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A szép arcú guberálóasszony, miután Ervin nevű  férjét, a Szivárvány  
Harcosát felel őtlen suhancok egy kocsma el őtt leütötték, napokig nem  
jött fel M. 10116 János lakásába, még az ablaka felé sem nézett, hajlon-
gott a szemeteskannák felett, gyűjtötte és rakta a zsákba a kenyérdara-
bokat, aztán vitte haza a hulladék kenyeret a disznainak, amitől a disz-
nók bizonyára szépen híztak, M. H. János azonban nagyon elszomoro-
dott, nem értette, hogy miért neheztel rá a szép arcú guberálóasszony,  
hiszen M. H. J. igazán nem tehetett r бia, hogy Szivárvány Ervint arcba  
verték ott a kocsma előtt, Ervin a maga szelíd módján ugyan, de mégis  
majdnem kihívóan viselkedett, ezüstláncon a nyakában lógott a Szivár-
vány Harcosainak a fegyvere, a széttárt szárnyú kis fehér madár, amely  
a híres mester, a Nagy Fehér Madár szerint a szemekb ől lövellő  gyűlö-
letet szeretetté változtatja, és visszasugározza a gy űlölködđre, amitől  
azt is elönti és ellágyítja a szeretet, Ervin mély meggyđzđdéssel hitt eb-
ben, felszólította háta legizgágább fiatalembert, hogy nézze mer ően  a 
kis fehér madarat, az megnézte a madarat, majd leütötte Szivárvány  
Ervint, sót valaki még M. H. J.-t is oldalba rúgta kétszer, amikor meg-
tudták, hogy M. H. J. is horda zsebében egy kis fehér madarat. A vere-
kedđs suhancok nem szerették a madarakat, vagy talán a háborús han-
gulat miatt viselkedtek olyan harciasan, bármiért is történt a sajnálatos  
eset, M. H. J. nem tudta megvédeni Ervint, a fiatalok túl sokan voltak,  
és bukósisak volt mindegyiknek a fején, đ  azonban így is megtett min-
dent Ervinért, bevezette a kocsmába, rumot itatott vele, aztán hazave-
zette, másnap pedig, bár még mindig fájt az oldala, és nemigen bízott  a 
Szivárvány Harcosainak fegyverében, cukorspárgára fűzte a csontból  
készült kis fehér madarat, amelyet Ervintől kapott ajándékba, és a nya- 
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kába akasztotta. Igaz, a baltáját is el ővette a szekrényb ől a fényképal-
bumok és a levendulászacskó mell ől, és az ablakpárkányra helyezte, de 
nem azért, hogy elriassza a szép arcú guberálóasszonyt, és ezt az asz-
szony is jól tudhatta, mégsem jött fel hozzá napokig, M. H. J. meg egy-
re szomorúbb lett, és ha szomorú volt, az írás is nehezen ment neki, Pe-
dig folytatnia kellett az Izsakhárról szóló regényt, de 6 csak bánatosan 
ült az íróasztalnál, bámulta az üres papírlapokat, a Szivárvány harcosa-
inak a fegyvere csüggedten lógott a nyakában. Id őnként gyógyteát fő-
zött magának, a gyógyteát is Ervint ől kapta, de most ez sem segített 
rajta. 

Persze nemcsak a szomorúság miatt nem ment az írás. Izsakhár az 
előző  fejezetben öszvéreket vásáralt, és most földet kellett volna m ű-
velnie a messzi bibliai vásárról hazahajtott öszvérekkel, M. H. J. azon-
ban, akárcsak az öszvérekr ől, keveset tudotta sivatagi és félsivatagi föl-
dek műveléséről is, erre nagyon kevés szakszerű  utalást találta bibliá-
ban, idevágó szakkönyvei nem voltak, és hozzáért ő  emberekkel sem 
beszélt a sivatagi földek és egyáltalán a földek megm űveléséről, a bib-
liáról is csak a szép arcú guberál бasszonnyal beszélgetett néha, és egy-
szer régen Pásthy Mária nénivel, egy jólelk ű, halk szavú бregasszony-
nyal. Pásthy Mária néni valamikor M. H. J. lakását takarítgatta, egy al-
kalommal be is meszelte a falakat, és befestette az ajtókat és az ablako-
kat a férje segítségével, a férje is nagyon rendes öregember volt, sokdi-
optriás szemüveget hordott, és 6 is halkan beszélt. M. H. J. akkor leül-
tette a két öreget, kifizette a munkájukat, és adott nekik ajándékba egy 
vadonatúj képes bibliát, szép nagy könyvet, amelyben színes képek vol-
tak, és nagy betűkkel voltak átmesélve a bibliai történetek. Az öreg há-
zaspár meghatódott, lapozgatták a képes bibliát, elmondták, hogy örök 
életükben szegények voltak, sokat kellett dolgozniuk, nem volt idejük 
olvasni, pénzük sem tellett könyvekre, még bibliára sem, M. H. J. pedig 
jólesően szemlélgette a két jólelk ű  embert, és arra gondolt, hogy ha 
szegényen is, de mégis boldogan élték le életüket. Pásthy Mária néni 
később is eljárt lakást takaritani, közben elolvasta a képes bibliát, és 
amikor M. H. J. megkérdezte, hogy mi a véleménye, könnybe lábadt a 
szeme, és csak annyit mondott, hogy 6 az egész bibliából csupán azt a 
tanulságot vonta le, hogy az emberek mindig gyilkolták egymást. M. H. 
J. nem értette, hogy miért könnyezik az öregasszony, de azután egy al-
kalommal el kellett utaznia valahová hosszabb id őre, és át akarta adni 
a lakás kulcsát Pásthy Mária néninek, mire az riadtan tiltakozott, 
mondván, hogy esetleg történhet valami a lakásban, és akkor đ  ismét 
börtönbe és bíróság elé kerül. Hogyhogy ismét, kérdezte meghökkenve 
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M. H. 3., mire az öregasszonynak újból könnybe lábadta szeme, és el-
mondta, hogy ő  a férjével volt már vizsgálati fogságban, mert agyonver-
ték egyszülött fiukat. A fiuk ugyanis iszákos, rossz természetű  legény 
volt, éjszakánként részegen járt haza, és rendszeresen verte szüleit, 
pénzt követelt tőlük, nekik meg kevés pénzük volt, a fiú évekig verte 
őket, aztán egy éjszaka elkeseredésükben botokkal agyonverték a fiút. 
Akkor vizsgálati börtönbe és a bíróság elé kerültek, ahol fölmentették 
őket, mert a szomszédok is tanúsították, hogy a fiuk hogyan kínozta és 
sanyargatta a két öreget éveken keresztül, de ők azóta kerülnek min-
den kellemetlenséget, még beszélni is csak halkan beszélnek. M. H. J. 
ennek hallatán már majdnem megértette, hogy az öregasszony miért 
könnyezte meg a képes bibliát. Pásthy Mária néni ezek után hamaro-
san meghalt agyvérzésben, M. H. J. még sokáig jó szívvel emlékezett 
rá, és most, hogy eszébe jutott vélekedése a bibliáról, arra gondolt, 
hogy Izsakhár esetleg háborút is kezdhetne valamelyik szomszédja el= 
len, és akkor nem kellene földet m űvelnie és egyéb fárasztó dolgokat 
végeznie, a háborúval mindent meg lehet magyarázni, azt is, hogy mi-
ért nem dolgozik az ember, és ürügyet is mindig lehet találnia háború-
ra, csakhogy Izsakhár sivatagi földjét minden oldalról testvértörzsek 
vették körül, északon Naftholi, keleten . Gád, északnyugaton Zebulon, 
délnyugaton Manasse nemzetsége élt, és Izsakhár nem akarta bántani 
saját véreit, bár Manassétól megpróbálhatott volna kijáratot kérni a 
tengerre, ez biztos háborúhoz vezetett volna, és Manasse egyébként 
sem tartozott Izsakhár kedvenc unokaöccsei közé, de mégiscsak József 
fia volt, és József ellen már amúgy is nagy gonoszságot követtek el egy-
szer, többé még a leszármazottait sem akarta bántani Izsakhár, bár-
mennyire is vágyott a tengerre. Így hát Izsakhár végül mégis kivezette 
az öszvéreket a karámból, és elkezdte szántania sivatagi és félsivatagi 
földet. Kissé kedvetlenül indulta munka, meleg volt azon a homokos 
bibliai tájon, Izsakhár emberei is kedvetlenül álltak a faekék mögé, 
vagyis eléggé nehézkesen kezdődött a regény hetedik fejezete, és akkor 
valaki becsöngetett M. H. J. lakásába. 

M. H. J. egyszerre felvidult, örült, hogy abbahagyhatja a regényírást, 
és azt hitte, hogy a szép arcú asszony jött fel hozzá. De az ajtó el őtt egy 
bajuszos, marcona képű  férfi állt, és hangosan szuszogott. 

Maga közgazdasági szakember? — kérdezte a marcona férfiú. 
Nem vagyok közgazdasági szakember — mondta M. H. J. — Mosta-

nában mezőgazdasággal foglalkozom, de nem sok sikerrel. 
Ebben az épületben lakik egy kiváló közgazdasági szakember. Ugy 

hívják, hogy Kameni. Lejártam a lábamat ezeken az átkozott lépcs ő- 
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kön, de nem találom. A térdem meg egyre jobban fáj, tegnap ugyanis  
leestem a létráról, amikor a polcokat festettem a boltban.  

— Jбјјбn be, üljön le, és pihentesse meg a térdét — invitálta M. H. J.  
A bajuszos, marcona férfid besántikálta lakásba, leült az ír бasztallal  

szembeni székre, hasas aktatáska volt nála, azt az ír бasztalra tette, ki-
nyitotta, és kivett belđle egy papírlapot, letette az asztalra, és azt  
mondta:  

Ezt a címet kaptam. Azt mondták, hogy itt egy kiváló közgazdász  
lakik.  

M. H. J. leült az írбasztal mögé, félretolta Izsakhárt, egy pillantást  
vetett a papírra, aztán a nyitott aktatáskára bámult, a táska tele volt  
pénzzel, méghozzá csupa nagy címletű  bankjegyekkel.  

— A cím stimmel — mondta M. H. J. kissé akadozó nyelvel, mert  
ennyi pénzt még nem látott életében. — Ez tényleg a mi épületünk.  
Legjobb lesz, ha becsđnget minden lakásba, biztosan elđkerűl majd  a 
szakember.  

A bajuszos férfi viszont eközben észtevetté a baltát az ablakpárká-
nyon, ettđl az arca már kevésbé látszott marconának, és mintha meg-
bánta volna, hogy kinyitotta a táskáját.  

Miért van az a balta az ablakban? — kérdezte gyanakodva.  
A szemközti épűletbđl valaki idđnként távcsđvel figyeli az ablako-

mat — magyarázta M. H. J. — Idegesít, ha távcsđvel figyelnek, ezért rak-
tam oda a baltát, hátha ez megriasztja az illet đt.  

— A mai idđkben ehhez már kevés a balta — mondta a bajuszos férfi. —
Pisztolyt vagy puskát kell kirakni az ablakba. Szerezhetek magának  
pisztolyt, ha akarja.  

Maga fegyvercsempész?  
Kereskedđ  vagyok. Három boltom van, és eddig óriási hasznot hoz-

tak. Tele vagyok pénzzel, láthatja. De nem tudom mire költeni a pén-
zemet. Nincs áru a piacon. Feldarabolják ezt az országot, mindenfelé  
határokat húznak. Háború lesz itt hamarosan. Puskákat, pisztolyokat  
és egyéb lđfegyvereket kell adni-venni.  

(ryógyteákat nem árul a boltjaiban? — kérdezte M. H. J.  
Ma már rendes gyógyteákat sem lehet beszerezni — legyintett a ke-

reskedđ .  
- Van egy barátom, aki kiváló gyógyteákat készít a Nagy Fehér Ma-

dár receptje szerint. Ervinnek hívják a barátomat, és a Szivárvány Har-
cosa. Kis fehér madarakat is farag csontokból, ezek a kis fehér mada-
rak a Szivárvány Harcosainak a fegyverei. Itt lóg egy a nyakamban.  
Nézze merđen, aztán mondja meg, hogy mit érez.  
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— Semmit sem érzek.  
— A Szivárvány Harcosainak fegyvere szeretetté változtatja a gy űlöle-

tet — mondta M. H. J. — A Nagy Fehér Madár állítja ezt, és neki mindig  
igaza van.  

— Ki az a Nagy Fehér Madár, és kicsodák a Szivárvány Harcosai?  
— A Nagy Fehér Madár próféta, költđ  és csodadoktor. Tudja, hogy  

mit hoz a jövđ, gyönyörű  verseket ír, és ismeri a gyógynövények titkait.  
A Szivárvány Harcosai is ismerik a gyógynövények titkait, mert 6k a  
Nagy Fehér Madár tanítványai.  

— A csontfehér madarakból nem sok hasznot lehet húzni — mondta  a 
bajuszos kereskedő  —, a gyógyteák viszont érdekelnek. Mire jók ezek  a 
gyógyteák?  

Megnyugtatják az idegeket, és kiirtják a szívekb ől a kegyetlenséget  
— mondta M. H. J.  

A kereskedđ  hosszasan elgondolkozott, közben a bajuszát simogatta.  
— Lőfegyverek és gyógyteák, amelyek kürtfák a szívekb ől a kegyetlen-

séget — dünnyögte maga elé. — A kettđ  szépen elférne együtt. 36 üzletet  
csinálhatnánk. Mondja meg a barátjának, hogy hívjon fel telefonon  
ezen a számon.  

Felkapta M. H. J. golyóstollát, maga elé rántott egy üres papírlapot,  
amelyre Izsakhár verítékes földművelési munkáját kellett volna leírni,  
és gyorsan odafirkantott egy telefonszámot. Aláírta, hogy: Gashi.  

— Engem Gashinak hívnak — mondta — Szóljon a barátjának, hogy hívjon  
fel. Azt hiszem, a közgazdasági szakembernek is tetszeni fognak a gyógyteák.  

— A kđzgazdászt még meg kell találnia — figyelmeztette M. H. J.  
— Máris megyek megkeresni, megpihent mára térdem — mondta  a 

kereskedđ, aztán bekattintotta pénzzel megtömött táskáját, és kissé bi-
cegve kiment a lakásból. M. H. J. sóvárogva nézett utána, sajnálta,  
hagy nem nézhette tovább azt a rengeteg pénzt, amit a Gashi nevű  ke-
reskedđ  a háborús hangulat miatt nem tudott elkölteni.  

És akkor végre becsöngetett hozzá a szép arcú guberálóasszony. Ott  
állta savanyó szagú, szeméttót eІ coszolódott ruhájában, és szemrehá-
nyóan nézett M. H. J.-re. M. H. J. igy is megörült neki, megragadta  a 
kezét és szinte berántotta a lakásába, és gyorsan bezárta az ajtót. Az  
asszony nem tiltakozott, de továbbra is szemrehányóan nézett rá.  

—  Tönkretette a férjemet — mondta.  
— Én? —csodálkozott M. H. J. —Egyetlenegyszer láttam csak a férjét.  

De akkor rákapott a szeszes italra.  
—  Mindössze három pohár rumot itattam meg vele, miután betörték  

az orгát. Azután szépen hazavezettem.  
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A férjem azelđtt csak gyógyteákat ivott, de amióta maga rákapatta 
á szeszes italra, rumot önt a gyógyteába, és úgy issza. Meg egy test đrt is 
fogadott maga mellé, egy kivénhedt rend őrt, aki pisztollyal járkál a há-
zunkban. Nem szeretem, ha idegen emberek pisztollyal járkálnak a há-
zamban. 

Hadd járkáljon, ha megfizetik — mondta M. H. J. — És van mib ől 
megfizetniük. A disznóhizlalás jó1 jövedelmez. 

Engem a férjem állapota aggaszt igazából — mondta gondterhelten 
az asszony. — Néha az az érzésem, hogy nem bízik mára Szivárvány 
Harcosainak a fegyverében. Tal án a Nagy Fehér Madárban is megren-
dült a hite. 

M. H. J. felmutatta a nyakában lógj kis fehér madarat, és ezt mond-
ta: 

Majd én visszatérítem Ervint a helyes útra. Ismét hinni foga Nagy 
Fehér Madárban. De most már dobja le magáról ezt a b űzös ruhát, fü-
rödjön meg, és aztán majd kedvesek leszünk egymáshoz, mint régen. 

Hogyan fogja visszatéríteni férjemet a helyes útra? 
Majd meglátja. Most vetkđzzön le. 

Az asszony ekkor bevonult a fürdőszobába, levetkőzött és lezuhanyo-
zott, aztán kijött tisztán és meztelenül, M. H. J. már az ágyban várta, és 
ismét kedvesek voltak egymáshoz, mint régen. Az asszony már nem né-
zett rá szemrehányóan, még a regény fel ől is érdeklődött. 

— Mit csinál most Izsakhár? — kérdezte. 
Kínlódik szegény. Szántja az öszvérekkel a silány sivatagi földet, de 

még azt sem tudja, mit fog vetni a felszántott földbe, mivel én nem na-
gyon értek a földműveléshez. 

— Alig tud valamit Izsakhárról, alig tud valamit az öszvérekkđl, nem 
ért a földműveléshez. Lehet, hogy nem Izsakhárról kellene regényt ír-
nia: 

Izsakhámak jutotta legmostohább sorsa bibliai testvérek közül — 
mondta M. H. J. — Írnom kell róla, hogy utólag megszépítsem az éle-
tét. 

Mikor fog segíteni a férjemen? — kérdezte az asszony. 
— Akár még,m.a — mondta tettre készen M. H. J. — Most jókedv ű  va-

gyok, mert maga visszatért hozzám. Ilyenkor mindenkin tudok segíteni. 
A továbbiakban még Izsakhár is lelkesebben fogja túrnia földet, mint 
eddig. 

Ezután fürgén kiugrott az ágyból, felöltözött, és nyakába akasztotta a 
Szivárvány Harcosainak fegyverét. Az asszony is felöltözött, és szem-
mel látható elégedettséggel vette tudomásul, hogy M. H. J. nyakában 
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hordja a kis fehér madarat, a baltát furcsamód nem vette észre az ab-
lakpárkányon, M. H. J. örült ennek, mert tudta, hogy a guberálóasz-
szony nem szereti a gyilkolásra alkalmas szerszámokat, és mindenféle 
fegyvertđl irtózik. 

A ház előtt M. H. J. vállára dobta a nehéz kenyereszsákot, tudta, 
hogy elég hosszú és keserves út vár rá, a nehéz kenyérdarabok alatt 
megfájdulnak majd a hátizmai, de most ezt sem bánta, jókedv ű  volt, és 
a nap is szépen sütött, a világ egyáltalán nem látszott olyan vészterhes-
nek, mint amilyennek a Gashi nevű  marcona kereskedđ  mondta, aki 
közeli háborút jósolt, amiért a rengeteg pénzét nem tudta mostanában 
elkölteni. Szótlanul mentek az asszonnyal a bérházak között, mire a 
külváros és a kertes házak közelébe értek, már tényleg fájtak M. H. J. 
hátizmai, a vállát felhorzsolták a keményre száradt kenyérdarabok, és 
ekkor megjelent néhány motoros fickó is, mindegyiknek bukósisak volt 
a fején, hangosan bömböltették a motorkerékparokat, lehet hogy ép-
pen đk lapították szét Szivárvány Ervin orrát, és ők rugdosták oldalba 
M. H. J.-t, a bukósisakban nemigen lehetett felismerni őket, és M. H. 
J. már majdnem megbánta, hogy nyakába akasztotta a kis fehér mada-
rat, amely most, kenyérhordás közben felt űnően himbálódzott a mel-
lén. Nem történt azonban semmi kellemetlenség, minden baj nélkül 
megérkeztek a guberálóasszonyék szép kertes házához. 

A ház előtt a kertben egy barázdált arcú, magas, sovány férfi tüstén-
kedett, egy bográcsban kevergetett valamit, a bogrács alatt t űz égett, 
de a lángok alig látszottak a napsütésben, bár a nap ekkor már lemen đ-
ben volt, és halványabban sütött, mint amikor M. H. J. vállára vette a 
nehéz zsákot a bérházak között. A sovány férfi ingujjban szorgosko-
dott, hátul az övében a gerince tájékán pisztoly volt bedugva a nadrág-
szíja mögé. Ő  volt tehát Ervin testđre, fölegyenesedett, amikor M. H. J. 
belépett a kapun és letette a kenyereszsákot, bizalmatlanul méregette 
M. H. J.-t, de azért kezet nyújtott neki, és azt mondta: 

Péterfy Sándor vagyok. Kiszuperált rend őr. Iszákosság miatt nyug-
díjaztak. De a pisztolyomat meghagyták, s még mindig nagyon jól tu-
dok lőni, otthon van három vadászpuskám is, rendszeresen vadászom, 
és egyáltalán nem iszom, amióta nyugdíjaztak. 

Nekem egy baltám van otthon — mondta M. H. J. — De nem bán-
nám, ha lenne egy vadászpuskám is. 

Nem való az mindenkinek a kezébe — mondta szigorúan Péterfy Sándor. 
M. H. J. a bogrács felé mutatott. 
— Amikor legutóbb itt jártam, ezen a helyen egy agyonvert sündisznó 

hevert. 
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A sündisznó emlitésére az asszony gyorsan eltűnt a ház mögött, bizonyára  
a disznókat ment megetetni, Péterfy Sándor meg fenyeget ően a háta mögé  
nyúlt, nyilván a pisztolya agyát tapogatta, és fenyegetően azt mondta:  

Amíg én itt vagyok, addig ebben a házban senkit sem fognak bánta-
ni. Még egy sündisznót sem. Maga kicsoda tulajdonképpen?  

Ervin barátja vagyok — mondta M. H. J. — Egyszer megmentettem  
Ervint, amikor garázda suhancok támadtak rá.  

Péterfy Sándor most már kevésbé látszott bizalmatlannak, a kezét is  
levette a pisztolyról.  

Birkapaprikást főzök — mondta. — Szereti a birkapaprikást?  
Nem. Kellemetlen szaga van.  

— Az én paprikásomnak nincs kellemetlen szaga. Ha itt marad vacso-
rára, meggyőződhet róla.  

Hol van Ervin? — kérdezte M. H. J.  
— Azt hiszem, a nappali szobában teázik — mondta Péterfy Sándor.  
M. H. J. bement a házba, és bement a tágas nappali szobába. Szivár-

vány Ervin tényleg ott teázott, kényelmes fotelben ült az alacsony asz-
tal mellett, előtte egy csészében tea gőzölgött, M. H. J. enyhe rumsza-
got érzett a levegőben. Ervin felállt, sötétbarna tógaszer űség volt rajta,  
a nyakában most is ott lógott ezüstláncon a Szivárvány Harcosainak  
fegyvere, az orra ragtapasszal volt leragasztva, ett ől igencsak szomorú-
nak látszott, M. H. J. arra gondolt, hogy đ  maga is ilyen szomorú lát-
ványt nyújthatott, amikor nem tudott mit kezdeni Izsakhá ггal és az ösz-
vérekkel, csakhogy Ervinnek csupán a leragasztott o rra volt szomorú, a  
szeme vidáman csillogott, és mosolyogva mutatott M. H. J. mellére.  

Örülök, hogy a nyakába akasztotta a kis fehér madarat.  
Hiszek a Szivárvány Harcosainak fegyverében — mondta M. H. J. és  

megpróbált komoly maradni, mert ily módon is vissza akarta téríteni  
Ervint a helyes útra.  

A Szivárvány Harcosainak fegyvere, sajnos, nem minden esetben  
hatékony — mondta Szivárvány Ervin, de nem látszott boldogtalannak.  
— Az elvakult gyűlölet annyira vak, hogy nem érzi a kisugárzó szeretet  
erejét.  

Járt ma nálam egy szőrös szívű, gyanakvó természetű  kufár —  
mondta M. H. J. — Megnézte a kis fehér madarat, és szemmel látható-
an megenyhült a tekintete.  

Ennek örülök — mondta Ervin, és talpon állva hörpintett a teájából.  
Aztán megkérdezte M. H. J.-t: — Kér teát?  

Kérek — mondta M. H. J. — A Nagy Fehér Madár gyógyteája kiirtja  
szívemből a kegyetlenséget.  
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— Rummal kéri a teát? 
Igen. 

— M. H. J. leült egy kényelmes fotelba, Ervin pedig rumos gyógyteát 
hozott neki a konyhából, és visszaült a helyére, a másik kényelmes b đr-
fotelba. Csöndben iszogatták a rumos gyógyteát, Ervin egyre csillogóbb 
szemekkel nézett valahová M. H. J. feje fölé, és kés đbb azt mondta: 

A múltkor leírta nekem azt, hogy: „A fák télen fehérek lesznek, de 
nem halnak meg." Emlékszik? 

Emlékszem — mondta M. H. J. —Alá is írtam ezt a mondatot, ame-
lyet mellesleg maga diktált le nekem. 

Alaposan megvizsgáltam a kézírását — mondta Ervin. — Irigylésre-
méltóan szárnyaló a képzelete, de sohasem fog feljutni a csúcsra, mert 
kegyetlen napjaink visszahúzzák a földre, és tartósan elilltetik szívében 
a gyűlöletet. Korunk minden emberével ez történik, de magát különös-
képpen sajnálom, mert szebb id đkben rendkívüli dolgokat művelhetne. 

— A Nagy Fehér Madár gyógyteája segíthet rajtam — mondta M. H. J. 
—Bár nem hiszem, hogy tetszene neki, hogy rummal isszuk a teáját. 

Lehet, hogy a Nagy Fehér Madár sem tévedhetetlen — mondta Er-
vin. 

— Ne legyen kishitű  — mondta még mindig komoly arccal M. H. J. 
Maga a Nagy Fehér Madár tanítványa, a Szivárvány Harcosa, ismeri a 
jótékony gyógyfüvek titkát, és békességet teremthet maga körül. 

A minap eltörték az orrcsontomat — mondta Ervin. — Duhaj fia-
talemberek leütöttek, pedig a mellemen volta Szivárvány Harcosainak 
a fegyvere. 

A duhaj fiatalemberek nem ittak a Nagy Fehér Madár gyógyteájá-
ból — mondta M. H. J. 

Ekkorra már kiürültek a csészék, Szivárvány Ervin kiment a konyhá-
ba, és újból hozott rumos gyógyteát. M. H. J. úgy érezte, most már rá-
térhet jövetelének és mondanivalójának eredend đ  céljára. Elđvette 
zsebébđl a papírlapot, amire a Gashi nev ű  marcona kereskedđ  felírta a 
nevét, és a telefonszámát, a papírlapot Ervin elé tette, és azt mondta: 

Ismerek egy Gashi nevű  kereskedđt. Ugyes, mozgékony ember, há-
rom boltja van és rengeteg készpénze, de nem tud mit vásárolnia ren-
geteg pénzén, mert a nyugati országrészek határai mindinkább lezárul-
nak, leáll az áruforgalom, és szerinte hamarosan polgárháború lesz. 
Idegnyugtató és békességet árasztó gyógyteákra lenne szüksége, tulaj-
donképpen a Nagy Fehér Madár gyógyteáira, amelyek kiirtják a szívek-
bđl a gyűlöletet és a kegyetlenséget, és talán megakadályozzák a hábo-
rút. Bármikor felhívhatja ezen a számon. 
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Ervin hosszasan nézegette az eléje rakott papírlapot, és megállapí-
totta: 

A számok és az aláírás alapján az illető  korlátolt szellemiségű  és ra-
vaszkodásra hajlamos ember. 

Bármilyen mennyiségben hajlandó felvásárolnia békességet árasz-
tó gyógyteát — mondta M. H. J. 

Ervin kinézett az ablakon, és azt mondta: 
—Alkonyodik. Maradjon nálunk vacsorára. A test đröm remek birka-

paprikást fđz kinta kertben. 
M. H. J. elfogadta a meghívást, elégedetten iszogatta a rumos gyógy-

teát, biztos volt benne, hogy még ezen az estén visszatériti Szivárvány 
Ervint a helyes útra, és akkora szép arcú asszony máskor is eljön hoz-
zá, és kedvesen fog viselkedni. 

Az asszony közben megetette a disznókat, átöltözött tiszta és frissen 
vasalt ruhába, és megteritett az ebédl đben. Mire besötétedett, Péterfy 
Sándor behozta a bográcsot a kertb đl. Remek birkapaprikást főzött. 
Egyáltalán nem volt kellemetlen szaga, M. H. J. sokat evett a birkahús-
ból, és egy pillanatra arra gondolt, hogy Izsakhár talán több figyelmet 
szentelhetne a birkatenyésztésnek, a silány sivatagi földet az öszvérek-
kel a szolgái is művelhetnék, 6 meg a békés birkanyájak gyarapodására 
ügyelne. Csak egy pillanatra gondolt Izsakhárra, mert vacsora után na-
gyon megszomjazott, de a tiszta ruhába öltözött, takaros háziasszony 
csak vizet tett az asztalra, M. H. J. viszont szívesebben ivott volna bort 
vagy legalább sört. Ervin mintha kitalálta volna gondolatát, miután 
megtörölte a száját, és kipihegte magát, azt mondta: 

Elmehetnénk egy pohár sörre valamelyik kocsmába. 
Eddig sohasem jártál kocsmába — mondta ijedten az asszony, és 

rnár megint szemrehányóan nézett M. H. J.-re. 
Most elmegyek egy pofa sörre — mondta Ervin, és felállt. Sötétbar-

na tógájában olyan volt, mint egy jól táplált, elégedett szerzetes. 
Megint véres arccal fogsz hazajönni — mondta az asszony majdnem 

sírva. 
Nem fog véres arccal hazajönni, mert én mellette leszek — mondta 

Péterfy Sándor, és 6 is felállt, belebújta zakójába, és ezzel eltakarta a 
gerince mögött lapuló pisztolyt. 

M. H. J. is felállt, intett az asszonynak, hogy nyugodjon meg, rendben 
lesz minden, és szerette volna biztosítani róla, hogy Ervin hamarosan 
megjavul, de az asszony úgysem hitte volna el neki. Bánatosan nézett 
utánuk, amikor kimentek a házból. 

Abba a kocsmába mentek el, amely el őtt a múltkora sisakos fiúk 
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megverték Ervint és M. H. J.-t. A kocsmában most kevés vendég volt, 
đk hárman leültek egy sarokasztalhoz, rendeltek két korsó sört és egy 
üveg ásványvizet. M. H. J. és Ervin gyorsan megitták a sör űket, rendel-
tek újabb két korsóval. Péterfy Sándor kedvetlenül kortyolgatta az ás-
ványvizet. 

Akkor bejöttek a sisakos fiúka kocsmába. Sokan voltak és igen lár-
másak. Levették fejükről és egy asztalra halmozták a bukósisakokat, đk 
meg körülülték a többi asztalt, továbbra is lármáztak, és természetesen 
gyorsan észrevették Szivárvány Ervint. 

Már megint itt van a katolikus pap! — kiáltotta valaki. 
Erre csönd lett a kocsmában, az egyik fiú lassan felemelkedett a szé-

kéről, és lassan odajött M. H. J.-ék asztalához. Mutatóujjával Ervin 
mellére bökött. 

Megmondtam már, hogy dobd a szemétbe a madaradat. Nem sze-
retjük a madarakat sem a zászlókon, sem az emberek mellén. 

Ez a Szivárvány Harcosainak a fegyvere — mondta Ervin. 
Múltkor az orrodat törtem be, most pedig a fogaidat fogom kiverni 

— mondta a fiú. 
— Az ilyen izgága fickók el őbb-utóbb rosszul járnak — szólt közbe M. 

H. J. — Ismertem egy jóságos öreg házaspárt, azoknak volt egy ilyen 
rossz természetű  fiuk. Egy éjszaka botokkal đk maguk verték agyon a 
fickót, pedig egyszülött fiuk volt. 

A kötekedő  fiút nem hatotta meg a jóságos öreg házaspár története, 
végigmérte M. H. J.-t, és azt mondta: 

Látom, te is a nyakadba akasztottad a madarat. Megetetem veled a 
Szivárvány Harcosainak a fegyverét. 

Péterfy Sándor ekkora háta mögé nyúlt, el ővette a pisztolyát, és le-
tette az asztalra. Merev halszemekkel nézett a fiúra, ilyen merev hal-
szemekkel csak a rend őrök és a volt rendőrök tudnak nézni. 

Menjél innen, fiam — mondta csöndesen. 
A fiú nem ijedt meg. A pisztolyra mutatott, és vigyorogva megkér-

dezte: 
Ez játékpisztoly? 
Játszani is lehet vele — mondta Péterfy Sándor, és továbbra is me-

rev halszemekkel nézte a fiú arcát. Kezébe vette a pisztolyt, fékefordí-
totta, és elsütötte. 

Gonosz dörrenés hallatszott, a sisakokkal megrakott asztalról át-
lyukasztva repült le á legfels ő  bukósisak. Péterfy Sándor még egy-
szer elsütötte a pisztolyt, a bukósisakok szétgurultak a kocsma pad-
lóján. 
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—  fgy lehet játszani vele — mondta még mindig csöndesen Péterfy  
Sándor.  

A fiú hátrálni kezdett, még mindig megpróbált bátran viselkedni.  
—  Hamarosan mi is szerzünk pisztolyokat — sziszegte, de az arca falfe-

hér lett, és remegett a szája. Aztán gyorsan sarkon fordult. A barátai is  

felugráltak az asztalok mell đl, felkapdosták a szétgurult bukósisakokat,  

és valamennyien kiiszkoltak a kocsmából.  

Nagy csönd lett a két pisztolylövés után, és M. H. J. ztleg, jegyezte:  
Mégiscsak hatásosa Szivárvány Harcosainak a fegyvere.  
Néha egy pisztoly is kell hozzá — mondta Péterfy Sándor.  
Attól tartok, hogy ezek a fickók tényleg hamarasan szereznek ma-

guknak pisztolyokat — mondta M. H. János.  
Én még mindig jobban tudok célozni, mint đk — mondta Péterfy  

Sándor.  
Háború lesz hamarosan — sóhajtotta Szivárvány Ervin, — Holnap  

felhívom azt a Gashi nevű  kereskedőt. Rengeteg gyógyfüvet fogok  
összegyűjteni, mert rengeteg gyógyteára lesz sz űkség, hogy kiirtsuk  a 
kegyetlenséget a szívekb đl.  

M. Holló János elégedett volt magával, és elégedetten szemlélte Er-
vin aggódó arcát, A szép arcćt guberálóasszony tehát eZentűl is feljár  
majd a lakásába, és đ  jókedvűоn írhatja bibliai tárgyú regánуét.  

— lzsakh ir mostaцtól fogva több figyelmet szentel majd a juhtenyész-
tésnek, Lassan ballag majd a birkanyájak után, és békés estéken birka-
paprikást fđz a csillagos ég alatt,  

Nem ismerem az illetőt — mondta Pétоrfy Sándor —,  de bölcs ember  
lehet, ba ilyen életet választott magának,  

Ezután a pisztolyát gondosan visszahelyezte a gerince mögé.  


