
– Hé!... Naccsádocska! Hogy merészel maga harmadosztályú jeggyel
elsõosztályú kocsiba mászkálni, he?... Nyomban lepenget nekem húsz
lejt, vagy csakugyan megbüntetem!

– De én csak át akartam menni ezen a kocsin, a következõ szintén har-
madosztály! – hallatszott az elég szabatos románsággal fogalmazott
mentegetõdzés vagy inkább kioktatás. – Méghogy húsz lej!...

Ismerõsnek tetszett ez a hang, de annyira, hogy egész teste bizseregni
kezdett.

– Jó, akkor elég tíz lej – adta alább a kalauz, mire az utas nagyot só-
hajtott, s magyarul fohászkodott egyet.

– Istenem, olyan kevés a pénzem, de mit csináljak?...
– Elintézhetjük másképp is, van itt üres fülke – vihogott a kalauz, majd

dulakodás hallatszott.
Kellett pár másodperc, hogy erõre kapjon, de arra már elcsattant a po-

fon, amit követett a kalauz éktelenül trágár acsarkodása. Erre már elgör-
dítette a fülke ajtaját, majd a neki háttal álló hölgy mögül kiáltotta:

– Eltakarodj, te, kakahordó! A pofátlanságotoknak nincs határa!?
Mindjárt úgy rúglak fenéken, hogy kirepülsz az ablakon!

A kreol képû, vézna kalauz kétrét görnyedt az ijedelemtõl, nyilván a
tökéletes bukaresti hanghordozás rémítette meg ennyire. Makogva kért
bocsánatot, majd igyekezett eltûnni a folyosóról.

A megmentett fiatal hölgy pedig félig lehunyta a szemét, s miközben
lassan megfordult, igyekezett gyorsan összeállítani románul egy szabá-
lyos, hálálkodó mondatot megmentõjének, aki dermedten bámult rá.
Asszonyosan kontyba font-szorított hullámos, barna haj, és a szemei,
azok a mandulavágású, nagy, meleg-barna szemek, melyek úgy tudtak
nyugtatni, mint téli fagy idején a kályhából kisugárzó fény. Most is ilyen
volt az elsõ villanás, mint régen, a nagy szerelmük idején: melegítõ-dé-
delgetõ. Ám utána szinte lobbant, szikrázott, akár a hegesztõpálca fájdí-
tó fénye. Egész teste megfeszült, mintha kísértetet akarna elûzni.

– Ilonka, kedves... Ikka, drága... csakugyan te vagy? – hangzott a kí-
nos-negédes kérdés. – És talpig feketében?...

A leány arca elé kapta kezét, mintha csak a dús, sötétbarna haját akar-
ná jobban elsimítani. Utána már fegyelmezett, tartózkodó kedvességgel
szólt, mintha olyan urat üdvözölne, akivel legfeljebb egyszer váltott szót.

– Nagyon köszönöm a doktor úrnak, hogy pártomra kelt – mondta im-
már majdnem tökéletesen átélt közönnyel, s mindjárt fordult, és lassan
végigment a keskeny folyosón, át az elsõ kocsiba. Mintha azt akarta vol-
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na érzékeltetni, hogy a szeplõs, szipákoló kalauznak közelsége is elvisel-
hetõbb.

A szerelvény közben leereszkedett a völgybe, megállt egy percnyi idõre
egy kicsi állomáson, majd a hegykoszorú keleti vonulatával párhuzamo-
san gördült tovább. Másik felõl pedig kitárult a gyergyói fennsík és a
szemközti hegylánc. A kelõ nap fényétõl viruló színek újra felélénkítet-
ték az ecset iránti óhaját, de hamar elszállt az ihlet, inkább kilépett a fo-
lyosóra szaladgálni fel-alá! Tíz perc múltán begördültek a járási székhely
állomására.

– Gheorgheni... trei minut! – rikácsolt lent a kalauz, és leste az
elsõosztályú kocsi lépcsõjét, ahol leszáll az a goromba úr, aki valami
nagykutya lehet ott, a fõvárosban. Nem is volt bátorsága ugyanazon a
lépcsõn mászni vissza a szerelvényre, hogy a csomagját lehozza, amiért
már elõre felmarkolta a húsz lejt.

Az elõkelõ utas rá se hederített, hanem leste az elöl lévõ kocsi peron-
ját, hogy hol jelenik meg a gyászruhás ismerõs. De csak néhány idõs asz-
szony szállt le nagy kosarakkal, aztán nyögõdözni kezdett a mozdony, s
indult a szerelvény. Nem is vette észre, amikor a kalauz mögéje huppan-
totta a bõröndöket, azt is csak késõbb, hogy ott áll mellette Huszár Já-
nos, aki tiszta szívbõl üdvözli õt.

– Isten vezérelte haza a doktor urat!... Bandi úrfi óhaja szerint vagyok
immár a lovak hajtója s gondozója... Valakit várni tetszett, hogy leszálljon?

Ekkor majdnem elkiáltotta magát: „Gyerünk a vonat után, mert bizto-
san a következõ állomásig megy...” De hamar észbe kapott, hogy a kér-
dezõ is Magyari.

– Köszönöm a kedves szavakat, János... Tudod, azért bámultam a le-
szállókat, mert mintha egy rokonodat láttam volna a vonaton... De lehet,
hogy a következõ megállóig megy, hiszen onnan talán rövidebb is az út
a házukig.

– Ú-úristen, Ilonka, csak õ lehet! – sóhajtott vagy inkább jajdult Huszár
János, kinek a nagy nyugalma hirtelen megbomlott, s olyan mozdulatot
tett, mintha a szerelvény után akarná vetni magát. – Ma temetik az any-
ját, aki halálos ágyán adott csak feloldozást neki. Mert, tetszik tudni,
nehány esztendeje született egy gyermeke. Soha nem mondta meg, hogy
kitõl! Nagy szomorúságunk ez, ’szen egyetlen a famíliából, aki tanólha-
tott, de még az újságban es jelent meg róla kép. A két bátyja megesküdt
volt, hogy kiherélik azt, aki csúffá tette. Most valahol Szeredában írnok,
mert iskolába nem tanyíthat, úgy-e, akinek bitangja van!...



Nagy önuralomra volt szüksége, hogy ne jajduljon fel. Egy kicsit meg
is szédült attól, amit most hallott. Még akkorra sem tudta összeszedni
magát, amikor újra feléje fordult János, és ránézett nagy, barna szemé-
vel, melybõl aggodalom áradt.

– Mi van a doktor úrral?... Fehér, mint a fal ó’dala.
– Óh, semmiség – legyintett, mintha csak egy szúnyogot akarna elhes-

senteni. – Bizonyára ez a magaslati levegõ, hiszen éveket töltöttem
Bukarestben, és az majdnem tengerszinten van... És kérlek, kedves
’játom, hogy tegezzél nyugodtan, hiszen az öcsémnek legjobb barátja
vagy, és hajdan, az elemi iskolában nem magáztuk egymást!

– Megtisztelõ, s úgy es leszen... ám csak akkoron, ha magunk közt va-
gyunk. Hanem most menjünk hazafelé, hogy pihenjél, félóra se kell, s ha-
zarúgtat a két szürke!

– Nem, nem... Majd délután. Most felmegyünk a városba.

Kleischer doktor a kicsinyke járási székhely egyetlen, szerény szállodá-
jában töltötte az elmúlt éjszakát. Szerencséjére háromágyas volt a szo-
ba, s a saját takaróján kívül még kettõt tudott magára teríteni, hogy az
Isten hidege meg ne vegye. Másként jól érezte magát: frissnek, mozgé-
konynak. És semmi másnaposság!... Pedig a kalákatisztelõn bizony
jócskán felöntött a garatra. Lett volna ideje még heverészni, hiszen dél-
után indul a vonat, ám mennél elõbb rá kell telefonálni az állomásfõ-
nökre, hogy kapcsolják már oda azt a fenyõrudakkal megrakott vagont
valamelyik szerelvényhez, nehogy még további százasokat kelljen dug-
dosni a vonatvezetõnek, mozdonyvezetõnek, bakternek, sepregetõnek.
Lebotorkált tehát a kongó deszkalépcsõkön a földszinti nagy étkezõbe,
ahol éppen takarítás zajlott, nyitva voltak az ablakok. Olyan hideg csap-
ta meg, mintha jégverembe ereszkedett volna. Csak az vigasztalta, hogy
a hatalmas kandallóban pattogott a tûz, s az ércbõl öntött ajtócskán az
a két kicsi lyukacska, mint mosolygó szemek, úgy sugároztak.

– Úristen! – fohászkodott, és összedörzsölte két tenyerét. – Októberben
ilyen hideget!... Van telefon, ugye?

Az idõsödõ takarítónõ, aki sietve söpörgetett, rakosgatott, komolykod-
va oktatta ki:

– Mán nem októbert írunk, tekintetes úr! November elsõ napja vagyon!
– majd a sarokba mutatott, a tekerõs készülékre.

– Óh, akkor mindjárt más, hiszen az majdnem tél – kapta el a tréfa fo-
nalát, mire jót kacagtak mind a ketten.
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Nagy kõ esett le a szívérõl, mikor meghallotta, hogy már éppen kap-
csolják egy rapid szerelvényhez a vagont. Hiszen elsõ, s talán megha-
tározó üzleti vállalkozása ez. Sietett vissza a szobájába, ahol valami-
vel melegebb van. Az áporodott levegõ mégis arra ösztökélte, hogy ki-
csit szellõztessen, s akkor már végigtekint a városon. Kilépett tehát a
csöppnyi erkélyre, s itt csapta meg igazán a fagyos levegõ, pedig a nap
már felkelt, olvadozott a hóharmat, csillogtak a tágas fõtér bokrai,
padjai, mintha frissen mosták volna õket. A többnyire földszintes házak
tetejérõl pára szállt, lent az állomáson nagyot sípolt egy mozdony, s az
éles füttyöt visszaverte a közeli hegyoldal. Errõl jutott eszébe, hogy
nem kellett volna-e személyesen meggyõzõdnie a vagon indulásáról.
De aztán igyekezett az állomásfõnök arcát felidézni, és az biztatónak
tetszett. Fordult volna vissza, amikor egy fogat jelent meg balról, az ál-
lomás felõli úttorkolatban. Két csodaszép almásderes volt a nagyon
mutatós hintó elé fogva, s kényeskedõ léptekkel trappoltak feléje, ép-
pen oda, az erkély alá. Egyiknek a nyakában kettõs csengettyû csilin-
gelt. Abban a pillanatban húzták fel a szomszéd épület üzlethelyiségé-
nek vasredõnyét, s ez a fertelmes rotyogás majdnem megbolondította
a lovakat; mintha fel akartak volna repülni, csak úgy szikrázott lábuk
alatt a kockakõ. De láthatóan jó kezek markolták a gyeplõt. Huszár
Sándornak az öccsét ismerte fel a bakon, ami nem okozott különösebb
meglepetést, de aki a hátsó ülésen gubbasztott, az már kiáltásra kész-
tette.

– Hahó-hó-ó-ó-ó, Janó-ó! – kurjantott, de akkorát, hogy el is szégyellte
utána magát, hiszen visszhangzott a tér.

Dévai nem akart hinni a fülének. Az ismerõs hang felrázta nyomban,
de kicsit késve jött rá, hogy fentrõl érkezik. Nagy levegõt vett, s õ is vi-
lágba-kiáltó erõvel rikkantott vissza, amint diákkorukban szokták:

– Nini-i-i-i!... Frici-i-i!... Hogy kerülsz ide?
A diáktárs eltûnt az erkélyrõl, nyilván sietett eléje. Õ meg odaszólt a

kocsisának.
– Ott, a sarki vendéglõben várakozz! Ha jól tudom, van udvara, de még

istállója is, hova be lehet kötni a lovakat. Egyél s igyál, mert úgy hiszem,
majd valamikor délután megyünk haza!

– Ahogy parancsolja a doktor úr! – válaszolt harsányan, katonásan Já-
nos, mert már megjelent a fõbejáratnál a szász úr, kinek szinte ragyog-
tak a szeplõi, olyan boldogan vigyorgott.

Dévai is igyekezett örvendezni, s ez majdnem sikerült.



– Fricikém, nem akartam hinni a szememnek. Ez már a második meg-
lepetés a mai napon. Várjunk csak!...Évtizede majdnem, hogy utoljára
láttuk egymást.

– Nekem csak elsõ meglepetés, de annál nagyobb, mert azt hittem, va-
lami fõispán hintója! Legközelebb négyesfogaton érkezel!

Kezet ráztak, megölelték egymást. Majd következett egy pillanat, a
szemrevételezés. Ezután megnyugodhattak, hogy a másik sem lett fiata-
labb és gyengébb sem, mert a kézfogás egyúttal izompróba is volt.

– Ha idõd engedné – mondta Kleischer tisztes óvatossággal –, akkor le-
ülhetnénk egy kicsit. Mert nekem csak délután megy a vonatom.

– Az enyém pedig nemrég érkezett. Bukarestbõl jövök. Még nem regge-
liztem.

– Akkor legjobb lenne felmenni a szobámba, ott nem zavarhat meg sen-
ki. Gyerünk, pajtás! – örvendezett Frici, és már lendült a keze, hogy egy
jó hátbavágással terelje barátját a lépcsõ felé, de utolsó pillanatban meg-
torpant a mozdulata. Nemcsak azért, mert az idõs pincér melléjük lépett,
s ismerõsként, ám kellõ tisztelettel üdvözölte Dévait, hanem mert annak
arcán valami riadalmat vett észre. Odasúgta hát a pincérnek, mi mindent
hozzon, majd szó nélkül ballagtak fel.

A tágas szobában újmódi, kettõs fekhely terpeszkedett, a sarokban
egy régi, támlás ágy, amely ismerõs volt Dévainak, hiszen ezen avatta
férfivá õt diákkorában egy pincérlány, a tankönyvre kapott korona
ellenében. Tegnap még nagy vihogásra késztette volna ez az emlék, s
részletekbe menõen mesélte volna el barátjának, de most csak egy
fanyar mosolyra futotta kedvébõl. Közben Frici röviden számolt be a
vagonnyi szarvazatfa kalandos történetérõl meg a kalákatisztelõ va-
csoráról.

– Ha le tudtam volna gyorsírással jegyezni, amit ott láttam, hallottam
– mondta végezetül –, küldhetném valamelyik irodalmi újságnak, mert
az kész novella!

Végszóra érkezett meg a reggeli, és étvágygerjesztõnek a tömény ital.
Csinos leány hozta a nagy tálcát, s kicsit bájolgott feléjük. De gyorsan
visszahúzódott, megérezve, hogy itt nem sok esélye van.

Kleischer teletöltötte a pohárkákat, s közben a barátja arcát fürkészte.
– Ez a mélázó ábrázat, ez nekem nóvum!... Valami baj van? – kérdezte

nagyon óvakodva, miután felhajtották az italt.
– Ne haragudj – kérlelte Dévai, s most õ töltött. – Félórája tudtam meg,

hogy apa vagyok.
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