
M inden este úgy bukkant ki a sötét kereszt
utca homályából a fö út lámpáinak ra
gyogó fénykörébe, mint egy eltévedt, ijedt 
gyermek. Tudtam, hogy nyolc óra előtt 
sohasem jön, mégis nemegyszer már hat

kor ott álltam a nagy zöldpiros vízcsap mellett a 
sarkon, és vártam rá. Ismeretségünk néhány hó
napja alatt talán csak két-három alkalommal ké
sett el, de akkor is csak tíz-tizenöt percet.

Rachel sosem mondta meg nekem, hogy hol la
kik, és sosem engedte meg, hogy hazakísérjem. A 
vízcsap melletti kis, szűk keresztutcából ajtó nyílt 
a fő útra. Ezen az ajtón lépett ki Rachel nyolckor, 
s ugyanez az ajtó csukódott be mögötte tízkor. Mi
kor eleinte kértem, hogy hazakísérhessem, könyör- 
gött, hogy ne tegyem, mert az apja nem engedi 
meg, hogy fiúkkal járjon, s ha meglátna bennün
ket együtt, akkor nagyon megverné őt vagy talán 
el is zavarná hazulról. Így hát megfogadtam ne
ki, hogy nem erőltetem a dolgot, és be is tartottam 
ígéretemet' soha a keresztutca bejáratánál tovább 
nem kísértem.

— Minden este eljövök hozzád, Frank — mond
ta, majd gyorsan hozzátette: — ...am íg  te is aka
rod, hogy eljöjjek. De az ígéretedről ne feledkezz 
meg. Nem próbálod meg kitudni, hol lakom, és nem 
akarsz hazakísér ni.

Újra és újra szavamat adtam.
— Egyszer majd talán eljöhetsz hozzánk — 

suttogta a karomba kapaszkodva —, de most nem. 
Nem szabad belépned a csap melletti ajtón, majd 
ha szabad, én megmondom.

Rachel csaknem minden találkozásunkkor el
mondta ezt, mintha valamiféle, a keresztutca homá
lyában lappangó borzalomtól akart volna megóvni. 
Pedig tudtam, hogy semmiféle borzalom sincs ott, 
mert a házunk éppen a sarkon állt, s az egész kör
nyéket jól ismertem. Napközben meg éppen a ke
resztutcán át, q hátsó kiskapun szoktam hazatérni. 
De sötétedés után, Rachel kérését szem előtt tartva, 
soha nem tettem be a lábam a kis utcába. Megfo
gadtam, hogy nem próbálom meg kitudni, hol la
kik, és fogadalmamat mindvégig megtartottam.

Azt sejtettem, hogy Rachel és családja nagyon 
szegények lehetnek, mert több mint féléves isme
retségünk alatt mindig ugyanazt a ruhát viselte. 
Egy kopott, fakókék pamutruhát; mindig makulát
lanul tiszta volt, esküdni mertem volna, hogy min
dennap kimossa. Észrevettem, hogy hol itt, hol ott 
van gondosan megöltve, s a&gódva-aggódtam, hogy 
egyszer csak szétmállik egészen, s ha nem lesz 
mit felvennie, egyszerűen nem tudunk többé talál
kozni. Ha lett volna néhány dollárom, felajánlom 
neki, hogy vegyen magának új ruhát, bár biztosan 
tudom, egészen biztosan: nem fogadta volna el. 
Amúgy is nagyon érzékeny volt. s én gondosan vi
gyáztam, hogy meg ne sértsem.

Minden este a keresztutca ajtajánál találkoz
tunk, aztán lesétáltunk a fényben úszó fő úton a 
drugstore-ig. A szemben levő sarkon volt a mozi.

Egyik este a drugstore-ba, másik este a moziba 
mentünk. Szerettem volna elvinni egyikbe is, má
sikba is, de annyi pénzem sosem volt, hogy ezt 
ugyanazon este megengedhettem volna magamnak. 
Húsz centet kerestem naponta újságkihordással — 
a délutáni lapot kézbesítettem az előfizetőknek —, 
s ez nem volt elég arra, hogy fagylaltot is rendel
jek a drugstore-ban, s ugyanakkor mozijegyet is 
vegyek. Választanunk kellett: vagy fagylalt, vagy 
mozi.

Nem volt könnyű a választás. Álltunk a sar
kon és tanakodtunk. Nem kínos, de boldog, öröm
teli tanakodás volt ez. Rachel mielőtt nyilatkozott 
volna, azt akarta, mondjam meg én, nekem hova 
lenne kedvem menni. Én viszont szerettem volna, 
ha az ő óhaja teljesedik. Nagyon szerettem Rachelt.

— Addig egy lépést sem teszek sem erre, sem 
arra, míg meg nem mondod, te mit szeretnél — 
szoktam mondani. — Nekem mindegy, hova me
gyünk, nekem csak az a fontos, hogy veled legyek.

— Mondok valamit — felelte. Megfogta a ka
romat, s úgy tett, mintha tréfa lenne az egész. — 
Te menj a drugstore-ba, én meg megyek a moziba.

Majd mindig ilyen úton-módon szedtem ki be
lőle, hogy hova is szeretne menni inkább, bár biz
tos vagyok benne, Ő nem tudta, hogy én átlátok 
rajta ilyenkor. Azért mondta, hogy én menjek a 
drugstore-ba, mert ő szeretné mozi helyett inkább 
egy adag fagylaltot enni.

A magam részéről legszívesebben mindennap 
moziba vittem volna Rachelt. Jó volt szorosan mel
lette ülni a sötét nézőtéren, és fogni a kezét. Ha pe
dig nem voltak sokan, hátraültünk egy sarokba, s 
olyankor — tudva, hogy senki nem láthat bennün
ket — megcsókoltam Rachelt. Meg különben is, a 
mozi majdnem két óráig tartott, a fagylalt vi
szont a legtakarékoskodóbb es^egetés mellett is, 
legfeljebb ha egy rövid fél óráig.

E lőadás után kiléptünk a világos utcára, s 
lassan lesétáltunk a zöldpiros vízcsapig. 
Ott, az ajtó előtt még megálltunk -egy ki
csit, Ha nem járt senki az utcán, átölel

tem Rachel derekát, s szorosan magamhoz 
vontam, s ha eljött a perc, és mennie kellett, búcsú
zóul hosszan megcsókoltam. — Szeretlek, Rachel — 
mondtam. — Én is szeretlek, Frank, nagyon — fe
lelte. összefonódó ujjaink kelletlenül elváltak, csa
pódott az ajtó s én ott álltam még hosszan, fülelve 
léptei elhaló kopogását. Aztán lassan megfordul
tam, és hazamentem, azaz tulajdonképpen már ott
hon is voltam, mert — mint már említettem — ott 
laktunk a sarkon. A szobámba érve, megálltam az 
ablaknál, kibámultam az éjszakába. A szobám ab
laka éppen a sötét kis keresztutcára nyílott. Néha- 
néha felriadtam éjjel, mintha Rachel hangját hal
lottam volna, de nyilvánvalóan képzelődés volt, 
mert hiába ugrottam ki az ágyból és tártam ki az 
ablakot — néma csend honolt a sötét sikátorban.

Nyár vége felé születésnapi ajándékul öt dol
lárt kaptam egyik nagynénémtól. Alighogy megkap

tam a pénzt, máris tervezgetni kezdtem. Meglepe
tést akartam szerezni Rachelnek, s elhatároztam, 
hogy este bemegyünk villamossal a belvárosba. Elő
ször vendéglőbe megyünk, utána pedig egyik nagy 
színházba. Még sose voltunk együtt a belváros
ban, ötven centnél eddig még sosem volt több pén
zem. Délután, amint végeztem az újságkézbesítés
sel, hazarohantam, s szőttem tovább esti tervei
met.

Szürkületkor lejöttem a szobámból, s az elülső 
verandán várakoztam tovább. Nehezein telt az idő. 
Eszemben sem volt megmondani anyámnak, hogy 
a belvárosba készülök. Ilyen messzire hazulról csak 
úgy engedett volna el, ha megmondom, hova nie
gyek, kivel megyek és mikor jövök haza.

Már majd egy óra hosszat üldögéltem így, a 
percek múlását siettetve a verandalépcsőn, mikor 
Nancy nővérem jelent meg az ajtóban.

— Lenne egy kis munka számodra, Frank — 
mondta. — Anya kér, hogy mielőtt elmennél, gyere 
be a konyhába. De ne felejtsd el, és nehogy csak 
úgy elmenj.

Azt feleltem, mindjárt megyek. De akkor me
gint Rachelről kezdtem el gondolkozni, hogy fog 
örülni és minden, és egészen kiment a fejemből, 
hogy a konyhában valami munka vár rám. Mikor 
aztán eszembe jutott, már csaknem itt volt az ide
je, hogy Rachellel találkozzam. Felugrottam, és ro
hantam a konyhába.

A konyhában Nancy egy kis, kerek dobozt nyúj
tott át nekem. Azt mondta, nyissam ki, és szórjam 
a benne levő port a szemétládába. Anyám már rég
óta panaszkodott, hogy a patkányok rájámak a szé- 
métládára. Megkerültem a házat, e a hátsó kiskapu 
mellett tartott szemétládában levő ételmaradékra 
rászórtam a port, aztán visszamentem a házba, ke
zet mostam, s a sapkámat a fejembe csapva, lero
hantam az utcára. Dühös voltam a nővéremre, még 
a végén miatta késem le a találkozót, bár a hibás 
valójában én magam voltam, mert korábban is el
végezhettem'volna ezt a kis munkát. No de mind
egy, gondoltam, Rachel biztosan várni fog rám, ha 
kések is néhány percet.

ERSKINE CALDWELL NOVELLÁJA

Alig tettem egy-két lépést, anyám szólt utánam.
— Moziba megyek — kiáltottam neki vissza. 

— Korán megjövök.
— Jól van, Frank — mondta. — Valahogy olyan 

fura voltál ma délután, csak azért kérdeztem.,;  Te, 
mondd, nem a belvárosba készülsz?

Már elindultam megint, s most újra megáll
tam. Féltem, ha megmondom, hogy valóban a bel
városba készülök, nem enged el. Tűnődtem, mit te
gyek. Soha nem hazudtam anyámnak, s  most sem 
akartam hazudni neki. Visszapillantottam, a veran
dalépcsőn állt, s  kérdően nézett felém.

— Anya — mondtam bűntudattal s egyben vé
dekezőén —, a belvárosba megyek, de korán itthon 
leszek.

Mielőtt még felelhetett volna, végigfutottam 
a ház előtt, s lekanyarodtam a keresztut
ca bejárójához. Rachel nem volt a vízcsap
nál. Lihegtem a futástól és az izgalomtól. 
Lehet, hogy nem várt volna meg? Rés- 

nyire megnyitottam az ajtót, s — micsoda meg
könnyebbülés — láttam, amint a hátsó udvarunk 
kerítése mellett siet felém. Elindultunk a drugstore 
felé, és én kivettem a pénzt az órazsebemből, és 
megmutattam neki. Odavolt az örömtől. Még sok
kal jobban örült neki, mint én, mikor megkaptam 
a nagynénémtől. Elmondtam neki a ma estére ter
vezett programot.

Hallottuk, hogy villamos közeledik a sarki meg
állóhoz, futottunk, hogy elérjük. Ügy tűnt, repü
lünk a belváros felé, pedig az út közel fél óráig tar
tott. A színházak közelében szálltunk le.

Ügy gondoltam, előbb beülünk valami kis ven
déglőbe, megvacsorázunk, s utána megyünk szín
házba. Éppen egy drugstore előtt mentünk el, mi
kor Rachel megfogta a karomat.

— Ne haragudj, Frank — mondta —, de bor
zasztóan szomjas vagyok. Menjünk be ebbe a drug- 
store-ba, kérlek, rendelj nekem egy pohár szódát.

— Hát ha nagyon akarod — mondtam. — De 
nem tudnál még egy-két percet várni? Mindjárt 
ott leszünk a vendéglőnél, s ott ihatsz, még mielőtt 
kihoznák a vacsorát. Nem szeretném lekésni az elő
adást.I

— Nem, sajnos, nem tudok várni, Frank — 
mondta, szinte görcsösen kapaszkodva a karomba. 
— Kérlek, nagyon kérlek, szerezz nekem egy po
hár vizet. Gyorsan!

Bementünk, megálltunk a pult előtt, és kér
tem a kiszolgálótól egy pohár vizet. Rachel köz

vetlenül mellettem állott, egyre szorosabban kapasz
kodott karomba.

Szemben velünk, a pult fölött egy nagy tükör 
függött a falon. Bepillantottam, s egészen megdöb
bentem: soha még ilyen szépnek nem láttam Ra
chelt, mint ebben a tükörben. Az is igaz, hogy 
eddig még soha nem nézegettük magunkat tükör
ben. Orcája hajlatát, szépívű száját, formás nyakát, 
törékeny vállát, egész alakját eddig is imádtam, 
de egészében véve ilyen elragadóan szépnek, mint 
most a tükörben, még sosem láttam szerelmemet. 
Megrészegülve bámultam a tükörbe.

— Gyorsan, Frank! — kiáltotta ekkor RacheL 
— V izet. . .  gyorsan . . .  kérlek!

Szóltam ismét a kiszolgálónak, de közben egy 
pillanatra sem vettem le a szemem a tükörről. So
ha nem láttam még ilyen szépségű lányt. Talán a 
fény és árnyék titokzatos összhatása bontotta ki a 
tükörképén ezt a csodálatos szépséget. E szépséget, 
a maga valójában — mint a reflektor felvillanása 
egy sötét szobában — tulajdonképpen a tükör fedte 
fel előttem. Szinte hihetetlen, mi rejtekezhet egy 
nőben még a szerető szem számára is észrevétle
nül. Elbűvölten meredtem a tükörbe.

Rachel újra megszorította karomat, s ezzel vé
get Is ért boldog tűnődésem. A kiszolgáló éppen 
akkor nyújtott feléje egy pohár vizet, de Rachel 
nem várta meg, míg leteszi eléje, hanem utánaka
pott, és szinte kitépte a poharat a férfi kezéből. 
A kiszolgáló, akárcsak én, nem tudtam mire vélni 
a dolgot. Rachel eddig még soha nem viselkedett
így.

K ét kézzel fogta át a poharat, mintha ősz- 
sze akarná roppantam, és egy hajtásra 
kiitta. Akkor mindjárt lecsapta a poharat 
a pultra, egyik kezével torkához kapott, 
és szinte sikoltva még egy pohárral kért, 

A férfi még meg sem tudta egészen tölteni a poha
rat, Rachel újra sikoltott, ezúttal még élesebben, 
mint az előbb. Az ajtó előtt megálltak a járókelők, 
s volt, aki befutott, hogy lássa, mi történik. Az üz
letben levők is körénk gyűltek, kutatóan bámulták 
Rachelt.

— Mi baj, Rachel? — kérdezgettem, a csukló
jánál megfogva és gyöngéden rázogatva a lányt. — 
Rachel, mi bajod?

Rachel felém fordult, rámnézett. A szeme majd
hogynem fennakadva, az ajka duzzadt és lila, az 
egész arca fájdalmasan eltorzulva — borzalom volt 
rápillantaná.

De akkor már az üzlet gyógyszerésze is ott volt 
mellettünk. Gyors pillantást vetett Raehelre, és 
azon nyomban visszarohant a gyógyszerpulthoz. 
Rachel megingott, nekiesett a pultnak, s ha hirtelen 
meg nem fogom, lecsúszik a padlóra. A gyógysze
rész. egy pohár tejszerű folyadékkal tért vissza, Ra
chel ajkához tette a poharat, s  a másik kezével a 
lány tarkóját tartva, beleerőltette kortyonként az 
egészet.

— Félek tőle, hogy már elkéstünk — mondta. 
— Tíz perccel korábban még megmenthettük volna.

— Elkéstünk? — kérdeztem. — Miről késtünk 
el? Hát mi a baja?

— Méreg. A tünetek patkányméregre utalnak. 
Valószínűleg az, de nincs kizárva, hogy valami más 
méreg.

Nem tudtam elhinni, amit mondott, s a  sze
memnek se akartam hinni.

Rachelen már nem segített az ellenméreg. 
Csendben feküdt a karjaimban, arca egyre jobban 
eltorzult, s pillanatról pillanatra sötétedett.

— Gyorsan! Gyerünk ide hátra — mondta a 
gyógyszerész.

Ketten felemeltük Rachelt, és az üzlet hátsó 
részébe vittük. A gyógyszerész gyomormosó készü
léket vett elő, és a csövet ledugta a lány torkán. 
Éppen működésbe akarta hozni a pumpát, amikor 
egy orvos futott felénk. Rövid és gyors vizsgálat 
után az orvos felemelkedett, s a gyógyszerészt és 
engem félrevonva ezt mondta:

-— Már késő. Fél órával ezelőtt még tán tehet
tünk volna valamit, de most már megszűnt a szív
működés, és megállt a légzés. Bizonyára egy egész 
doboz mérget vett be'. . .  a jelek szerint patkány
mérget. Már bejutott a vérbe, elérte a szívet.

A gyógyszerész azért megkísérelte a gyomor- 
mosást. Az Orvos mellettünk állott, utasításokat 
adott, de közben lemondóan csóválta a fejét. Sti
muláló szerekkel és mesterséges légzés alkalmazá
sával is megpróbálkoztunk, bár az orvos kijelentet
te: sajnos, hiába minden, lehetetlen feltámasztani, 
tíz embernek is elég méreg jutott a szervezetébe.

K ésőbb mentőautó érkezett szirénázva;hord
ágyra tették, és elvitték Rachelt. Gondo
latok nélkül, magam elé meredve ültem 
a drugstore-ban, egészen záróráig. Akkor 
felálltam, s elindultam hazafelé a kihalt 

utcákon keresztül. Jóformán nem is láttam, merre 
megyek, szememet könny fátyolozta be  ̂ Nem lát
tam az utca fényeit és árnyait, de annál inkább egy 
gyötrő képet: Rachelt, az én szépséges, gyönyörű 
Rachelemet, amint a szemétládánk fölé hajol.

Fordította: Rákosy Gergely

*

1  q  -ben egy kis Nádor utcai bankház 
I M  ."j /  segédkönyvelője voltam. A „bank

ház“ egy hosszú, keskeny helyiség
ből, három íróasztalból s egy irdatlan nagy kasszá
ból állt, amelyet páncélszekrénynek nevezett Sváb 
Aladár, a főnököm. A szekrény tele volt 7 százalé
kos nemzetközi kötvénnyel, az én fejem novella- 
témával és Valikáé, a vénkisasszony pénztárosnőé: 
forró szerelemmel. Naphosszat kötvényeket vittem 
tőzsdéstöl tőzsdésig. Nem kellett nagy utakat ten
nem, mert mindegyik a Tőzsde-épület körül rendez
te be szűk irodáját. Ha nem futtattak, Valika sze
relmi álmait hallgattam. Hervadt, sovány arcából 
felragyogott két kis barna szeme, ha bevallotta, 
hogy egy férfi térde hozzáért a villamosban. . .  Só- 
várgó lelke feldúlta szerény, kis emlékeit, ha ak
kor Bélának nem azt mondja a Horn Ede utca sar
kán, azon a sorsdöntő találkozáskor, akkor min
den másképpen alakul, talán megkérte volna a ke
zét s már két nagy gyereke lenne; egy fiú és egy 
lány. . .  Ebbe a csendes és szegény világba — hi
szen ötven pengő volt a havi fizetésem — csak az 
árfolyamok esése vagy emelkedése hozott némi iz
galmat. Sváb Aladár ilyenkor bekölnizett zsebken
dőjét. halántékához szorította, mint a hisztériás 
hölgyek s egy vértanú megvetésével nézett ránk, 
akik a „vérét szívjuk’“, de nem értjük meg sem a 
gondjait, sem az álmait!

Egy nap Sváb Aladár rácsapott az íróasztalára 
és így szólt:

— Mondja Tibor, van magának sötétkék, vagy 
fekete ruhája?

— Nincs, Sváb úr. Egy van. Ez a szilvakék, ami 
rajtam van.

— Ne mondja? Hogy lehet egy ruhában járni? 
Nem értem. De tudna szerezni egyet valahonnan? 
Szombat este lesz az apósom negyvenéves újság
írói jubileuma. Herényi Vilmos sportújságíróról 
biztos hallott, hát róla van szó. A Royal Szálló 
pálmakertjében lesz a vacsora. Egy okos, megbíz
ható fiatalember kellene, aki az ültetési táblázat 
alapján mindenkit eligazítana, helyére vezetne! 
Adok magának 20 pengőt és természetesen a vacso
ráért sem kell fizetnie. Ha befejezte a munkát, sze
rényen leül valahová az asztal végére... No, mit 
szól hozzá?

B A R A B A S  T I B O R :

— Nagyon örülök igazgató úr. Ott leszek. Szer
zek majd egy kék, egy sötétkék ruhát. Legyen szí
ves megmondani a pontos időt.

★
Így történt. A házban lakó Kardos Palitól köl

csönkértem egy sötétkék ruhát. Igaz, hogy bő volt 
és lógott rajtam, de sötétkék volt. Ráadásul köl
csönkaptam egy szép, csíkos nyakkendőt. Huszon
egyéves voltam, szőke, tele írói ambíciókkal, nagy 
eszmékkel és azzal a meggyőződéssel, hogy ezt az 
egész kizsákmányoló rendet nemsokára megdönti a 
lángoló és győztes forradalom. Mindenkit lenéztem 
és megvetettem, aki ezt nem hitte, vagy nem látta. 
Angol főrangú klubok tagjai nem vethetik meg 
olyan mélyen a néger portást, mint én őket. De ott
hon éhes volt a mama, a Tercsi és a többiek s 
ez a parfömös Sváb Aladár 20 pengőt ígért. Húsz 
pengőt!

A vacsora estjén jókor ott álltam a Royal Szál
ló halijában. Sváb Aladár áttört a várakozó és ér
deklődő tömegen. Frakkban volt, vakítóan fehér in
ge messzire világított, mandzsettáját időnként le
engedte, hogy mindenki láthassa zöldköves gombját, 
illatos volt, mint egy Váci utcai drogéria és biztos 
mozgású, mint egy cirkuszigazgató, ö  volt az est 
főrendezője. Egg biedermeier asztalkához vezetett, 
amelyen kiterítve feküdt a bankett ültetési rendje. 
Ahogy tanulmányozni kezdtem, olyan nevekre buk
kantam, amelyeket állami rendezvényekkel kapcso
latban gyakran emlegettek az újságok. Politikai el
lenszenvem egyre magasabbra hágott bennem. Las
san szállingózni kezdtek az ünneplő sportolók és 
politikusok. Egy domború mellkasú, alacsony izom
ember állt meg előttem. Bepillantott az ültetési 
rendbe és így szólt:

— Komi vagyok.
— Komi? — kérdeztem és keresgélni kezdtem 

a kis teleírt téglalapok között. — Bocsánatot kérek... 
Komi. . .  Komi nincs . . .

— Mondja? Milyen sportoló maga?
— Én. Semmilyen. Nem vagyok sportoló.
— Sose hallotta még a Komjáti nevet. Nem 

ismeri a vizipólózót?
— Dehogynem, hallottam kérem. Azonnal... Az 

első asztal jobboldalán a második. . .  Es ne hara
gudjon, Komjáti úr, nem akartam megbántani.

— Nem bántott meg, de mégiscsak furcsa . . .  
— s azzal elvonult fiatal erősmellű barátaival. Né
hány sportoló: úszó, teniszező, magasugró, futó és 
edző következett, nem volt ezekkel semmi bajom. 
A következő úr monoklit hordott, a csillogó üveget 
kiejtette szeméből és halkan mormolta a nevét. Lát
tam én már ezt az urat a híradókban, de ki lehet?

— Szabad a nevét? — kérdeztem udvariasan, 
mire a magas, kimért úr diszkrét suttogása volt a 
válasz.

— Nem értem! — dadogtam ijedten.
— Nem ismer?
— Nem! — feleltem öntudattal. . .  Egy főren

dező tűnt fel az oszlop mögül és hajlongva vitte 
ügyfelemet az asztalfőhöz. . .  Sziszegve jött vissza 
a főnökömmel. . .

— Hallatlan, nem ismerte meg a Méltóságos 
urat, Tárcái Felicidesz Román méltóságos urat... 
hallottál már ilyet?

Mélységes megvetésükért csak az vigasztalt, 
hogy ismertem viszont a francia forradalom min
den nagyobb alakját: Roland asszonytól Saint Jus- 
tig, Napóleon tábornokait, Ney marsall haditétteit, 
Kutuzov visszavonulásának taktikáját, továbbá 
Churchill és Chamberlain politikája között a lé
nyeges különbségeket. Akkor jelent meg Niccolo 
Machiavelliről szóló tanulmányom a Literaturában, 
amelyen fél évig dolgoztam, s amelyet tizenkét pen
gővel honoráltak.

S ekkor szólt fülembe az ördög. Nagy csapat 
frakkos úrtól kísérve magas fiatalember lépett 
hozzám. Jól ismertem. Száz híradóban láttam őt a 
Várban rendezett fogadásokon, a kenderesi kúria 
nagy teraszán, fárasztó vadászatokon, halomralődö- 
zött szarvasok mögött.

— Hol ülök? — kérdezte a magas, fekete fia
talember, közvetlenül és kedélyesen.

— Szabad a nevét? — mondtam határozottan.
— A nevemet? — bámult rám a fiatalember, 

mintha a nap vagy a hold nevét kérdeztem volna . . .
Sváb Aladár akkorát lökött rajtam, hogy a tár

saság mögé kerültem . . .
— Barom! — sziszegte. — Nem ismeri ifjabb 

nagybányai Horthy Miklóst? A főméltóságú úr fiát... 
— Húszán kísérték a fehér terembe a szép fiatal
embert, Sváb Aladár az enyém maradt.

— Pusztuljon innen. Nem kapja meg a húsz 
pengőt és a vacsorát sem. Takarodjon! Felmondok 
magának. Ilyen ökröt nem tartok az irodámban 
sem. Megértette!

M egértettem. De azért ott maradtam. Éhes 
voltam és gondokkal tele, de ezt a vacso
rát látnom kellett.

Sose felejtem el, amikor egy nagyszakállú, ősz 
bácsi kijelentette, hogy fedett uszoda nélkül nincs 
magyar feltámadás.

Azt az öregurat is a szivembe véstem, aki a 
pingpongozást inferioris helyzetbe szorítok titkos 
szövetkezéséről beszélt. . .

Megtudtam továbbá, hogy Magyarország dicső
sége az úszók és a vizipólózók kezébe van letéve s 
hogy minden magyar lelke a jövő olimpiász csata
terein függ.

A munkanélkülieké, a hentesboltok előtt lesel- 
kedőké és az ágyrajáróké is . . .

Kiss Dénes:

Tudom, hogy minden költészet 
mi az emberrel összefügg: 
már megismert messzeségek 
s falban a téglák is betűk.

Pontosabb gondolat a ház 
hány mondatnál és érthetőbb 
bármily nyelven; e munkaláz 
már elért cél; ajtók, tetők,

ablakok és válaszfalak, 
kecses erkélyek, vízcsapok. 
Némán is egyről vallanak 
s nem érzel verejtékszagot.

mindegy az ember mit csinál, 
csak kövesse tiszta öröm.
A béke a legfőbb szabály: 
meddig maradhat kő kövön.

G. Szabó László:

Józanodat
Akartam: versem mondja ki, 
mit ember csak tud vallani — 
legyen örömről harsogó 
s kínt görgető fortísszimó!

Bár adná vissza legalább 
bogárkák zümmögő dalát...

Akartam: szélnek szárnyain 
suhanjon ritmus és a rím — 
sűrítse és lehelje szét 
a milliók lélekzetét!

Bár adná vissza legalább 
a füvek esti illatát. . .

Baranyi Ferenc:

Engem  is eláru l
Fiúk, akikkel sülve-főve együtt 
viseltük a diáknyomort nevetve, 
fillér-erőnket hittel gyűjtögettük 
ifjúságunk spórkasszájában egybe-

ne áruljátok el az éjszakákat 
mikor civódtunk egymással lobogva, 
voltunk erőnk felett is néha bátrak 
s hittük: mindünknek országnyi a

gondja,

ne fúljatok a tékozló közönybe 
mely elfecsérli tüzét szíveteknek, 
csontos kezetek is legyen ökölbe — 
szorított még, ne legyintésbe-emyedt!

Én szemetekből olvastam ki régen 
mit elmondtam a bátor ifjúságról, 
ha megfutnátok — nékem lenne

szégyen,
az árulástok engem is elárul.

Francia—nemet, francia—angol, vagy 
francia—orosz nyelvű

azonnali belépéssel felveszünk.
Fiatalok előnyben.

Express Ifjúsági 
és Diák Utazási Iroda 
Bp. V., Szabadság tér 16. 
Személyzeti osztály.

PACSIRTA
Kosztolányi Dezső regénye magyar filmen. Széles változatban is. 

14 éven aluliaknak nem ajánljuk.
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