

– Az vagyok, – sóhajtotta Nagy János panaszosan.
– Ne csüggedj, – súgta a kis ember, – közel van a megváltás. 

A vörös offenzíva dűlőre visz mindent. Ha sikerül, akkor meg-
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indul a fölszabadító háború; ha pedig elbukik a vörös hadsereg, 
akkor a kommünnek is vége van...

– Megsemmisül a legszebb álom! – remegett Nagy János 
szája széle.

– Idealista vagy, – nézett rá a rókafülű szemrehányóan. – 
Értsd meg, a tömeget nem lehet megváltani. Az Isten-ember 
is elbukott. A görögök is, a rómaiak is, pedig nagy küldetéssel 
jöttek, hogy a sötétségbe és bűnbe süllyedt emberiségre fényt és 
kultúrát árasszanak... Aztán ne téveszd össze a kommunizmust 
a bolsevizmussal. Hiszen a bolsevizmus jegye a vörös gyilok...

– Tudom, – sóhajtotta Nagy János.
– A vörös hadsereg még a románokkal szemben sem tart-

hatja a frontot, a proletár-diktatúra hát nem sokára megdől, 
oláhok fognak állni a ravatalánál. Vigyázz, fiam, jóakaród va-
gyok, ne végy részt semmiben...

Alkonyat borult a városra. Az utcák sötétben maradtak, alig 
világítottak, féltek a monitoroktól. Fehér sas is jöhet s ledobhatja 
tűztojásait! Nagy János izgatottan fordult a villany felé; már ő 
vezette a titokzatos embert. Az ment vele és beszélt csöndesen:

– Megfertőzték az iskolákat is s ez nagyobb baj, mint a 
gazdasági romlás, mert az áldott magyar föld és az angol tőke 
helyreállítja a gazdasági rendet, még pedig rövid időn belül, de 
az erkölcsi pusztulást...

– Hogyan? – vágott közbe Nagy János hitetlenül.
– A világháború egyik oka a balkán piac megszerzése volt. 

Anglia az emberiség mérhetetlen szenvedése árán hozzáju-
tott s az angol világipar Budapesten és Dél-Magyarországon 
át hömpölyög majd a Balkán felé. Ugyanakkor az angol tőke 
elhelyezkedést keres nálunk is ösztönszerűen s első dolga lesz, 
hogy az erdélyi bányákat megnyissa...
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– De hiszen Erdély a románoké lesz!
Rókafülű Ezredes elmosolyodott gúnyosan.
– Az oláhokról nincs mit mondanom. Jelentéktelen és alsó-

rendű nép, melynek fejébe szállt a kétes dicsőség, hogy Európa 
hiénája lehet. Hidd el, Anglia egy újabb világháborúra is képes 
volna, semhogy Erdélyről lemondjon. Az angol tőke és szorga-
lom kimeríthetetlen kincseket talál és emel ki onnan. Magyar-
ország fölvirul még egyszer! Még hátra van a fénykora...

– Adja Isten, – sóhajtott Nagy János reménykedőn.
– A magyar lesz az úr e földön ismét, nem pedig a jött-

ment söpredék. Tanultunk már a saját kárunkon. A Szomolay-
féle zsidógyerekeknek befellegzett...

– Hol van? – sápadt el Nagy János. – Vajon itthon van-e?
– Tegnap még Kalocsán akasztatott... Nem tudod?
– Honnan tudnám? Csak két újság van és egyik sem ír róla...
– Kalocsán is kitört az ellenforradalom és szoros összefüg-

gésben van ezzel a monitor-lázadással. A Kalocsától délre lakó 
tanyai gazdák elhatározták, hogy Dunapataj irányából fegyvert 
fognak a vörösök ellen. Az ellenforradalmi vezetőség soroztat-
ta Kalocsán a tanyai gazdákat s a város polgárságát. Néhány 
ezer gazda és polgár hadba szállt, Dunavecsén ütközött össze 
először a vörös csapatokkal, de a vörösök győztek: gépfegyver 
dolgozott a kasza ellen. Dunavecse után a solti, majd a hartai 
ellenforradalmat fojtotta vérbe Szomolay, aztán Dunapataj el-
len vonult gépfegyveres bandájával. Háromszáz magyar gazda 
holtteste maradt a csatatéren a dunapataji ütközet után...

– Istenem, – tördelte kezét Nagy János. – A parasztok... 
– A levert paraszt-csapat Kalocsán át a demarkációs vonal-

ra menekült. Tegnapelőtt este Kalocsára csapott a vészhír, hogy 
Szomolay a várost megtámadja. Éjjel tizenkét órakor félrever-
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ték a harangokat s a város rendőrei bekopogtak a polgárházak 
ablakán, hogy a lakosság azonnal vonuljon a városháza elé. A 
városháza erkélyéről kihirdették Szomolay üzenetét, hogy: ha 
valaki ellenállást tanúsítana, a várost rommá löveti! És a védte-
len kalocsaiaknak meg kellett adniok magukat...

Nagy János szitkot mormogott.
– Még akkor éjjel körülkerítette Kalocsát a vörös zászlóalj. 

Reggelig csönd volt a városban, tegnap félkilenc tájt azonban 
Szomolay a törvényszéki épületbe vonult, az asztalra tette a 
revolverét és megkezdte a tárgyalást...

– Gyilkos! – csikorgott Nagy János foga.
– Hogy kiket ítélt el, azt még nem tudom, – folytatta a 

kis ember fátyolos hangon, – de a központnak már jelentették, 
hogy a kivégzés este hétkor kezdődött és kilenckor ért véget. 
Szomolayt ma táviratilag Pestre hívták...

– Találkozunk! – sühögött Nagy Jánosból a düh halkan. – 
Engem is el akart fogatni, mielőtt elutazott....

– Tudom...
– Honnan tudja? – kérdezte Nagy János meglepetve.
– Mindent tudok, – szólt a különös ember szomorúan. – 

Azt mondom neked, hagyj föl azzal a zsidó lánnyal...
– Nem hagyok! – morrant föl sötéten.
– Megbánod. Tudod-e, ki az a nő?
– Nem bánom, akárki... Nem bánom.
– A legveszedelmesebb kalandornők közül való. Züllött 

teremtés, párizsi grand-kokott. A legveszedelmesebb kémnők 
egyike...

– Kémnő? – hökkent meg Nagy János.
– Az, – de őt is figyelik... akarom mondani, megfigyelhetik 

és akkor jaj lesz neki, ha megdől a diktatúra...
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Tekintete élesen villant a legény szemébe.
– Tudod-e, miért fogott meg téged?
Nagy János bambán bámult.
– Hogy a Brenner-gyár munkásságát szállítsd a vörös vá-

góhídra. Megcselekedted...
– Én?
– Te. És látod, már nincs szüksége rád s eldobott magától.
– Engem? – hörrent föl Nagy János. – Én dobtam el! Én!... 

Megkérdem tőle! – lihegett haragjában. – Még ma!
– Hagyj föl vele, nem érdemes... Szomolay barátnője.
Nagy János megállt.
– Honnan tudja? – kérdezte rekedten. – Ne sértegesse! – 

cikázott az indulata. – Nem engedem...
De a mindentudó emberke nem válaszolt, csak ennyit 

mondott jóindulatúan:
– Az a nyakkendő – az ó-kínai selyem, – amit neked adott, 

hatezer koronát ér. Add vissza neki. Baj lehet belőle...
Nagy János meghökkent.
– Nem akartam elfogadni, – mentegetődzött zavartan. – A 

nyakamra kötötte erőnek erejével...
– Az a gyöngy, melyet a nyakán visel, egy grófnőé volt... 

Mondd, hogy tudsz ilyen nőt szeretni?
– Nem szeretem! – emelte föl a fejét keményen.
– Akkor miért nem akarsz lemondani róla?
– Magam sem tudom... – nyöszörgött kínjában.
– Pedig Szomolaynak már odadobtad...
– De visszaveszem! – hörgött belőle a kín. – Visszaveszem 

tőle...
Megállt és szenvedett. Lázban égő arca szinte világított a 

kék homályban.



202

– Megyek! – emelte föl dúlt fejét.
– Hová?
– A szerelmesemhez... – ragyogta be arcát valami rajongó 

mosoly.
– Csak ezt akarom, – gondolta a másik.
És ment. Szótlanul és föltartóztathatatlanul lépett a sötét 

hársfasor alá.
– Gondold meg...
– Hallgasson! – morrant rá indulatosan.
Megállt a villa előtt, egy darabig a sötét ablaksorra bámult, 

aztán elszántan becsöngetett.
– Nincsenek itthon, – suttogta a társa.
A lépcsőn leszaladt a szobalány.
– Ki az? – szólt ki a kapurácson.
– Nagy János...
– Meg én, – köszönt be a Rókafülü Ezredes.
– Itthon van-e Sashegyi elvtársnő?
– A lugasban ül, – nyitott kaput a szobalány. – Tessék csak 

egyenest...
– Szervusz, fiam, – búcsúzott a társa. – Én megyek...
– Jóéccakát, – tűnt el Nagy János a villa udvarán.
Öt másodpercet vártak a kapuban.
– Megvan-e? – suttogta Rókafülü Ezredes izgatottan.
– Nem lehetett... Most nem lehet... Szomolay!
– Itt van?
– Tíz perce,... autón... Kalocsáról... Menjen!
– Az iratokat! – ásta merev tekintetét a lány szemébe – 

Kell! Azonnal... – és beugrott a kapun.
A szobalány megrettent.
– Az istenért, – az életével játszik!
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A kém szeme hidegen csillogott.
– Hamar, – surrant föl a lépcsőn.
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XXI.

– Sírtak és imádkoztak Kalocsán, az egész város zokogott, de 
csak hangtalanul, a zsalugáterek mögött. Az elítéltek hozzátar-
tozói nem is tudták, hogy mi történt, azt hitték, hogy még csak 
vallatok. De a hajnal rásütött a tizenkilenc burzsira. A tüzér-
hadnagy, kit elsőnek köttettem föl, a kis szeminárium kapujá-
val szemben, már este hétkor ott lógott a fán...

Nagy János előbukkant egy fa mellett s árnyékából a lugas-
ra meredt. A viharlámpa vörös sugarai mintegy bíborba vonták 
a mosolygó bakót…

– Táviratot kaptam, hogy azonnal jöjjek, induló autómnak 
tizenkilenc bitóról tisztelgett a Halál... Szép ez, hiába. Olyan 
csöndes, aki már lóg, mind olyan jó fiú. Olyan áhítatszerű be-
lenyugvással horgad le az akasztott emberek feje...

– Ki maradt ott helyetted? – kérdezte a lány.
– Braun Mór és Kövess... Jó két parancsnok. Megemlegetik 

a kalocsaiak... A bitang nép! Kár, hogy annak a néhánynak is 
megkegyelmeztem –

– Kegyelmeztél? – csodálkozott a leány. – Új dolog!
– Úgy értem, hogy váltságdíjat fizettek nyomorult fejükért...
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– Mennyit? – csillant föl a lány szeme.
– Egy ügyvéd huszonötezer koronát, egy zsíros paraszt 

harmincezret, egy kereskedő a fiáért ötvenezret és így tovább. 
Egyre százezer koronát róttam, vagy életfogytiglani elzárást, 
de csak tízezer koronája volt...

– Ez is jobb, mint semmi, – mosolygott a lány.
– Egy másikra meg ötvenezer koronát vetettem ki, de égre-

földre esküdött, hogy nincs pénze, csak egy mázsa zsírja. Ez is 
valami. Jó a szovjet-háznak...

Vert Nagy János szíve; földrengést érzett a mellében. Szo-
molay nagy köteg ezresbankót dobott az asztalra.

– A szomszédos falvakra 2-300 ezer korona hadisarcot 
róttam, Kalocsa pedig egymaga ötmilliót fizet. Holnap-hol-
napután megint elhelyezek vagy kétmilliót, hadd legyen öreg 
napjainkra...

– Mennyi van már? – hunyorgott a lány szemében a kap-
zsiság.

– Ezzel négy lesz... Négy millió. Tudom már. Négy millió 
nyolcszázezer.

– Boldog asszony lesz a feleséged! – szólt az agitátornő 
nagy, színpadi sóhajjal. – Mért nem is ismertelek meg előbb...

Szomolay kellemetlen mosolyra fanyalodott.
– A feleségem? Csak maradjon a röjtöki kastélyban...
– Hiszen azt mondtad, hogy Savanyúkútra viszed üdülés 

céljából. Most elszóltad magad!
– Tévedsz, kicsikém. Odavittem, de az ottani direktórium 

közölte velem, hogy kommunista érdekből ez nem ajánlatos, 
mert föltétlenül megtudnák az osztrák hatóságok s a határt 
sokkal szigorúbb blokád alá vetnék. Igazuk van. Például autó-
gumit sem lehetne többé becsempészni…
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– És min járnánk akkor? – ölelte át a leány. – Mondd csak, 
mi a szándékod velem?

Szomolay a lábait kinyújtotta, mindkét kezét zsebre dugta 
s görnyedten nézett a ragyogó bestiára.

– Veled? Egyelőre semmi. Vagy akarsz valamit?
– Nem kell, – duzzogott a lány.
– Nem vagyok gondolatolvasó, de tudom, hogy mire célzol, 

– mosolygott gúnyosan.
– Mire? – nézett rá merően.
– Arra, hogy kergessem el a feleségemet s vegyelek el té-

ged... Mi?
– Most könnyen megy a válás... vagy nem?
– Könnyű, de mégis meg kell fontolnom, mit gondolsz?
– Tőled függ.
– És tőled is...
– Tőlem? Én kész vagyok...
Nagy János keze ökölbe szorult. Némán állt, nem azért, 

hogy kihallgassa őket, hanem mert kővé dermesztette a meg-
döbbenés, a csodálkozás, a rémület és a fájdalom.

– Meghiszem azt, – nevetett Szomolay, – de én nem va-
gyok hajlandó addig, amíg nem tudom bizonyosan...

– Mit? – nézett rá összevont szemöldökkel.
– Azt, hogy én-e, vagy Nagy János... – mosolygott ridegen.
A nő összerezzent.
– Őrült vagy, – szólt harag nélkül. – Hát nem bízol bennem?
– Őszintén szólva, nem nagyon...
Megköszönte a bókot kecsesen.
– Ide hallgass, – komolyodott el aztán. – Mondd, nem te 

bíztál meg azzal, hogy legyek hozzá kedves?
Szomolay bólintott.
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– Igen, hogy légy hozzá kedves, de ne a – kedvese.
A leány megsértődött.
– Én? Tibor, megharagszom! Mit akarsz azzal az emberrel? 

Hiszen paraszt! Legalább az ízlésemben ne sérts meg... Kato-
na, minél több katona kellett neked, Nagy Jánossal ezért fog-
lalkoztam.

Nagy János reszketett.
– Katonát csakugyan szállítottál nekem, de őt magát itt-

hon tartottad. Vigyázz, Lenke, vigyázz... Megsiratnád-e, ha 
gajdeszre küldeném?

A leány élesen fölkacagott...
– Otthon bujkál, – komorodott el Szomolay. – Derdák 

megtáviratozta, hogy Nagy János elvtárs nem vett részt az el-
lenforradalom elfojtásában... Ki az?

– Én vagyok, – lépett elő Nagy János sápadtan.
Szomolay fölugrott és a revolvertáskához kapott.
– Ne féljen, – intett Nagy János. – Véletlenül jöttem ide s 

akaratlanul hallottam egyet-mást. Meg kell mondanom önnek, 
hogy Derdák elvtárs hazudott. Nagy János nem bujkál. Beteg 
vagyok, napok óta fekszem...

A leány belehalványodott s némán meredt rá. Szomolay 
visszanyerte hidegvérét.

– Csak röviden, – szólt rá élesen.
– Csak röviden, – ismételte Nagy János. – Nem mentem ki 

a harctérre, de nem gyávaságból maradtam itthon, hanem más 
okokból...

– Értem, – bólintott Szomolay. 
– Én nem arra gondolok, amire népbiztos elvtárs, – nézett 

a leányra önkéntelenül. – Akkor nem tudtam volna gyárunkból 
annyi századot a vágóhidra küldeni...
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– Vigyázzon! – parázslott Szomolay szeme. 
– Ne fenyegessen, – szólt Nagy János nyugodtan. – Ha 

népbiztos elvtársnak van terrorcsapata, nekem is van még né-
hány száz emberem. De ha csak magam volnék...

– Távozzék!
–...akkor sem félek, mert én a becsület és az igazság útján 

járok, értse meg!
Szomolay elsápadt.
– Nagy János, menjen el!
– Megyek, mert itt úgyis fölösleges személy vagyok. Csak 

addig kellettem, amíg...
– Lelövöm!... – csikorgatta Szomolay a fogát.
– Tessék...
Kitárta mellét. Az istentől sem fél... Szomolay sötét kéjjel 

célzott. Megöli, lassan és nyugodtan öli meg ezt a kőerejű pa-
rasztot. De a leány a pisztoly elé ugrott.

– Menjen... – rimánkodott könnyes szemmel.
Állott Nagy János még egy darabig, aztán reszketni kezdett 

minden ízében és a tekintete elhomályosodott.
– Légy átkozott, – mormogta és szinte futva indult, mint 

aki drága kinccsel menekül.
A nő könnyét vitte el...
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XXII.

A kulcscsomó csörgött a kém kezén. A szekrény zárját egyik 
sem nyitotta. Verejték gyöngyözött a homlokán. A szekrény elé 
guggolt és a körmeivel dolgozott. Körme alól kiserkedt a vér. 
Reccsent a pánt és végig fölszakadt.

– Jönnek! – szólt be a szobalány. – Meneküljön –
A kém remegő kézzel turkált az iratok között. A másod-

percek, mint mázsás kődarabok, zuhantak el az idő ben. A szo-
balány eltűnt.

– Megvan! – ujjongott föl a kém s az iratcsomót fölragadva, 
megmozdult, hogy meneküljön.

De már ekkor Szomolay hangja behallatszott a terasz felöl.
– Elfogatom és halálra kínoztatom! – kiáltotta rekedten. 

– Engem nem fog fenyegetni! Engem nem fog megcsalni a 
szemem láttára...

– Nem bánom, akármit csinálsz vele, – könyörgött a leány, 
– csak engem ne gyötörj...

A kém fülelt.
– Elvesztem, – mormogta magában.
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Szétnézett, hogy merre menekülhetne. Eltűnt az összekö-
tő-ajtó függönye mögött. E pillanatban léptek Szomolayék a 
szomszéd szobába.

– Mi az? – nézett Sashegyi Lenke a budoár felé. – A villany 
ég?

Úgy maradt. Nem volt már ideje a kémnek, hogy lecsavarja. 
A forgáccsá töredezett szekrénypánt ott fehérlett a perzsasző-
nyegen. Az agitátornő elámulva nézte.

– Betörők! – kiáltott föl ijedten. – Szomolay, a diktátor be-
lépett.

– A szekrény... – reszketett a lány. – Az iratok...
– Milyen iratok?
– A tieid...
Szomolay belezöldült. Szeme alatt kifeketedett a karika...
– Nézd meg, – szólalt meg a csöndben. – Nézd meg...
– Elvitték... – mutatott az agitátornő az üres fiókra.
– Lehetetlen! – ugrott oda Szomolay. – Nézd meg...
A fiókot kiborították.
– Nincs, – szólt a lány tompán.
A kém pedig a szomszéd szobában csöndesen nyitotta már 

a parkra néző ablakot...
– Córesz, – suttogta Szomolay, hogy tönkrement, aztán 

fölemelte sápadt fejét. – Tudod-e, mi volt abban a csomóban? 
A Tanácsköztársaság titkos iratai... Add elő!

Hörgött, mint a fenevad...
– Én? Honnan? – tördelte kezét az agitátornő. – Ellop-

ták...
– Ellopattad! – mélyesztette izzó tekintetét a szemébe Szo-

molay.
A leány kifehéredett s elképedve nézte.
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– Megörültél? – sziszegte aztán és a szemgolyója aranyka-
rikát lökdösött ki magából, aztán elszürkült és összezsugoro-
dott a szembogara. – Hol a szobalány?

Az ablak megzörrent a másik szobában...
– Mi az?
Szétcsapta Szomolay az ajtófüggönyt és beugrott. Akkor 

tűnt el a kém feje az ablakon keresztül...
Szomolay utána lőtt.
– Menekül! – hajolt ki az ablakon. – Ott van. 
A kém árnyéka akkor tűnt el fent a ház sarkán, a magas 

falpárkányon, úgy kúszott, mint a macska. Szomolay kiro-
hant. 

– Mi az? – ütközött bele a szobalány.
– Betörő...
– Szent Isten! – sikoltott és utánaszaladt.
Csakhogy akkorra már leereszkedett az árnyék az esőcsa-

tornán és eltűnt nyomtalanul. Átkutatták a parkot. Hiába. A 
hold is behúzódott a felhők sátorába.

– Jöjjön be! – ragadta meg Szomolay a szobalányt.
– Jaj, a karom! – sipitozott. – Ne bolondozzon...
Némán vitte befelé.
– Látja? – mutatott a feltört szekrényre.
A szobalány elképedt.
– Ki a bűntársa? – kérdezte Szomolay ridegen.
– De nagyságos úr!...
– Keresztre feszíttetlek! – üvöltötte magánkívül. – Hol 

vannak az iratok?
– Milyen iratok?
Olyan bután, értelmetlenül és ártatlanul nézett rá, hogy az 

agitátornő szemében kialudt a gyanú.
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– Hol volt most? – kérdezte összehúzódva.
– A szobámban.
– Mit csinált?
– Kártyát vetettem magamnak.
– Jöjjön! – kapott a karjába Szomolay. – Hadd lám azt a 

kártyát...
Ott volt kirakva az asztalon. A lapok fekvéséből látszott, 

hogy szerencsét mondatott magának...
Összenéztek tanácstalanul.
– Nem hallott valami neszt? – kérdezte az agitátornő für-

készően.
– Nem – felelte a szobalány nyugodtan. – Nagy elvtársat 

kieresztettem...
– Ahá! – villant föl Szomolay szemében valami gyilkos, fe-

kete fény. – És a kaput bezárta utána?
– Most is zárva van, – felelte a szobalány.
– Hol tartózkodott maga, míg Nagy János elvtárs velünk a 

lugasban volt?
– A teraszon vártam a távozását.
– Hazudik!
– Dehogy, – mosolygott a szobalány hűvösen. – Ha kell, be 

is bizonyíthatom.
– Mivel?
– Láttam a terraszról, mikor a nagyságos úr le akarta lőni, 

csak nem mertem odamenni...
– És aztán?
– Kiengedtem és kártyát vetettem...
– Hát így kell vigyázni a házra? – ugrott neki az az agitá-

tornő. – Megpofozlak!...
A szobalány hátralépett.
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– Meg ne üssön – cikázott meg a szeme. – Proletár vagyok!
Tartásán látszott, hogy visszaütné...
– Proletár? – lépett oda Szomolay. – No, nesze!
És arcul csattantotta.
– Istenem... – sírt föl a szobalány. – Jaj nekem...
Orra vére úgy hullt a drága szőnyegre, mint a pergő cse-

resznyeszem.
– Úrnődet akarod megütni? Mars ki a házból! – parancsol-

ta Szomolay. – Takarodj!...
Pénzt dobott eléje, de a lány nem vette föl. Vérét a tenyeré-

ben fölfogta és kiment szótlanul.
– Holnap megkapod a rongyaidat, – kiáltott utána az asz-

szonya. – Ringyó...
Szomolay kilökte a kapun.
– Jaj neked, ha szólsz valamit azokról, amiket itt láttál! – 

fenyegette meg és a kaput becsapta utána.
A villa elcsöndesedett.
– Eljön a ti órátok is, – mosolygott a szobalány.
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XXIII.

„. . . A burzsujok holttestéből hegyeket kell emelni!” – Surek 
elvtárs befejezte híres beszédét s földre szabadult fúriák ordítoz-
tak az ötszázas–tanácsban. Ami salakot, piszkot és förtelmet föl-
vethet a mélység, az mind ott ízzott és kavargott a tömegszen-
vedélyben, amelyet fölkorbácsolt s őrjöngő gyűlöletté fokozott a 
beszéd. Vad, orgiaszerű diadalban robbant ki a proletár-harag s 
Káin lelke lett úrrá az ötszázak tanácsán. Sühögött a szitok, az 
éljen, a röhej, száz iromba kéz hadonászott s öklök emelkedtek, 
mint fölmutatott, fekete szívek, – a Teremtés legszánandóbb 
férge, az ember, az öklén keresztül mutatja a szívét...

A villámló tömegindulatban összefont karral állott Szo-
molay a terem közepén. Aki a szeleknek parancsol! A nagy 
győzök és megváltók álarcában vihart vetett...

– Elvtársak! Levertük az ellenforradalmat, vérbe-fojtottuk 
a burzsoáziát. A Vörös Ember a kígyóra taposott s csákányával 
összetörte a fejét...

– Éljen! – dörgött a terem.
– Rátaposott, a fejét összetörte, de mégsem ölhette meg, 

mert ha levágod, két feje nő egy helyett. A burzsoáziának nem-



215

csak a fejét, hanem a törzsét is össze kell tipornunk, hogy el-
pusztuljon végre és boldog legyen a világ!

– Hegyeket kell emelni a burzsujok holttestéből! – moz-
dult meg féktelen haragjában a Tanács. – Le az ellenforradal-
márokkal!

Szomolay csöndet intett.
– A burzsoázia évezredek óta szipolyozta a munkástöme-

get, embermilliók pusztultak el átkos karmai között, gúlákat 
építettünk, mi emeltük Babylon falát, hegyeket törtünk le, mi-
kor utakat építettünk, s megfékeztük a tengert, mikor hajózha-
tóvá tettük a kalmárok útját; mi teremtettük a gyárakat, a vas-
utakat, a gépeket és mindent, ami van! Könnyeink gyémánttá 
váltak a burzsoá-aszonyok kezén s hulló vércseppünk rubinttá 
jegecedett a dúsgazdagok ékszeres asztalán...

– Vesszen a tőke! Halál a burzsujokra... – verték a padot. – 
Le az ellenforradalmárokkal!

Nagy János némán ült a helyén. Nézte a zsidót...
– A mérték betelt... Arrólfelől, hol fölkel a nap, új vilá-

gosság gyúlt s az Eszme sugara beragyogta a világot: Törjé-
tek szét a bilincseket! És fölkelt a dolgozók rendje évezredes 
tehetetlenségéből, letépte bilincseit, de amikor szabad lett az 
égbenéző óriás, ugyanakkor elkövette a végzetes hibát is, hogy 
rabtartó kínzójának, a burzsoáziának megkegyelmezett...

– Le vele! Hegyeket a burzsujok holttestéből!...
Kiáltott Nagy János is valamit, de szavát elnyelte a lárma-

förgeteg.
– A kaszt, a hatalmon lévő kisebbség, a tőkés társadalom, 

mely a javait tőlünk lopta el, hálátlannak mutatkozott a kegye-
lemre; aknamunkát kezdett ellenünk, kik megdöntöttük a régi 
rendszert, ágyút szegezett mellünknek, ránk uszította a milita-
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rizmus emlőjén nevelt kölykeit: a ludovikásokat, de jaj a vak-
merőnek – jaj a legyőzöttnek! Szabad-e, lehet-e kegyelmezni a 
burzsoáziának, mely az ifjú proletárdiktatúrát meg akarja sem-
misíteni?

– Vesszenek! – tombolt a Tanács.
Nagy János megrettenve várta a fejleményeket.
– A rendőrség, a régi rendőrség a „Vörös őrség” álarcában 

tovább szövi ellenforradalmi terveit, a posta s a vasút sem a mi-
enk... Bízhatunk-e a rendőrségben, mely a régi reakciós rend-
szer vak eszköze volt?

– Le kell mészárolni! – üvöltözték. – Le az ellenforradal-
márokkal!

– Ki kell irtani! – verték a padot szakadatlanul.
– Meg kell rohanni a hivatalában... Családostul ki kell ir-

tani!...
– A postásokat és a vasutasokat meg kell tizedelni! – hang-

zott harsányan. – Az elesett vörös katonákért bosszút kell ál-
lani!...

– Bosszút! – hordozta meg izzó tekintetét Szomolay az 
ötszázak tanácsán. – Nincs kegyelem! Az ellenforradalomnak 
még a gondolatát is meg kell semmisítenünk... Leszámolunk!

Nagy János fölkelt és szembenézett Szomolayval. Arca sá-
padt volt és a tekintete lángolt... Szót kért.

Szomolay rámosolygott sötéten és baljóslatuan...
– Halljuk! – zúgták a „vasasok”.
A zajgás elült.
– Kétség fog el – kezdte Nagy János a beszédét, – hogy 

nem vetünk-e tűzcsóvát a robbanóanyagba, mely a lenyomott 
társadalom érthető keserűségéből titokban a proletár-diktatúra 
alá halmozódott. Azok a beszédek, melyek itt elhangzottak, 
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csak arravalók, hogy fűtsék és forralják a tömegszenvedélyt. De 
nekünk, igazi proletároknak nem az a célunk, hogy vérfürdőket 
rendezzünk, hanem az, hogy megértessük igazságainkat azok-
kal, akiknek az öntudata még homályban van, vagy akik még 
hajlanak a régi kapitalista-rend felé, de már azon az úton van-
nak, hogy küzdő táborunkba álljanak...

– Hallgasson! – morrant föl egy hang. – Megfizetik!
Nagy János tekintete uralkodott a tömegen.
– Nem ott követte el a „Vörös Ember” a végzetes hibát, 

hogy a burzsoáziának megkegyelmezett, hanem ott tévedtünk, 
ahol a jogokat meghatároztuk. A hatalomra jutott munkástár-
sadalom ahelyett, hogy fölemelkedni törekedett volna a műveltebb 
polgári középosztály színvonalára, minden erejével azon volt, hogy 
a polgári társadalmat lehúzza magához, sőt maga alá gyűrje, a 
mélységbe és az iszapba, ahol ő fetrengett... Ez volt a végzetes hiba!

– Mit beszél? A burzsujt pártolja?...
De a vasasok se hagyták fiatal vezérüket s nagy lárma és 

vitatkozás indult; Szomolay csöndet parancsolt.
– Hallgassuk meg a szónokot! – mosolygott ridegen.
Nagy János farkasszemet nézett vele.
– A munkásság a lerántott polgári társadalom mellére tette 

a lábát, ellenséget látott benne, pedig az szimpátiával nézte a 
mi küzdelmünket és törekvéseinket s már nyújtotta is felénk 
segítő kezét...Elvakultunk diadalunkban s eldobtuk magunktól 
azt a rengeteg erőt, melyet a polgári társadalom képviselt, s mind-
ama kultúrértékeket, melyek kimeríthetetlenül hatalmas erőforrá-
sai lettek volna megújhodásunknak. Szövetkeznünk kellett volna 
a polgári társadalom nagy és hatalmas táborával, melyet a kapi-
talista világrend szintén kiuzsorázott és olyan hatalmat nyertünk 
volna benne, hogy a poklok sem ingathattak volna meg...
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– Pszt, halljuk csak, – intett Szomolay. – Érdekes...
– Ellenforradalom mozgolódik alattunk, de ez nem a kapi-

talizmus műve, hanem a magunk alá gyűrt, jogfosztott tömeg 
lélekzetvétele. Nem az a burzsoá, akinek jó kabátja van... aki 
tiszta gallérban jár... aki szőnyeges lakásban lakik, de az iro-
dában éhbérért robotol... Nem az a burzsoá, aki szorgalmas és 
tisztes munkájával házacskát szerzett, hogy legyen a gyerme-
keinek... Nem az, aki fölkel korán, kinyitja üzletét s napestig 
fáradozik a megélhetésért... nem az, akinek cilindere és arany-
lánca van... hanem az, a mi fogalmunk szerint az a burzsoá, 
aki munka nélkül kincseket gyűjt, verejtékünk árán mamut-va-
gyont növeszt s élvezi a jólét és a gondtalan élet mindazon elő-
nyeit, amiket a tőke biztosít neki. Burzsuj az uzsorás, ki arany-
hálójába keríti a nyomorban vergődő szegénységet! Burzsuj az 
árdrágító gazdag, ki a tömegnyomor filléreiből palotát emel! 
Burzsuj az, aki kalácsot eszik, mikor százezreknek nincs egy 
falat kenyere. Burzsujok a milliárdosok, a milliomosok, a dús-
gazdagok vagy gazdagok, akiknek nincs szíve, akik meg nem 
engedett arányban halmozzák föl a vagyont százezrek rovására, 
– nem pedig azok, kik munkájuk után polgári jómódban élnek: 
Ezek a mi testvéreink! Ezek a mi barátaink! Ezektől kellett 
volna tanulnunk nekünk!...

– Le vele! – mozdult meg a terem. – Üljön le!
Nagy János hangja fölemelkedett.
– Vétkeztünk önmagunk ellen s fájdalom, már helyre sem 

hozhatjuk hibáinkat! Elidegenítettünk magunktól mindenkit, 
az írnoktól és a szatócstól kezdve, föl a volt milliárdosig! Ellen-
ségeinkké tettük fegyvertársainkat, a szellemi munkát érték-
ben a fizikai munka alá rendeltük, s ha kényszerből dolgoznak 
is velünk, de lélekben ellenségeink a hivatalnokok. Utálom a 
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bürokráciát, de hivatalnok nélkül nincs közigazgatás... Aztán, 
kérdem, ki teremtette a robogó vonatokat s a gépvilág csodáit? 
Az ész!...

– Le vele! 
– ...a mi karunk, a mi kalapácsunk csak valóra váltotta a te-

remtő lángelme álmait... De szakszervezetbe osztottuk a teremtő 
lángészt s mi vettük át a szerepét...

– Botrány! Le vele! 
– Erős a karunk, hegyeket mozdíthatunk, de agyrend-

szerünk nem csiszolódott a gondolkodó évezredek tudásán... 
Erőszakkal nem kormányozhatjuk az új világrendet, a terror 
semmit sem ér, ne üldözzünk senkit...

– Fogja be a száját! Gazság!...
– ...hanem tegyünk barátunkká mindenkit... Ne hordjuk 

áldozatainkat éjszakánként a Dunába... ne emeljünk hegyeket 
a burzsujok holttestéből, hanem becsüljük meg a kultúra leté-
teményeseit és...

– Elég – vágott közbe, Szomolay ingerülten. – Kapcsolja ki 
a szellemi munkásokat! Az mind megbízhatatlan... 

– Akkor ön is az, mert közülük való.  
– Tagadom!
– Újságíró volt...
– A munkásság érdekeit szolgáltam!
– Álhirlapíróskodott – és fölcsapott Messiásnak!...
Csönd lett. A diktátorral mert szembeszállani! Elképedve 

nézték a vakmerőt; ez fölvetett fejjel állt.
– Mit mondott? – lépett ki Szomolay.
Nagy János is előbbre jött.
– Mit keres ön a munkásság élén? – kérdezte keményen.
– Én hoztam keletről a világosságot –
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– A terrort! A halált! A pusztulást! Az átkot! Ezt hozta 
keletről... Pestist a lelkekre és a végtelen nyomort. Üres bódék 
előtt ácsorog a nép s a gyermekek százezre éhezik, halódik! 
– azt a... –

A terem ordításba tört.
– Ellenforradalmár!...
– Áruló! – mutatott rá Szomolay.
Állott Nagy János a vihar közepén, már ismét sápadt, ri-

deg nyugalommal állt. Lövés dörrent s füle mellett suhant el 
a golyó. Kezdődött az isteni színjáték. Hangok bődültek s két 
pártba omlott a terem. Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon! 
Egy kis szombatestét játszott az ötszázas-tanács...
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XXIV.

– Hittem a kommunizmusban, de már nem hiszek. Bíz-
tam a proletár-diktatúra jövendőjében, de keservesen csalat-
koztam. Reméltem, hogy szabad és boldog lesz a világ, de 
minden elveszett...

Állott öreganyó a fia mögött s némán ölelte a nyakát.
– Gondoltam, hogy testvérek leszünk s nem lesz gazdag és 

szegény... Hogy ledőlnek a korlátok az emberek között s a világ 
nagy ellentétei kiegyenlítődnek. De nem a jók és igazak vették 
át az uralmat, hanem tol vajok és gyilkosok ragadták kezükbe a 
diktatúra gyeplőjét...

– Sátán kocsiskodik a vörös szekéren, – suttogta öreg-
anyó. – Jó, hogy észre tértél...

– Késő, – horgasztotta le Nagy János a fejét. – Nem lehet 
már a végzetet megállítani... 

A mécses árván pislogott, gyönge világa félénken imboly-
gott a szentképes falon. A tévelygők zavaros hite ilyen csüggedt 
és bizonytalan... öreganyó szomorúan nézegette a kék foltot fia 
homlokán.
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– Elkaptam s kicsavartam az elvtárs kezét, – magyarázta 
Nagy János. – Csak a bicska nyele ért...

– Istenem, de nagyon fájhat. –
– Nem, ez nem fáj... csak a lelkem, – suttogta Nagy János.
Odahajtotta fejét öreganyó keblére s a mécs remegő sugara 

megvilágította hátravetett, sápadt homlokát. Rideg volt az arca, 
mint a márványba vésett szobroké, de mogyorónyi gyémánt 
gördült le az ábrázatán...

– Ne sírj, – csókolta le öreganyó a megtért gyerek könnyét. 
– János fiam...

Megrestellte gyöngeségét, vonásai megrezzentek s fergete-
ges harag árnyékozta be a homlokát.

– Amikor megütött, – hübögött ki belőle az indulat, – ki-
tártam a karomat, hogy megfogjam mind az ötszázukat s ki-
szórjam onnan, mint a pelyvát. Vagy hogy megrázzam az osz-
lopot s fejünkre döntsem az épületet...

– Azt sem tudod, hogy mit beszélsz, – aggódott öreganyó. 
– Az az ember, aki legyőzi magát...

– Az ország elpusztul, a munkásság elzüllik és megsemmi-
sül minden! Vérzünk a Tisza-vonalnál és közeleg az oláh rém... 
Mondja, mit csináljak? – kérdezte kétségbeesetten.

Öreganyó gyöngéden simogatta fia fejét.
– Elkövetkezett, amit vártam tőled, de amitől féltettelek is: 

ellenforradalmár lettél...
Megdöbbenve nézett az anyjára.
– Ellenforradalmár? Maga is ezt mondja? Nem vagyok 

az! Ma is vallom s vallani fogom a proletáreszméket... de 
nem tűrhetem tovább a garázdálkodásukat! Hol a becsület? 
Hol a törvény? Hol az igazság? Hol a jog? Majd én megmu-
tatom...
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– Mit tudsz csinálni egymagadban? Hallgatnod kell, vagy 
pedig... Fiam, a gonoszság megeszi önmagát.

– A végén, amikor már nem kap más egyebet, de mi lesz 
addig? Megpróbálom! Elébe állok! Holnap összehívom a gyári 
munkásságot...

– Elfognak, – sóhajtozott öreganyó.
– Fogjanak el! – szikrázott Nagy János szeme.
– Hamar végeznek veled is...
– Végezzenek!
Nagy kedve telt öreganyónak az ő jó útra tért fiában, de 

nem mutatta anyai örömét. Csöndesítette gyermekét:
– Ne hamarkodd el... Többet használsz ésszel a hazának, 

mint nyílt zendüléssel. Fiam vagy, de nem a te életedet féltem... 
Gondolkozzál!

Ette, marta, tépte, törte Nagy János lelkét a gondolat.
– A munkásság úgyis elégedetlenkedik... és ha én az élükre 

állok...
– Várj, – csókolta homlokon öreganyó. – Eljön a te órád is...
Megverték az utca felöl az ablakot hevesen.
– Mi az? – rezzent föl Nagy János.
Sürgetően kopogtattak az ablakon. Emberi arc nézett be, 

félig elmosódva az esti homályban. Nagy János odaugrott.
– Ki az? – nyitotta ki az ablakot.
Öreganyó elhalványodott.
– Menekülj! – zihált be egy hang. – Jönnek a Lenin-fiúk... 

Fuss! A Baross-szobor előtt várlak...
A Rókafülü Ezredes. –
Köd elöttem, köd utánam, már el is tűnt a homályban. 

Nagy János meghökkenve állt egy szempillantást, aztán behaj-
totta az ablakot.
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Az anyának szavát vette a rettegés.

– Menekülj! – ragadta meg aztán a fia karját. – Mentsd az 
életed...

– Nem megyek, – dünnyögte csöndesen.
– Elfognak! Megölnek! Fuss! –
– Hová fussak?
– Találsz menedéket... János!
– Nem megyek.
– Mi lesz? – sápadozott öreganyó.
– Azt mondom, hogy maga meneküljön, mer’ én...
– Ellenállsz? Megörültél? Itt halsz meg akkor... 
– Maradok!
Megvinnyant Nagy Jánosban a düh, aztán levette Brow-

ningjáról a kezét.
– Megyek hát...
Édes szüléje kicsi, törékeny alakját magához ölelte s néma 

csókba forrt vele. Vzzzzzz... A fék hevesen fogta le az autóke-
reket a kapu előtt.

– Jönnek! – mormogta Nagy János.
Öreganyó ijedtében kifújta a mécset.
– Mit csinál? Még azt hiszik, hogy – félek...
– Az Istenért... hallgass... Hamar, a kamrába! Gyufa ser-

cent; Nagy János a mécset meggyújtotta.
– Elvesztünk... – suttogta öreganyó.
A kapu kicsapódott. Ugyanakkor fölállt a poszt is az ablak 

alatt, az udvaron pedig lépések döngtek a tornác felé.
– Vigyázz, fiam, az életedre...
– Ne féltsen.
Az ajtót hátravágták.
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– Állj! – szólt be valaki zordan.
Türkösi terrorista volt hatodmagával.
– Mit akarnak?
Betódultak a bőrkabátosok.
– Nagy János!
– Én vagyok, – szegte föl a nyakát.
– Ő az, – bólintott az egyik terrorista.
– Kövess! – intett Türkösi.
– Hová?
– Majd meglátod...
– Ne tegezzen!
– Nyavalyás! Ha az Istent tegezhetem, téged is tegezhetlek, 

– röhögött a saját élcén. – A Tanácskormány nevében letartóz-
tatlak!

Nagy János az anyjára nézett s beleremegett. Csak most 
gondolt arra, hogy mi lesz szülejével? Öreg és beteges. A szíve 
fáj... És ki adja meg neki most a mindennapi kenyeret?

– Vigyétek!
– Édesanyám...
– Ne félj, fiam, – egyenesedett ki lelke erejével, – nem hagy 

el az Isten...
– Mehet a sóhivatalba, – vigyorgott Türkösi. – Előre!
Fegyver közé kapták s kilökdösték az ajtón. Állott öreg-

anyó a helyén, egyenesen és némán, mint az uzdumi bálvány, 
aztán elhagyta ereje és összeroskadt szótlanul, mikor odakünt 
megdörrent az autómotor...
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XXV.

Vacsorázott Cserny, mikor bevezették az új rabot. Hatalmas 
sonkacsülök volt előtte s két üveg tokaji aszú-bor...

– A burzsujok védőszentjét előállító Ham, – jelentette Tür-
kösi.

Cserny rápillantott s tovább evett. Erős fogsorával tépte a 
sonkacsülköt, – az állat eszik ily mohón. A csont nyersen re-
csegett a fogai között és csiszogott a szája, ahogy kiszopta a 
csontvelőt.

– No, mi az, elvtárs? – szólt rá leereszkedően.
Nagy János hallgatott.
– Kell-e pia (ital)? – nézett rá ismét egy percnyi szünet 

után. – Strupecky (iszol)?
A fogoly elfordult tőle megvetően.
Cserny beletörülte vadászkését a drága mívű abroszba, az-

után csizmaszárába taszította. Lehúzta fejét s a ripacs színész 
cézári gesztusával az ajtóra mutatott szótlanul, hogy a delik-
vens várjon odakint...

Kivitte Türkösi és elment a társaival. Ültek már négyen is 
a terrorparancsnok előszobájában, Nagy János lett az ötödik. 
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Két rohamsisakos Lenin-fiú vigyázott rájuk; öt-hat kézigránát 
lógott bőrkabátjuk oldalán.

– Istenem, – suttogta egy öreg úr, ki a sarokban ült, – csak 
tudnám, hogy miért hoztak be…

– Csönd, – morrant rá az egyik terrorista.
Ültek a reménytelen csöndben. Néha egy-két szót váltot-

tak a terroristák, de azt is csak halkan, mintha félnének, hogy 
behallatszik... A félelem és bizonytalanság kísértete lebegett az 
előszobában láthatatlanul. A halottasház előcsarnokában neszel 
ilyen különösen, ilyen titokzatosan, ilyen ünnepiesen a csönd. 

És valami szorongás fogta el Nagy Jánost is: tudta, hogy 
ki ül odabent. Embernek ember, de csak testben; lelke a vér-
szomjas vadállaté. Még a mozdulatában is az, amikor eszik... 
Amikor eltöri fogával a csontot, mint a fenevad... Mi lesz vele?

Egy óra telt bele. Hatvan perc, hatvan mázsás kődarab… 
szinte hallani, amint lezuhan és eltűnik az Idő mélyében… Ek-
kor kicsapódott az előszoba ajtaja s a terror parancsnok-helyet-
tes nagy garral bejött. Vele érkezett Bonyháti Tibor is…

Bementek Csenyhez.
– Főhadnagy volt a hadseregben – szólalt meg egy katonás 

külsejű fogoly – és most…
– Sticke (csönd)! – intett a Lenin-fiú.
Még egy jó félórát kellett várniok, akkor behívták Nagy 

Jánost. Ott ültek mindhárman az asztal mellett, egy szót sem 
szóltak, csak merően néztek rá…

Érezte Nagy János, hogy csak játék az egész. Merev te-
kintetükkel zavarba akarják ejteni, hogy aztán annál könnyebb 
legyen a vallatás… Régi fogás. Sokszor bevált. A rablók is a 
mesékben ilyen vérfagyasztó némasággal félemlítik meg áldo-
zatukat… De ő nem fél. Keményen állotta villogó tekintetüket.
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Vagy öt percig tartott a néma jelenet, a lelki kerékbetörés…
akkor megszólalt a volt főhadnagy, aki „proli” lett…

– Hogy hívják?
– Nagy Jánosnak...
– A Brenner-gyár főbizalmija és a Munkás-tanács tagja 

volt, – hunyorított a helyettes-parancsnok.
Cserny pedig szemrehányóan bólogatott. Kár érte... mert 

annál súlyosabb az ügy. 
– Mennyi pénzt kapott az ellenforradalmároktól? – szólt a 

másik kérdés.
– Egy fillért sem, – felelte Nagy János nyugodtan.
– Nagyon biztos a dolgában... Kik a társai?
Nagy János csak hallgatott.
– Miért nem felel?
– Mert a kérdés nevetséges, – dőlt vissza hűvösen.
– Tíz perc múlva nem fogja olyan nevetségesnek tartani, ha 

töredelmesen be nem vallja...
A vádlott megrezzent. Anyjára gondolt... De nem vették 

észre, olyan nyugodtan állott a helyén.
– Nincs mit bevallanom, – szólt igaza tudatában. – Nem 

vétettem a proletár-diktatúra ellen, sőt előmozdítottam az ér-
dekeit teljes erőmmel…

– Ellenforradalmár! – szegezték neki a vádat.
– Tévedés... Én szerveztem meg a Brenner-gyár ezredét!
– Hát aztán?
– Másfelől fú a szél...
– Merről? – tudakolták gúnyosan.
Cserny szótlanul ült kettejük között. Minek beszéljen, 

mikor elvégzik helyette? Ittas volt, de a vádlottat élesen fi-
gyelte.
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– Szomolay népbiztos elvtárs feni rám valamiért a fogát, – 
felelte Nagy János halkan.

– Nem mondaná meg, hogy miért?
– Ez a kettőnk magánügye.
– Nő van a dologban, – piszkálta Cserny a fogát.
– Mit szégyenled? Látod, én most utóbb ezért nem eresz-

tek nőt a közelembe…
Ránézett Nagy János ingerülten, de valami részvétet látott 

a vezér szemében…
– Nézhetsz, jobban tudom, mint te. Isten légy, akkor is baj-

ba dönt a nő. De nem erről van szó… folytassátok.
– Mikor csatlakozott az ellenforradalmárokhoz?
– Marhaság, – legyintett Nagy János.
Bonyháti Tibor fölkelt s kihúzta rohamkését, de Cserny 

csöndesen nevetett:
– Várj csak, ráérünk még…
Csöngetett és a belépő terroristáknak intett, hogy a delik-

venst vigyék ki…
Megtörtént.
– Mér’ nem vallod be, pajtás? – kérdezte az egyik terrorista, 

mikor kivitték az előszobából.
– Ártatlan vagyok, – dörmögte Nagy János.
Mentek, vitték, vezették a Parlament hatalmas folyosóin. 

Sétáltak vele.
– Bolondság, hogy tagadod, – bökte meg tekintetével a má-

sik bőrkabátos is. – Megvan már a névsor…
– Milyen névsor?
– Hát a tiéd és a társaidé.
Nincs mit felelnie. Ostoba kelepce. Mitől tart? Ártatlan és 

nem történhetik baja. A „jóakaró” Lenin-fiú kitalálta gondolatát.
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– Nem sokáig ceremóniáznak, – figyelmeztette tompított 
hangon, mintha félne, hogy a falnak is füle van. – Utóvégre is 
mindegy, ha bűnös, ha ártatlan vagy. Innen úgysem mész ki…

– Nekem is mindegy, – felelte Nagy János elszántan.
– No, ha mindegy, akkor menjünk vissza, – intett a másik 

terror-katona.
Kerültek még egyet vele a folyosók labirintusában, hogy 

hátha meggondolja s megszíveli a jótanácsukat, – aztán vissza-
vitték eredménytelenül.

– No? – nézett rá a helyettes.
– Tagad, – jelentették a vörös-katonák.
– Fél-angolra! El kell verni alaposan… 
– Várj csak, Bonyháti pajtás, – állott föl Cserny s kemény, 

dülöngő léptekkel, hogy csak úgy rengett a padló, odalépett 
Nagy János elé. – Valld be, ne szamárkodj…

Szétvetette lábát s bricsesz-nadrágja zsebébe dugta mind-
két kezét, úgy nézte Nagy Jánost szúrós és mogorva tekinteté-
vel. Angol szövetből készült, testhez álló kabátot viselt s lábán 
gyönyörű sárga csizma volt. Bolseviki eleganciáját sportsipka 
egészítette ki és a csirkefogósan fölvetett bolseviki-sál…

– Nem mondhatok mást, csak azt, ami igaz, – vont vállat 
Nagy János.

– Ne teketóriázzunk! – csattant föl Bonyháti.
– Még Szomolaynak is volna beszéde vele, – magyarázta 

Cserny az ittasok tétova kézjátékával. – Inkább gondoskodj piá-
ról... Te pedig, Nagy János, ne bomolj. Nem szeretném, ha meg-
neheztelnék rád… Mert tetszett nekem, mikor a Szovjet-ház-
ban kikezdtél avval a közoktatásügyi szamárral… Kell-e stift?

Ezüst cigaretta-tárcát húzott ki két ujjvást felső kabátzse-
béből (igaz, hogy idegen monogramm volt rajta, no de mind-
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egy) s pajtáskodva kínálta egyiptomi cigarettával, de Nagy Já-
nos nem fogadta el…

– Te, az istenedet, – és földhöz vágta sportsipkáját, – velem 
ki ne babrálj, mert én nem vagyok pehely... Honepik! Engem 
nem csapsz be… Elfűrészellek!...

Valami dühös kurjantást hallatott, ahogy a helyére visszaült. 
A bor erőt vett rajta s részeg maga-viaskodásában fölborzolta 
sötét apacs-haját. Sodorta két tenyere közt s hegyesre sirítette 
ujjai hegyén, úgy, hogy valóságos szarv lett belőle acélveretes 
feje búbján...

– Nincs ma gajdesz... Holnap majd kukorékolhatsz... Piát!
– Vigyétek le! – mutatott Papp Sándor a delikvensre.
Bonyháti pedig hunyorított a terroristáknak:
– Csodaszalámi!
Félóra múlva tudta már Nagy János, hogy mit jelent ez a 

bolseviki szó…
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XXVI.

Úgy érezte, mintha hangyák mászkálnának az agyában... Ki-
nyitotta szemét s a mély homályba révedt. A gömbalakú kerék-
vető-kapukövek jutottak eszébe. Mintha ilyen nehéz, tömör kő 
volna mindkét szemgolyója.

Gondolatai széthullva és foszlányosan zsibbadoztak, majd 
lassan, ahogy a reggeli szürkület jön, derengés támadt a fejében. 
Megverték! Emlékezett már. Hogy összeroskadt a pincében s 
ránehezült valami homály…

Megmozdította kezét s végighúzta arcán, – ormós daga-
natot érzett rajta. Ez hát a „csodaszalámi”! A gumibot nyoma. 
Teste sajog. Tele van ütéssel. No, nem baj. Valami elzsongult 
fájdalommal és beletörődéssel gondolt meggyaláztatására. Túl 
van ezen is… Szomolay! Szomolay...

Fekete gejzír lobbant föl belsejében. A harag. De ismét 
elernyedt fájdalmában s mintegy apatikusan hallgatta azt az 
ismeretlen hangot, mely szólt a sötétben.

– Jól tudják a bolsevikok, hogy uralmuk rövidéletű lesz, 
ezért már előre elhatározták, hogy bujdosásuk idején érintkez-
ni fognak egymással. Már a jelszavakat is megállapították…
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Bolsevikok? Hol van ő most? Ki beszél a sarokban? Hallu-
cinál... Kitépte magát félájultságából, feküdt a sötétség mélyén, 
mint valami árvízben, s hallgatódzott.

– Május másodikán, mikor a tanácskormány élete krízisbe ju-
tott, fontos szerep várt Csernyre. Megbízta Kun Béla, hogy több 
száz emberével törje át valahol a keleti frontot. A népbiztosok a 
kíséretükkel meg akartak szökni Oroszországba, kétszáz autón…

Úgy homályosan emlékezett Nagy János, hogy akkor csa-
kugyan nagy baj volt, de a tanácskormány helyzete közben is-
mét megerősödött. Ájulásszerű gyöngeséget érzett… mintha 
ég és föld között lebegne... s öntudatában kőhullásként tűntek 
elő a sötétségből sóhajtó szavak.

– Gyilkolnak a kínzó kamrákban, utána esznek-isznak és 
dorbézolnak, – panaszkodott egy mély hang a másik sarokból. 
– Akkor is, amikor a szegény csendőraltábornagyot és társait 
megölték, hat ember számára kértek enni-inni valót avval a 
megindokolással, hogy egész éjjel dolgoztak és éhesek…

– Patologikus alakok, – mondta egy hang. – Mind beteg, 
egytől-egyig beteg…

– Mind gazember! Egytől-egyig gazember! – csikorgatta 
valaki a fogát. – Tolvajok, gyilkosok és rablók…Mik voltak eh-
hez képest a párisi kommün szörnyűségei? Hetek óta ordít a 
kín és a fájdalom…

– Ne csüggedj el, pajtás, – hallatszott szomorúan. – A szov-
jeturalom vörös csillaga lehanyatlóban van! Cserny és társai el-
intézték a diktatúra sorsát…

– Milyen gyönyörű sárgacsizmája van! Eszterházy grófé 
volt… Egy Lenin-fiú lopta el a főparancsnokának!

– Azt mondják, hogy Cserny állandóan retteg, merénylettől 
tart, fél, hogy éjszakának idején meglepik és őt is elteszik láb 
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alól. Megbízható testőreinek felügyelete alatt mindig ruhástul 
és fölfegyverkezve alszik hivatalos szobájában, a pamlagon…

– Előbb-utóbb eléri a végzet, de nem volna igazságos a sor-
sa, ha nem a bitófán fejezné be az életét…

– Az olasz misszió vezetője, Romanelli alezredes, azon fá-
radozik, hogy valamiképp föloszlassa a terrorcsapatot…

– Mi lesz velünk? – nyöszörgött valaki. – A gyermekeim...
– Az ország! – emelkedett föl egy keserű hang. – Azt kér-

dezd, hogy mi lesz az országgal? A magyarságot ravatalra te-
rítették…

– Ravatalra terítették, – susogta Nagy János magában.
– Én hiszek a nemzet föltámadásában! Hiszek a magyar-

ság örökéletében! Hiszek a magyar Szentlélekben, mely ránk 
vetette táltos sugarát Turán pusztájában... – ragyogott ki egy 
forró hang a sötétségből. – Az én hitem törhetetlen, hogy Ma-
gyarország nem volt, hanem lesz…

– Te költő vagy, – felelte az első hang rezignáltan.
– Ha meg is szűnik a vörös rémuralom, mondd, mit várha-

tunk az antant-hatalmaktól?
– Jó és igazságos békét…
– Országunkat földarabolják! Halálraítélt nép vagyunk…
– Nem lehet! Nyugat művelt nemzetei nem lesznek sír-

rablók, mert ez az egész Magyarország egy végtelen nagy sír: 
Attila sírja. Hun Atyánk feje az erdélyi Kárpátokon, törzse a 
Nagy-Magyar-Alföldön s lába a horvát karsztokon pihen... A 
világ emlékszik még, amikor eltemettük!

Nagy János szíve reszketett…
– Ásónkat ezer pajzsból kovácsoltuk, sírhantoló kapánk 

nyele a legmagasabb jegenyefa volt. Hétvarkocsos öregistenek 
térdeltek le szent sírjánál s a négy égtájak jajgatva jajgatták: 
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Kelj föl, Isten ostora! Kiáltásuk fergeteggé kerekedett s dön-
gette Róma kapuját, aztán csönd lett… és a táltosölő sámán 
kihirdette, hogy Attila nem halt meg, csak aluszik 

Úgy érezte Nagy János, hogy gyógyító olaj csepeg a sebeire. 
A proletár-diktatúra vörös frázisai megperzselték a lelkét s a 
rég nem hallott, kedves magyar beszéd a szívébe folyt...

– Nem halt meg, csak aluszik…Világrengető ereje nem 
múlt el: érccé vált az erdélyi bércekben, jósága márvánnyá fe-
héredett a gyergyói havasok alatt, a szíve pedig arannyá válto-
zott. Szíve porát hömpölygetik napfényre a hegyek mélyéből 
előtörő kristály patakok. A pásztortüzek, amelyek esténkint 
föllobbannak a havasok oldalán, az ő álmai és gondolatai. Atti-
la él! Szól az ősrege, hogy föltámad egy napon, ha majd szent-
ségtelen kezek érintik a sírját, és jaj lesz akkor a világnak, ha 
lehányja magáról a hegyeket.  

A sötétség sóhajtozott…
– Elmúlt a magyar dicsőség, csak emlékünkben él… – jaj-

dult föl az a mély hang a vigasztalan sötétségben. – Elpusztult 
a becsület és a tisztesség, nincs már magyar hit, elfogyott a re-
ménységünk. A vihar kidöntötte az ezeresztendős fát…

– A forgószél –
– A vörös számum! – zokogott föl valaki a sarokban. – A 

vörös számum… Elpusztította a magyar oázist s homokjával 
betemette…

És Nagy János vele sírt. Bűnbánó könnyei némán szivárog-
tak át reszkető szempilláján. Ő is zászlóvivője volt a proletár-
diktatúrának! Ő szervezte meg a Brenner-gyár vasas-ezredét... 
Fantáziája megnyílt s forró-vörösen örvénylő képet alkotott: a 
Szahara förgetegét... „A vörös számum!” Iszonyú ködbálványok 
forognak az ég peremén, szélóriások rázzák a pusztát s barna-
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vörös gomolyban kavarog a homokgörgeteg... A láthatár izzik, 
mint a tűzvész, s az Internacionálé vörös zászlaját lengeti egy 
Óriás az orkán közepében… Jön a Vörös Ember! Ég, föld meg-
indul, nyögnek a hegyek, sírnak a halmok, zsoltárt üvöltenek a 
völgyek s jajveszékelnek a fák... Az oázis! Ahol a turáni karaván 
ütött tanyát... Az oázis! A Vörös Ember kalapácsa lesújt a fel-
hőkből... s városok, falvak, utak, fák, minden eltűnik, amerre jár, 
s hétmértföldes lépteit őrjöngő litániával temeti be a homok...

A vörös számum! Mindenható istenek – az oázis csak volt 
– eltűnt a sívó pusztában – a vörös számum – kitépte gyökeres-
tül s befutotta homokjával a magyar akácost...

– Ne csüggedjetek!
A sötétség megrezzent.
– ...eljön a megváltás órája... 
Valahonnan, hol a Világegyetem érzései viharzanak, kék 

fény áradt el és beragyogta a homályt.
– Higyjünk és reméljünk, – zendült meg az ige a hajnal 

támadtában. – Az a szentszűz erő, mely a magyar ugarban van, 
diadalmaskodik az időn…

– Talán... – éledezett Nagy Jánosban a lélek.
Fénycsík esett a homályba s hidegen reszketett a vakolaton, 

mely még lihegte magából a sötétséget. Nagy János szétnézett 
s boltíves rácsot pillantott meg fekhelye fölött. Börtönben van! 
Akkor lobbant ki a rabtartó rácson a hajnal bíborkék sugara…

– Elmúlt ez az éj is! – sóhajtotta valamelyik rab.
Léptek hallatszottak az ajtó előtt, durván röhögtek oda-

kint.
– Jönnek! – emelkedett föl a másik rab ott, a sarokban. – 

Valakit megint elvisznek… Adjon erőt az a gondolat, hogy 
mártírjai vagyunk nemzetünknek!
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Látta Nagy János rabtársát a derengésben, amint az hirte-
len visszahanyatlott. Sápadt arc, tömött, fekete bajusz, hom-
lokán fehér turbán... Az ágyak és a földrevetett szalmazsákok 
előbontakoztak a szürkülő világosságban, mely megtöltötte a 
pincét lassan, mint valamely ezüstös áradás. Arcok kontúrjai 
tűntek elő a hajnal hamuszürke fátyolából… halk suttogás... 
integetés… aztán csönd. A halálraítéltek nyugodtan várták a 
vörös bakót.

Csetlő-botló, nehézkes szavak szűrődtek át a kulcslyukon. 
Oroszul tanakodtak odakint.

– Icigovics! – mormogta valaki.
A kulcs az ajtóba csapódott.
– Sznówüim gódom, – lépett be Icigovics.
Boldog új esztendőt kívánt (nyár közepén), de senki sem 

fogadta. Megállt a terem elején s vigyorgott a saját humorán. 
Marha. Hétmérföldre is lerítt volna róla, hogy „pólisi” zsidó…

Számba vette a rabokat, a gondjaira bízták. Kissé dűlöngve 
ment végig a soron, jókedve volt, reggelig mulattak. Dá, dá... 
senki sem hiányzik. Ott van a wengerszkij pópa, a politikus, 
az író, a rendőrkapitány, a báró s a két csinównik (hivatalnok), 
mind „gutya motyor”, mind spión és „kazemper”... Kto tűi? 
Hát az kicsoda? Nagy János előtt megállt.

– Atcuda? – kérdezte, hogy honnan jött.
Nem értette Nagy János, de úgysem felelt volna. Acélru-

góvá merevedett az akaratereje s fölparázsló gyűlölettel nézte 
az orosz-lengyel elvtársat, kit Kun Béláék hoztak magukkal az 
orosz forradalomból, mert ez az Icigovics a kínzások kitalálá-
sában már ott is nagymesternek bizonyult…

– Kak pázsiwájetje? – érdeklődött az egészségi állapota 
iránt, de már ordított…
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Az író – szép, hatalmas koponyájú magyar úr – értett vala-
mi keveset oroszul, ajánlkozott is tolmácsnak, mert tudta már, 
hogy mi következik, de Icigovics ráhörrent, hogy 

– nje gawari mnógo – ne beszéljen sokat! A többiek is rész-
vétteljes érdeklődéssel néztek új társukra, akit még nem is lát-
tak eddig, mert az éjjel dobták be a szalmazsákra félig agyon-
verve…

A terrorista, ki reggelig inspekciót tartott, közölte a „nagy-
mester”-rel, hogy Nagy Jánost mért hozták ide.

– Chalass? – kérdezte most Icigovics nemzetközi tolvaj-
nyelven s röviden nevetett, hogy lám, a gutya motyor-t leli már 
a hideg…

Mert reszketett Nagy János, hogy egy ilyen jött-ment zsidó 
hóhérkodik a magyaron. Icigovics az ittasok nehéz gesztusával 
figyelmeztette az új rabot:

– Szewódnja chólodno, no záwtra trepléje budjet... hogy ma 
hideg van, de holnap melegebb lesz!

Röhögött és a lábába rúgott.
– Szemét, – mondta Nagy János megvetően.
Úgy látszik megértette, mert dühbe tört és a rohamkésé-

hez kapott. Ősdémonfej, milyet a régi asszír-domborműveken 
láthatunk. Vihogó vérszomjjal hajolt föléje, de az ügyeletes ter-
rorista, a nagy, halszemű betörő, megragadta kezét, hogy ne 
bántsa. Úgyis fölakasztják...
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XXVII.

Nehéz bizonytalanságban teltek a napok. A proletárdiktatúra 
az utolsó hetét élte már s különös dolgok történtek a vörös ku-
lisszák mögött. Közben Nagy János kiheverte a verést s társai-
val együtt a nagy fordulatra várt. A terroristák szótlanul jártak–
keltek közöttük, néha meg idegesen ordítoztak. Mind olyan 
jel, amiből következtetni lehet. Már bizakodott is Nagy János, 
hogy lassacskán elmúlik a veszély, mikor egy napon belépett 
Icigovics mester s kacsintott neki, hogy jöjjön csak egy szóra…

– Isten veled, – rebbent rá búcsúzóul a foglyok szomorú 
pillantása.

Kivitte Icigovics, az ajtóban még egy terrorista várta s be-
lökték ketten a kínzókamrába.

– Ehehehe... – mutatott szét Icigovics az ő birodalmán.
Nagy János pedig borzongva nézett szét a pincehelyiségben. 

Ez hát az a hely, hol osztják Krisztus öt sebét…Valami derengés 
szűrődött be fönt a boltíves, rácsos ablakon, haloványan és resz-
ketőn nézett be kívülről az élet. A mennyezetről gázcsap lóg, a 
sarokban asztalka, tűz villódzik mellette, miniatűr pokolkemence, 
az asztalkán különféle tárgyak, nagy kések, ollók és harapófogók, 
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amilyeneket a gyárakban a szerszámkovácsok használnak, a fala-
kon fűrész, sodronybotok és kötelek, olyan edények és eszközök, 
amik ről nem lehet tudni, hogy mire valók és micsodák, de láttukra 
még a legerősebb és legbátrabb férfilelket is elfogja a remegés…

– Ehehehe... – kacarászott Icigovics.
Két terrorista lépett be az oldalajtón, torzonborz, gyilkos 

arcok, melyeken a lélek teljesen kivadult: Icigovics pribékjei. A 
delikvenst megnézték mogorván s a tüzet szótlanul fölszítot-
ták. A láng kinyújtotta vörös–kék nyelvét: enni kért …

– Jeszty li licharátka? – hunyorított Icigovics.
Azt kérdezte, hogy melege van-e? Nagy János nem szólt. A 

pribékek készültek már a kínzásra. A vaspálcika ott izzott már 
a tűzhelyen…

Az ajtó kinyílt.
– Szomolay! – rebbent meg Nagy János.
Ő volt. A vörös diktátor. A két pribék feszesen tisz telgett, 

Icigovics pedig hozzáhajolt bizalmasan s odasúgott  valamit 
neki. Szomolay az izzó vaspálcára nézett és elmosolyodott, az-
tán összefonta karját és előbbre jött. Arca sápadt volt s ajka 
körül meg-megrezzent az ideg. Szeme hunyorgott, mint a vad-
állaté, amikor vért szimatol…

– No, mi az, Nagy János? – kérdezte csöndesen.
Nem felelt. Csak állotta gúnyoros tekintetét…
– Sajnálom, hogy nem látogathattam meg előbb, de ki kel-

lett mennem, hogy a menekülő frontot föltartóztassam. Remé-
lem, nem neheztel…

Nagy János figyelemre sem méltatta.
– Ami a sorsát illeti, intézkedhettem volna ugyan táviratilag 

is, de beszélni óhajtottam Önnel, hogy megkérdezzek valamit…
– Tessék.
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A diktátor komoran nézett rá,
– Hol vannak az okmányaim? – kérdezte aztán halkan.
Nagy János rábámult.
– Milyen okmányok?
– Nem magyarázhatom meg...
– Akkor nem is felelhetek.
– Majd meglátjuk, – mosolygott sötéten.
A tűzben már sziporkázott a vasvessző. Icigovics csak a pa-

rancsára várt.
– Hol vannak az okmányaim? – kérdezte Szomolay má-

sodszor is, éppen oly halkan és olyan tompán, mint előbb.
Nagy János a vállát fölhúzta önkénytelenül.
– Világosítson föl, hogy milyen okmányokról beszél, így 

nem értem.
– Azokról, amelyeket ellopott…
– Én?
Elképedt.
– Ön – mutatott rá Szomolay fölcsattanó indulattal.
De mindjárt le is küzdötte magát s lehűlten várt.
– Honnan? – álmélkodott a másik.
– A villából, amelyben Sashegyi elvtársnő lakik…
Nagy János fölocsúdott a kábulatából.
– Nem igaz, – nézett rá nyugodtan.
– Majd bebizonyítom, – rágta Szomolay a szája szélét. – 

Mikor járt ön utoljára abban a villában?
Sokszor járt ott már azóta, igaz, hogy csak gondolat ban, 

de az álmokkal néha úgy összezavarodik a való. Szempillantást 
habozott a felelettel.

– Akkor, mikor az a botrány megtörtént a parkban, – szólt 
aztán őszintén.
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– Helyes, – bólintott Szomolay. – De hová ment ön a bot-
rány után? – hunyta le a félszemét. – Rögtön távozott a házból?

– Azonnal.
– Ki engedte ki?
– A szobalány.
Szomolay tekintete dróthuzalként fúródott Nagy János 

szemébe.
– Az az ön kéme volt…
– Nem igaz. Szembesíthet vele.
Ártatlansága tudatában emelt fővel állt.
– De megszökött!
– Majd előkerül…
– Csakhogy én addig nem várok vele, – villant föl bentülő, 

mély szemében a fenyegetés, – Hol vannak az iratok?
– Nincs mit mondanom, nem tudok róluk.
Szomolay hátratette két kezét s különösen, mintegy kérően 

nézett rá.
– Valamit mondok, Nagy János, ne költse föl a dühömet. 

Nem tudom, hogy ismer-e, vagy hallott-e rólam, de ilyenkor 
aztán nem tudok uralkodni magamon. Látja, bent van az egér-
fogóban s tudhatja, hagy innen nincs menekvés. Csak intek s 
az az izzó vasvessző a szemébe fúródik... Mit akar?

Nagy János belenézett a zsidó rettentő szemébe!
– Ha vallok, ha nem, mindegy az, mert innen úgysem kerü-

lök ki élve – mosolygott fakón. – De higgye el, megmondanám, 
ha bűnös volnék…

Szomolay arcán fölcsillant a reménység.
– Ha visszaadja az iratokat, elbocsátom. És becsületszavam-

ra mondom, hogy bántódása nem esik…
Nagy János meglepődött.
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– Min csodálkozik?
– Azon, hogy a becsületszavát adja…
– Nos, áll az alku?
Láng emelkedett Nagy János lelkében, tudta, hogy botor-

ságot követ el, de megmondta az ő mondókáját:
– Én nem szoktam alkudni, nem is értek hozzá, de ha ná-

lam volnának azok az iratok, alku nélkül is visszaadnám, mert 
az ön becsületszavában úgysem tudok hinni…

Szomolay foga megcsikordult, aztán rideg mosolyba sápadt 
az ajka s bólogatott.

A vasvessző már sugárzott a tűzhelyen…
– Nézze Nagy János, még egy próbát teszek, mielőtt halálra 

kínoztatnám és megsemmisíteném. Azok az iratok rendkívül 
fontos okmányok s mondhatom, hogy ezektől a proletár-dik-
tatúra sorsa függ…

– Nem segíthetek.
– Mondja, mi történt magával, hogy ennyire megváltozott? 

Hiszen maga olyan jó és igaz proletár volt, hogy példának állí-
tottam százezrek elé!

– Ma is az vagyok, – hangzott szilárdan, – csak a Hymnusz 
az énekem…

– Ha proletár, akkor adja vissza az okmányaimat és bará-
tomnak tekintem…

– Nagyon szép, – színeződött Nagy János hangjában vala-
mi keserű gúny, – de még így sem tehetem…

– Megfizetem! Mennyiért adja vissza?
– Szép ajánlat, de nem tudok az iratokról...
Szomolay szeme megcikázott.
– Megöletem!
– Hatalmában vagyok…
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– De idehozatom Sashegyi Lenkét is... a szeretőjét... érti? 
Majd csak vallanak mind a ketten, ha szorítják a harapófogók!

Nagy János összeborzadt. Arra a nyomorult teremtésre 
gondolt s a szíve belereszketett… Hogy tudná nézni a szenve-
dését, akit oly nagyon szeretett?

– Végezzen velem – emelte föl a fejét.
Szomolayból hörgött már a düh.
– Megcsaltatok! Megraboltatok... Icigovics!
Csak egy pillanatig tombolt. Kifakult és könyörtelen lett az 

arca s hidegen csillogott a szeme, mint a jég.
– Vallasz-e?
– Ártatlan vagyok…
Icigovics kivette a sugárzó vasvesszőt a tűzből…
– Szomolay! – ordított be valaki az ajtón.
Cserny volt.
– Mi az? – vonta össze szemöldökét a diktátor ingerülten.
Megragadta Cserny a kezét, a sarokba vonta s félhalkan 

mondott valamit neki. A diktátor meghökkent, elsápadt s leg-
alább harminc másodpercig némán meredt a barátjára.

– Lehetetlen! – szólt aztán s a kezét összetette tétován.
– Meg kell akadályoznunk azonnal! – horkant föl Cserny. 

– Különben minden elveszett…
Szomolay az ajtó felé rohant. Sápadt volt, mint a holt.
– Mi legyen a rabbal? – szólt utána az egyik pribék.
– Vigyétek a helyére, – utasította Cserny Icigovicsot.
– Nimó gajdesz! Majd, ha visszajövünk.
E napon jelentette be Kun Béla a szovjet-gyűlésben, hogy 

a Tanácskormány helyzete tarthatatlan.
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XXVIII.

Csak az imént kelt ki a fürdőből, ereiben még hevesen és for-
rón lüktetett a vér, buja testéről lazán omlott le a kettős szárnyú 
pongyola. Olyan volt benne, mint valami szép nagy pillangó, 
ahogy széttárta karjait a tükör előtt panaszosan és sóvárgóan. 
Állott egy darabig mélán és mozdulatlanul, aztán közelebb ha-
jolt a tükörhöz s belemeredt. És a tükör lelke híven mutatta azt 
a kis barázdát, melyet a csók és a bánat vont ajka szögletén...

Nagy Jánosra gondolt – azután mélázva babrált a szépítő-
szerei között s azt a kis hieroglifát eltüntette. Álarcot csinált 
magának boszorkányos ecsetvonásokkal, – öntudatlanul s mo-
solygó és diadalmas pillantást vetett a tükörbe: szerelmes volt 
önmagába...

Szemében sugárzott az ifjúság, vágyak rajzottak duzzadt, 
piros ajkán, a láthatatlan tűzdarazsak, miknek parázsából a 
csók fogan! Nézte hófehér fogsorát (mintha tiszta bárányok 
ragyognának egymás mellett), ezekkel tépi szét prédáját: a 
férfi-szívet. Nem tudta, hogy a nő, a magafajta nő, a szerelem 
csóklakomáján a saját szívét eszi meg. 

– Mi az? – rezzent össze hirtelen.
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Az új szobaleány jött be nesztelenül s névjegyet nyújtott át 
a címeres ezüsttálcán. A finom, keskeny kartonpapírra tekin-
tett és elhalványodott. Néhány szempillantást meghökkenve 
nézte a nevet, aztán a tekintete meghidegedett.

– Bocsássa be, – utasította a szobalányt.
Brenner Katinka belépett. Egyszerű gyászruha volt rajta, 

orcája fehér, járása tétova. Szótlanul üdvözölte az ő halálos el-
lenségét, ez meg gyilkos fölénnyel szögezte rá a tekintetét.

– Mivel szolgálhatok?
A rideg, gúnyos hang valamennyire magához térítette a le-

ányt.
– Bocsánatát kérem...
– Nem vétett, – csukta le a balszeme pilláját.
– Egy nagyon fontos ügyben volnék bátor...
– Tessék, – és helyet mutatott.
De Katinka állva maradt. Szorongó arckifejezéssel nézte a 

fekete leányt.
– Nagy Jánost elfogták – rezzent a csöndbe.
– Tudom, – bólintott közönyösen.
Nézték egymást.
– Ez az a fontos ügy?
– Igen...
– Csak beszéljen, drágám...
– Arra kérem, hogy legyen a segítségemre...
– Ha módomban van.
– Nagysád megteheti...
– Mit, elvtársnő? – meredt rá várakozásteljesen.
– Hiszen megért, – nézett rá esdeklően. – Gondolhatja...
Az agitátornő széles csípőjére tette a kezét s ridegen és kö-

nyörtelenül tekintett a szőke leányra.
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– Nagy János? – kérdezte halkan.
– Igen...
– Hogy gondolja?
Katinka összefogta kezét önkénytelenül.
– Nagysádnak bizonyára jó befolyása és összeköttetése van, 

csak egy szavába kerülne...
– Hogy elengedjék?
– Ó igen... Nagyon kérem...
– Nem tehetem, – utasította vissza kereken. Katinka lesújt-

va állt.
– Hiszen Nagy János jó barátja volt önnek és...
– Ne kerteljen, – vonta össze vastag szemöldökét. – A sze-

retőm volt, de mégsem tehetem…
A szőke leány tiszta arcából lement az utolsó csöpp vér is.
– Mit vétett önnek? – kérdezte csüggedten.
– Semmit, – vont vállat. – Nem érdekel... – aztán fölneve-

tett halkan. – Magát igen?
Katinka lehajtotta fejét s hallgatott.
– Kedves öregasszony kért föl engem, – emelte rá szomorú, 

kék szemét a csöndben, – és az ő nevében jöttem... Egyetlen 
támasza!

– Sajnálom...
– A Parlament pincéjében van!
– Igen, tudom.
– Vagy tán már nem is él...
– Az is lehet, – hangzott részvétlenül.
A másodpercek szünetté dermedtek.
– Miért kínoz? – Suttogta Katinka és a sírással küszködött. 

– Könyörüljön...
A másik meg halkan és hisztérikusan nevetett.
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– Én? Hogy kínozom? Mivel? És miért könyörüljek?
– Hiszen gondolhatja... – sütötte le a szemét s reszketett a 

szája szöglete.
– Nem vagyok én, drágám, gondolatolvasó, – kacarászott 

s hangjátékában ügyesen színezte, hogy mulat ellenfele na-
ivságán, majd kiegyenesedett s hangja egyszerre valami zord 
indulatba keményedett átmenet nélkül, hirtelen. – És mit tu-
dom, hogy kicsoda-micsoda az az asszony, kinek a nevében 
jött? Eh!

– Az anyja...
– Nem ismerem. És kegyedhez sem igen volt szerencsém, 

angyalom. Csinált ugyan nekem egy ruhát, de hát ez még nem 
jogcím... tetszik érteni?

– Értem...
– Sajnálom ugyan azt a Nagy Jánost, mert mulatságos fic-

kónak bizonyult, de hát ellenforradalmár volt s így elvből sem 
tehetnék semmit az ő érdekében...

– Megverték! – jajdult föl Katinka.
A fekete leány meghökkent, a szemöldöke fölrándult, az-

tán cinikus, fakó mosoly bujt ki a szája csücskén.
– És fáj ez magának?
– Fáj... – sóhajtotta öntudatlanul.
A másiknak a szeme megvillant szikrásan. A fenyőtoboz 

vet olyan hirtelen-lobot, ha lánghoz ér...
– Szereti?
Előrehajolt és az arcába mélyedt élesen. A csöndben meg-

rezdült az órarugó, mint halk akkordja valami távolból zengő, 
szép magyar románcnak. 

– Szeretem, – villódzott a vallomás a csöndben sóhajosan, 
inkább áramszerűen...
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És az aranyszőke fej fölemelkedett lassan s fehér arca vala-
mi boldog és gyötrelmes, nyílt és remegő érzésben ragyogott, 
a szeme opálja pedig a vértanú-szerelmek delejes tisztaságával 
pihent a fekete démonon...

– Ne mondja! – mosolygott ez sötéten. – Egy ilyen szőke 
kislány…

De letorpant önkénytelenül a tiszta lélek sugara előtt, mely 
megverte, mint a bűnös lelket az Oltáriszentségből kivillanó ra-
gyogás. Érezte, hogy az a kék szempár gyémántbilincseket szór 
rá és ő tehetetlen... de most ezüst tiszta hang zeng a múltból... 
amikor a varrodában beszélgettek... a jó és rossz nő... a különb-
ség... az a milliméter, mely a világ egyik végétől a másikig ér –

– Légy átkozott, – mormolta megalázottan.
A kék szem megrebbent ijedten, sugara elszakadt, mint va-

lami finom platinahuzal, s tompa, mély homály lepte el szem-
bogarán a lélekragyogást.

– Miért átkoz? – hangzott szomorúan.
A fekete leány fölocsúdott s már ismét mosolygott. Nem 

felelt. Szája leleffent lélektelenül s vastag kettős-íve elárulta 
Ahasvér leányát.

– Mentse meg!
– Nem, – csukta össze az ajkát energikusan. – Magának? 

Magának mentsem meg? Mondja, hogy mert idejönni?– ál-
lott elébe s megragadta durván a kezét. – Csak végezzék ki! 
– sziszegte az arcába. – Legalább nem lesz a tied... tudod? De 
nekem már nem kell, én eldobtam, mint a rongyot... mint az 
útszéli bogáncsot, mely rám ragadt... Érted?

– Ne sértegesse 
– Vadrózsa volt a mellemen és elhajítottam! – rikácsolta 

diadalmasam. – Értsd meg, eldobtam azt a paraszti virágot, 
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mert színtelen, illattalan, szimplex, gyűlöletes és nyomorult... 
A sárba hajítottam!

– Én fölveszem, – hangzott csöndesen.
– De megtapostam s a vörös fergeteg a mélységbe sodorta. 

Ott van a Parlament pincéjében! Ki tudod-e onnan szabadítani?
– Megpróbálom...
– A Pokol hamarább visszaadja a kárhozott lelket, mint ál-

dozatát a Parlament, vagy a Batthyány-palota! Menj haza, sírj 
és imádkozzál, nehogy valaha te is odakerülj... Ha hetvenezer 
isten kérne, akkor sem tennék semmit az ő érdekében, pedig 
csak egy szavamba kerülne!

– Nem érettem... csak őérette... vagy ha érte sem, akkor az 
édesanyjáért! – esdekelt Katinka.

– Hehehe... milyen alázatos! Emlékszik? Szemembe vágta, 
hogy céda vagyok...

– Nem ezt mondtam, – tiltakozott határozottan. – Csak a 
jó és a rossz nőről beszéltünk...

– Igen, célzott rám, hogy ez vagyok... Nos, hát én csaku-
gyan az vagyok. Könnyelmű. Kacér. Parázna. Hazug. Önző. 
Szívtelen. Nő vagyok, mint a többi. És nem szent. Nem ál-
szent... tudja?

– Nem rossz, csak bosszúálló... – remegett Katinka fájdal-
mában.

– Az, és hálátlan, – folytatta vallomását komor őszinteség-
gel, mintha kéjelegne a saját romlottságában. – Látja, szeret 
engem az az ember s most mégis megnézem a vére hullását...

Összekulcsolta kezét s kifordította karjait, a nyaka lehor-
gadt és a földet nézte.

– Vagy akarod, hogy megmentsem? – emelte föl vonagló 
arcát hirtelen. – Megállj!
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Katinka már az ajtónál volt. Megfordult és szembenézett 
vele szótlanul.

– Nagy János kiszabadul holnap, de egy föltételhez kötöm 
az életét...

Színt játszott Katinka arcán a szorongó remény. Az agitá-
tornő a leány remegő vállára tette mindkét kezét s a szemébe 
mélyesztette izzó tekintetét.

– Mondj le róla! – zihálta rekedten.
Gyötrelmes csönd következett.
– Nem tudok... – rebegte Katinka törten.
– Mondj le róla! – mondta hevesen, de már hideg és számí-

tó volt a tekintete, mint a kereskedőé. – Vagy pedig...
– Nem tudok... – suttogta elhalóan.
– Mondj le róla – mondj le róla! – villámlott föl karvaly–

szemében az éhség. – Mondj le róla... – sziszegett hangjában a 
düh. – Megöletem! Iszonyú halált hal... Mondj le arról a kutya 
parasztról – akarom!...

– Miért? – pislákolt a kék szempár elalvóban.
A másik meg lehúzódott, mint a támadó vad.
– Mert én szeretem! – tört ki ujjongva. – Én! Én! Én szere-

tem... – ütötte mellét, halkan és hisztérikuson heherészve. – Ki 
vagy te? Utamba állsz? Eltiporlak! – sziszegte élesen. – Ő az 
enyém! Vagy az enyém, vagy a halálé… Lemondasz-e róla?

– Nem tudok! – jajdult föl halkan.
A fekete bestia az arcába meredt gyehennás, mély szemé-

vel.
– Gyűlöl engem és megvet... Rimánkodik forró, izgága vére 

egy csókomért, de az az átkozott parasztgőg, mely a bordáit 
feszegeti, nem engedi a közelembe... Szeret, de nem néz rám! 
Kőfejét – dacosságát senki sem tudja megalázni és összetörni, 
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csak én... Ó hogy össze fogom törni! Por lesz belőle... egy ma-
rék por... Vagy ha Isten tud maradni, akkor leborulok elébe s a 
lábát csókjaimmal és könnyeimmel öntözöm... Mondj le róla!

Kifehéredett Katinka, mintha bőrén át szenvedő asztráltes-
te világított volna. A lélek kinézett a szemén, mint egy másik 
valaki, megdöbbenve, fájdalmasan és lemondóan.

– Legyen!
És elhomályosult az a kék prizma, mint a magányos ház 

ablaka, mikor rágyöngyözik a csöndes eső...
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XXIX.

Elment az angyal, aki gyászruhában jár, s a diadalmas asszony 
sírt a kereveten. Beletemette fejét a hímzett vánkosokba, s óra-
hosszat úgy maradt...

Akkor a csengő végigsivított a házon. Szomolay jött. Föl-
ugrott s mosolyogva ment eléje, de a diktátor elhárította ölelé-
sét. Sápadt és dühös volt

– Mi bajod?
– A front szétszakadt, az oláh hordák jönnek s Kun Béla 

föladta a diktatúrát! – tört ki hevesen. – Nem tudtuk lebeszél-
ni...

A leány maga elé révedt s mosoly csipkézett kárminos aj-
kán. Szomolay rámeredt.

– És te mosolyogsz?
– Én? – rezzent föl. – Igazán nem tudom... De sokszor 

fájóbb a mosoly, mint a könny... Hogy történt?
Szomolay zsebredugott kézzel állt. Hazárdőrhöz hasonlí-

tott, ki tegnapról mára elvesztette mindenét...
– Sírt a szovjetgyűlésben... A gazember! Elbukott Messiás-

nak szeretné föltüntetni önmagát – Menekülnünk kell!
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– Hová? – lepődött meg a lány.
– Ki ebből az országból! El erről az átkozott földről, amely 

alatt még a sírokban is az ellenforradalom tüze sistereg... Ki-
törhet nyíltan, egy percen belül is! Készülj –

– De hová?
– Vagy azt hiszed, hogy tovább is itt maradhatsz a hatmil-

liós palotában? – harsogott Szomolay hangja idegesen, majd 
hirtelen letompult s csak suttogva szólt – Dékánnyal már meg-
beszéltem mindent...

– Ki az a Dékány?
Toporzékolt...
– Meg akarsz őrjíteni? Hát nem tudod? A sofőr. Az a hal-

szemű barom... Holcman és Jablonovszki... ők is velünk jön-
nek. A két legmegbízhatóbb emberem... Aki föltartóztat, az a 
halál fia... Szökünk!

– Mikor?
– Ma!
– Ma nem...
Szomolay rábámult.
Akkor itt maradsz. Én indulok ma délután... Tyüh!
– Mi az?
– Nagy János, – szólta el magát.
– Mi van vele?
– Még semmi...
– És mi lesz vele?
– Megöletem! – hörrent föl Szomolay. – Ez az ember a 

világcsőd egyik oka... Az iratok! A titkos iratok! A munkásság 
lázadása a Brenner-gyárban őmiatta kezdődött és terjed, mint 
a tűz... Ma meghal!

A leány összerezzent.
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– Az iratokat nem ő lopta el...
– Hát ki más?
– Mit tudom én? Ostoba vagy. Mindenkiben tolvajt látsz. 

Még engemet is megfigyeltetsz …
– Kivel? – kérdezte zavartan.
– Az új szobalánnyal... A te kémed. Hetek óta nyomomban 

lappang, mint a kígyó... Pfuj!
Szomolay morgott valamit.
– Add nekem Nagy Jánost, – szólalt meg a lány.
– Minek? – sötétült el a szeme.
– Majd én végzek vele...
– Csókkal?
– Lehet, – vágott vissza élesen.
A diktátor kikelt a képéből.
– Te!... Még most is? Nem volt elég? Céda!...
A leány meg sem mozdult, rá sem nézett.
– Az vagyok, te meg gazember, – nézett ki az ablakon. – 

Összeillünk!
Szomolay nem felelt, csak nyelt egyet és úgy tett, mintha nem 

hallotta volna. A leány határtalan közönye és nyugalma megfé-
lemlítette. Mi rejlik e mögött? Aztán a világomlás tragikus pil-
lanataiban ezerszer nagyobb az ő aggodalma és keserűsége, sem-
hogy odaállhatna pörölni egy ostoba nővel... Leült az asztal mellé 
s kék ezresekben és idegen valutákban számbavette a pénzkész-
letét.

– Hol a többi? – simult hozzá a leány, mintha semmi sem 
történt volna.

– Jó helyen, – mormogta Szomolay sápadt izgalommal.
– Persze, a feleségedet is magaddal viszed a röjtöki Berg–

kastélyból...
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– Egyedül megyek!
– És én?
– Majd ha biztos helyre jutottam... Nincs passzusod.
– S neked?
– Megvan. Ukrán útlevél...
– Mutasd! Ninini... Krause József... te vagy az?
– Pszt! – intett a diktátor.
A leány elébe állott.
– S hogy kívánsz gondoskodni rólam?
– Van elég pénzed, bőven adtam…
– Ki tudja, mi történik? Adnod kell még!
– Ott van, végy belőle, – fordult el tőle.
Kivett egy köteg ezrest. De maradt még a táskában: 180.000 

korona kékpénz, 1800 frank, dollárok és fontok, több mint két-
százezer korona – 

– Hová mész most?
– Nagy Jánoshoz...
– Hozzá ne nyúlj! – villant rá a szeme fenyegetően.
Szomolay lehajtott fővel sétált a szobában. Sárga, kiélt 

arcán izgatott táncot jártak a redők. Szeme tompa volt most, 
mint a sártócsa. Egyszer csak megállt az ablaknál s meglepetve 
nézett le a kapura.

– Nini! Hát ez mit keres itt?
A régi szobalány éppen akkor surrant ki a házból.
– Várj csak! – sietett ki fölindultan. – Megnézem...
Az agitátornő utána ment és a folyosón elérte.
– Mi az?
Szomolay kutatóan nézdelt szanaszét. Úgy tűnt, mintha 

figyelné még a porszem állását is...
– Cserny ellen is merényletet tervezett egy nő, – mente-
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getőzött kissé szégyenkezve. – Aztán azok a terroristák is... 
Mikor a Mozdony-utcai laktanyát Romanelli sürgetésére föl 
akartam oszlatni, a szemembe röhögtek: „Mi nem félünk ma-
gától, Tibi, itt hiába veszi ki a mellényzsebben hordható akasz-
tófát, itt a Mozdony-utcában vagyunk, itt nem félünk, maga 
csak a Dunántúlon akaszthat!” Bizony. És az én ösztönöm nem 
igen csal...

A teraszon sem talált gyanús dolgot, de tovább kutatott 
ösztönszerűen. Megállt. Valami ketyegést hallott –

– Bomba! – kiáltott föl hirtelen s a pokolgépet kihúzta a 
villa szöglete alól.

Időre beállított, különös alakú bomba volt. Nem látott még 
effajta rendszerűt. Az orosz bomba más. És csak azt ismeri. 
Ennek a szerkezete titok... De bizonyos, hogy robbanni fog... 
Letette riadtan.

– Menekülj! – szólt a kedvesére.
Ez azonban fölvette az ismeretlen bombát s magasra tar-

totta, mintha gyönyörködnék benne, de nem a bombát néz-
te, hanem Szomolay arcát. A hírhedt diktátor képe kizöldült, 
mint a flint-üveg.

– Tedd le! – kiáltott rá rekedten.
– Akkor is robban...
– Az istenért... dobd vízbe!
– Nincs, – kacarászott a démon s a pokolgépet az ujjai he-

gyén lóbálta. – No, Tibi?
– Ott a víz... – mutatott a csöbörre, amelyből csak az imént 

öntözte meg a terasz virágcserepeit a szobalány. – Lenke!
– Nem, – tartotta nyugodtan.
Szomolay megmozdult, hogy meneküljön.
– Ha mész, lecsapom a bombát!
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– Tempírozva van... az istenért... mit akarsz? Robban!
A leány a pokolgép óraszerkezetére pillantott.
– Még van egy perc hátra. Nekem adod-e Nagy Jánost?
– Céda!...
Tíz másodperc elszaladt.
– Nekem adod-e Nagy Jánost?
– Nem... – csikorgatta kisápadva.
Tíz másodperc elszaladt.
– Nekem adod-e Nagy Jánost?
– Átkozott... A tied...
Tíz másodperc elszaladt.
– Esküdj meg a véredre, – mosolygott zordan.
Szomolay habozott.
– Dobd el – 
Tíz másodperc elszaladt.
– Esküszöm – hörögte.
A démon arca fölsugárzott, jobbjában magasra tartotta a 

pokolgépet, fordult a sarkán s bájos piruettel lejtett a víz fölé.
– No, te hős!
Öt másodperc volt hátra, mikor a bomba lelke halk sustor-

gással meghalt a csöbörben...
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XXX.

...Szélmalom forog vele, ott ül az óriás vitorlán s toronyma-
gasan lebeg az űrben, öleli a keréklapátot, de érzi már, hogy a 
karja elerőtlenedik és mindjárt lezuhan, összeszedi még egy-
szer az erejét, megkapaszkodik s a fantazmagóriák szélkere-
ke förgetegesen viszi fölfelé. De most mintha elhalhatnának 
a szelek, a vitorla hirtelen megáll s a körforgás legmagasabb 
pontján csüngve marad ő a vitorlacsúcson. Szédületek kapják 
körül, ahogy szétnéz a távlaton. Milyen végtelen az űr! A hü-
bögő légörvények elcsöndesednek s lent némán és holtan fek-
szik a földhatár. – 

Sívó pusztaság nyúlik a végtelenbe, se fa, se patak... Hol az 
oázis? Hol a ménes? Hol delel a gulya? Hol a turáni karaván? 
A fákat kitépte gyökerestől, a patakokat betemette, a magyar 
élet oázisát ledöntötte és elfújta a förgeteg. Homok alatt alszik 
az elsüllyedt világ, csak egy fekete folt látszik a vörös puszta 
szélén... ninini, az a lebernyeges alak, (kit egyszer az álombéli 
zöld mezőben látott... de már elvégezte kaszás-munkáját, gug-
gol a földön s játszik a homokkal – a Halál! De mi az? Ott, 
ott a szemhatár mélyén megmozdul a köd s kinő a földből az 
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eltemetett harcos isten, a Darutollas Óriás. – Hahó! – A rém 
tenyeréből kiperren a homok, leveti fekete palástját s hétmér-
földes léptekkel fut, menekül… A Vörös Ember! Ő a Vörös 
Ember... És most ködösen csillogó vonal merül föl a puszta 
távolán, mint valami rajz, – topázos ragyogással csillog egy-
re jobban s kiemelkedik zúgó árjával a hömpölygő Duna... A 
Vörös Ember mosakodik! A Darutollas Óriás pedig sóhajt s 
fájdalmasam és megbocsátóan leengedi a fegyverét.

Ó jaj – a szélkerék nekilendül, fergetegesen forog és ő zu-
han, zuhan – de fölfogja valaki édes karja közt és lágyan törül-
geti a homlokát...

– Istenem, – suttogta és fölnyitotta a szemét. Bánatos csil-
lag hullatja rá a sugarát. Ismeri azt a fekete csillagot... Női arc 
hajolt föléje s mély aggodalom árnyékozta be halovány hom-
lokát.

– Beteg? – kérdezte gondterhesen.
– Nem... – motyogta öntudatlanul.
– Nem ismer meg?
Nagy János rámeredt.
– Mit keres itt? – kérdezte tompán.
Az agitátornő rámosolygott.
– Magához jöttem… – felelte félénken.
Nagy János fölriadt, leszállt az ágyáról és szétnézett a pin-

cebörtönben. Társait még tegnap elvitték, állítólag a forradalmi 
törvényszék elé... A nap becsillant a bolthajtásos ablakon.

– Mit akar? – nézett a lányra.
– Békességet, – mosolygott ez bűnbánóan.
Villámlott egyet Nagy János szeme, aztán csak ennyit 

mondott:
– Én megbocsátok.
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– Vétettem maga ellen...
– Mondom, hogy megbocsátom, – felhősödött be a hom-

loka, – csak menjen. 
Elfordult.
– János? – rezdült a csöndbe szomorúan.
Ránézett a lányra.
– Ne kínozzon, – fojtotta le az indulatát.
Az agitátornő feléje nyújtotta karját, de a rab visszalépett...
– Hát így fogad?
Nagy János hallgatott.
– Ugy-e, nem szeret már?
Most sem felelt.
– Szóljon! – gyúlt ki a leány szeme, azután meg esdő, mo-

solygó fényrózsává változott. – Verjen meg...
– Menjen el… – könyörgött Nagy János.
– Magát is el alkarom vinni! – nevetett rá.
– Hová? – kérdezte meglepetve.
– Ki! A szabad világba! A napfényre! Jön?
– Nem, – ingatta a fejét.
– Virágot terem odakint a nyár s az erdőben meztelenül 

táncol a nimfakirálynő... Jön-e velem?
– Nem, mormogta keserűen.
A leány várt egy kicsit.
– A kommün megbukott! – szólt hirtelen.
Nagy János hátrahökkent.
– Nem igaz...
Csönd. Egér vagy patkány rágcsál valahol a falban.
– Szomolay megszökött!
A rab felhörrent.
– Nem igaz!
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– Olyan boldog legyek... A diktatúra most éli utolsó má-
sodperceit! Szomolay már megszökött...

– És maga? – kérdezte önkéntelenül.
– Én itt vagyok – akasztotta tekintetét a férfi szemébe. – A 

magáé vagyok...
Nagy János rábámult szótlanul.
– Nem kellek? – törte meg a leány a csöndet.
A rab a fejét rázta szótlanul.
– Nem kellek? – hangzott ismét csüggetegen.
Nagy János megremegett.
– Menjen el... – morrant föl hangjában a keserűség.
– Velem jön? 
– Menjen el, – tört ki bőszen.
A leány összekulcsolt kézzel állott előtte.
– Öljön meg... – gyöngyözött a szeme.
A könny a férfi lelkébe hullt.
– Mit alkar tőlem? – kérdezte tétován.
– Szeretem.
Szereti! Ó, a nyomorult teremtés... Némán nézte. Érezte, 

hogy a lelke didereg bele. A leány mosolygott...
– Börtönajtódat megnyitom, kimegyünk Hollandiába, 

megvan már az útleveled is... Meghúzódunk egy kicsi, tiszta 
falu csöndjében s megvárjuk, míg fordul egyet a világ... Aka-
rod-e?

Nagy János a földre vetette zord tekintetét.
– Úgy vágyom a boldogság után... – suttogta a lány. – Csak 

veled... csak veled.. Mély és őszinte az én szerelmem... meg-
tisztított a szenvedés. Bűnös voltam, de lemostam könnyeim 
záporával lelkemről a port, – töre kedtem, hogy nyomdokodban 
járjak... Emelj föl magadhoz!
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– Én is lent vagyok a porban... – reszketett Nagy Jánosból 
a szó.

– Ó, nem, nem... te tiszta és igaz vagy... jó és nemes vagy... 
Megismertelek!

– Nyomorult vagyok, – horgasztotta le kőfejét.
Szava eltöredezett a börtönben. A csönd hallgatózott. A 

leány fölsírt.
A gyermekkorom sem volt boldog... Az utca porából nőt-

tem s leszakítottak és eltapostak engem... Ha elmondhatnám 
az élettörténetemet! Szent voltam és céda lettem... Cé-da! Ezt 
kiáltozzák a szemembe szüntelen.

Emlékezett Nagy János, hogy egyszer ő is ezt mondta neki. 
Sajnálta az élet üldözöttjét, de érezte, hogy a lelke idegen már 
hozzá...

– De boldog akarok lenni most! – emelte föl könnyes arcát. 
– Érezni akarom a szíved melegét és inni akarok a szerelem 
tiszta forrásából... akarod-e, János?

Elébe állt, de a rab elhúzódott tőle.
– Még boldog lehetsz, – sóhajtotta.
– Csak úgy, ha szeretsz, – simogatta bársonyos szemével. – 

Csak veled, János. Szeretlek... Szólj!
– Magadat is gyötrőd...
– Én azért születtem, hogy elégjek. Fa vagyok Vénusz áldo-

zati máglyáján... A te lángodban akarok elhamvadni. Tudsz-e 
még szeretni?

– Kiégett a lelkem, – mormogta Nagy János.
– Mást szeretsz? – jajdult föl féltékenyen.
– Senkit...
– Azt mondtad, hogy sohasem hagysz el...
– Te hagytál el.
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– Ne hidd... 
– Emlékezzél a lugas-jelenetre.
– Őrült voltam!
– Az a zsidógyerek…
– Gyűlölöm!
– Késő.
Az üres ágyakra tekintett...
– Veszünk egy szép kis kastélyt a holland hegyek közt... 

Olyan Paradicsom még nem volt a földön, amilyen az lesz! 
Szerelmünk az álmok tündérházává varázsolja... Gazdag va-
gyok!

– Koldusnál is koldusabb. – mormogta Nagy János.
– Millióim vannak... Neked adom!
Nagy János belesápadt.
– Azt a parázna pénzt? – szikrázott a szeme.
– A pénz pénz... – motyogta szégyenülten.
– Lopott pénz! – szitkozódott halkan. – A nemzettől ra-

bolták és nekem kínálja... Igen, ettől a szegény, lekoldusodott 
magyar nemzettől rabolták el! Menj, menj előlem – 

A leány összetörve állt.
– Visszaadom... Szétosztom a szegények között, csak jöjj 

velem! Mit ígérjek még? Meddig rimánkodjam? Mond és még 
jobban megalázkodom! – nevetett föl keserű öngúnnyal. – Mi 
vagy? Isten?

– Csak Nagy János...
A leány arca vörösödni kezdett.
– Várj, én megmondom az igazat. Ostoba és fölfuvalkodott 

vagy... Mit akarsz? Minek képzeled magad? Hiszen csak egy 
vasmunkás vagy... tudod?

– Tudom, – bólintott sápadtan.
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– No, ha tudod, akkor gyere velem s légy boldog, ha meg-
engedem, hogy megcsókolhasd a lábamat... Vagy pedig itt ma-
radsz és Icigovics elvégzi a dolgát. Szeretsz-e?

– Gyűlöllek, – nézett rá merően.
A leány kurtán nevetett.
– Egy ilyen... De úgy-e, akkor szemet vetettél rám? Volt 

bátorságod. Szerelmet koldultál... mi? Egy kis ingyen-szerel-
met... hihihi. Most benyújtom a számlát!

– Megfizettem, – remegett Nagy János minden ízében. – 
Távozzék...

– Csakhogy megvettelek ám Szomolaytól! – kacagott ki 
szeméből a káröröm és a diadal. – És megvettelek attól a szőke 
babytól is... Szomolaynak egy bombát adtam érted, a szőke na-
ivának meg egy marék könnyet... Az enyém vagy!

– Őrült, – nézett el Nagy János a feje fölött.
A leány fültöve hisztérikus pírban égett.
– Az a szőke csuda lemondott rólad és...
– Ne sértegesse!...
– A férc-kisasszonyt? – nevetett a szemébe. – No jó. Meg-

veszlek anyádtól is...
Megmozdult Nagy János. Úristen, hogy szétüti! Viasko-

dott magával és hatalmasabb volt, mint az óriás, ki várakat 
dönt. Leküzdötte lelkében a szent és láthatatlan haragot.

– Megvetlek, – mondta ridegen.
A leány az ajtó felé hátrált.
– Megvetsz? De akkor jó voltam, úgy-e? Megvetsz? Ezer 

istened legyen, Nagy János... No, várj csak!



266

XXXI.

Az ablaktőnek dűlt és csöndben várakozott. Alakját valami 
jeges nyugalom folyta körül, de lelke mélyén söté ten sajgott 
a bosszúvágy. Csak fél füllel figyelt Icigovics segédeire, amint 
azok halkan beszélgettek a tűzhely körül.

– Kelenföld felé menekültek, de föltartóztatták autóikat s a 
vasúti átjáró-híd és a Parádi-utca közt úgy forogtak az Átlós-
úton, mint a cserebogarak...

A népbiztosok szökését tárgyalják.
– Maguk a proletárok lyuggatták ki a pneumatikát! Ország 

népbiztos közéjük lőtt.
– Lehetetlen!
– Látták. Öt percenként egy-egy különvonat indult a nép-

biztosok hozzátartozóival, de azokat is lefogták a kelenföldi 
pályaudvaron...

– És mi még itt vagyunk! – szörnyülködött a másik. – Hucs-
meszi (szökjünk)!

Jó helyt vagyunk, elvtárs, itt nem keresnek, azt hiszik, hogy 
már elinaltunk Csernyvel,– hunyorított a társa. – De básom te-
siró megehetjük a savanyú káposztát…
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Azaz: ha besötétedik, akkor megszökhetnek... Az agitátor-
nő megmozdult az ablak boltíve alatt.

– Ha jól végzitek a dolgotokat, én kiviszlek Mokemwof 
(Bécs) felé. Alkonyatkor indul az autóm...

– Megköszönjük, – kapott rajta az első pribék.
A másik meg töprengve nézett maga elé.
– De én nem várom meg, – vetette le hirtelen a bőrkabátot. 

– Jached (elfognak)!
Az ajtó kinyílt és Icigovics egy terroristával behozta Nagy 

Jánost.
– Kuda idjós? – kérdezte a vetköződő cimborától, hogy 

hová készül.
– Hucsmeszi, – felelte tolvajul.
Icigovics káromkodni kezdett.
– Nje seveliszy! – intett, hogy maradjon nyugton, majd a 

tűzhelyre mutatott – Zatapitje pecs...
És a terrorista szótlanul fölszította a tüzet.
– Háhá! – kacarászott a zsidó s a delikvenst a kínzókamra 

közepére lökte.
– Jó napot, Nagy János, – szólalt meg az agitátornő.
Az megnézte a véreres szemével, de feleletre nem méltatta.
– Megemlegetsz! – sziszegte a lány.
Icigovics a tűzbe taszította az acélsodronyt, megállott előt-

te és a tenyerét tartotta. A leány egy ezerkoronást nyomott a 
markába.

– Eto ócseny málo, – kevesellte az a vérdíjat s ujján is mu-
tatta, hogy kettőezer kell...

Megkapta. A pribékek is a magukét. Elégedetten fütyöré-
szett s szakértő-szemlét tartott a szúró-vágó szerszámok kö-
zött.
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– A véred kell, – mosolygott a leány Nagy Jánosra.
Szemefehérét bíborláng öntötte el, hogy Nagy János belebor-

zadt. Látta már, amit eddig csak sejtett, hogy elmebajos az a nő…
– A véred kell... – ismételte halkan és összehúzódott, mint 

a macska, ha áldozatára akar ugrani. – Csak egy szóval kellett 
volna mondanod, hogy szeretsz... De már késő!

– Tralalala, – dúdolta Icigovics valami orosz-héber dallam 
refrén-sorát.

Az acéldrót már vörösödött a tűzhelyen.
– Kiszúratom a szemedet! – vihogott a lány hisztérikusan.
– Legalább nem látlak... – motyogta Nagy János keserűen.
– Paraszt!
És szemenköpte szerelmesét… Nyála gyöngyösen ragyo-

gott a férfihomlokon. Nagy János bilincsbe vert karja megrán-
dult, aztán lehunyta szemét, mint aki meghalt...

– Háhá! – kacagott Icigovics.
...A leány pedig elnémulva nézte a fájdalomba süllyedt fér-

fiarcot, aztán hozzálépett félénken s letörülte selyem keszke-
nőjével homlokáról a – szégyent...

– Bozse moj! – nyivákolt az orosz-zsidó csúfondárosan és 
intett a pribékjeinek, hogy lássanak munkához.

Nagy János védekezni próbált...
– Szdawájsza! – kiáltott rá Icigovics, hogy adja meg magát, 

aztán gumibotot ragadott és rárohant. A pribékek is nekiestek 
és elkapták hamar. Icigovics keresztülvágott a fején.

– Tjisze! – intette csöndre és a karosszékbe taszította.
Odahurkolták, hogy moccanni sem tudott és pofozni kezd-

ték. Mintha mennydörgések csattantak volna Nagy János fü-
lében. Szeme száraz kínban égett. Az ötödiket Icigovics mérte 
rá a gumibottal s az ajkán kibuggyant a vér...
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A leány fölhúzta vállait görcsösen s mosolygó gyönyörrel 
nézte szenvedését, – de most előrejött nesztelenül és az áldozat 
fölé hajolt:

– Szeretsz-e?
A fej megvetően mosolygott... A leány tekintetében pedig 

kialudt a lélek.
– Tovább! – lépett hátra s valami kegyetlen, jégvirágos su-

gár csillogott összezsugorodott szembogarán…
– Mi az? – emelte föl fejét az egyik Lenin-fiú az ablakrács 

felé. – Mintha...
Autó száguldott a Parlament elé s mintha valami tompa, 

kurta vezényszó hallatszott volna. A leány összerezzent.
– Siess! – szólt Icigovicsra idegesen.
A legmarkosabb Lenin-fiú már ott állott az óriási harapó-

fogóval a karosszék előtt.
– Nyisd ki a szád, – mordult Nagy Jánosra.
Gépiesen engedelmeskedett. Minél hamarább, annál 

jobb... A harapófogó átölelte a fogsorát, aztán oldalt fordult 
lassan, hogy kitörje, de lepattant a hatalmas fog-rendszerről, 
hogy szikrázott bele.

– Az istenit, – káromkodott a pribék.
– Végezzetek... – hörögte Nagy János.
Kikapta Icigovics a tűzből a fehéren sugárzó vasvesszőt 

s lassú, táncos, démonikus járással közeledett az áldozat felé. 
Álombéli rém, ki a poklok kínvesszejével a valóságba szaba-
dult...

– Háhá! 
Fent a kerek rácson bevillant a nap... És Nagy János szeme 

kitárult, mint valami különös sárga-barna rózsa, hogy a halha-
tatlan fényesség utolsó sugarát el fogja... Én Istenem...
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Az izzó vessző apró csillagokat szórt magából, mint a karácso-
nyi csodagyertya. A leány előrehajolt és zihálva nézte, hogy Icigo-
vics balkézt hátranyomja Nagy János homlokát, a jobbjával meg...

Kiszúrja ragyogó szemét.
...azt a meleg, dióbarna szemet, mely a szerelem halhatat-

lan ígéretével mosolygott rá, nem is oly rég...
– Sztoj! – sikoltott föl megrettenve és a kínba dermedt fej 

felé ugrott – Nem engedem!...
S elcsapta Icigovics kezét a remegő szem elől, melyet a vas-

vessző fényhulláma már könnybe borított.
– El innen!... Sátán...
Icigovics rábámult, aztán tajtékzó dühbe tört.
– Nazád (hátra)! – bőgte nekibőszülten s az izzó vasvesszőt 

fölragadva megfenyegette a leányt.
– Menjen onnan! – kapott feléje az egyik pribék. – Nehogy 

magát is...
De a leány fölragadta az óriási harapófogót s az öntudatra 

ébredt szerelem kétségbeesésével Nagy János védelmére kelt.
– Mit akartok? Gazemberek! Szeretem. – El innen! Vörös 

hóhérok... Leütlek! Leütlek!...
– Lődd le! – üvöltötte Icigovics.
Pisztolyhoz nyúltak a pribékek, de zaj csendült odakint s 

az ajtó beröpült.
– Add meg magad! – hangzott a magyar katonakiáltás.
– Pli – vezényelte Icigovics.
Sortűz villant, kettős sortűz dörrent, tompán és feketén, 

mint a kohóból kilobbanó szénláng. Utána pedig női sikoltás 
hangzott, élesen, mint a vonatfütty, – és árnyék zuhant el a 
lőporfüstben, mely fölvonódott a fegyverdörgés közt, hullámo-
san, mint valami szennyesbarna gyászdrapéria.
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– János...
Kiugrott Icigovics a hátsó ajtón, az ellenforradalom katonái 

élén pedig a pincébe rontott a – Rókafülü Ezredes!
– Hol van Nagy János?
Aludt a karosszékben; mély ájultságában is gyöngyözött 

szájából a vér. Lábánál az agitátornő sápadtan és mozdulat-
lanul feküdt. Fekete selyemruhája, amelyet Brenner Katinka 
varrt neki, sötét latyakban ázott a melle balfelén. Szeme már 
üvegesen révedt a semmibe, de hűlő ajkán még ott reszketett 
Magdalai Mirjám mosolya. Ölelte szerelmese térdét halottai-
ban is...
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XXXII.

A Vörös Ember lezuhant a talapzatról... A bálvány megdőlt, 
cserép volt a lába. A kommün-eszme elbukott s háromszínű 
zászló lengett a házak ormán: Isten áldd meg a magyart!

Isten áldd meg a magyart... Könnyesszemű jogász-gyerekek 
hordozták körül a város utcáin az aranybetűs lobogót. És térdet haj-
tott előtte ez a becstelen város, mely a Vörös Ember szeretője volt!

...Ott feküdt a halottja még temetetlenül s már új kedvest 
keresett! Mocskos sihedert ölelt a karjaiba, állatnál korcsabb 
emberállatot...

Az oláh hordák bevonultak, hogy teljes legyen a magyar 
gyalázat. Csöngő-döngő barbár zeneszóval triumfált az a nép, 
mely salakból lett, salak maradt és salak marad...

Farkasok üvöltése rengette a magyar éjszakát, sortüzek 
vágták át könnyes csöndjét, hogy a kiéhezett csecsemők ri-
adozzanak anyjuk kiapadt emlőjén. Magyarok siralomházá-
ban tivornyáztak az oláh martalócok, lótolvaj ficsúrok járták a 
zsukátát rízsporosan és aranykarperecesen és az lett a mulat-
ság vége, hogy a duhaj barbár lehúzta zsidó szeretője ujjáról 
az aranygyűrűt és megbotozta kö nyörtelenül. –
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Apró tüzek gyúltak, mint valamikor ama szent éjben, s a 
magyar virrasztók és fáklyások keresgéltek a romok között, 
melyeket a vörös csákány omlasztott porba, és szedegették, ami 
menthető volt. A törvény az asztalához ült bátortalanul, föltet-
te léleklátó okuláréját és a bűnösökre engedte szeme röntgen–
sugarát. A Vörös Káin fia vörös...

A magyar rendőr már ott állt a posztján s kinyújtotta hét-
mérföldes karját a szökevény után, ki az országhamvasztó tűz-
rakásnál ott volt és segített…

De Szomolay kibújt a törvény kezéből. Az utcákon harso-
gott a szenzáció. A lapok a következőkben ismertették szökése 
történetét:

Augusztus elsején, délután negyednégy órakor a Hungá-
ria-szálloda előtt automobilba ült s magával vitte két megbíz-
ható emberét. Egyik a sofőr mellett, másik a diktátor balján 
foglalt helyet, lövésre kész fegyverrel. A három vöröskatona 
vakon követte a vezér utasításait, mert még akkor nem is sej-
tették, hogy a tanácskormány megbukott. Az autó Győr felé 
robogott (a sofőr jól tudta az utat, hiszen már néhányszor jár-
tak ott akasztani), de Győrnél defektust kapott, miért is a város 
után következő első faluban, este tizenegy óra tájt betértek egy 
elhagyott kastély udvarára. A sofőr új gumit tett a kerékre és 
arra kérte Szomolayt, hogy csak reggel folytassák útjukat, de 
a diktátor kijelentette, hogy még az éj folyamán a határra kell 
érnie. Az autó továbbrobogott Röjtök felé, hol a diktátor fölke-
reste feleségét, ki egy kastélyban nyaralt. Csak néhány percig 
tartott a feleségétől való búcsúja, aztán menekült és éjjel két 
órakor Savanyukútra érkezett. Itt a három vörös katonát aludni 
küldte s autóját otthagyva, egy csempész vezetése mellett gya-
log indult az osztrák határ felé. Közben a távirat odaérkezett, 



274

hogy a tanácskormány megbukott, s a magyar határrendőrség 
emberei a diktátor autójára ülve, végigjárták a határt és föl-
hívták a szökevényre úgy a magyar katonák, mint az osztrák 
zsandárok figyelmét. El is fogták Lichtenwort osztrák község-
ben, alighogy átlépte a határt. Az osztrák zsandárok előtt Kra-
use József névre szóló ukrán útlevéllel akarta igazolni magát, 
de fölismerték személyében a rettegett kommün-vezért és az 
őrszobára vitték. Megmotozása alkalmával száznyolcvanezer 
korona kékpénzt, ezernyolcszáz frankot, fontokat és dolláro-
kat találtak nála. Látva, hogy nincs menekvés, a széken ülté-
ben elővette zsebkendőjét s a mögéje rejtett revolverrel szíven 
lőtte magát. Bevitték a wienerneustadti volt hadikórházba, hol 
nemsokára meghalt. Holttestét visszahozták Magyarországra 
és a savanyukúti temetőn kívül földelték el az öngyilkosok és 
számkivetettek sírnegyedében. A szomszéd község felbőszült 
parasztjai elhatározták, hogy kiéheztetik a kutyáikat, holttestét 
kiássák és szétmarcangoltatják azokkal, a hatóság azonban ér-
tesült erről s éj idején kivétette Szomolayt a sírjából s az ország 
határán, egy erdőségben hantoltatta el 

A hír, hogy a magyar bűnügyi krónikák leghírhedtebb 
alakja kimúlt, mély megnyugvást keltett a társadalom meggyö-
tört rétegeiben. Fölszabadult az ország a vörös rémuralom alól! 
Szentlélek parázslott a szívekben, hogy Magyarország újra 
születik! Az oláh széthintette a barbárságot, az erkölcsi mételyt 
és a keleti vérbajt..., ó de sohasem volt olyan nagy és szent ez a 
nemzet, mint amilyen ezután lesz, ha majd vezekelt az Embe-
riség ítélőszéke előtt millió halottjáért s millió fájdalmáért... ez 
a gondolat, ez a reménység élt a magyarban, mert vagyon neki 
Istene, turánivá lett Krisztusa, ki lemossa az ő meggyalázott 
arcá ról a könnyet és a port!
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A tömlöcök megteltek, a rendőrség hármasudvarán szabad 
ég alatt táboroztak a tolvajok és a gyilkosok, ötszörösen meg-
erősített posztok őrizték a kapukat, de a megcsalt és kifosztott 
tömeg áttört a kordonon s megrohanta a kommun hőseit. Úgy 
kellett kardlappal kiverni onnan azokat, akiknek Bánk és Petúr 
bán keserűsége lobogott a szívében...

A kommün hősei! Lekerült róluk a bőrkabát és ott állottak 
fakón, mint a lerongyolódott negyedesfejedelmek Izráelben, 
kabátjuk kopottas, a régi, melyben még a gyalupad, a cipész-
asztalka, az esztergaműhely s a fizikai munka száz tisztességes 
polca mellett becsülettel keresték a maguk és családjuk kenye-
rét. A kommun őrületében ragyogó arcuk már kisápadt és be-
lepte a szőr, ajkuk körül elmosódott a cézári vonás s félelem 
riadozott a tekintetükben. Fejek, amelyek Káin ősbélyegét vi-
selik! Száz és száz portré. De mindeniken ott volt a jel, a bűn-
bánat, dac, könnyelműség, keserűség, baromi elfásultság, vagy 
a lappangva szikrázó gyűlölet kifejezésében, mindeniken rajta 
volt a hieroglifa, amivel a májusi tűz megjelölte az ő piromá-
niákusait...

De szabadon lélegzett már az az óriás tüdő, melynek millió 
pórusát a vörös számum megtöltötte homokjá val. A vérkerin-
gés már ismét cirkált a parlamenti rab érhálózatában, melynek 
működését megbénította odalent a bilincs és a rettegés. A rö-
högő proletár eltűnt az utcáról s a burzsuj-polgár emelt fővel 
járt; a kirakatokba odavarázslódtak a jólét első hírnökei: a tojás 
és a szeletke vajdarab. Itt egy gallér, ott egy cipő, igaz, hogy 
formátlan, de mégis cipő, amott egy nyakkendő s tovább egy 
gyönyörű kirakat! Honnan bújt elő ez a sok finom áru, amikor 
mindent elrekviráltak? A nagy gazságok között szelíd pana-
mácska is történt: a kereskedő megvesztegette az elvtársakat s 
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ott hagyták pincéjében a holmiját. A könyvkirakatokban már 
jó könyv is akadt ám, ami az utcai proletár-boltok kótyavetyéje 
után még megmaradt. No, de majd nyomnak újat, százat, ezret, 
tízezret és ismét lesz kultúra! Lesz minden! Csak pénz nem... 
De ezt is kiheveri ez az ország, hiszen aranyat terem a drága 
magyar föld. Csak a lélek, az emberség, a becsület, a jóság, a 
hit... ó csak ez ne terem jen több konkolyt!

S ahogy a kommun-tigrisek szőrevedlett macskákká zsu-
gorodtak s a jelszavak eltisztultak, mint a mérges gázok, utcá-
kon-tereken, nyilvános helyeken, lépten-nyomon fölhangzott 
a szó: Ki a felelős lényegében a proletár-diktatúráért? Hol van az 
az ember, aki azt mondta, hogy nem akar több katonát látni? Ezek 
voltak a világtörténelem legtragikusabb szavai! Ez az ember ker-
gette szét a frontról visszatérő, fegyveres magyar haderőt, ez az 
ember ásta meg Magyarország sírját, ez az ember szabadította 
ránk és Európára a vörös végzetet... Ennek az embernek száz ha-
lált kell halnia!

…Szomszéd szomszéd ellen fordult, a kereskedő följe-
lentette a konkurrensét, a barát a barátját, a rokon a rokont, a 
feleség a férjét. A jó Istent is meggyanúsították, hogy a vörö-
sökkel cimborált. A hamis vád éhes ölyvseregként keringett a 
szemhatáron. Irigység, kapzsiság, féltékeny harag, pártoskodás, 
viszálykodás, visszavonás, testvértagadás kopogtatott szüntele-
nül a rendőri panaszfelvevő irodája ajtaján. Micsoda förgeteg 
volt! Micsoda tisztító förgeteg! A jó és igaz is rettegett... Mi-
csoda fölháborodás tombolt a tömeglélekben, mikor fölhord-
ták a pincékből a holtakat! Szöktek a vörös katonák a Bakony 
felé, de összefogdosták, mint kártékony vadakat. A szívekben 
patakká nőtt a keserűség, de valami áhítattá magasztosult a 
gondolat, hogy – a bűnösnek bűnhődnie kell!
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És egy napon, mikor az üldözés első nagy hullámai elcsön-
desedtek, a főkapitányság panaszirodájában többek közt egy 
fekete fejkendős öregasszony is megjelent.

– Jó napot kívánok, tekintetes úr... – köszönt bátortalanul.
A fogalmazó föltekintett.
– Mi tetszik, nénike?
Az öregasszony ajka haloványan reszketett.
– Följelentenék valakit...
– Mi miatt, nénikém?
– Mer’ kommunista vót...
– Hogy hívják azt az embert?
– Nagy János a neve...
A fogalmazó elgondolkozott.
– Nagy János? Ki az?
– A fiam, – felelte csöndesen.
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XXXIII.

Az elnök megnyitotta a tárgyalást s megállapította, hogy a vád-
lott és a tanúk jelen vannak. Nagy János állott a törvény előtt.

A börtön, melynek végtelen egyhangúságában lomhán 
peregtek a napok, megviselte kissé, de nem törte meg férfias 
alakjait. Valami komolyság ült az arcán, az elmúlt fájdalmak 
emléke és lehűlt öntudata, csak ajka köré húzott a szenvedés 
egy vékony, keserű vonást.  A tárgyaló–terem közönsége szim-
pátiával figyelte, ahogy nyugodtan jegyzőkönyvbe mondta sze-
mélyi adatait.

A bíróság a vádat ismertette.
Többrendbeli bűncselekmény terheli vádlottat, ki a pro-

letár-diktatúra kitörésekor a Brenner-gyár munkás alkalma-
zottja volt, s mint ilyen, a gyár tulajdonosát arra kényszerí-
tette, hogy a gyárát köztulajdonba engedve, helyét azonnal 
hagyja el. Erőszakos cselekedete a gyáros halálát okozta. A 
vádlott a gyári direktórium élén, mely szintén vád alatt van, 
átvette az idegen gyár vezetését, a proletár-diktatúra nevében 
köztulajdonnak nyilvánította s a gyár pénzkészletére, ingó 
és ingatlan javaira rátette a kezét. Vádlott a proletáruralom 
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egyik harcos tagja volt, ki szóval és tettben szolgálta a vö-
rös rémuralmat, lázító beszédeket tartott s megszervezte és 
frontra küldte a Brenner-gyár munkásságából alakított vasas-
ezredet...

A vádlott végighallgatta nyugodtan.
– Megértette? – kérdezte az elnök.
– Igen.
– Bűnösnek érzi magát?
– Bűnös vagyok, – hajtotta le a fejét.
A tanúk padján megmozdult valaki... egy szép, gyászruhás 

szőke lány. Opálszeme ijedten rebbent a vádlottra, aztán sóhaj 
töredezett el az ajakán...

– Átadom a szót az ügyész úrnak!
Az ügyész fölemelkedett, meghordozta tekintetét a kö-

zönségen s mély csend nehezült a teremre. Szeme most egy 
pillanatig a vádlotton megpihent, aztán a bíróság felé fordulva, 
megkezdte vádbeszédét.

– A proletár-diktatúra nagy bűnösei, kik rabló gazdálkodá-
sukkal egy ország jogi és gazdasági rendjét forgatták föl, elvet-
ték már méltó büntetésüket a bitón, de átkos szellemük még itt 
bujkál közöttünk és élni fog, míg az igazságszolgáltatás le nem 
sújt mindazokra, kik közvetlenül, vagy közvetve szolgálták a 
nemzetközi rémuralmat. Ez az ember, aki hármas bűncselek-
ménnyel terhelten áll a bíróság előtt, ez az ember is azok közül 
való, kik magyarságukat és nemzetüket megtagadva, hazájuk 
ellen törtek és a proletár-uralom érdekeit szolgálták egész ere-
jükkel. Vádlott nem ama szerencsétlenek közé tartozik, kiket 
a kommün antikrisztusi világeszméje szédített meg s romboló 
förgetegében magával sodort, hanem a kommün-konjunktúra 
számító martalócai közül való, kik személyes érvényesülésért, 
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előre megfontoltan s tudatosan készítették elő és támogatták 
a proletár-uralmat. Vádlott a Brenner-gyár főbizalmija volt, a 
milliós magánvagyon teljhatalmú diktátora lett, megszervezte 
a gyár házi ezredét s félrevezetett munkástestvéreit odalökte 
martalékul az oláh hordáknak. Mint a Katona- és Munkásta-
nács tagja, jelentékeny szerepkört töltött be a kommün-rabló-
világ idején s később, mikor a diktatúra napjai már meg voltak 
számlálva, arra a nemtelen cselekedetre vállalkozott, hogy el-
fogatta és a bebörtönözött túszok közé záratta magát, hogy az 
ország-mentő magyar mozgalom mártírjait a forradalmi tör-
vényszék kezére juttassa...

A tanuk padján sápadtan ingatta öreganyó a fejét és izga-
tottan fészkelődön az a magasrangú katonatiszt is, kit a legma-
gasabb katonai kitüntetések sűrű sora díszített...

– Sújtson le a bíróság a bűnösökre drákói szigorral! A meg-
kínzott és halálba vitt magyarság nevében tiltakozom az ellen, 
hogy keresse és mérlegelje az enyhítő körülményeket, mert 
azokkal szemben, kik a magyar keresztfa ácsolásánál segéd-
keztek, azokkal szemben nem lehet kegyelem és irgalom! Mi 
részvétet és könyörületet várhat ez a bűnös, akit anyja, a saját édes-
anyja jelentett föl és juttatott az igazságszolgáltatás kezére? Re-
mélem, hogy a pártatlan igazságosságáról híres magyar bíróság 
most is méltóan fogja teljesíteni a kötelességét, amely szent 
föladatává teszi, hogy lesújtson irgalmatlanul a vörös szegény-
legényre, ki a jog, a törvény, a magyar társadalom és a magyar 
haza ellen megbocsáthatatlanul vétkezett!

Nagy János hátrahanyatlott s elhűlve és megrettenve te-
kintett a tanuk padjára. Öreganyó fölemelte halovány arcát s a 
Mater dolorosa tekintetével nézett a fiára...

– Mit szól a vádhoz, Nagy János? – kérdezte az elnök.
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A vádlott lassan emelkedett föl, mintha összetörték volna 
csontjait. Körülhordozta réveteg tekintetét a termen, aztán va-
lami kábulat ejtette hatalmába; sápadtan nézett a bíráira.

– Nem lehet... – verődött fel a szó a torkán. – Nem lehet, 
hogy édesanyám jelentett volna föl...

– De igen! – bólintott az elnök. – Vádló, álljon elő!
Öreganyó roskatag járással lépett a bírói emelvény elé.
– Maga jelentette föl a fiát?
– Én! – emelte föl sápadt, büszke arcát...
– Hallja? – fordult az elnök a vádlotthoz. – Tegyen töredel-

mes vallomást.
– A vádló szót kér! – jelentette be a védőügyvéd.
Az elnök megadta az engedelmet.
– Csak azt akarom mondani, – szólt öreganyó emelt han-

gon, – hogy kötelességből tettem. Országunk meggyaláztatott 
s ha bűnös a fiam, hát büntessék meg, mert elsőbb a hazám...

A meglepetés moraja hullámzott végig a padsorokon, aztán 
feszült és részvétteljes csöndben hallgatták az öreg parasztasz-
szonyt.

– Jó és tisztaszívű az én fiam, noha vétkes... Forgószélbe 
került, mint a fiatal madár... Anyja vagyok, mondtam én is neki 
egyet-mást s megtért a szíve nemzetéhez... Úgy fogták el a ter-
roristák. Tisztességgel szólva, nem igaz, hogy a rab magyarokat 
föl akarta volna adni a vörös törvénynek, hiszen olyan megpró-
báltatásokon ment keresztül, hogy hetekig feküdt bele…

A sírás elfojtotta szavait.
– No, jól van, nénike, – nézett rá az elnök jóindulatúan. 

– Menjen csak a helyére, megvizsgáljuk az ügyet... Vádlott, fi-
gyeljen ide! Mi volt a szerepe a kommün idején?

– A Brenner-gyár főbizalmija voltam...
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– Hogy történt Brenner gyáros úr halála?
– A munkás-küldöttség élén megjelentem előtte, hogy 

közmegbízásból átvegyem a gyárat, de Brenner úr a munkásság 
akaratának nem engedett, inkább...

Katinkára pillantott önkéntelenül s hirtelen elhallgatott. A 
bíró bólintással jelezte, hogy megértette a gyöngédséget...

– Milyen erőszakhoz folyamodott a gyár tulajdonosával 
szemben? Vallja be őszintén.

– Erre már nem volt szükség...
– Szükség? Hogy érti ezt a kifejezést? Úgy, hogy „szükség” 

esetén erőszakot is alkalmazott volna vele szemben?
– Igen.
A védő rosszallóan csóválta fejét. Az ügyész jegyzőkönyvbe 

foglaltatta a vádlott kijelentését.
– És mi történt azután?
– A munkásság a gyárat köztulajdonnak nyilvánította s az 

intézkedés jogát a bizalmi testület vette át, amelynek én voltam 
a feje...

– Mennyi készpénzt foglaltak le?
– Kétszáznegyvenezer koronát.
– És hol van ez a pénz?
– Derdák főkönyvelő felelhet erre...
– Föl kell tételeznem, azért hárítja rá, – jegyezte meg 

az ügyész, – mert tudja, hogy Derdák főkönyvelő szökésben 
van!

Nagy János meglepődött.
– Van-e tudomása erről? – kérdezte az elnök.
– Nincs, – felelte vontatottan.
– Nevezett a kezelésére bízott pénzből jelentékeny össze-

get elsikkasztott, a főkönyveket meghamisította, de hát ez más 
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lapra tartozik. Vádlott, beismeri-e, hogy maga szervezte a gyár 
háziezredét?

– Beismerem, – szólt őszintén.
– És lázító beszédeket tartott nyilvános gyűléseken s beszé-

deiben a kommün-eszme igazságát és szépségeit magasztalta…
– Tény, hogy beszéltem erről, de nem lázítottam.
– Vádlott tagadja, hogy lázított, – foglaltatta jegyzőkönyv-

be az elnök. – Mondja meg, – fordult aztán feléje, –  milyen 
tettekkel szolgálta még a proletár-uralmat?

– Más egyebekben nem volt részem. – felelte határozottan.
– Minő összeköttetésben volt a népbiztosokkal?
– Nem kerestem a társaságukat.
– Sohasem jött össze velük?
– De igen. A Katona- és Munkástanács gyűlésein többször 

találkoztam velük, egyszer pedig a társaságukban vacsoráztam 
a „szovjet-ház”-ban…

– Miről volt szó azon a vacsorán?
– Sok mindenről, többek közt a Dunántúl ellenforradalmi 

mozgalmairól, hogy miként kellene azokat elfojtani...
– Hogy került a népbiztosok társaságába?
A vádlott lehorgasztotta fejét és hallgatott.
– Szomolay népbiztos vezette be! – emelte föl az ügyész a 

szavát keményen. – Vádlott a kommün-hóhér bizalmas embere 
és jóbarátja volt...

– Mit szól az ügyész úr megjegyzéséhez? – kérdezte az el-
nök.

– Igaz, hogy Szomolay népbiztos vitt a szovjet-házba, de 
nem voltam vele baráti viszonyban...

– Nem igaz! – villant föl az ügyész szeme indulatosan. – 
Tanú, álljon elő!
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Sashegyi Lenke szobalánya előlépett.
– Hogy hívják? – kérdezte az elnök forma szerint.
– Alvinczy Paula grófnő, – hajolt meg a bírák előtt.
Nagy János dermedten bámult rá.
– Grófnő, szíveskedjék nyilatkozni, minő viszonyban volt a 

vádlott nevezett népbiztossal?
– Ellenfelek voltak, – jelentette a tanú.
– Hogy érti ezt?
– Tiltakozom... – emelte föl a kezét Nagy János.
– Vádlott hallgasson! – utasította rendre az elnök.
– Tanú, szíveskedjék folytatni.
– Közvetlen közelből figyelhettem meg a dolgokat, – kezd-

te a grófnő bájos zavarral. – 
Az ellenforradalom szervező bizottsága utasított, hogy 

Szomolay népbiztost és Sashegyi kisasszonyt kísérjem figye-
lemmel. Így kerültem Sashegyi Lenkéhez, mint szobalány…

A közönség tetszésnyilvánításával jutalmazta az előkelő 
kémet. Az elnök csöndet intett.

– Úgy szolgálja mindenki a hazáját, ahogy tudja, – foly-
tatta a grófnő nemesen és egyszerűen. – Kihallgattam minden 
beszélgetésüket, egyetlen szót sem válthattak anélkül, hogy ott 
ne lettem volna. Akkor is jelen voltam láthatatlanul, mikor el-
határozták, hogy megszerzik Nagy János barátságát, ki akkor a 
Brenner-gyár munkásvezére volt…

– Hogy történt?
– Szomolay népbiztos Sashegyi kisasszonyt megbízta és a 

kisasszonynak, ki szép nő volt, csakhamar sikerült...
– Zárt tárgyalást kérek! – indítványozta a védő.
– Ha szabad megjegyeznem, a zárt tárgyalás fölösleges, – 

vetette közbe a tanú, – nem bocsátkozom olyan részletekbe, 
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amik a nyilvánosság ízlését sértenék. Sashegyi kisasszony vád-
lottat a hálójába kerítette, Szomolay népbiztos azonban észre-
vette, hogy a kisasszony túl gyöngéd hozzá, szemrehányások és 
jelenetek következtek, míg végre a két férfi féltékenysége a nő 
miatt nyílt ellentétbe és harcba tört...

– Mi a tanú véleménye a vádlott felől? – kérdezte az elnök.
– Idealista, ki a munkásosztály helyzete-javulásáért küz-

dött, de a kommün gazságait látva, föleszmélt és vissza akart 
vonulni, csakhogy akkor már késő volt…

– Meg kell kérdeznem a tanút, – szólt közbe az ügyész 
hűvös hangon, – hogy nincs-e tévedésben a vádlott személyét 
illetően?

– Heteken keresztül megfigyeltem, – jelentette a tanú nyu-
godtan, – vádlottat jó és tisztességes embernek ismerem, akit 
csak megszédített a kommün-gondolat. Áldozat lett…

Az ügyész fölpattant helyéről.
– Tiltakozom az ellen, hogy vádlottat áldozat színében 

tüntessék föl! A bíróság mérlegelje csupán a tényeket s ne 
vonjon közbe olyan dolgokat, amik nem tartoznak a tárgy kö-
rébe. Gonosztévő áll a bíróság előtt és nem áldozat, hiszen a 
ludovikai növendékek ellenforradalmi harcát is a Brenner-gyár 
háziezrede verte le, melynek ez az ember volt a szervezője és 
parancsnoka!...

A bíróság tudomásul vette az ügyész tiltakozását, az elnök 
azonban fönntartotta magának a jogot mindazon kérdésekhez, 
amelyeknek föltevését a vád lélektani megvilágítása szempont-
jából szükségesnek tartja. Aztán a vádlotthoz fordult:

– Ki vezette a Brenner-gyár ezredét a ludovikai növendé-
kek ellen vívott harcban?

– Szegő parancsnokhelyettes.
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– Ön nem volt jelen akkor?
– Én is ott voltam...
Beismerésben van, – állapította meg az elnök. – Fegyvert 

emelt azok ellen, kik gyermekkarral, de férfiszívvel küzdöttek 
és haltak meg hazájukért…

– Nem öltem, – sírt a szó Nagy Jánosból.
– Hát mit csinált? – kérdezte az ügyész gúnyosan.
– Tanút jelentek be! Emelkedett föl a védőügyvéd. – Kérem 

a bíróságot, hallgassa ki a vádpontra nézve!
– Tanú, lépjen elő! – rendelte el az elnök.
Az a magasrangú katonatiszt fölemelkedett a tanúk padjá-

ról és a bírói emelvény elé járult.
– Tamásfáy ezredes! – tisztelgett katonásan. A Rókafülü. 

Nagy János rábámult. Ezredesi díszegyenruhájában csak most 
ismerte föl. 

– Tanú, szíveskedjék nyilatkozni a vádpontra vonatkozóan, 
– hívta föl az elnök. – Ismeri a vádlottat?

– Ismerem.
A szavazó-bírák élénk figyelemmel hallgatták az ország-

mentő ellenforradalom legkiválóbb kémét, ki bámulatra méltó 
pontossággal jegyezte föl a vörös rémuralom eseményeit...

– Már a kommün legelső napján megkezdtem munká mat, 
mely odairányult, hogy éber figyelemmel kísérjem a Vörös 
Ember bűneit. Krónikása akartam lenni azoknak a szörnyű 
napoknak, melyek gyászt és pusztulást hoztak ránk, végigszte-
nografáltam az egész proletár-diktatúrát, följegyezve mindent, 
amit csak szemlélhettem. A világháború ban fontos kémszolgá-
latokat teljesítettem, meglehetősen is merem az embert s nem 
okozott nagy fejtörést nekem, hogy huszonnégy óra alatt be-
kerüljek a hangos csőcselék közé, mely a népbiztosok udvarát 
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képezte. Képességeimnél fogva inkább színész vagyok, mint 
ezredes (derültség), a szemenszedett társaság hamar megked-
velt és proletár bohóc lettem, minden lében kanál, – így talál-
koztam én vádlottal azon a szovjetházi vacsorán…

– Áldja meg az Isten... – susogta öreganyó.
– Megfigyeltem mindenkit, akivel csak a vörös érdek-

szférában találkoztam, megfigyeltem vádlottat is, aki Szomolay 
népbiztosnak és annak a bolseviki kémnőnek a társaságában 
érkezett. A Brenner-gyár főbizalmiját én is megakartam nyer-
ni a mi ellenforradalmunk részére, de Alvinczy grófnő még az-
nap értesített, hogy Szomolay áthúzta a számításomat...

– A tanú védő beszédet óhajt tartani a vádlott mellett? – 
kérdezte az ügyész finom gúnnyal.

Az ezredes az elnökre nézett komolyan.
– Fontos vallomást fogok tenni s kérem a bíróságot, hall-

gasson meg türelemmel!
Az elnök intett, hogy folytassa.
– Vádlottal másodszor a Margit-hídon találkoztam, éjjel, 

mikor a terroristák véres munkáját figyeltem. Segélykiáltás 
verte föl az éjszakát s egy ember rohant arra felé, a lámpák 
fényében reszketett dúlt arcán a harag és a fölháborodás, ment, 
hogy a segélykérőt megmentse, de én berán tottam magam-
hoz a deszkabódé mögé, mely a javítás alatt lévő híd közepén 
megvédett a gyilkos szem elől. Ez az ember Nagy János volt, a 
vádlott, aki fölött most törvényt ülnek. Hogy mi történt akkor 
éjjel, azt már elmondottam a főbűnösök bűnpörének a tárgya-
lásán, most csak a tárgy körül maradok. Akkor ismertem meg 
ennek az embernek a lelkét, hogy ő is azok közül való, akiket a 
vörös áradat akaratuk ellenére magával sodort. Világos reggelig 
sétál tunk s csak suttogva mertünk beszélni a Duna elhagyatott 
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partján, de még akkor éjjel kinyitottam a szemét, föltárva előtte 
a vörös rémuralom szörnyűségeit. Sírt és elment, hogy kérdőre 
vonja Szomolayt és azt a bolseviki kém nőt; nem tudtam visz-
szatartani…

– Ha a tanú fölvilágosította, akkor miért maradt a vádlott 
továbbra is a bolseviki uralom szolgálatában? – kérdezte az 
egyik szavazó-bíró. – Ezt nem értem!

– A bolseviki uralom idején nem lehetett fölmondani, je-
gyezte meg az ezredes ártatlan gúnnyal. – Ha megtagadja az 
engedelmességet, ellenforradalmárnak tekintik és elfogják, ami 
meg is történt később... De az elnök úr engedelmével vallo-
másomat folytatom. Vádlott csakugyan jelen volt a ludovikai 
növendékek ellen vívott utcai harcnál, de nem a sorban, nem 
a küzdők között: az utolsó pillanatban egyedül érkezett oda. 
Tudomásom szerint betegágyából kelt föl, hogy résztvegyen a 
proletárság küzdelmében, de mikor látta, hogy a magyar ka-
tonagyerekek honszeretetüket vérükkel és életükkel pecsételik 
meg, lövésre emelt piszto lya lehanyatlott s nehéz önviaskodá-
sában a saját magyar-voltára eszmélve, megtalálta önmagát és 
a faltövében zokogásba tört…

A tanúvallomás mély hatást gyakorolt a bírákra és a közön-
ségre egyaránt.

– Alvinczy grófnő szavait idézem, hogy áldozat volt ez az 
ember, de a döntő pillanatban választott hazája és a proletár–
uralom között. Nagy János ellenforradalmár lett öntudatlanul s 
hosszú pályámon nem láttam szebb és nemesebb küzdelmet, 
mint aminőt az ő lelki életében megfigyeltem. Öntudatra ju-
tott magyarságából az ötszázas tanács ülésén kirobbant a föl-
háborodás és számon kérte Szomolay gaztetteit a plénum előtt. 
Az ülés nagy botrányba fúlt. Nagy Jánost akkor éjjel elfogták, 
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mint ellenforradalmárt. Elfogatása utolsó pillanatai előtt érte-
sítettem, hogy azonnal meneküljön, de nem ment el, hanem 
szembenézett a vörös halállal... Uraim! Mondhatom, hogy 
vádlottban jó és nemeslelkű embert ismertem meg, aki bűnös 
lehet a vád értelmében, de akinél nincs-e teremben jobb és 
honszeretőbb magyar!

Az ezredes vallomása fölborította az egész tárgyalást s 
gyújtóanyagául szolgált annak a hatalmas vitának, melyet az 
ügyész indított a védőügyvéd ellen. A szavak csillogó érce vi-
askodott a teremben, aztán a vádpontok megerő sítése végett a 
bíróság a tanuk padjáról Brenner Katinkát szólította ki...

– Figyelmeztetem, hogy a színigazságot kell vallania. A 
többrendbeli bűncselekmény vádjának tisztázása érdekében 
meg kell érintenem fájó sebét. Bűnösnek tartja-e vádlottat az 
ön édesatyja halálában?

A leány ajka megreszketett...
– Nem! – felelte csengő hangon.
Az ügyész meghökkent. A bírák kőnyugalmú alakja meg-

mozdult s élénk izgalom rebbent föl a közönség során. A szü-
net drámai csöndbe dermedt. Az elnök törte meg:

– A proletárönkény első áldozata az ön édesatyja volt... Tu-
datában van-e kijelentése horderejének, amikor vádlottat ár-
tatlannak nevezi?

A leány szeme könnybe lábadt.
– Igen, – felelte belső meggyőződéssel.
A közönség váltakozó érzéssel nézte a leányt, ki atyja gyil-

kosát meg akarja menteni – 
– Mik az érvei? Mik azok az okok, amelyek önt erre a val-

lomástételre késztetik?
– A vádlott lelkületét ismerem...
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A női hallgatóság már ösztönszerűen oldozgatta az örök-
szép romantika szálait...

– Jelen volt, mikor a munkás-küldöttség megjelent s édes-
atyja kezéből kivette a gyárat?

– Az utolsó percben érkeztem, amikor már csak búcsúpil-
lantását foghattam föl...

A vádlott szeme száraz fájdalommal tapadt a leányra…
– Milyen volt édesatyja lelki- és egészségi állapota, halála 

előtt?
– Az a nagy munka, melyet a kultúra érdekében végzett, 

kissé megrendítette az idegrendszerét, de szellemben és lélek-
ben erős volt...

– Azt akarja mondani, hogy idegessége miatt menekült a 
halálba?

– Nem, – atyámat a kommunizmus ölte meg!
– Nagy János! – bólogatott az ügyész sötéten.
– Büszke és nemes lelke nem tudta elviselni a rendszer-

változást; nem tudta elviselni a jogtalanságot, hogy elragadják 
tőle munkás és becsületes életének eredményeit...

– Nagy János! – mutogatott az ügyész a vádlott felé.
– Nagy János nem tehet róla, – nézett rá nyugod tan. – 

Neki a munkásság akaratát kellett érvényesítenie az idők szel-
lemében, de tudom, hogy ő ellene volt ennek...

– Hát mindenképen meg akarja menteni atyja gyilkosát? – 
pattant föl az ügyész. – Védi? Védi azt, aki árvaságba borította 
az ön életét?

A leány szeme ismét elfátyolosodott.
– Nem védem, csak nem akarom, hogy a vád ezen pontjá-

ban ártatlant sújtson az ítélet! – fordult a bírák felé. – Atyám 
szellemének elfogulatlan igazsággal tartozom...
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– Bűnös vagyok... – suttogta, Nagy János.
– Mi történt aztán? – firtatta az elnök.
– Vádlott fölajánlotta szolgálatait, de nem fogadtam el. A 

temetés után elhagytam a házat, hogy megkeressem a kenye-
remet...

– Munkát vállalt?
– Varrásból tartottam fenn magamat...
A közönség a fantasztikum aranycsillagait hullatta a milli-

omos varróleányra, kit elűztek örökéből... Az ügyész szárazon 
köhécselt.

– Vádlott a gyár főbizalmija volt s az anyagi károkért első 
sorban felelős!

– Ez a vádpont elesett! – tiltakozott a védőügyvéd.
– A gyár meghamisított főkönyvéből kitűnt, hogy kit ter-

hel e bűn...
– Derdák főkönyvelő ellen sem kívánok eljárást, – jegyezte 

meg Katinka – A gyárat átvettem, most magam vezetem, majd 
csak rendbe hozom…

– Mennyi kárt szenvedett?
– A kárbecslés megállapítása szerint félmillió koronán fe-

lül.
– Van-e még valami megjegyzése?
– Csak annyi, hogy a vádlottat mentsét föl, én jótállok 

érte... – csuklott el a hangja.
A közönség tapsba tört.
– Kérem a közönséget, tartózkodjék a tetszésnyilvánítástól, 

különben a termet kiüríttetem!
A perbeszédek következtek. A két kiváló törvénytudó, az 

ügyész és a védőügyvéd fölvonultatta az érvek zártsorú tö-
megét, szónoki fordulatok váratlan nagyszerűsége döngette a 
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tények betörhetetlen pajzsát és a vitatott igazság forró heve 
perlekedett a vádlott végzetén. A vádlott megtörten ült a he-
lyén. A védőügyvéd lendületes csapásai alatt a vádpontok egy-
másután estek el s a háromnegyedórás nagybeszéd után csak a 
bűncselekmény kontúrja maradt meg,  – annyi, hogy a vádlott 
szervezte meg a Brenner-gyár munkásezredét. 

Az elnök húsz perc múlva kihirdette az ítéletet.
– Vádlott bűnösnek találtatik s Tamásfáy ezredes és Bren-

ner Katinka vallomása alapján, az enyhítő körülmények figye-
lembevételével hat hónapi börtönbüntetést kap, leszámítva a 
fogságban töltött három hónapot...
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XXXIV.

Ült a csöndben. A börtön körülölelte homálylelkével. Szürkén 
és szomorúan sompolygott be az ablakrácson a télutói fény. 
Szinte hallotta a percek elsuhanását, ahogy eltűntek az Idő 
örökkévalóságában, mint sötét és végtelen kútba hulló asztrál-
kavicsok.

Úgy érezte, mintha kővé nehezültek volna tagjai, de odabent 
még sajgott valami, olyanformán, ahogy a pásztorsíp panaszko-
dik a letarolt mezőben. A fájdalma már elzsongult, csak halk 
és félig öntudatlan utánérzése villódzott lelkében apró tűszúrás-
ként, aztán ez is elcsendesedett, csak magába révedten ült: lélek, 
aki a csönd gyászleplébe burkolózva a nirvánát óhajtja...

Milyen jó volna, ha eljönne az elmúlás angyala, megfogná 
kezét s kivezetné a börtönfal lyukacsain keresztül. Milyen jó 
volna, ha árammá–váltan beleolvadhatna az örök körforgásba, 
mint egy szegény, fáradt sugár, hogy a világéltető ősdelejben 
megsemmisüljön, vagy újjászülessék...

Nincsen elmúlás, csak öntudatlan élet. A lélek a Napba 
száll. Onnan vétetett és visszatér. Ó, ha, napsugárrá válhatna! A 
hajnal bíborfényében ott reszketne egy szőke leány ablakán...
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Fehér mosoly lepte el ajkát, a lélek zúzmarája. Opálkék 
csillagot kínált neki az ég de ő a poklokra szállt... Így is jól van. 
Amikor az ember már semmit sem remélhet. Amikor a szív 
már össze van törve. Az útszéli katángkóró, melyet megtapos-
tak, az haldoklik ilyen csöndesen a nyári nap hevén... 

Nesz hallatszott és összerezzent. Beszéd szűrődött át a 
börtönajtón. Csak akkor emelte föl a fejét, mikor a kulcs a zár-
ba csapódott s az ajtót kitárta a börtönőr.

Öreganyó –  zajtalanul követték azok is, akik vele jöttek, 
mintha templomba lépnének, mert templom minden hely, 
amelyet megszentelt a bűnbánat és a fájdalom.

Kék sugár villant, aranyszál csillant a börtön homályában. 
Csingilingi zendült, sarkantyú pendült a fakó csöndben. Az 
ajtó becsukódott s némán és megindultan várakozott öreganyó 
mögött Brenner Katinka és Tamásfáy ezredes...

– Fiam, – szólalt meg öreganyó.
A rab felocsúdott a három angyalok látásából s lassan és 

roskadtan fölemelkedett.
– János fiam, haragszol-e rám?...
Csak a fejét rázta szótlanul.
– Föladtalak – rab vagy fiam, édes fiam...
Gyönge karját feléje tárta és a mellére roskadt.
– Bűnhődni jó... – susogta Nagy János a lelkek csöndjében.
Kibontakozott öreganyó a karjai közül és Katinkáékra mu-

tatott.
– A kisasszony is itt van... az ezredes úr is itt van... hogy 

áldja meg az Isten... A rab szája-széle reszketett.
– Áldja... – mormogta csöndesen.
A leány öreganyóhoz húzódott s a rabra függesztette fátyo-

los tekintetét. Az ezredes előlépett és kezet nyújtott.
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– Hogy vagy, fiam? – mosolygott rá barátságosan.
Állott Nagy János, mint a cövek, katonásan és tisztelettu-

dóan, de a szeme szégyenbe homályosodott s az ezre des kezét 
nem fogadta el.

– Rab vagyok, – horgadt le a feje bűnbánatosan.
– Sebaj, fiam – ütött a vállára. – Leszel te még szabad is, 

mint a sárgarigó. Csak bátorság és türelem!
– Krisztus is szenvedett, – vigasztalta öreganyó.
Az ezredes szétnézett a cellában.
– Mi jót csinálsz napközben?
– Olvasgattam, de már nem tudok...
– Miért nem? Ne szomorkodj, pajtás, hiszen nem a világ a 

három hónap, ami még hátra van... Voltál katona!
– Voltam...
– No, látod. Ha tüzet raknak a hátadra, akkor is eltelik...
– Eltelik, – sóhajtott a börtön.
– Aztán kikerülsz megint és új ember lész. Leégett a házad, 

újra fölépíted. A becsület a fő...
Hólyagos könnycsepp buggyant ki a rab szemén.
– Börtönviselt vagyok... – suttogta olyanformán, ahogy a 

tűz sustorog, mikor a nedves fát eszi...
– Mi vagy? Fenét vagy! Nem loptál, nem raboltál, nem öl-

tél. Politikai elitélt vagy! No, mit akarsz? Ültem én is holmi 
párbajok miatt, s vagyok, aki vagyok... Mondom, a becsület a 
fő!

– A becsület, – duruzsolta öreganyó, mint halk visszhang. 
– A becsület...

– Ne félj! – nézett rá a lány.
De a rab elkapta tekintetét, öreganyó pedig letörülte fia 

szeméről a könnyet szótlanul.
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– Jó volt neked ez a lecke, – dorgálta az ezredes atyailag. – 
Máskor legalább nem szavalsz. Jó, hogy észbe kaptál idejekorán!

Öreganyó csöndesen bólogatott.
– El akartak szállítani valahová vidékre, de közbejártunk és 

itt maradsz. El-eljövünk hozzád, ha ki nem dobsz...
– Ne jöjjenek. 
És mutatta, hogy fáj…
– Dehogy is nem jövünk! – nevetett az ezredes vidáman, 

aztán meg hirtelen, ráripakodott. – Nekem ne nyavalyogj, ha-
nem üld le még azt a három hónapot emberséggel! Érted?

– Igenis, – húzta ki magát Nagy János a katonás hangra.
– No, jól van, fiam... Ha szükséged lesz valamire, csak üzenj 

nekem.
– Köszönöm… semmire sincs...
– Minden vasárnap bejövünk, – bátorította öreganyó. – Ka-

tinka is...
– Igen, – mosolygott ez haloványan.
– Úgy nézz, mint apádat! – csörgette kardját az ezredes. – 

Sokat csavarogtunk együtt, emlékszel-e? Bizony, összeforrtunk 
azon a vörös éjszakán... Ide hallgass! Ha kiszabadulsz, a gyár-
ban új munkaköröd lesz.

A rab a fejét rázta. Oda többé vissza nem mehet...
– Új munkaköröd lesz! – ismételte az ezredes határozottan. – 

Szükség van rád a gyárban, te ismersz, te tudsz mindent, hiszen 
már gyermekkorod óta ott vagy. Ne feledd a kötelességedet. Meg 
kell fontolnod, hogy egy gyönge nő vállán van a hatalmas üzem...

Szétvetette lábát s élénk gesztussal beszólt.
– Hány esztendős vagy? No, huszonhat. Meg fogsz nősül-

ni, pajtás! Itt az ideje. Lám, én agglegény maradtam s kutyaélet 
a sorsom... táncolni akarok a lakodalmadon!
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Nagy János reszketett fájdalmában.
– Soha, – mormogta.
– Meglátjuk! – somolygott az ezredest – Barátocskám, jön 

a kikelet...
Az opálszem a rabra lobbant, aztán kinyílt mint az árvácska 

tányérja, – mint a tündérek aranyablaka, mely befogadja Tavasz 
hercegfit. Katinka tiszta lelke nem ismerte az alakoskodást s 
őszinte szívével szentül és szerelmesen várt...

Nagy János pediglen kifehéredett, mint a patyolat, aztán 
meg bíborba borult. Nyílik az ég – kábulatba esve állt.

– Szamár vagy,  János fiam... – törte meg az ezredes a csön-
det. – Háztűznézőben vagyunk!

Félénk és fájdalmas csókká vált a csönd, aztán becsukódott 
a börtönajtó álomszerűen. Odakint előbujt Jégtörő Mátyás s 
aranysugaras tekintete beragyogott a börtönablakon. Széttárt 
karral állott Nagy János a ringó fénypásztában, mint valami 
ujjongó szobor, és sugárzó energiával nézett a végtelenbe. Csak 
még egyszer kézbe vehesse a kalapácsot! Hét mázsás, döngő 
vas legyen a kalapács feje s ötven singes cserfa legyen a nyele  
– Mert ki kell ásni a magyar oázist, melyet a vörös számum 
elsodort és föl kell építeni óriások erejével ezt a szegény, rom-
badőlt hazát!

                                                                 Vége.
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