
A csóktolvaj. 
I r la : Berkes Imre. 

Egy piszkos, kis déltiroli falu, az ember 
nem igen szeret rágondolni, pláne, ha 
a manőver ostoba izgalmainak az em-

léke köti hozzá. Vén házak, sikáforos utcák, 
buta emberek és rongyos gyerekek, ez Fondó, 
valahol a Penegál lejtőjén, amint jelentéktele-
nül ellapul a nagy hegy védelmében. A hegy 
védi-e Fondóf, vagy Fondó-e a hegyet, bizony 
isten egyre megy, jól megférnek egymás mel-
lett s minket se az aggasztott, hogy Fondót 
kell-e elfoglalnunk, vagy a penegáli nagy szál-
lót. Előre tudtuk, hogy egyiket se foglaljuk el, 
hanem egy napon elindulunk Bozen felé, oda 
se azért, hogy a Walther von der Vogelweide 
szobrában gyönyörködjünk, de azért se, hogy 
a nagy marsban két ember meghaljon s vagy 
százötven halálra keseredjék, hanem egysze-
rűen azért, mert az ezredes így akarta. A pisz-
kos, kis déltiroli falu után Bozen. Ezt akarta 
az ezredes s mert éppen egy esős éjszakán 
támadt ilyen hóbortos kedve, ezért gondolok 
némi szomorúsággal a kis Fondóra, vén há-
zaira, a sikátoros utcákra s ezek közül arra 
is, ahol én laktam s ahol Mária is lakott. 

Mária, — a vezetéknevét már nem tudom, 
de ez a szerelemben már nem is fontos, — 
mint általán az életben a többi Máriák is, egy 
öreg asszonynak volt a leánya, az apja pedig 
harangozó volt a templom szolgálatában. Az 
apja vallásos ember lévén, lelkesen haran-
gozott s eközben nem igen jutott ideje arra, 
hogy Máriával sokat törődjék. Mária a vallá-
sosságtól-e, a harangozástól-e, vagy tán éppen 
mert az apja nem féltette se esőtől, se kato-
nától, nagyon szép lánnyá serdült s akkori-
ban tizenhatéves lehetett, ami nagyon jól állt 
neki. .Jól állt a szőke fejéhez s kissé bárgyú, 
de biztató szeméhez és a gyöngéd, finom 
termetéhez. 

Ez volt a gyönyörű Mária, mindössze ennyi, 
a legszebb leány a piszkos kis Fondóban s 
hogy erről az anyjának sem lehetett sok 
fogalma, azt abból láttam, hogy naphosszat 
egyebet se tett, minthogy sárga makarónit és 
polentát főzött az éhes katonák számára és 
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kinos mérgelődéssel szidta azokat, akik meg-
ugrottak a makaróni árával. Máriáék családi 
élete tehát bibliai egyszerűségű volt, mert az 
ellopott makarónik nem akadályozták meg 
azt, hogy az öreg asszonyság tovább is főz-
zön, az ura pontosan harangozzon és Mária 
tizenhatéves legyen. Hogy is hivták ? Bizony 
isten, elfeledtem a vezetéknevét. 

Este kilenckor rászállt a csönd Fondóra. 
Mondhatnám, hogy ez a csönd ostoba volt, 
azt is az ezredes akarta, mert kilenckor haza-
fuvatta a katonákat az alacsony szűrökbe és 
a rossz szagú istállókba. Kilenckor senki se 
tudta, hogy katonák vannak a faluban s ilyen-
kor tán a katonák se szereltek azzal dicse-
kedni, hogy ők valami különösebb lények. 
Elvégre nehéz napok után jó pihenő esik a 
szúró szalmán, a dohos levegőben s a jászol 
alján. De mindennap ? . . . És ezért ez a csönd 
még se volt ostoba, én, a Máriáék kis szo-
bájában lestem ezt a nagy csöndet, minden-
nap lestem a ház mélységes csöndjét, amelybe 
szép lassan belevész minden: a harangszó* 
a szitok, az éberség, sőt a gyanakvás is. 

És a remény. Nyolc csöndes estén vártam 
Máriát, nem jött. Ez a titkos, nagy csönd egyre 
biztatott engem, szerelmes szavakat suttogott 
a fülembe, új lázakat oltott belém, átölelt és 
meggyötört, de Mária nem jött. Mindennap 
megígérte, hogy jön, nappal kölcsönadta ne-
kem a tizenhatéves fiatalságának minden lob-
banását és este a végtelen csönd lassan 
visszalopta a gazdag kölcsönt. Nem jött. Buta 
ez a lány, vagy gyáva? töprengtem álmatlan, 
fáradt éjszakákon, gonosz vagy alattomos; 
de erre a kérdésre nem adott választ senki. 
Se a megvetett ágy, amely fehér volt és forró, 
mint Mária arca, se az ablak cserépvirágai, 
amelyek meglankadtak a nyári éjszakákon. 

A kilencedik este is csöndes volt, tán a 
legcsöndesebb valamennyi közt. Minden hall-
gatott, a lámpa unalmában kialudt, a nyitott 
ablakon még a levegő is csak nagy lomhán 
ereszkedett be. Vártam. Bejön-e ma Mária? 
Nappal megígérte, éjszakára pedig ott maradt 
a nagy családi szobában. Az asszonyság mé-
lyen alszik. Az öreg harangozóval [álmodik. 
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Miért késik ilyen s o k á ? Halkan és némán 
várakoztam, minden recsenés megijesztett, 
nem jött. 

Észre se vettem, amikor kinyilt az ajtó. 
Bátor volt s Mária egy pillanat alatt már ott 
volt mellettem az ágy szélén. A szőke haja 
le volt bontva, a forró testét csak valami 
vékony szoknyácska födte, mezítláb volt. Nem 
félt. Kezét a vállamra lette s a mosolygó szája 
perzselte az arcomat, amikor megszólalt : 

„Te katona vagy?" 
„Az vagyok." 
„És ha nem vagy katona, akkor mi vagy?" 
„Akkor? Akkor nagyságos úr vagyok." 
„Nagyságos úr? Azt hittem harangozó vagy, 

mint az apám." 
„Ha te akarod, akkor harangozó leszek." 
„Nem igaz. Mert te úr vagy. És ezért nem 

is hiszem, hogy szeretsz." 
„Harangozó leszek, hogy elhidd." 
„Az nehéz. Fondóban nem tud más haran-

gozni, mint az én apám." 
„A te kedvedért én is megtanulok haran-

gozni." 
Megcsókoltam a száját. Nyolc éjszaka min-

den forróságát belecsókoltam a szájába. 
Többet nem szólt. Elhitte, hogy harangozó 
leszek. És ez olyan gyönyörű volt, olyan cso-
dás, hogy Mária az ő tizenhatéves együgyti-
ségével hitt nekem, elhitte a csókjaimat, a 
gyötrődésemet s ebben a pillanatban tán 
megbánta, hogy nyolc hosszú éjszakán gon-
dolkodott azon, lennék-e az ő kedvéért haran-
gozó hogy illik-e ezt éjjel megkérdezni az 
idegen katonától . . . Megint végtelen, mély 
csönd ült a szobában. Minden pillanatért kár 
volt. Én nem szóltam. Mária se beszélt löbbet. 
Tizenhatéves, szerelmes fejét ráhajtotta a 
mellemre s közben ügyesen takargatta be a 
mezítelen lábát a vékony szoknyácskába. 

Az óriási terhes csöndbe belehasított egy 
kürt. Mária leugrott az ágyról, ijedten nézett 
rám, az ablakhoz futott, aztán kiszaladt az 
utcára. Izgatottan, lázítóan harsant az ostoba 
k ü r t . . . Az ezredes riadót fúvatott. Hirtelen 
esni kezdeti az eső . . . Csöpörgött, pattogott 
az ablakon, a kürt pedig o rd í t o t t . . . Az utcán 
veszeti szaladgálás. Ijedt hangok és kardcsö-
r ö m p ö l é s . . . Az istállók szúró szalmájából 
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kibújtak a katonák és szidták a részeges 
ezredest. Az őrmester pofozta a lustákat. A 
kürt pedig ordított. 

És minden olyan rettenesen szomorú volt, 
ez az éjszakai riadó, éppen most a kilencedik 
éjjel, mikor megfogadtam, hogy harangozó 
leszek. Valami kimondhatatlan szomorúság 
volt mindenben, abban, hogy esett az eső, 
megharsant a kürt, felugráltak a katonák, lóra 
ült az ezredes s hogy Mária ijedten kiszaladt 
a szobából. És hogy nékem is ki kellett 
szaladnom, nem Mária után, hanem a kürt 
szó után, ez volt a legeslegszomorúbb, mert 
nem voltam semmi, se szerelmes, se nagy-
ságos úr, se harangozó, hanem idomított 
állat, cirkuszi ló, vagy ilyesmi, amely gépie-
sen mozog a muzsika után. Rohantam. És 
egy kicsiny buta hadnagy akinek nagyon 
nagy lába volt, rámrivalt s belökött a sorba. 
Az ezredes hozzánk rúgtatott, összeszidott 
mindenkit s aztán csak annyit mondott, hogy 
mars . . . 

És minden olyan rettenetesen szomorú volt. 
* * 

* 

Mentünk Bozen felé. Két ember meghalt 
az úton, de azt nem tudta senki. A Penegal 
már rég elfödte a Fondót, Bozen végtelen 
kútjai már régen ránk meredtek, csak egyre 
mentünk, szakadatlan. A kövek izzadtak, a 
falakból parázs virított ki, a hadnagyból már 
semmise látszott, csak a két nagy otromba 
lába, kár, hogy a csillagjait nem varratta a 
lábára . . . És ekkor közénk rúgtatott az ez-
redes, ez a részeges katonatiszt, aki ellopta 
a csókjaimat. Pálcájával veregette a lovát és 
a katonákat. Gazember, gondoltam magamban, 
minden ellopott csókért ezer halált kéne 
halnod. Gyűlölettel néztem bele a vörös ar-
cába, a kis piszkos Fondóra gondoltam, a 
templomra, ahol az öreg harangozik, a polen-
tára, amit az asszonyság fekete tepsikben 
sütöget és Máriára. Tizenhatéves volt s ez 
csodálatosan jól állt neki. Jól állt a mezítelen 
lábához, a kerek nyakához és a forró csók-
jaihoz . . . A falak izzadtak s a kövekből 
parázs visított ki. Lehajtottam a fejemet. Már 
a hadnagy két otromba lábát sem láttam. Az 
ezredes rám suhintott a pálcájával. 
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„Mi ba jod? kérdezte a csóktolvaj." 
„Semmi... Csak az ellopott csókokra gon-

dolok . . . " 
„És Máriám . . . Az apja harangozó. Hogy 

is hivják?" 
„Bizony isten, elfeledtem a vezetéknevét." 

Város felé. 
Ir ta: Büky György. 

Vad erdők s égig felnövő csúcs alatt 
Született álmaim visztek, ragadtok 

Szomorú, csendes és nagy hűtlenségbe. 
Elhagyunk erdőt, csúcsot és parasztot. 

Hurcoltok messze, kőfalas városba. 
Ott nem is tudni, van-e hegy, vagy e rdő? 
Ott tarka mező sohase volt tán. 
S nem volt lányfejen kékbabos kendő. 

Kékbabos kendő, piros pántlika, 
Sokszínű rét és kalászos földek. 
Megyünk. Mi megyünk már. Én és álmaim. 
Élni akarnak. Idegenbe törnek. 

És így búcsúzunk óh egyforma hegyek. 
Megy-megy tőletek a ti fiatok. 
Oh öreg dajkáim: ti szomorú hegyek, 
Megyek-megyek és egyedül maradok. 

Piros pántlikás, kékbabos álmok, 
Falusi álmok, kékbabos kendő, 
Elmertek menni egy furcsa helyre, 
Honnan oly távol esik az e rdő? 
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Ő s z . . . 
I r la : Izsák Gyula. 

Az ősz, ez a szürke, lusta, nagy madár, 
szétnyitott szárnyakkal lebegett a házak 
felett. A világot, a napot elborította ren-

geteg szárnyaival. Elhívta messzi északról 
ikertestvérét a ködöt, hogy együtt uralkod-
janak az embereken. Ez a két nagy madár 
hatalmába kerítette az embereket s az emberi 
szíveket. 

Az ősz úr voll az emberi szíveken és bánatos 
sápadtságot festett az arcokra. A köd homályba 
vonla az illatokat és a színeket s a fényt; 
eltompította a zene s a dal hangjait; ránehe-
zedett a lelkekre úgy, hogy azoknak kacagása 
zokogásba f ú l t . . . 

Ez a két, messzi északról ideszakadt testvér-
madár most különösen bilincsbe verte az em-
berek szívét és l e l k é t . . . 

Régi ellenségük a nyár, ez a pajkos pille 
nem sokat alkalmatlankodott nekik. Korán meg-
unta az ittlétet, hazarepült és nem törődött 
avval, hogy fehér leányok zokogó sírással 
könyörögtek utána . . . Ő m e n t . . . m e n t . . . 
vitte a szíve, haza . . . aranyos, fényes déli 
tartományokba . . . 

. . . S megjött az ősz, hogy úr legyen a nyár 
s a tavasz emberein. Hosszú időre száműzték 
ide, testvérével, hideg, sötét, könnyes országá-
ból, hogy hívekel szerezzen a bánatnak és a 
szomorúságnak . . . 

A házakat esti homály borította be, pedig 
kora délután volt. 

A mi házunkra is — kicsi, csendes fészek — 
sötét köpönyeget akasztott az ősz. Kevesen 
laktunk a házban s én a kevesek között is a 
vén kisasszonyt szerettem . . . 

. . . Kis fiú voltam akkor s hogy láttam, mint 
ontják az ólmos fellegek a könnyet magukból: 
elszomorodtam. 

Hát mindenki tud sírni, az ég is. 
És tud szomorú is lenni: nagy, fekete 

fátyollal borítja be m a g á t . . . És tud panasz-
kodni is . . . hallja, hogy üzen a szélfiókákkal 
a kürtőben . . . és sír . . . s í r . . . 

. . . Én szerettem az őszt. 
Sokat hallottam, hogy a tavasz az élet, a szín, 
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