
HAJTÉNYI MIHÁLY: 

Garabonciás 
Regényrészlet 

.Menti a hír hamar a faluban, hogy a Menyhárti borbélynak új inasa 
van. SQgora talán vagy mije, rókongyerek. Városból jött, éppen hozzánk, 
ipart tanulni. Már borotvál is. 

Várasból jött? És ért az hozzá, hogy már beretvál? 
Az? Olyan finom a keze, mint ,az angyaloké éppen! 

Megvallom, hogy ezt a beszélgétést én gondoltam így ki. A való-
ságban kicsit gyanakodva néztek ráma falusiak, mikor alig két hónap 
•múlva, már ott defilírozott orruk el ő tt az éles borotva. 

No csak lassan ifiúr — szóltak rám — csak óvatosan azzal a 
gyilokkal! 

Hát szó ami szó, a sógorral való rokonság er ősen lendített pályámon. 
Mert hol jut egy falusi borbélyinas oda, egy éven innen, hogy a vendég 
arcát fogdossa és szabdalja? A falusi inas egy évig, másfél évig csak nyi-
táskor és záráskor látja a m űhelyt, az ofiszinát; el őbb amikor söpör, 
utóbb amikor a szappanhabot kihordja. Egész nap odakint segédkezik a 
konyhán, meg a ház körül, krumplit hámoz, vizét hord, kapál és gye-
reket dajkál. Néha, ha odakint végkép nem akad semmi munka, akkor 
bejQhet a műhelybe, nézni. Aki már Szappanoz, egy éven vagy másfél 
éven túl, az .annyi, mintha borotválna. 

Engem Ynár két hónap múlva odahelyezett á sógora szappanozó 
Cz.öndör Jáska mellé; aki esztend őre már szabadul is. Amióta magát 
Szűcs bírót vágtam meg, csak a szegényebbjét borotválhatom ugyan, 
vagy az olyat, aki ritkán jár hozzánk. Ilyen volt Talpas Dániel, felvégi 
ember, annak a másik borbély, az Andruskó esett közelebb, nem is 
tudni hát, hogyan került hozzánk. 

Bejött egy nap ez a Talpas Dániel, másszóval Virág, helyet foglalt a 
falmenti lócán. Voltak vagy ketten el ő tte+ ,és így várakoznia kellett. Te-
kintete ráesett a kalendáriumra s mert kíváncsi volt nyilván, milyen nap 
van ma, engeri't ugrasztott, a fiatal inast. 

Nézd csak meg fiam, milyen napot is ír a .kalendárium? 
— Szeptember 21-ikét írja — lejtettem .a naptár elé — vagyis Máté 

apostol napi át. 
Azt gondoltam én is, hogy Mátéi van, kigyalogolok mosta komá-

hoz a szállásra, köszönteni. Azért is gyüttem, hogy rendbe tegyenek. Ha-
nem, te sebesen olvasol legény, minta vízfolyás. 

Nevette a Menyhárt sógor: farkaskölyök ez, úgy szedte a tudományt 
ott a várason, a gimnáziumban. 
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Ezen fennakadt Talpas Virág Dániel. Eléggé helytelenítette a dol-
got, mondván:  

Kiveszed a falatot a szegény szájából, te. Aki a gimnáziumnak 
lendül, már azok közül való, amékek tövist vernek a parasztember 
körme alá. 

Joga az mindenkinek az ofiszinában, hogy ítélkezzen elevenekr ől-
holtakról. Gondolom, ez a tüskés oldaláról ismerte meg a gimnázium- 
nevelte népnevel őket, nyilván. azért beszél így. S megfeleltem helyben 

Engöm azok kimartak maguk közül a nyájból, az úriak! 
Csóválta a fejét az öreg és úgy mondta lassan: 
— 'A bolha, aki ugrásra; szökik, azt nem tartja vissza semmi. 
Nem volt árai kibékíthető  azokkal, akik iskolát kezdtek járni. Ők 

már eladták lelküket a vármegyének, fináncnak vagy akárkinek, ki a 
szegény fölött parancsnokol. 

Mert látod-e fiam — szólt kés őbb a szappan alatt — én csak 
olyan egyszerű  zsellérember vagyok. Még borbélynak sem tudok depu-
tátot adni, csak keserves pénzt, húrom krajcárt. S azt is milyen nehezen 
adom ... Itt ezt a részt látod 	vetette közbe — ezt jobban kikaparjad, 
mert rajta maradt a sz őr ... Dehát mit gondolsz fiam, — folytatta — hogy 
akarta azt az öregisten, hogy legyen gazdag is, aki dúskálódik, meg sze-
gény, aki nélkülöz? Nem úgy akarta ám, hanem, hogy aki ember, boldog 
legyen. Az úrfélék azok jól tudják ezt, hogy mit akart valójában az öreg-
isten, mert kiolvassák a vastag, könyvekb ől - dehá?t hamisak és a gaz-
dagok pártján vannak, mégha kódisak, akkor is. Hát ezt fejeld meg va-
lami mondással, te már tán tanultad is, hogy miért? 

Neni tudtam kibeszélni a fejéb ől, hogy ezt még nem-tanultuk, ezt a 
rejtélyt; talán a fels őbbiskolások, azok tanulják a hatodikban vagy a 
nyolcadikban, azok. A borotvám mozgását 'mégis bizalmatlanul nézte ;  
nem volt megelégedve válaszommal. 

Süsü ez a Talpas Dániel, vagy nazarénus tán? 
Úgylehet, hogy cucilista — vetette közbe a sógor, így magyarázva 

a sok mindenféle beszédet, ami itt elhangzott. S mutatta kezével, hogy 
megindulhattak kerekei az öregnek, lévén ő , Menyhárt borbély lelkes. 
híve az isteni elrendezettségnek, ahol nincsen apelláta ... . 

Nékem mégis szeget ütöttt' fejembe e pár szó. Mert hallottam én már 
ilyen beszédet, kivált apámtól, az asztalostól. Talán azért akarta; ő , hogy 
nyájat cseréljek és bejussak az urak közé, hogy kifürkésszem aztán ajz 
igazságot?. Őrzik az, urak az igazšág titkát er ősen, nem adják ki a ke-
zükb ől úgylátszik. S ezért kerül annyiszor tizenöt koronába a gimná-
zium is! 

De hadd beszéljek tovább, milyen is az a borbélysors. Komoly nagy 
_dolog az, a férfiemberek szépészete. Olyan szerz ődés, amelyben még a 
Kondás Gyura úr parancsnok lehet, pedig & mindenki keze-lába. 

Mert bejön — mondjuk — a Gyura, belehuppan a székbe és semmit. 
sem szóL.Köszön legfeljebb. És ez akkor--annyit jelent, hogy barotválko-
zást parancsol. A hajnyírasért már szólni kell neki. A nyíráshoz egész le-
pedőt kerít nyakába a mester, körüldugdossa szépen a inggalér mögé,. 
aztán — neki a géppel. 

Úgy álla Gyura haja, mint az őserdő  megannyi kemény szálfája, azt. 
most le kell tarolni. Az ember úgy kezdi, hogy el őbb tarajt szánt bele, 
kétfele osztva a szálfaerd ő t — tan azért kezdi úgy, hogy közben meg ne 
gondolta magát a vendég. Mert amikor az a mélységes árok beli van 
szántva a hajerdőbe, nincs többé visszak ő z; most már folytatni kell, kö- 
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rülsétáltatni a gépet, körüllegeltetni az egész koponyán. Akkor a koponya 
olyanná Levez,  mint a letarolt mez ő , mint a tarló, melyről levágták a ga-
bonát. Na év ha készen áll a fej, jöhet a többi is, a bajusz, amelyet itt 
faluhelyen pödörve hordtak akkortájt, erre a kényesebbek pomádét kí 
vántak, hogy hegyesebbre sikerüljön. Kész a Gyura, jöhet a }övetkez ő ! 

0, 21 vendég az kicsit kényúr ilyenkor. Azt vallja a falusi nótával, 
arr~ely .  a borbélyokról készült: - 

Azért adom á garast, 
Hogy az állam vakargasd... 

Csakhogy a borbély sosem gondol erre, dehogy gondol. A Menyhárt 
sógor példaul, akinek a szeme úgy jár •  körül valamennyi vendégen, azon 
is, akit szépítgetünk — mert a gazda szeme mégis csak a gazda szeme 
— a Menyhárt sógor az mindenfélékre gondol az: ipar folytatása közben, 
csap arra nem, hogy három krajcárért lakája legyen bárkinek a faluban. 
Inkábba bevételt latolgatja, számolgatja, hogy nem csapott-e meg vala-
mennyit ez a cudar Jóska. Meg a veteményes kertre gondol, nem árt-e 
annak a szárazság, vizet kéne rá hordani kannával. Szokta is mondani 
eáténként: na, zárás után locsolunk. Arra gondol ő , meg a kamatra, ame-
lyet a takaréknak fizet a ház után. A Czöndör Joska meg, mint aféle le-
gény, a lányokra gondol nyilván. A mellette segédkez őt kisinas semmire 
sem gondol, csak azt szeretné, hogy már karácsony lenné vagy húsvét és 
jóllakna egyszer, istenigazából. 

Persze ez még nem minden, dehogy minden. Láttál már te is b ur-
bélyt vonulni, utcahosszit. Kis fekete vagy barna ládikó van nála, 
amelyben zörög a szappan a rézb ől készült fedeles szappantálban. A 
nyírógép meg .a bőrhevederbe szurkált beretvasora zsebéb ől kandikál ki. 
Ilyenkor megy házhoz a borbély, borotválni és nyírni. S ez a házhoz j ár ős, 
ami a lelket felüdíti, mert ki bírná ki azt, örökkön odabent az ofisziná-
ban ... Házhozjárás közben lát az ember világot, a házhazjárás olyan, 
mint a lelket felüdít ő  manna, vagy a hírharang nyelve. Ilyenkor kondul 
és csendül a harang, hozza-viszi hírül mindazt, ami a faluban éppen adó-
dik. Hogy felfújódott •a falu bikája, túlsokat evett a friss heréb ő l, ezt  
ugyan ki tudná hitelesebben, mint a falu borbélya, aki a bikaápolót 
.nyírja, borotválja. S az ,éppen kruzifixott káromkodott, amikor nála jart; 
egészen oda volt, mert ő  a felelős nyilván. A jegyző  meg a bíró borot-
válása birtokába juttatja a borbélyt a közigazgatás híreinek és tudni va-
lóinak. Csak a kastélyba nem jutott el a borbély, meg a Menyhárt s бgor 
sem, pedig, az, de szeretett volna! De ott úgy volt, az urasagnál, hogy a 
lakáj egyben borbélya is urának, pedig nyilván ipara sincs; viszont azért 
fizetik, az is benne van a szeg ődményében, hogy az uraságot borotválja. 

Nagyságos Armánd urat borotválja a lakája szentgyörgyi kastély-
ban; többi lakója a kastélynak szakálltalan volt, asszony meg gyerek. 

Honnan tudom én mindezt? 
Onnan, hegy Benedek, a lakáj, be szokott térni hozzánk olykor, fen ő-

kőért és ten őszíjért. Mert iszonyú zsugori volt annak gazdája, az uraság: 
borotvát, szappant azt adott, pomádét .és mindent, de már hogyan élesíti 
a borotvát 4 szolgája, azt nem bánta, azzal nem tör ődött .. . 

— Pedig olyan a szakálla tudja, minta tüske — ~ panaszkodott Be-
nedek .a gazdámnak — a b őre meg pörsenéses s ha nem kenem eléggé, 
ragyás lesz és kiveresedik... 
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Erről az oldaláról, szakálla fe1 ő1 ismertem meg a kastélybeli urasá-
got, cifferblatja ügyét teregeti ki mindig a komornyik, szakmai alapon, 
Menyhárt sógornak. Aztán együtt meghányták-vetették, mi is a teend ő . 
Ments isten, hogy másról is szó esett volna az uraság dolgában. Nem is 
kívánta azt a +sógorom, inkább ,a neném, az. igen. Az faggatta volna, de 
Benedek mindig elköszönte ilyenkor, mindig siet ős dolga akadt. Úgy tu-
dott lopakodva elsuhanni, éppen úgy, ahogyan besurrant mindig. Keze 
alighogy érintette a kilincset és — huss - - kint is volt már; csak azt lát-
tuk, hogy magas alakja eltűnik a kiskapuban. Mert úgy jött mindig ,és 
úgy ment, az udvar fel ől csakis — az ofiszinán, dehogy került volna vé-
gig, semmi pénzért talán. 

Nékem rejtély volt ő , mert soha effélét nem láttam; urasági inast. 
És azt sem tudtam mindeddig, miféle szerzet egy lakáj. Járja az iskolát, 
tanulja az ipart, hogyan készül az életre? Eddig a legnagyobb úr, akit sa-
ját szFememmel láttam a körszakállú alispán volt, aki ezüst botjával 
döfködte a flasztert, elvonulóban a megyeháza sétányán. De lakája talán 
még ennek sem volt, csak hajdúja legfeljebb. S most egyszerre igazi li-
bériás inassal álltam szemben, akinek gazdája nagyobb úr a vicispánnál 
is, nagyabb úr, mert külön borbélya van, éppen az a Benedek — mindez 
megzavarta ítél őképességemet. Aj, de szerettem volna pedig kérdezget ni, 
de nekem nagyon hallgass volta nevem ott a Menyhárték tiszta szobá-
jában, ha néném is volta gazdasszony, anyám húga — azért én legfeljebb 
kisinas voltam. 

Benedek, a vendég, magas körgallért viselt nyaka körül, mint a pa-
pok. Fehér kravátlija, mint a kend ő  úgy borult mellére. Libériát ut сán 
nem hordott, csak fekete pantallót rés fekete kabátot. S olyan volt abban, 
mint a káplán; j.lezve, hogy az ő  szertartása, az ura körül van olyan, mint 
az úristen szolgálata. Hangjában merev úriasság rejt őzött. »Ténsasszony« 
úgy mondta mindig nénémnek, »ténsasszony, hogy van?« szólt ésfehér 
kezét nyújtotta. Hosszúujjú fehér keze volt és puhán megszorította an-
nak markát, akit kézfogásra érdemesített. 

S Menyhártné ténsasszony, vagyis a néném, mindig belepirult ebbe 
a kézfogásba. Ötölt-hatolt ilyenkor, törölgette el őbb a kezét; nagy kin 
lehetett neki ez a tisztesség. 

— Hát csak vagyunk, kérem, komornyik úr, csak vagyunk — ennél 
többre sohasem vitte á beszélgetésben. De nem is volt többre kíváncsi a 
Benedek, mert mindjárta fen őkövet hozta szóba, azt is Menyhárt gazda, 
a sógorom felé irányítva. 

De sokszor szerettem volna pedig, felállva onnan az asztalvégr ő l, 
feléjelépni én is és a nevezetes kézfogásban részesülni. Megkérvén őt 
egyenesen: »Ha már itt leledzik, komornyik úr, vesse ugyan le a fe-
kete kabátot, hisz olyan kutyai meleg van. Es mondjon ítéletet a kast б ly 
meg a falu dolgáról«. Igen, ezt szerettem volna mindig. Meg így foly-
tatni: »Szóljon már, hiszen szavai koncát alig lesi a néném; mindig kér-
dezi, kérdezgeti Menyhárt sógort, hagy így a kastélyban, úgy a kas-
télyban ... dehát az kérdezgetheti, az csak mordul és vakkant valami rö-
videt. De kegyed ugyebár, nem olyan vakkantó természet, kegyed ko-
mornyik úr, finom ,és uraktó tanult sima szóval tudathatna velünk kü-
lönböző  dolgokat. Nevezetesen, hogy hány mídere van a méltóságos asz-
szonyriak s igaz-e, hogy ,kegyed szokott neki segédkezni a bef űzésnél. S 
hogy ilyenkor a lábát is nekifeszíti a méltóságos asszony oldalának, 
nagyot rántva a míderkortan, Ez lenne az, ami -a nénémet érdekli. En- 
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gein viszont, akit hidegen hagy ez a tárgykör, a falusi asszonyok sutto-
gása a méltóságos asszony bef űzéséről, engem egészen másfajta dolgok 
érdekelnek. Kacsalábon nem forog ugyan az a várkastély, azt jól tudom, 
hiszen megközelítettem már egynéhány vasárnap, d úgy mondják a fa-
luban, hogy a nagyságos úr pipazn is külön szobába tér be mindig, s őt 

bocsánata falusi emberek illetlenségéért, mint ez a Virág Dániel, a 
nazarénus — aki szerint a méltóságos úr, szelelni is külön szobába jár, 
mert arra is van szoba .a kastélyban ... <e 

Ezt szerettem vólna megkérdezni t ő le, meg hasonlókat, de haszta-
lan, mert balga vágy maradta kívánságom. Már csak azért is, mert 
Benedek, a komornyik, sohasem vett észre engem, akárhogy nyújtogat-
tam nyakamat a tiszta szobában, jelezve, hogy kicsit én is idetartozok. 
De ő  átnézett mindig fölöttem és egyre ćsak a fenőszíj eseteit nyaggatta. 
Ahhoz pedig neon volt elég szakmai bátorságom, hogy abba љ  beleavat-
kozzak. 

Csakhogy .a titkok fehérségén, ha örökké teregetik, mint a fehér-
neműt — rajta marad, hol ennek, .hol annak a kezenyóma; olyan volt ,a 
kastély dolga is — csak rászállt arra is a falusi por, rá bizony! És ebben 
a porban rajzolódott ki elém a kastély minden körvonala. Hallgatott a 
Benedek a kastély dolgáról, minta csuka, de nem hallgatott a Czöndör 
Jóska, meg a Talpas Dániel és nem hallgatott a neném, a Menyhártné, 
akarhagy mondogatta áz ura: te én beverem a szádat, Roza. 

A kastélylakók létaszámát eldöntötte az a puszta körülmény, hogy be-
retválni ott csak egy embert kellett, az Armánd nagyságos urat — a többi, 
mint már mondottam, asszonynép és gyerek, élén a méltós«gos asszony-
nyal. Nёkerri már ez is szeget' ütött a fejembe, hogy lehet, hogy ott az 
asszony, rangosabb, mint az ember, hat szokott az úgy is lenni, hogy 
előbb a rékli csak azután a dolmány? 

-- Valóságos báróné az — suttogták áhítattal a falu asszonyai —
kezét mégis egyszerű  birtokosnak nyújtotta, amilyen ez az Armánd úr, 
a veresképű . 

Ez volt hát az els ő  lepel, amely a kastélyról lehullott, aztán jött a 
többi. Azt meg éppen Benedek rángatta le, akaratlanul. Az úgy volt, 
hogy a kertben gyomlálgattam kényszeredetten; nekikeseredve, hogy 
nem mehettem a faluba k бszlnі  a Czöndör Jóskával, vasárnap. Nékem 
úgy, mondta a néném: ezt végezzed el és ne csatangolj, míg vissza nem 
térek a vecsernyér ől. S .én, mint családtag, gyomlálgattam, és hallgattam 
a beszélgetést a nyitott ablakon t, amelyet Benedek a gazdámmal Foly-
tatott. Biztos lévén benne a komornyik, hogy e vallarrLását úgysem hallja 
senki, ilyeneket mondott al  kastélybeliekre: 

Negyven krajcár az a fen őkő, de arra sem ád a nagyságos úr 
rávalot! 

Hát zsugori az a maga gazdája, hallja csak komornyik úr .. . 
Ez? A gallérját is, szemölcsre gombolná, mert van neki éppen az 

ádámcsutkája alatt egy, arra gombolná, csak ne kelljen pléhgombot 
venni, gallérgómbot. Hát még a méltóságos asszony. Tudja... 

Ez aztán mellbelökött ez a jellemzés, olyannyira, hogy merészség-
nek tűnt a további hallgatózás. Ohó, hiszen ez is kincset ér, ha elmon-
dam a nazarénus Talpas Danielnek, ez többet ér, minta pipazószoba meg 
a szelelőszoba. S még hozzá olyan ember mondta, mint a komornyik úr. 

Sikerem mégsem volt vele, mert a Virágnak is nevezett öreg Talpas 
legyintve fogadta .a hírt+ Ezt ő  már hallotta, ez az- ő  dolga, az uraságé, 
ha önmagára zsugori. De láttam volna amikor a nagyságos úr a húszkraj- 
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cáros napszámbér körül verekszik, ajaj, az pedig a mi dolgunk, a sze- 
génységé ... 

Hát hogyan, van az Dani bátyám, nen ~, két kézzel ád, aki kapott. 
az úristent ő l? 

Ördög bújjon beléd, hogy ilyen buta vagy — ez a válasz bújkált a 
két szemében, ahogy rámvetette tekintetét. Keveset tanulhattál te ott 
a gimnáziumban, amikor nálunk a legfalusibb falusi gyerek tudja, abból 
ered á vagyon, hogy szorítják, kuporgatják. S hogy az uraság az már 
olyan : szipolyaz. 

Hát hiszen vannak — szólt később elgondolkozva — vannak, 
akik szórják az urak közül 4s. De azok is csak maguk közt inkább. Sose  
a szegénynek, akinek kaszája, kapája gazdagítja őket. 

Hogy eltévelygett a tollam. A szántó-vet őkről nem is írtam még s  
lám egyszerre a nagyurak, komornyikok .és kastélybeli bárók dolgát 
abajgatom. Pedig azok voltak ott többen, Szentgyörgyön, a parasztok 
meg a juhászok. Jövet a Nagyutcán végig, ki adott nekem inni, ha 
megszomjaztam; ki adott inni a kútnál a csecseskorsóból? A vízért sza-
lasztott Márika, nem a kastélybeli kontesz. A kastélyba lám be sem en-
gedik a borbélyiparost, míg ha a földesházba bekopog kis heti beretvá-
Iásra, maga a gazda jön élém. 

No csak gyere —• szól és int a gang felé, amelynek hátsó részé-
ben tyúkok, kitett öregágy, mángorló és sokféle szerszám ,szomszédságá-
ban esik meg a szépészet. A tyúkok, ahogy szokták, félszemmel felfelé-
kacsintva megbámulnak, a pulikutya tisztességtudón n megszagolja a 
nadrágomat: azt olvashatja ki, hogy jószóndékkal vagyok, mert nem 
bánt, se nem ugat, pedig láthatja, hogy kést szegezek gazdája torkának. 

Őszidőben beljebb kerülünk, b е  egészen a tiszta( szabóba, ahol birs-
alma illat keveredik a padlóföld nehéz szagával: az ablak sokszor nem 
nagyobba misekönyvnél. Serceg a borotva a szombat délután csöndjében 
— mert vasárnapra ,szól mindig a szépítkezés — megindul a beszéd és 
ömlik a szó számról éppen úgy, mint azéról, akit beretválok. Igaz, hogy 
az övéről valamivel óvatosabban, mert jobb, ha vigyázz, aki el őtt a bo-
rotva defilíroz. 

Aztán mi újság te, — kérdezték t őlem százszor is napjában. Mert 
. aki a barna faládikát a hóna alatt csattogtatja, az el van jegyezve a hír-
hordással. Nem igaz borbély,, ki ilyenkor nem rázza ki ujjából sebesen a 
hírt, sebesebben a vízfolyósnál. 

Olybá ne vegyék kérem, hogy én itt szakmai ]eleplezést intézek, a 
gúny némi árnyalatával: dehogy teszem azt! Végtére csunyá madárnak 
mondjuk és joggal, amelyik a saját fészkébe rondít. Csak hát velem így 
volt, én ott lettem b őbeszédű , a borbélyságon, ott tanultam a csip-csup 
dolgot is apróra megrágni, mégbeszélni. Jól megrágni mindent, szavak-
kal. Kis dolgokról esett mindig a szó, de a kis dologból lesz mindig a 
nagy. 

Neked kis dolog, ha a gazda május végén, öntelten elveti magát a 
szekben és jelezve el őbb, hogy »itt vigyázz fiam, mert itt egy pörsenés« 
van; elégedetten közli veled. 

Már ringanak .a búzák. 
Az ilyen közlés aranyat ér, mert a legközelebbi háznál te kezdheted 

így a beszélgetést, te mondhatod, mint újságot, hogy már ringanak a 
búzák. 
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A fenét ringanak még — mondja a szomszéd, aki er ősen kishitű  
az efajta megállapításokk аl, késlekedő  és aprólékos ember ő , tán nem 
nézte meg jól .a búzáföldjét, másfelé volt dolga, a repcével bajlódott vagy 
miivel — pedig majd mondja a jövő  héten ő  is elégedetten : már ringa-
nak a búzák. S végtére ez nagy, nagy dolog ám! 

Ahol meg azt hallod, hogy a fészerben fenik a kaszát — a nagyob-
bik gyerek, a legényfiú szorgoskodik vele apja parancsára, ott célzást 
tehetsz a búzavágásra; aratasra, •ahogy a városban mondják. 

Persze, l őttem én akkora bakot, hogy talán még most is emlegetik a 
szentgyörgyi, házak mélyén: hej, emlékeztek meg arra a hetrefülés bor-
bélylegényre, aki elhitte, hogy a kukoricát karózni szokták! 

Városi volt, na — :mondják a jobbérzésűеk, enyhítendő  a dolgok 
élét, de azért nevetnek ők is szívből. Nékem még ma is pír borítja arco-
mat e .ballépésre. S még most sem igaz-e, amivel traktáltak, arra a kér-
désre: miért dalol a pacsirta? Úgy mondják, hogy csak a hímje dalol, 
miközben a nőst. nymadár a tojások fölött kotlik. Ezzel biztatja; madár-
szóval élete párját, hogy teljesítse anyai feladatát, a kicsinyek kiköltését. 
Nem tudom emberek, nem tudom még ma sem s röstellek utánajárni, 
igaz-e? 

Híremet ott Szentgyörgyön mégsem ez költötte, a sok csetlés-botlás 
a paraszti faglalataskadás dolgai körül, hanem mikor hírül vittem szerte 
a faluban, hagy a Berkóek néma fia, a Lajkó, valosággal megszólalt. 

— Az a kuka? — kérdezték megdöbbenve. — S mit mondott az 
idétlen? 

Azt hajtogatja csak folytan: tyúkot, kacsát f őzzön édesanyám, 
ne paszulyt örökké .. . 

Nem is olyan idétlen, -.vélte ilyenkor az emberek tekintete. De csak 
kételkedtek a híradásomban. 

Pedig igy volt, iёn bár így hallattam a történetgt magán a Berkó 
portán. Esküvel fogadta a Berkóné, hagy az ő  kuka fia minden csütörtö-
kön meg :szombaton, megszólal, ő  mindig hallja szólania szerencsétlent. 
. Ott kuporgott a gyerek, csak nézett és bámult maga elé. Futottak 

m,ár utána a falusi gyerekek mióta elterjedt a hír: »Szólj már Laji, szólj•
már« biztatták, — de bizony nem szólt soha, csak ha anyja hallotta, csü-
törtökön és szombaton. Ilyenkor is délel őtt. És sohasem kegyes, istenes 
dolgot mondott, ahogy az ill ő  lenni ilyen nag kegyelem után, sohasem 
igy kezdte ezek Berkóné szavai —, hogy köszönöm ∎édes jó anyám, 
édes jó szülém, köszönöm, hogy idétlenként is ilyen szépen felneveltél, 
hogy szeretsz és jól bánsz énvelem. Hanem mindig úgy a k©zepén kezdte: 

Ne babot örökké, tyúkot tés kacsát is! 
Csodáról suttogott a szomszédsag és ennek a csodának hírét terjesz-

tettem én a faluban. Mígnem aztán lehullott a lepel. Ajaj, hogy aztán 
ennek a lepelhullatásnak hírével milyen sikerem volt! 

Mert volt ezeknek a Berkáéknak sok gyerekük, köztük egy lingár 
mihaszna. Míg .a Lajkó csak kuka, de igen dolgos, gyenge gyerek létére 
is — ez a lingár; er ős minta bika, de lusta. Meg-megszökdösött itthonról, 
várost járt, aztán mindig hazajött lerongyoltan. Hát err ől a mihasz-
náral sült ki — nahát kérem, hogy ilyen gyereket szüljön egy anya! Ki-
derült a lingárról, hogy akárhányszor járta cirkuszosak között és ott ta-
nult olyan tudományt, ámelyre igaz ember csak hátborzongással emlé-
kezhet: hasából tudott az beszélni, képzeljék csak! S mert soványlotta 
anyja főztét, csodát teremtett. Egyedül maradván a háznál öccsével és 
anyjával, csütörtökön és szombaton mindig el ővette a hasából beszélés 
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tudományát és öccse nevében szavakat intézett anyjához, a koszt felja-
иítására. 

S bizony Serkáné, mikor el őször meghallotta kuka fia hangját — 
más nem volt a konyhán, csak 'ők hárman s gondolhatta-e„ hogy a ha-
szontalan lingár a hasából beszél? — mondom, mikor el őször meghallotta 
fiavélt hangját, hogy azt mondja: »Tyukot és kacsát f őzzön szüle, ne 
paszulyt örökké« — majdnem raborult gyermekére: 

Hát megszólaltál édes egy fiam? Hogyne f őznék, persze, hogy 
főzök. 

Így kerekedett a csoda híre al faluban, mígnem a plébános is'. eljött 
megbizonyosodni. De csak hallgatott búsan a Faji, nem szólt csak ette 
a jó falatokat, tán csodálkozott is mi ez. az őröld lakodalom, de idétlen is 
volt — hát így maradta dolog. Csakhogy nem sokáig. A plébános tekin-
tete csak ráesett arra a lingárra: összesz űkült a szeme és megvilágosodott 
elő tte: csalafintaság van a dologban! S addig, addig, mígnem. kiderült 
az egész, 

S csak hallottad volna akkor az öreg Berkó Ferencet, amint ostorral 
űzte ki házából öregebbik fiát; a megtévedettet: 

Cirkuszba, oda menj istentelenje! Ne anyádat tedd csúffá, te .. . 
Berkóné szegény meg könnyeit hullatta ezalatt, részben, mert leg-

szebb álma, hogy a kuka -gyerek mégiscsak megszólált, szertefoszlott, 
részben a csúfság miatt. Az istentelen lingárt ő  sem bánta, csak hadd 
űzze ki az apja ostorral, hisz úgysem fog az papucsban meghalni. 

Így mondtam én el ezt az ofiszinában, meg az egyes házaknál a Ju-
hászok során, ahová borotválási munkám szólított. Igy színezgettem ki  

szépen az esetet, garabonciás módra igaz, de mindig az igazság jegyében.  

És egyszerre emlegetni kezdtek a faluban, mint olyan embert, kinek 
helyén a nyelve. Mert lám, hogy elmondja a Berkáék dolgát, az anya bá-
natát, annak a lingárnak gonoszságát és ki űzetését s a szegény idétlen-
nek ilyen csúff őtételét, lám, hogy elmondja az .. . 

Kár ennek a borbélyság, kezdték mondogatni, ami Menyhárt só-
gort mindig mérhetetlenül dühbehozta. »Miért, azok utolsó emberek tán« 
-- csattant fel a hangja ilyenkor; saját szakmája megcsúfolását vélte 
megjegyzésben. De a csökönyös falusiak csak ingatták a fejüket. »Az 
ilyenből szenzál is lehetne« dünnyögték. S ment a hír körbe: a Meny-
hártnak. olyan legénye van, hagy kár neki a borbélysag. S hallva a hírt 

a Czöndör mindig visszamondta — belepirultam. Miért kár? = ve-
tettem fel a kérdést én magam is. 

Én borotváltam a Juhászsoron s az egészen nekemvaló nép volt, 
nem olyan savanya, karót-nyelt rátarti, mint igen sokan a faluból —
ezeknek a szemében mindig égett apró huncutkodás. Mondják róluk, ,a 
szentgyöngyi juhászokról, hogy nem nagyon válogatjál a legel őt .. azaz, 
hogy inkább nagyon is válogatják, kivált a tilosat; e lehet, hogy ez 
csupán ráfogás. Rámennek ők — mondják róluk — ahol éppen terem, 
ramennek a zsenge búzása is. Mert kicsiny a közlegel ő  és megint meg 
újra lehasít abból az uraság ... Hát, hogy az uraságéra rámennek, azt 
még csak helyeselte a szentgyöngyi nép, de hogy a gazdakét is lelegeltes-
sék, az már istentelenség. Olyan nehéz mégis, bitangságban érni nyá-
jaikat, mert tudja a juhász mindig, hol dörög ,és hol szakad. S ha citál-
ják is másnapa községházára, tagad a juhász, esküdözik: 

Nem jártam én arra, alázattal kérem, két hete talán, akkor is 
nyáji nélkül, egym аgamban. 

486  



Hiába vádol a gazda, 6 csak hivatkozik: 
— Tegnap este? A közlegelőn volta nyájam, látta az alvégi kón-

dás is .. . 
Hát lehet, hagy ott légeit a nyáj .az este, lehet, de a sok suttogásból 

mégis lehetett valami igaz... Kivált,,ha az ember meghallgatja a Gsujes 
Vendelt. 

Nahát ez a Csujes Vendel, ez köpött leginkább a. juhászokra. Pedig 
ott élt közöttük, a Juhászsoron, barátkozott velük. Egyiknek-másiknak 
komája volt s úgy beszélik, hogy ő  vala hajdanában, a juhászság gyön-
ge ... Felmerül mindjárta kérdés: miért szidalmazta És rágalmazta 
ennyire hajdani szaktársait? 

A válasz egyszer ű : ő  voltacsősz. Vagyis a kerülő , vagy hogy ne-
vezik. Rá volt bízva a határ őrzése. 

S lehetett volna- ezen hivatala mellett a legboldogabb ember, aki 
elsején szépen felveszi a fizetést a közlegel ő  tarsaság pénztárából, 
dunnyák és párnák között alhatott volna minden éjszaka, ha nincsenek 
azok a gaz juhászok. Ezek miatt – mert s űrűn: jártak tilosban — kel- 
lett neki puskásagy kódorogni, éjnek idején a határban, juhászt és njat 
üldözve sokszor. Mikor pedig olyan fárasztó és nehéz dolog ez., nem s 
való öregembernek, minta Csujes Vendel... 

S kérdezhetnén,k azt is: ha ilyenformán ellenségek voltak, miért 
nem ütötték le lábáról ,a juhászok, ha ennyire korholta és szidta őket, ha 
ennyit áskálodott ellenük? 

Mert nem voltak bolondok, azért. Tudták, hogy amíg az ólomlábú, 
nehézfülű  Csujes Vendel vigyázza és cs ő,s ~zködi a földeket, amíg a re-
zőrendőr, addig 'nincsen baj. Inkabb süvegelték és udvaroltak neki, 
együtt szidták házánál a gazbitangokat, akik tilosban legeltetnek s nem 
átalják zsenge búzát is lekoppasztani. Amiért a gazdak mindiga Csu-
jest, apját meg .anyját szidalmazták, hogy így cs őszködik ő , így vigyáz? 

Tudták a juhászok, mit tesznek, tudták nagyon jól s nékem; aztán 
heténkёnt kétszer is hallgatnom kellett a Vendel szájából, gazságaik tör-
ténetét. 

Mert kétszer hetente, alkonyórán beretváltam. Mindig utolsónak 
hagytam, mert nem szerette, ha napvilágnál érkezem. névén, hogy neki 
ilyenkor volt reggele és senki sem szereti, ha zavarják reggeli 'almában. 
Ásítozva nyitott kaput — be volt az kallantyúzva mindig, a kapu, ennyire 
nem bízott szomszédaiban az öreg — terelt aztán a kisszobába. A kis-
szoba gang volt azelő tt, azt sárral befalazta és ott kélt ő , a hajdani ju-
hász, a mostani csősz, elrugaszkodva családjától, akik — mondanom sem 
kell —q maguk is juhászok voltak. 

Máma hány juhászt beretváltal — ez volt az els ő  kérdése. 
Tudta ő  jól, hogy Menyhárt gazdám nevében én végzem ezt a munkát az 
ő  lakásarán. S úgy ,gondolta, hogy ,én, aki az ellenség táborából érkezem, 
talán tudok valamit szándékukról erre az éjszakára ... Hogy tan meg-
hallottam valami elejtett szóból, ki melyik részén legeltet a határnak s 
hogy hol készül valami bitangsága legeltetés körül. Szívesen felhasznált 
volna. 'spiclinek s talán azért traktált olyan hátborzongató történetekkel, 
hogy szívem gyűlöletét a juhászok ellen hangolja. S hogy bekapjam 
végre a horgot és legyek az ő  segítője a juhászati elleni harcban... 

A kérdésre, hagy hány juhászt beretváltam máma, így hangzott a 
válasz: 

Máma csak egyet, azt is Csujes Vendelnek hívják. 
Háta többi, tán szakállt növesztenek, mint a Krisztusok! Tán ez 
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a bürgegyilkos itta házam mellett, ez •a Kucsera, vagy hogy hívják, nem 
is borotválkozik már? Tán nem telik neki? 

Kint van az mosta karámban — legyintettem. 
—• Ott, a feketelelk ű . Onnan tör majd ki éjszaka a zsenge ,  vetésre, 

tudom... 
Mindig tűnődtem az ilyen beszédre: vajjon elhiszi e Csujes Vendel 

a saját maga nagy mérgét, a sok, szidalmat, amit általam a  juhászságra 
öntött? Vagy csak a bosszú parancsolta ezt így neki, azért, mert alvás 
helyett a határ kerülése jutott neki éjszaka. 

Innen a Juhászsorról már egyenest hazatalpaltam. Az ablakokban 
feltűnt az esti mécsek, világa — már ahol felt űnt, mert nem szereti a 
falusi nép a drága petrolt vagy gyertyát égetni. Inkább világosban fek-
szik már le tavasz meg nyár idején. Akácillatos volt ez az est s nékem 
úgy ringott szívemben a tizenhat esztend őm minden varázsa ... El őbb, 
ahogy a bajuszos-sz őrös, feln őtt borbélyoktól láttam, kattintgattam 
utcahosszit a sárgafedel ű  habostálca tetejét, ami szerfölött bo,sszantctta 
a Juhászsor .és a Nagyutca ebeit: azok dühösen rohamozták a kerítést. 
Kés őbb harmatos szavakkal év ődtem, a gyülekez ő  földművesifjúsággal, 
hasonlókorú fiúkkal meg lányokkal. Azok meg velem. 

Itt mén a brícó — kiáltották felém. 
Gyere galambom, adjál szappanos csókot — így a n őneműek, a 

leánysereg. 
E mán éccakaí is beretvál? — hangzott az egyik utcasarkon, elis-

meréssel adózva szorgalmamnak. De én csak lépkedtem, elgondolkozva, 
mígnem feltűnt a Menyhárt ház réztányérja. A kapun akkor surrant ki 
éppen Benedek komornyik úr, hóna alatt valami skatulyafélét szoron-
gatva, talán a műhely fenőkövét éppen. Látott ő  is engem, de nem szólt, 
nem köszönt vissza, csak légies mosoly ült ajka ,szögletében .. 

Fogsz te még nekem visszaköszönni. Libériás lakáj, te... ilyen 
balga gondolat keménylett meg bennem, hogy miért, azt nem tudom. 
Mert, hogy a borbélyság mellett nem sokáig tartok ki, hagy valami cso-
dának kell születnie abban er ősen bíztam. S a csoda be is következett. 

Ekkortájt történt ezekben a napokban, hogy amint egyedül ő riztem 
délután az ofiszinát — a sógor a bérelt kertben kertészkedett, a Czön-
dör Jóska a falut járta -- mondom, ahogy kint silbakoltam a réztányér 
alatt, hát látom egyszer, hagy fekete keménykalapos, pakampártos úri-
ember fordul be az utcasarkon. Minta komornyik olyan volt ő  is, vagy 
minta plébános, ha nem reverendát ölt, hanem fekete kabátot. Csakhogy 
jóval pirosabb amazoknál, mint aki nem a templom, hanem a slájsztöl-
tés fel ő l érkezik. 

-- Derék barátom — harsogta — ez lenne a szentgyörgyi szépészeti 
intézet? A hevenyen megcsorbult szépség ápolására? 

— Vagyis a borbélyda — ha azt keresi, igazítottam helyre enyhe 
gúnyalodását. A szakmai g őg már bennem volt akkor annyira — ne 
tegye hát tréfára senki a mesterségemet, még pakompártos úriember, 
akkor sem. 

Hát; akkor ízibe — csapott le rám s már bent is volta m űhely-
ben. Én meg utána. 

Mielő tt leült volna a pakompártos, el őbb körülrnézett. Bizony az 
lócás, alacsony falusi borbélyműhely volt, három borbély székkel, mind-
össze. A tükrökön nagyon is meglátszott, hogy ai légy is csak halandó, 
gyenge jószág; meglátszotta sok légynyom. De én ügyesen az egyetlen 
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forgatható szék felé irányítottam a vendéget, -hadd lássa, nem vagyunk 
azért úgy elmaradva, ha légynyomós is a tükör. 

Ő  meg leült, keresztbetette a lábát és kedvtelve nézegette arcát a 
tükörben. 

Aztan ti, hogy borotváltak mi? A szappanra köptök vagy a ven-
dég arcába egyenesen? 

Láttam, hogy ez tréfás ember, d felvettem mégis vele al szóharcot, 
annál is inkább, mert ebben a percben -- honnan, honnan nem — Czön- 
dör Jóska is bebukott illő  köszönéssel az ofiszina ajtaján. 

Az kérem csak a helybeli lakosságra vonatkozik. Az idegent, azt 
pamaccsal beretvaijuk. 

Szóltam :és belevágtam a pemzlit arczaba; vadul szappanozni kezdtem. 
Ő  felnézett rám, mint jelezné: ne te, ne, csikó, te rugni is tudsz már? 
De nem szólt csak jódarab .id ő  után, mikor már egészen hatalmamban 
volta szappanos ábrázata. 

Mindig csodálkozom, hogy megváltoztatja az emberek arcát a szap-
panból vert hófehér szakáll, mely megmutatja, milyen lesz az ember, 
ha megéri a nyolcvanadik, kilencvenedik évét és der űs fehérség üli 
meg arcát. Ha úgyan megéri, mert a legtöbb ember meghal, miel őtt ez az 
álma teljesülne. A bcrbélynénak lám nem is kell ilyen hosszú emberöl-
tőket kivárnia, három krajcárért egyszerre fehenszakállú lehet. 

Hát ennek az úrnak nagyon. jól állta szappanhab. Olyan volt éppen, 
mint egy szentkép a bibliából. Bajuszát is szappanozni kellett neki, azt 
is borotválta. Hát gén csak kentem rá vastagon a habot, ne mondja, hagy 
sajnáljuk tőle. Utána megfentem a borotvát, húztam egy párat a b őr-
szíj j on, aztán neki! 

Forgattam közben a széket- veszettül, lássa, hogy van az is. Egész 
tudományomat megcsillantattam, kezdve a pumpára járá otkoionytól 
egész a krémig, csipeszig, púderig. Hadd lássa, nem olyan utolsó ofi-
szina ez! 

Látván ezt az igyekezetemet az úr, aztán nyírást is parancsalt, ami 
végleg felkeltette szakmai becsvágyamat. Vágtam, nyírtam, méricskél-
tem — főleg a pakompárt, a4  volt nehéz. »Ne legyen 'hiba« — ez a cél 
lebegett el ő ttem, ne mondja a városi borbély, ha visszakerül oda: »Na 
tekintetes úr, magát miféle fuser adjusztálta így meg?« Akkor egyszerre 
hallom a sógor hangját, ahogy bebukik az ajtón és lélekszakadva mondja: 

Alászolgája! 
A vendég meg onnan a+ forgatható székb ől: 
-- Jó napot. 
Ezt sem tudom, hogy került el ő  ilyen gyorsan a sógor, mikor jó 

messze az a kert. LJgylehet, valami :arrajáró szólt be hazzá, közölve vele, 
hogy idegery úrféle fordult be az ofiszainába, már• pedig e± ritkán jelent 
jót. Ilyenkor jobb, ha, a gazdal hazasiet. 

Ahogy bejött a munkaadó gazdám, ahogy bebukott az ajton, els ő  
pillaфtása a vendég fejére esett: A fejet nézte el őbb, mint iportékát, mit 
műveszkedtem azon? Mert a nyírás igazi er őpróbája a növendék-borbély-
nak. Nem lehetett kifogása, mеrt nem szólt, nem korholt, nem utasított 
»hogy itt egy kicsit feljebb ládd-e« Most már nyilván csak az furkálhatta 
Menyhárt gazdám oldalát, ki lehet az idegen, aki egyszerre megjelent 
az ofiszin.ában; mintha az égb ől pottyant volna le. 

S az nem is maradt adós, a vendég. El őadta bőséges szóval, hogy a 
slájszban rakodik már három napja. Most, hogy a mester megjött, meg- 
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szólalta maga dolgában: veszi .a gabonát a slájsz оn, nagyhasú uszályokba 
hordjak a búzát, ott piszkolódott úgy el .. . 

De hiszen akkor kegyed a Herschli Jakab és hársa — szólt beli 
Menyhárt sógor, amit a pakompártos rövid fejbiccenéssel igazolt. 

Csak azért mondta a sógor, hogy jelezze: ismeri ő  hírbő l ezt a ga-
bonaboltot Nagykárolyházán, ahová búzáját, kukoricáját hordja, sok 
szentgyörgyi. Igen sok szó esett róla nálunk, Herschli Jakab ,és, társáról, 
nem mindig a legdicséretesebb jelz ők kíséretében. Dekát mit akarsz, 
prök harc az élet, s aki néha tíz krajcárral kevešebbet fizet a tavasziért, 
nem kívánhatja mindig, hogy imába foglalják a nevét s hogy még a bor-
bélyműhelyben is dicsérgetve emlegessék. 

Dangubál a hajóm, nemigen hordja mosta nép a búzát — pa-
naszkodott a továbbiakban 'a pakompártos, aki kezem munkája nyomán 
fokról-fokra szépült, már amennyire ez egy ötven körül járó pocakos 
kereskedőember részér ől lehetséges ;  egyetlen borotválkozás és nyiratko-
zás habása alatt. 

Nem hordják a nehézse-g jöjjön rájuk — tette hozzá makacsul, 
talán olyan szándékból, hogy .a mester, mármint a Menyhárt sógor, el-
ejtsen néhány szót a gabonahordás érdekében az ofiiszinában. 

Csakhogy a sógor sem esett egészen a fejére. Tudta, hogy a falusiak 
egész évben borotválkoznak nála, míg a Herschli és társa legfeljebb 
minden évben, ha beáll az uszálya; akkor sem biztos, hogy idetalál és 
nem az Andruskó műhelyébe téved be — miért nógassa hát ő. a helybe-
lieket a gabonahordásra? Ezért inkább másról beszélt, nehogy s ű rű  só-
hajtások közepette a vendég rákezdje »Szólhatna, hallja mester úr, hogy 
hordják ...« Mert, hanem hordják ugyebár, ez annak a jele, hogy a 
Herschli és társa megint tíz krajcárral olcsóbb s ez olyan .érv, amelyr ő l 
úgyis lepereg a legcukrosabb csalogatás. Inkább arról beszél a sógor, 
hogy hej, haj, de jó dolog is a gabonássors; de finom dolog csak úgy 
szenzálkodni azon az irodán ... míg a szegény borbély itt két három kraj-
cárért csak túrja, beretválja, koppasztja a fejeket. S abból sem marad a 
három. krajcárból, mert elviszi .a segéd és a p'orciá, meg mifene.. Nem 
is élet ez, csak ráfizetés, tiszta ráfizetés, kérem .. . 

Amit a Menyhárti gazdáma segédekr ő l mondott, a segédek szörny ű  
nagy fizetésér ő l, abból hírb ől esem volt semmi igaz, nem is tartott ő  se-
gédet soha, csak inast. Mégi4 érdekelt, hová lukad ki ezzel a beszéddel, 
mikor elő ttem, kétségeimet hallgatván jöv őmről, egészen más képet fes-
tett minap a borbélyságról. Mondván, hogy mégis a legszebb pálya ez, 
költség majdnem semmi,, csak az a kis szappan. 

Figyeltem a szavukat, most már lapulva, mert az átfésülésre már 
enyhén félretolta gazdám. Azt már ő  fejezte be, kedvtelve váltva a szót 
a messzir ő l jött emberreli — volt vagy húsz kilóméterre idea város — 
csevegve és heherészve férfimód, amibe a szentgyöngyi menyecskék em-
legetése is beletartozott. Nem, ehhez még nem voltam elég feln ő tt, in-
kább visszahúzodtam Czöndör Jóska mellé a sarokba, fésülve és fésül-
getve a lányhajat. vendéghajat, úgy értem, mert azt is árultunk а  ofi-
szinában s ha nem volt más dolgunk — úgy volt ránkparancsolva — fé-
sülgetni kellett a selymes, barna meg sz őke szálakat. 

Az igazi csoda mégis csak harmadnap következett be, amikor meg-
jelent megint Herschli és társa, vagyis a pakompártos úr ,és engem bö-
kött fel szemével: na fiatal ember, éles-e a szerszámod? 

Mondtam neki: Ha borotválásról, van szá, az mindig készen áll. 
— No akkor neki — szólt ,és betelepedett megint .a forgatható székbe,  
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jelezve, hogy "általam kíván megborotváltatni. Nagy kitüntetés volt ez 
szaktudásom számára, kivált, ha tekintetbevesszük, hogy mnég két bor- 
bély volt ott jelen, a Menyhárt sógor tudniillik rés a Czöndör Jóska. 

Olyan jól elbeszélgettünk ezzel a gyerekkel — fordult magyará-
zattal gazdám felé — jóesz ű  gyerek ez hallja, felvágta ennek nyelvét 
a szarka. - 

Fel ám -- mondta büszkén a sógor — meg a páterek is segítettek 
ebben a gimnáziumban .. . 

Hát oskolát jártál, hányat? 
Négyeli az, kereken — sietett megint helyettem a válasz, mire az 

idegen vendég, vagyis mi már tudjuk azt, hogy a Herschli Jakab és 
társa, hegyeset . füttyentett. Kevesen szálltak akkortájt ennyi sok isko-
lával a borbélyműhelyek mélyére, borotváló min őségben, amikor oly 
sok területe kínálkozott az -életpályáknak. Nyilván ez váltott ki heves 
füttyentést bel ő le. Füttyentett és nevetve mondta: 

Hej öcsém ennyi iskolám mégy nekem sincs, pedig nekem akkora 
boltom van a nagykárolyházai f őutcán, mint ötször ez a m űhely. Vagy 
mit ötször, tízszer, a raktárokat nem Is számítva .. . 

Előbb felmértem szememmel a m űhelyt és hozzáképzeltem tízszer-
annyit, csak azután kérdeztem: 

— Hát hány van tekintetes úr? 
Mit hány, hogy hány iskolám? Nékem csak kett ő  gimnázium 

mindössze. De .amit én megtanultam, az most is bennem van ám mind. 
Mind tudom még hallod. Mind fújom még ma is: 

Anti, apud ad adversus, 
Circum, circa, citra, cis .. . 

Hüha, mondtam, jó feje lehet a ténsúrnak, ennyi sok év után. 
De ő  csak folytatta: 

Penes, pones, post és preter, 
Prope propter per, secundam, 
Supra versus, ultra, trans. 

Tudtam én jól, hogy ez csak hitványa a tudásnak, hogy azt úgy fúj-
j ák kórusban a gimnáziumban, 'hagy azt megtanulja a verssel minden 
szamár. De miért ne legyen boldog vele? Ha már úriember létére leeres.--
kedett hozzám, a gyerekhez, miért ne legyen kellemes ódája neki? Hüm-
mögtem és dicsérgettem s lám az uszályoknak parancsnokló gabonás-
baltosnak, hogy csillogott a szeme, dicséretem hallatára! Ebb ől is. azt 
kulcsoltam, hogy mérhetetlen hiúság lakik minden halandóban, még a 
gabonásban is, ha tízszer is akkora a boltja, mint ez a múhely itt. 

De csali hallják kérem, hogy volt tovább! 
Mert akkor már szállingózni kezdett a nép —er ősen beesteledett 

közben — s mind hallgatta ezt a beszédet. A beszüremked ők fejüket in-
gaxtak, olyik mosolyogva, másák kívancsian. Alkudozik ott a Herschli és 
társa, de nem ám gabonára, hanem \inasra a Menyhárt borbéllyal. Mert 
az lett. 

Az ilyen gyereket — rriagyarázta Herschli a sógornak — v`árosba 
kell küldeni, tanítani kell és m űvelni. Miért ne lehetne ő  tanonca ga-
bonásboltban? Négy osztállyal. Írása hallom, gyöngybet ű, eszi is van, 
az ilyet pallérozni kell._ 

Az úgy is van — hallatszott éppen Talpas Dániel er ős nagy 
pártfogóm szájából — hadd legyen a szenzálok közt a magunk kölke. 

Ez tán nem is tetszett a gabonásnak a Talpas Virág közbeszólása, de 
ráhagyta, érvnek. Tán, ha ráhagyja, inkább hordja a nép a gabonát a 
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nagyhajóba és nem kell: dángubát fizetni. Talán mondják majd egymás-
nak a népek — tíz pénzzel kevesebbet fizet ugyan a Herschli, de láan fel-
fogadta a mi kölkünket, a mi borbélyunkat maga mellé ... mégis igaz 
ember ez halljátok csak! 

Vagy csak én képzeltem így? Nem tudom, de nagyon égett az arcom, 
hogy végre lelkem kétségei között ilyen szavak is latbaestek, amelyek 
engem a magasabb, újeletpálya felé irányítottak. Mert eddig csak r-ínyám 
levelei tették ezt — ő , aki nagyobb dologra szánt, ő  pujgatott szünte-
lenül: hagyjad ott a koszos falut, néked mégis nagyobb sorsot adhat 
még az élet.. 

A kétségék ilyen z űrzavarában jólisett a harc körülöttem és azért 
gyúlt ki nyilván az arcom. Az egész falu mellem állt! Vagyis,, hát az a 
pár ember, aki csiltörtök estéjén borotválkozásra betévedt az ofisziná ьa. 

Már csak a Menyhárt sógor harcolt eddigi életpályám mellett, de 
hát az ő  szavait hamar tönkrepocsékolta Herschli úr, egyszer űen azokkal 
az érvekkel, amelyeket két nap el őtt éppen t őle hallott. Hogyháti érde-
mes itt túrnia fejeket, két-haram pénzért, amib ől még el is vesz a sok 
költség, meg a porció, meg a sok segédi fizetés, úgy-e mester úr? érde-
mes-e, amikor olyan úri sors, szenzálkodni a városi irodám, odabent... 

Most mára sógor arca gyúlt ki lázasra, felismerve saját szavait. S 
a vitát mérgesen azzal zárta 1e, hogy ingem .a konyhába zavart ki a zap-
panosvödörrel. 

. S mire nagykésőre onnan el őkerültem — mert elfogott a néném, 
hogy is volt s ami volt, mini volt' —• mire visszakerültem mondom, már 
senkit sem találtam ott, sem a Herschli urát, sem a Talpas. Dánielt, sem 
a többi vitatkozót. Csak több m,ás új vendéget, akik gubbasztottak a 
lócán, sort várva. Meg a gazdám mérges arcát, azt találtam ott, azzal kel-
lett szembenéznem. Mert szörnyen lármázott, kiabálva fogadott, elfe-
ledve talán, hogy éppen 6 zavart ki ,a m űhelyből. 

— Hát te mért bújkálsz, mikor dolgozni kell? Te... te szenzál! Te! 
Nagyobb sértés úgylátszik nem jutott eszébe abban a pillanatban. 
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