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4.

Beaujardin márki csináltatott  magának egy jó me-
leg téli köpönyeget. Mikor készen lett , elment Cin-
cérhez, és köszönett el visszaadta a bekecset, ame-
lyet mostanáig hordott .

– Hányszor voltál benn a komisszáriuséknál? – 
kérdezte tőle Cincér.

– Egyszer… kétszer… háromszor… négyszer…
– Jól van.
Cincér kiakasztott a a bekecset az udvarra, egy ke-

rítéskaróra, és ott hagyta négy napon és négy éjsza-
kán keresztül. Azután jól kiporolta, és csak akkor 
vett e fel.

Ebből Petrezselyem megérthett e, hogy engesz-
telhetetlenül gyűlöli a komisszáriust, és most még 
jobban meghatott a a tudat, hogy a nagy bajuszú 
diák milyen igaz barátsággal szereti őt: hiszen még-
is odaadta a bekecset, hogy abban járjon a házához.

A márkin meglátszott , hogy új diák: lelkiismere-
tesen kifi zett e a szabót. Amint megérkezett  a pén-
ze, azonnal elment a mesterhez. A műhely belső 
üvegajtaja zárva volt, a segédek kérték, hogy várjon 
egy kicsit, mert a mester úrnál van valaki odabenn. 
Beaujardin márki várt, de meglehetősen türelmet-
lenül, és már éppen el akart menni, mikor nyílt az 
ajtó, és kĳ ött  a szabómester egy magas termetű, na-
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gyon öreg úrral, akit kocsi várt odakint. A mester 
kezet fogott  vele.

Beaujardin márki kissé haragudott , amiért nem 
tartott a fontosabbnak az ő látogatását a mester az 
öreg úrral való társalgásnál. De előkelően hallga-
tott , odaadta a pénzt, és magában azt gondolta, 
hogy máskor nem csináltat itt  semmit. 

Bosszantott a, hogy senki sem bánik vele valami 
különös tisztelett el azért, mert ő márki, csak éppen 
a komisszáriusék. A diákok között  Petrezselyem 
volt, semmi más, a mesteremberek előtt  diák úr. A 
komisszáriusék annál inkább körülhízelegték, min-
den második szavuk ez volt: „Kedves márki! Drága 
márki!” S olyan hangon mondták, hogy a kis márki-
nak fejébe szállt a nagy dicsőség, az egész városban 
nincs márki, csak ő. 

Arra gondolt, hogy ha hátaslova lesz, és nem jár 
gyalog, majd megnő a tekintélye. Csakhogy várnia 
kellett , mert semmiféle jegesre patkolt paripa sem 
tudott  volna azokon az üveghegyeken felkapasz-
kodni, amelyeken járnia kellett . A keskeny ösvény, 
fel a hegyoldali házhoz, olyan csillogó, tiszta gyé-
mánt volt, hogy lefelé Petrezselyem csak úgy tudott  
menni, ha ráült hátul hordott  bányászkötényére, 
s úgy csúszott  a völgybe. Felfelé azután karókba, 
bokrokba kapaszkodott . 

Különösen éjszaka volt nehéz itt  a járás. Éppen 
ezért Petrezselyem, ha mulatott  valahol, nem is jött  
haza virradat előtt . A Schacht rókalyukában üldö-
géltek a diákok, énekeltek a lassan himbálózó mé-
cses világánál, ütögett ék söröspohárral az asztalt, 
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és odakint, a magas égen lassan vándorolt a hold, 
és még lassabban haladtak a kis csillagok. Reggel 
felé aztán kimentek a hidegre, és hazaindultak egy-
más nyomában a hóba taposott  ösvényen, átvágtak 
az alvó városon, megbosszantott ák a városi baktert, 
ha szerét tehett ék, s megálltak egy-egy szép leány 
ablaka alatt , hogy elénekeljék a nótáját csöndesen, 
búbánatosan, érzelmes szívvel.

Talán a legérzelmesebben a kis márki énekelt 
ilyenkor. Melanie-re gondolt, az ő tündérkéjére, 
aki a komisszárius házában, világoskék függönyös 
ágyában alszik. Fájt a szíve, amiért az ő ablaka alatt  
nem énekelnek soha. De a diákok – még a bécsiek 
is! – a rebellisek pártján voltak, és Petrezselyem tud-
ta, hogy erről nem is beszélhet nekik.

„Majd kiderül minden – gondolta magában. – 
Majd megtudjátok, hogy Melanie mentett e meg 
Markos Gábort, ő fi gyelmeztett e a szökésre.”

Nagyokat sóhajtott  magában, és egy bizalmas be-
szélgetésük során megkérdezte Cincért, mikor illő 
szerelmet vallani a diáknak.

– Kinek akarsz szerelmet vallani?
Petrezselyem nagyon zárkózott  arcot vágott , és a 

szeme elsötétedett .
– Tartsd meg a titkodat! – förmedt reá Cincér. – 

Nem a nevére vagyok kíváncsi. Azt akarom tudni, 
komoly-e a dolog. 

– Vagy ő lesz a feleségem, vagy senki! – sóhajtott a 
Petrezselyem nagyon nagy sóhajtással.

– Akkor, fi acskám, várnod kell. A diák, ha nem 
vár is a legutolsó napig, de nem beszél a szerelem-
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ről, ha komoly szándék van, mindjárt az első év-
ben. Halálra unnátok egymást addig! Ha igazán el 
akarod venni feleségül, a harmadik esztendő végén 
szólhatsz, előbb nem.

– Csak a végén? – sóhajtott  a kis márki búbána-
tosan. – Hiszen addig még nagyon soká kell várni! 
Meg aztán ha csak az esztendő végén szólok, mind-
járt el is kell utaznom, s ki tudja, mikor jöhetek visz-
sza érte…

– Nem bánom hát – esett  meg rajta a szíve Cincér-
nek –, szólhatsz neki a harmadik esztendő közepén. 

A város főutcáján búcsúzkodtak ilyen beszélgetés 
közepett e, aztán egyik indult a jobb oldali, a másik 
a bal oldali hegyoldal felé. De Cincérnek még az 
eszébe jutott  valami. Szeretett  volna utána kiáltani 
a kis márkinak, de az már messze volt. Úgy sietett , 
mintha azt hitt e volna, hogy így hamarább követke-
zik be a harmadik esztendő közepe… Megcsóválta 
Cincér a fejét, morgott  is valamit, de utóvégre sem-
mi köze nem lehetett  hozzá. Lógó fejjel tovább-bak-
tatott .

Petrezselyem fütyörészve haladt mind feljebb, 
mind feljebb a fagyos bokrok között , lehetőleg a 
kerítés mellé szorulva, ahol mégis volt egy kis hó, 
s nem csúszott  olyan nagyon az ember. Mindegyre 
világosabb lett . Messzi, a havas erdő fölött  rózsa-
színű lett  a szürke ég, s egyre jobban, egyre jobban 
látszott ak a hótakaró alá bújt, mély álommal alvó 
házak, feketére aszott , fehér prémes görbe szilva-
fák, hó árnyalta kerítések…
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Meg egy nagykendős öregasszony, aki óvatosan, 
a kerítésbe, bokrok ágaiba kapaszkodva jött  lefelé 
az ösvényen nagy hátikosarával.

Petrezselyem sokszor találkozott  ilyenkor hol 
bányába induló férfi akkal, hol korán kelő asszony-
néppel. A bányászok vígan csúsztak alá a lejtőn, de 
az asszonyoknak nem volt bőrkötényük. Petrezse-
lyem, ha jókedvű volt, megkínálta őket azzal, hogy 
ölbe veszi, s úgy viszi le a síkos úton. Egyszer-egy-
szer akadt is olyanra, aki szégyenkezve, pirosra 
gyúlt képpel elfogadta. Ha a kopanicai menyecskék 
vásárra jött ek, sokszor eltréfálkozott  velük.

És Petrezselyemnek most is jókedve volt. 
– Öreganyám! – szólított a meg a közeledő nagy-

kendős, görnyedt asszonyalakot, mert kezdett  tud-
ni tótul. – Öreganyám, üljön az ölembe, leviszem 
egykett őre a kötényemen.

Az öregasszony csak megállt, még jobban a sze-
me fölé húzta a nagykendőt, s nemet intett . 

– Ugyan ne szégyenkezzék, tetka! – biztatt a őt 
Petrezselyem. – Szívesen leviszem a városig, még 
csókot sem kérek érte.

De az öregasszony szégyenlősen a kerítés felé 
fordult, s csökönyösen rázta a fejét.

– Hát, ha nem akarja – mondta Petrezselyem –, 
menjen Isten hírével tovább, de ha leesik, és kitöri a 
lábát, gondoljon reám.

Alig mondta ki ezt, s alig ment el mellett e, halk 
sikoltást hallott . Hátranézett . Csak egy csomó ru-
haneműt látott  a földön, meg a guruló hátikosarat, 
amelyben szerencsére nem volt semmi. 
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Petrezselyem először is a hátikosarat fogta el, s 
ráfordított a egy karóra, hogy ott  maradjon. Aztán 
fordult az öregasszonyhoz, hogy felsegítse. Az már 
szedelőzködött . De Petrezselyem mégis lehajolt 
hozzá. Át akarta nyalábolni az egész ruhacsomót.

A nagykendők, szoknyák, mindenféle ruhane-
műk közül hirtelen, mintha varázslat történt volna 
vele, a várt fogatlan, ráncos, töpörödött  boszorka 
helyett  ĳ edt kis tündérke tekintett  reá egy pillanatra. 
De csak egy pillanatra. A ruhacsomó megmozdult, 
a boszorka vagy tündér maga alá kapta a nagyken-
dője egyik sarkát, s olyan gyorsan szánkózott  le a 
meredek ösvényen, ott hagyva a hátikosarat is, hogy 
soha Petrezselyem nem ment így a bőrkötényén, 
akármennyire sietett .

Csak dörzsölte a homlokát a fi ú, s nem tudta, 
ébren van-e vagy álmodik. Azt már régen elintézte 
magában, hogy képzelődött , mikor a betegsége ide-
jében itt  látt a egyszer sötét este baktatni a tündérkét 
hátikosárral a hátán. De vajon most is álmodott -e? 
Lehet…

Egész éjszaka itt ak, mulatt ak, nótáztak, egész éj-
szaka a tündérkéről álmodozott , Melanie-ról. 

Kábultan, lassan ingatt a meg a fejét, és továbbin-
dult felfelé a meredek üveghegyen. Amint felért a 
lakásához, már az egész égbolt kipirosodott . Rózsa-
színű lett  az érintetlen hó is a hegyoldalakon. 

Petrezselyem kinyitott a a nyikorgó ajtót, bement 
a szobájába, lefeküdt, és azonnal elnyomta az álom. 

Mikor később elindult hazulról, a hátikosár már 
nem volt ott  a karón. 
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Hátha csak álmodta az egészet?
Hogy újra elment a komisszáriusékhoz, s egye-

dül találta Fridolint az ablak mellett  – nézegett e az 
utcát, és beszélgetett  magában –, megkérdezte tőle:

– Kérem, kedves Fridolin úr, hánykor szokott  fel-
kelni Melanie kisasszony?

– Melanie kisasszony? – nézett  reá Fridolin. – Dél-
ben, mikor ebédhez terítenek.

– Ugyan! – mondta a diák. – Ne mondjon ilyet, 
Fridolin úr, mert én azt nem hiszem.

– Maga azt hiszi, hogy Melanie kisasszony angyal. 
Maga szamár. Ez angyal? Ez? Ilyen lusta és ostoba 
leányokat nem is látott  Fridolin életében. Még a do-
hányát sem akarják felvágni szegény Fridolinnak, 
mindig maga vágja, és közben elnyesi szegény az 
ujját – itt  van ni, nézze meg a gyűrűsujjamat, most 
is be van kötve. Ánizsos süteményt sem akarnak 
szegény Fridolinnak sütni, pedig nagyon szereti. És 
egész este veszekedtek, egész este csiripeltek. Ha-
nem most már nem. Fridolin kitalálta, mit csináljon. 
Hozzájuk vágta a cipőjét.

A kis márki szinte megborzadt. Elhatározta, hogy 
soha többet nem kérdezősködik Fridolin úrtól, és 
lehetőleg elkerüli.

Tovább udvarolgatott  szorgalmasan mind a két 
kisasszonynak, virágokat hozott  nekik, szépeket 
mondott . Közben-közben maga a komisszárius úr 
is elbeszélgetett  vele, s elpanaszolta neki, mennyi 
baja van ezekkel az elvadult magyarokkal, sőt még 
a tótokkal is, akiket a magyar rebellisek félrevezet-
tek. A kis márki nem akart foglalkozni az ilyen szo-
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morú dolgokkal. Nem akarta látni, ha látt a is, hogy 
a városban néha megkötött  embereket vezetnek a 
zsandárok, nem akarta hallani, ha fél füllel hallott a, 
hogy ez vagy az a nagy kalapos, galléros köpönyegű 
ember kém, aki mindenféle írásokat keres, rebellise-
ket nyomoz. Hanem néha, ha a komisszáriuséktól 
elbúcsúzott , fejcsóválva gondolta, hogy mégis ret-
tenetes nép ez. 

Aztán felért a kis házikóhoz, és az öregasszony 
ott  dúdolgatott  a konyhában tótul, söpörgetett , tisz-
togatott . Karácsonyra takarított . 

Friss fenyőgallyal díszített  kis betlehemet állított  
be a konyha sarkába, és mikor Petrezselyem este ha-
zajött , két szál gyertya égett  előtt e, s az öregasszony 
térdepelve imádkozott . Messziről, a város völgyéből 
ide hallatszott  a harangkongás. A kis márki megállt 
az alacsony konyhában, és akaratlanul összetett e 
a kezét. Most jött  a komisszáriuséktól, ahol ünne-
pi vacsorát ett ek, felvirágozott  asztal mellett  inas 
szolgálta fel a karácsonyi sonkát, halat, puncsot, és 
Beaujardin márki, néhány városi hivatalnok meg a 
kisasszonyok gombócot főztek. Minden gombóc-
ban egy-egy keresztnév volt összegyömöszölt pa-
pírdarabon, s mikor a víz felforrt, a gombócok fel-
szálltak, ki-ki halászott  egyet a tésztaszedő kanállal. 
Sokat nevett ek rajta. Ez volt a karácsony. 

S most egyszerre itt  állt Petrezselyem a szegé-
nyes konyhácskában, az öregasszony háta mögött , 
a deszkából ügyetlenül összetákolt kis betlehem 
előtt . A harangok szóltak, szóltak, a gyertyák lángja 
lobogott .
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És Petrezselyem egyszerre csak észrevett e, hogy 
a gyertyák piros-fehér-zöld pántlikával vannak kö-
rülkötve.

Tudta, hogy ez a magyarok színe, a rebellisek színe.
Ez a kis öreg anyóka is rebellis?
Csönd volt a konyhában, és a kis márki most 

egyszerre azokra gondolt, akiket elfogtak, és akiket 
üldöznek, akiknek nincs hová lehajtani a fejüket, 
és akikért aggódnak ott hon. S mikor látt a, hogy az 
öregasszony megemeli a köténye szélét, s a szemét 
nyomkodja vele, megértett e, hogy ő is aggódik va-
lakiért.

Lábujjhegyen ment be a szobájába, ott  világot 
sem gyújtott , csöndesen leült az ablak mellé, és néz-
te a csillogó havat meg a csillogó eget odakint.

Egyszerre bejött  a háziasszony, meggyújtott a a 
lámpát, és tiszta abrosszal felterített e az asztalt, 
amit sohasem tett  máskor, mert Petrezselyem nem 
evett  ott hon. Az asztalra fenyőgallyal feldíszített  
cseréptálat tett . Gőzölgő étel volt benne. 

– Neh sza pácsi – hívta a diákot.
Petrezselyem jóllakott  a nagyúri vacsorán, de 

nem akarta a szegény öregasszonyt megsérteni. 
Odament az asztalhoz, és leült. Leült az öregasz-
szony is az asztal másik végére. 

Petrezselyem látt a előző napon, hogy az öregasz-
szony tésztát keleszt, hosszúra kisodorja, s galacsi-
nokra vágja, aztán tepsibe teszi, s megsüti a kemen-
cében a darabokat. Nem tudta elképzelni, mi lesz 
abból. A tésztát az öregasszony fövő vízbe dobálta, 
s mikor készen lett , mézbe szedte ki, s mákkal hin-
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tett e meg. Ezt hozta be most a diáknak. Ez az igazi 
karácsonyi étel.

Különös, a kis márkinak nagyon ízlett . Kétszer 
vett  a tálból fakanállal a virágos tányérkára, s az 
öregasszony boldogan nézte. Míg ett ek, nem szólt 
egy szót sem, de aztán összekulcsolta a kezét, és 
mesélgetni kezdett . Először a tavalyi karácsony-
ról, ami, mint mondta, még szomorúbb volt, mint 
a mostani, aztán a két év előtt iről, ami boldog volt, 
és vidám.

– A fi am – hajolt közelebb Petrezselyemhez – ak-
kor erre jött  a csapatt al, s itt  maradtak az ünnepek-
re. A lányom férje is megérkezett . Ebben a szobá-
ban ő lakott  akkor a két kis unokámmal. Mind a két 
gyerek új cipőt kapott , ünnep reggelére oda volt 
készítve a kávésbögréjük mellé, s az új cipő tele volt 
cukorral, almával, dióval, meg egy-egy labda is volt 
benne.

– És hol van most a fi a? – kérdezte Petrezselyem. 
Az öregasszony összeszorított a a száját, mintha ki 
sem bírná mondani, de aztán mégis bírta:

– Kufsteinben. Három évre.
– És a leánya?
– A lányom Németországban van, kiment az ura 

után, aki ott  kapott  hivatalt. Hiszen jó dolguk van, 
a vőmnek szép a fi zetése, olyan, amilyenről itt  nem 
is álmodhatott … szegény. Igen, de nincs ott hon! És 
nem jöhet haza! És tavaly egy kisgyermekük ott  halt 
meg, s nem hozhatják haza soha-soha többé.

A kis töpörödött  öregasszony felállt, leszedte a tá-
nyérokat meg a tálat, s kivitt  a konyhába mindent. 
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Petrezselyem hallott a egy darabig, amint motoz. 
Azután egyszerre csönd lett  odakint. A kis márki, 
aki nagyon megszomjazott , kiment a konyhába ví-
zért. Nem volt ott  senki. Kinézett  az udvarra: a kis 
öregasszony nagykendőbe burkolózva most indult 
meg a meredek ösvényen lefelé. Az éjféli misére 
ment.

A betlehem előtt  a nemzetiszín szalagos gyer-
tyácskák még mindig égtek. És most Petrezselyem 
egyszerre érezni kezdte, hogy ünnep van, kará-
csonyeste van – nem volt a konyhában senki, letér-
delt ő is a kis betlehem elé, oda, ahol előbb a kis 
öregasszony imádkozott , és megemlékezett  ő is 
azokról, akiket szeretett  és akiktől messze volt. 


