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VI.

Azért másnap, helyesebben aznap délelőtt tíz órakor már ott regge-
lizett a kávéházban, a rendes ablakánál. Friss és fi atal volt, az ős élet-
folyam egy pompás, ragyogó buboréka. Csak a szemeiből jött valami 
meleg, jó szomorúság ki.

A lapokon ímmel-ámmal áttörtetett. Ez a vonás állandó volt benne 
gyerekkorától: sohasem tudta a hírlapokat olvasni, csak a nagyobb 
betűk akadtak meg benne. Egy félórai semmittevés után így szólt: 

– Most menjünk az öreghez. 
Az öreg a főispán volt az ő szótárában.
A főispán az egyik hivatalnoki szobában beszélgetett alantasaival. 

Virágos jókedvben volt. Dénesnek barackot nyomott a fejére, kerülő 
szavakkal gratulált Margithoz, és így végezte: 

– Tudod, hogy Szovátán is van egy ilyen villájuk? – aztán felka-
cagva kérdezte: – Hallottad-e a Homoródyné esetét?

Dénes még nem hallotta. A hivatalnokok ma már kétszer kapták 
be ezt a friss történetet, de azért nagy instálással kérték a méltóságos 
urat, hogy beszélje el. Az öreg széles jókedvben nyílt ki, mint egy túl-
tengő napraforgó. Jó elbeszélőnek tudta magát, és szerette az ilyen 
történeteket.

Ez a legfrissebb igaz pletyka egészen fabulaszerű volt. A hőse 
Homoródyné volt, egy számtiszt felesége. A szép, fi atal szőke asz-
szony már igen sok férfi nak szerzett jó emlékeket, most az egyik 
tornatanárt elevenítette meg kegyeivel. Ezelőtt két nappal kimentek 
anyjával egy szomszéd községi falusi bálba. A bál a községházán 
volt, s éjfél felé, a nagy táncolás közben a fi atalasszony a tornatanár-
nak egy nagy omnibuszon adott találkát, mely – kifogva – a község-
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háza udvarán várt, hogy reggel hazavigye az oláhfalusi vendégeket. 
A találka megkezdődött, és ekkor, nem tudni, ki, a kerekeket gátló 
köveket félrelopta. Az omnibusz megindult a lejtős udvaron, ki az 
Udvarhelyre vivő, erősen lejtős országútra. Olyan veszettül kez-
dett szaladni, hogy a benn lévők semmit sem tudtak a helyzetükön 
változtatni. A férj, kit valami eddig a városban visszatartott, éppen 
Udvarhelyről jött szekéren egy barátjával. A velük szemben rohanó 
omnibusz láttára kiugrottak, és valahogy megfékezték. A tragédia 
azzal végződött, hogy a szerencsétlen, pipogya férj sírva fakadt, és 
azután a sárga földig itta magát. A nő pedig karját nyújtotta a torna-
tanárnak, és kacagva ment vissza a bálba. 

Dénes nagyon kellemetlen érzéssel hallgatta ezt a történetet, az 
általa jól ismert, betegen jó ember összeomlását. A hivatalnokok 
perecekké görbülve röhögtek. A megnyílt ajtón a rendőrkapitány 
jött be.

A különben túl vidám fi atalember arca sápadt és döbbent volt. 
Lihegve dadogta:

– Méltóságos uram, ebben a percben tettek jelentést. Dalejcsik 
bíró felakasztotta magát az ebédlőjében. Valami skandalumról be-
szélnek. Gyermekleányokkal folytatott viszonyt, és feljelentéstől félt. 
Az egész város talpon van.

– Lehetetlen! – tört ki kórusban. A következő percben már a fő-
ispán, Dénes és a rendőr alkapitány a szerencsétlen bíró lakása felé 
sietett. Dénes betű szerinti értelemben úgy érezte magát, mintha 
megfagyott volna. Lépett, mondott egy-két szót, de nem érezte ma-
gát, fülei zúgtak, és szemei nem láttak tisztán.

A házat tömeg ácsorogta körül. Bementek. Az egyik szobában 
buta arccal maga elé meredve ült a bíró felesége, az egyszerű székely 
asszony. Nem sírt, nem beszélt, látszott, hogy képtelen megérteni a 
dolgot, hogy az első főbeütés még mindig tart. Az ebédlőben, a le-
akasztott csillár helyén csüngött, mint egy óriási, idomtalan zsák, a 
Dalejcsik bíró. Rettenetes szemei még a rendesnél is tágabb körben 
meredtek előre. 

A kép még a könnyű természetű főispánt is megdöbbentette. Az 
ebédlőasztalon egy nyitott ív írás állott, ilyen formában:
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ÍTÉLET:
AZ ÉLŐ ISTENNEK A NEVÉBEN!

DALEJCSIK MIHÁLY ÖTVENNÉGY ÉVES, NŐS, 
REFORMÁTUS VALLÁSÚ UDVARHELYI LAKOST, 

MÉLTATLAN KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓT 
TÖBBRENDBELI FAJTALANSÁG, 

KISKORÚ LÁNYOK MEGGYALÁZÁSA 
ÉS HÁZASSÁGTÖRÉS MIATT 

A SION HEGYÉN KIADOTT TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN
KÖTÉL ÁLTALI HALÁLRA ÍTÉLEM.

INDOKOK:
AKI BŰNT TESZ, BŰNHŐDJÉK. 

ÉN ÍTÉLTEM, ÉS VÉGREHAJTOM. 
NE SÍRJ, SZEGÉNY MÁRTA, 

LÁTOD, A BÍRÓNAK IS BŰNHŐDNIE KELL. 
ÉN MÉLTATLAN VOLTAM HOZZÁD. 

ECCE JUDEX ANTE JANUAM ASSISTIT. 
IMÁDKOZZ A LELKEMÉRT, A SZEGÉNY LELKEMÉRT.

A vád, amit maga ellen hozott, igaz volt. Ez a példás, egyhangú 
életű ember nagyon beteg volt. Mostoha teste meggyötörte az egy-
szerű, jó, tisztának teremtett lelket. Újabban már több helyről megfe-
nyegették vagy megpumpolták. Áldozatait a szegény emberek gyer-
mekei közül szedte, hol pénzzel, hol fenyegetéssel.

Az emberek közt hihetetlen történetek szálldostak, s a szörnyül-
ködés nőtt, mint egy kibontott fekete vitorla. Dénes kőszoborrá vál-
va állt ott. Mikor a főispán indulni akart, szólt neki, de Dénes nem 
hallotta. Az öregúr megérintette a vállát: 

– Gyere, fi am, menjünk erről a szomorú helyről. 
Dénes a padlóra zuhant.
Nagy mozgás támadt, szorgoskodtak körülötte, mellét feltárták, 

ecetes vízzel dörzsölték a homlokát. Mikor magához tért, szégyellte 
a dolgot, kimerüléssel és az éjjeli mulatsággal mentegetőzött. Maga 
a főispán kísérte hazáig.


