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A csodakávé  
— Elbeszélés —  

Ismerek embereket, akik egész életüket négy fal közöltt élték le,  
szülővarosukból soha ki nem mozdultak, s a »kapun« kívüli élet már túI  
esett érdeklődéslik körén.  

Ez a makacs, következetes egyhelybe_nü'' ёs, az utazástál való rette --
gÉ,s, tartózkodás, bizonyos fokig beteges jelenség. Ezzel szemben a túl-
zásba vitt barangolás, csavargás is az idegkórtan körébe vágó tünét.  A 
raboskadásra ,emlékeztet ő  bezártságдak rés az ezzel járó egyhangú .élet  
utáni vágynak ellentéte a leküzdhetetlen u фаzási, kalandozási szenve-
dély, amikor va' ami belső , ideges nyugtalanság viszi az ember`t messze, . 
idegen tájak felé.  

A vilagcsavargásnak nevezett korslzakon magam; is túlestem:  a 
Cunard Line szolgálatában beutaztam az öt világrész valamennyi tenge-
rért. A Cunard hajókon betöltött másodorvosa tisztséget megúntam s egy  
délamerikai hajóstársaság óceánjárójára szerzodtem el primáriusi m;inó-
ségben. A húszezer tonnás hajó New-Yorkból indult el az afrikai par-
tok érintésével, Európa felé. Tizezer tonnányi fagyott h» яsal, friss ,éel-
miszerrel és vagy ezer utassal rakodott meg az óriási hajó. A fedélközön 
annyira) túlzsúfolták az utasokat, hogy hajátörés esetén még a felének 
se jutott volna ment őcsónak. 

A kívü- ről frissen bemázolt, rozzant öreg; bárka mára második na-
pon veszedelmes váharzánába került. A nagy es őben, ködben lassan ha-
ladtunk előre. Eme'etes huflámok pacskolták a kiszáradt, öreg »tekn ő « 
bordáit, amelyek úgy recsegtek a viharban, mintha valami óriási dió-
héjat ropogtatnának a tébolyodott elemek... Az utasokat nagyon meg-
gyötörte a тtengeтј  betegség. Borzalmas látványú nyujtátt a zárt fedél-
közön tehetetlenül verg ődő  ezernyi ember... 

A hajó kapitánya alacsony, kövér, vastagnyakú, szénfekete hajú, re-
zesorrú portugá? volt. A gazdasági tiszt szerint fiatalabb éveáben a Csen-
des Óceánon kalózkodott, rés igen sok emberélet kioltása terheli lelkét. 
Alkalmazottaival kegyetlenül bánt, imádta a pénzt és az alkoholt. A 
matrózok szerint még a legszörny űbb viharnál is kellemetlenebb volt a 
részeges kapitány. Mára második napon összekülönböztem a vad portu-
gál rtigrissel. A rossz élelmezést kifogásoltam, különösen a fedélközi uta-
sok rés a legénység lehetetlen ellátása miatt emeltem panaszt. Félre nem 
érthető  módon adtam tudtára, hogy itt valaki vissz аél a hajóstársaság 
bizalгпával, ellopja a szerencsétlen embereknek kijáró adagokat. Egy 
óra multán- az olasz visszavandorlók népes küldöttsége kereste fel a ka-
pitányt. Erélyesen tiltakoztak az embertelen bánásmód ósa rossz élel-
mezés ellen. A. tiltakozásnak nem maradt el az eredménye : a kapitány 
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alaposan leitta magát, döhöngött, revolverével hadonászott és a fülembe 
ordítatta, hogy az ,egész az én művem, jól tudja, hogy én lázítottam fel 
ellene az utasokat. Meglehet ős éles hangon adta ,tudom.ásomra, hogy fog-
jam be a szamat, ha természetes halállal akarok meghalni... 

Harmadnapra újabb szörny ű  csapás tette elviselhetetlenné utamat: 
a fedélközi olasz utasok között kistört a kolera .. . 

A tengeri betegsegt ől elcsigazott, legyengült, hiányosan táplált em-
berekkel könnyen végzett a sárga rém ... Az Bels ő  halott egy életer ős., 
olasz kőfaragó munkás volt. Hirtelen esett össze, alhasi fájdalmakról 
panaszkodott rekedt hangján. Két óra mulya mar halott volt. Még aznap 
este meghalt az ápolója is, egy vöröshajú ír pincér, harmadiknak, haj-
nalra egy osztrak muzsikus szenvedett ki. Az elsчő  temetéusi szertartáson 
megjelent az alkohol-g őzöktő l felfújt kapitány. Rövid imát mondott, 
mire a matrózok a három deszkakoporsót a tengerbe lökték. A követ-
kező  halottat az els ő  tiszt búcsúztatta el, azután meg nekem kellett az 
orvosi teendők mellett a. lelkészi tisztséget ts betöltenem. A hatodik ál-
dozatnak már nem jutott koporsó, egyszer ű  vitorlavászonba csomagol-
ták a merev huP át, súlyokat kötöttek a lábára és a tajtékzó tengerbe 
dobták. 

A kapitány a haját tépte dühében ... Nem a halottak száma miatt 
dühöngött, hanem az ejtette kétségbe, hogy a kiköt ői hatóságok a fertő-
zött hajó egész hússzállítm "anyát a tenger fenekére küldik. Ebben a te-
kintetben nagyobb súllyal nehezedett rá a felel ősség, mintha száz em-
beréletrő l lett volna szó. Valósággal őrjöngött, ha arra gondolt, hogy a 
kolera miatt megsemmisítik a tízezer tonnányi élelmiszer-rakomány t.  
És mindezt persze nekem, a gondatlan, lelkiismeretlen hajóorvosnak kö-
szönheti ... A járvány terjedéséért a hajóorvos felel, még akkor is, ha 
a betegek elkülönítésére nincs megfe'_el ő  helyiség, apolószenlélyzet, 
gyógyszer, szérum és fert ő tlenítőszer ... Éjszakai delíriumában magá-
hoz rendelt ,és megfenyegetett, hogy a tengerbe dobat, ha alá nem írok 
egy nyilatkozatot, mely szerint •a hajón fert őző  beteg nincs, nem is 
volt .... A nyilatkozat aláírását persze megtagadtam, hiszen az úh bete-
gek száma a tízet is meghaladta... 

Az ötödik napon, a reggeli órákban váratlanwl kisímult a tenger; 
csillogott, minta sűrű  olaj . Megszűn;t az idegborzoló deszkarecsegés, csi-
korgás, amely napokota lehetetlenné tette az alvást. Az óceán közepém 
járhattunk, amikor hirtelen leálltak a gépek. Fel ébredbem. Magamra 
kaptam a ruháimat és ijedten dugtam ki a fejemet a kabin ablakán .. . 
A tenger tükörsima v..égtelenje, a nagy csend megnyugtatott... Néhány 
pillanat multán a kabininas, egy bronzb őrű  spanyol fiú rontott be hoz•-
.zám és kétsébeesetten magyarázott valamit. Olyan gyorsan hadart, hogy 
egy szavát se értettem ... Az ablakkal ellentétes oldalra muta,tatt. ,Fel-
tűnően izgatott volt.. 

Felrohantam a fedélzetre ... A hajó bal oldalától vagy két mér-
földnyi távolságban egy szigеt kéklett ... A hajóinas a karomnal fogva 
húzott a fedélköz irányában. Most már megértettem: a kapitány hivat .. . 

Kü'.önös látványban volt részem ... amíg élek., nem felejtem el. 
A fedélköz rr,аgasságá.ban, csigákon lógott egy ment őcsónak, benne 

sorban, egymás mellett, mint a heringek, az °n. kolerás betegeim fe-
küdtek. Az evezőpadokon hat matróz ült, magasba. tartott, hosszú eve-
zőkkel... A kapitány ezúttal színjózannak látszott. Parancsot adott, 
hogy szállítsam a betegeket a szigetre .. 
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Gépiesen szálltam a csónakba s a kormány mellé ültem. A kötelek  
feszültek, a csigák sírtak, pár pillanattal kés őbb mára vízen úszott a. 

- mentőcsónak .. . 
Füves parton kötöttünk ki. A matrózok némán, szertartásosan he-

1yeztÉk cl a magas pázsiton a betegeket, szárnszerint kilencet és kissé 
távolabb sírt ástak a tizediknek, aki szállítás közben halt meg... Né-
hány . láda élelmiszer, főzőedény és egy hordó édesvíz kirakása után a 
vezet ő jük, egy öreg matróz, megnyugtatott, hogy kiét hét mulva értünk 
jönnek ... Ennek így kellett történnie, hogy a hajó friss élelmiszer-szál-
lítmányát biztosíthassák  .. . 

Tiltakozásom hiábavalónak bizonyult... Így parancsolta a kapi-
tány .. 

A matrózok csonakba szálltak ,és hatalmas evezőcsapásokkal. siettek 
vissza a haj áhaz. 

Kővémeredten álltam a parton a kínban verg ődő  betegek közötat. 
Ökölbeszorult a kezem s fátyolos szemmel néztem a teljes g őzzel tova-
sikló hajókolosszus után .. . 

Első  gonda' ataim a láthatáron szállo halvány füstfelh őkkel szülő-
'várasom félé szálltak... Milyen jó dolga van otthon az embereknek! .. . 
Még az íróasztala mellett görnyed ő  írnokot is irígyeltem. Ott ül a po-
ros, dohos akfiák között ... robotol reggelt ől estig négy fal között, de 
'.egalabb otthon van ... A robinzoni élet egy cseppet se volt ínyem- 
re  

— Hisz csak két hétr ő l van szó ... — vigasztaltam magam — csak 
nem »felejt« ezen a lakatlan szigeten a portugál tigris? ... Kerüljek csak 
haza, majd ellátom én a baját! ... Milyen más volta Cunard »Carpa ~thia« 
hajóján ... Rostron kapitánnyal a legjobb viszonyban éltünk, amikor ez 
a vad portugál, nagyobb fizetéssé' magához csalt... És most itt va-
gyok a szigeten, a kolerás betegekkel ... ismeretlen szigeten ... fegyver 
nélkül ... Két ásó, egy csákány és egy rövid lapát, ez az egész ... És pár 
milliárd kolerabacillus ... 

Rekken ő , trópusi h őség zúdult a szigetre. Szinte izzotta leveg ő  ó+s 
a part'' sárga homokja. A közeli cserjés árnyékába akartam vinni a bete-
geket, de kértek, hagyjam őket a napon, mert még ott is fáznak ... Fllát-
tam őket, azután a közeli homokdomb tetejére kapaszkodtam. Innen még 
utolsó pillantást vetettem a láthatáron úszó füstfelh ő  után és kétségbe-
esetten gondoltam szomorú helyzetemre ... Miféle nép lakja a szige-
tet? ... Fehérek?... Színesek? ... Kannibálok? , . , Egy cseppet se volna 
kellemes, ha ebben a g őzfürdői melegben nyárson megsütnének. Ebben 
a percben inkább a megfagyás halálnemét vállaltam volna... 

A sziget ,sokkal nagyabb volt, mint gondoltam. Az északi part men-
tén valóságos őserdő  terült el, magas, tizenöt-húsz méteres, karcsú, ha-
ragoszöld fákkal ... A déli lejt őn ugyanolyan, de kisebb fák, cserjék ál-
lgttak szép sorjában, katonás rendben, mint valami faiskola... A szí-
vem majd kiugrott az örömtől ... Rend... faiskola?,.. A kulbúra biz-
tos jelei , 

()vatosan mentem el őre, a faiskola irányában ... Furcsa, sohasem 
látot, gálaalakú, karcsú, embermagasságra n ő tt fácskák között jártam 
A nagy, sötétzöld, olajosan fénylő , párosan ülő  levelek (tövében szagta- 
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lan, fehér virág ... Reszket ő  ujjakkal nyúltam a virágok után ... Alat 
tцk magvak, egymáshoz tapadt magvak ... Kávémagvakl ... 'Csodála-
tos kávé ... kékszínű  kávé .. . 

Egy óra mulya, illatos kávéval kínáltam betegeimet és magam is a 
részegségig ittam a pompás, csodálatos íz ű  kávébál .. . 

Nincs szandékomban az olvasót apró részletekkel untatni, 
csak annyit jegyzek meg. hogy betegeim a sziget csad ѓs hatású »kék-
kávéjátá'» és a bozótok között talált fanyar, fekete bogyóktól három nap 
alatt teljesen talpraállotJtak ... Ma is szilárd a meggy őződésem, hogy a 
szerencsés gyógyulást a titokzatos kék kávénak köszönhettük .. . 

A negyedik napon egy háromtagú fehér katonai jár őr lepte meg 
táborunkat ... Trópusi sapkát, vászon egyenruhát viseltek a napbarní-
tott legények. Lövésre készen tartott fegyverekkel, ismeretlen nyelven 
megadásra szólítottak fel bennünket ... A magasba' endítebt karok nem 
zetközi. nyelvét meg1 értették. Európára emlékeztet ő  gondos motozás után 
útnak indítalttak bennünket a sziget belseje felé .. . 

Több mint egy óráig tartó gyaloglás után vonultunk be szuronyok 
között a sziget gyönyörű , modern fi&városába ... Ha nem éreztük volna 
a tüzes homoktál ég ő  talpunk sajgó fájdalmát, joggal gondolhattuk 
vo'na, hogy mindez csak tündéri álom ... európaiasan, öltözött fehér 
emberek, csinos asszonyok ... Majdnem minden utcasarkon kávéház .. . 
bambusznáddal díszátett ízléses terraszok ... kétkerek ű  járművek .. . 
gépkocsi ... Üdülőhelyre emlékeztette az embert ez az ismeretlen, titok-
zatos trópusi város ... A kávéházi vendégek nyugodtan szürcsölték ká-
véjukat, ügyet se vetettek ránk. Az utcai árusok barátságosan integettek 
feléлk, a nők biztatóan mosolyogtak ... Csoportunk legid ősebb tagja, a 
sovány, vézna, ötvenéves bupini — kálencgyermekes családapa -- az 
örökké vidám olasz sírk őfaragó, kijelentette, hogy a történtek rés láto ►tt-
tak után többé nem megy haza, itt fog megn ősülni ... Alig tudtuk le-
fogni az öreget: er őnek erejével neki akart menni egy villogófogú kreol 
menyecskének, aki állítólag a szeme közé kacsinatott .. . 

A szó legszorosabb értelmében vett h ű vösre kerültünk, egy föld 
alatti börtönbe, ami a trópusi h őséget figyelembe véve nem is utolsó 
dolog. Fe'sővilágítású, külön lukszus-cellát kaptam. A börtön őr, egy 
németül beszélő  cseh száamazású ember már az e Іsб  napon kőmerítően 
tájékoztatott a titokzatos, ismeretlen szigetr ől. Mindent elmondott azért 
a kevés pipadohányért, amit a zsebem mélyéb ől katortasn össze. T őle tud 
tanra meg, hogy a. sziget neve: K ah w a h. Hajótöröttek alapították a mai 
várest, háromszáz évvel ezel ő tt, lakóinak sz.á:ma körülbelül háromezer, 
nyelvük hasonlít az eszperanjtóhoz, ami érthet ő  is, hiszen a, szigeten kép-
viselve vannak Európa összes népei. A hajók, sajnos, csak egyszer egy 
évben, április elsején köthetnek ki a szigeten, az. úgynevezett Kahwah 
nemzeti ünnepen, a sziget alapításának napján. A hajók els ősorban teá-
val rakodnak meg, mert a szigetlakбk a különbeni kitűr ' minőségű  teát 
kőzárálag fürdésre ,és ruhatisztíltásra használják. A teán kívül rengeteg' 
déligyümölcsöt, banánt, ananАszt, rizskásáfi cserél be a sziget karmány-
zósága цparii cikkekre, fi őбleg fegyverekre és lőszerekre. Az életfogytiglan 
megválasztott kormányzó és a felel ős kormány legfobb gandj a, hogy 
ügyeljen a belső  rendre és kifelé meg őrizze — ha kell, fegyverekkel —
a sziget függetlenségét. 

Érdekes dolgokat tudtam meg a kék-kávé гól is. Ámulva hallattam, 
hogy ősi törvény halálbüntetés terhe mellett tiltja a Kahwah kivitelét.. 
Ezt a törvényt val.aban be is tartották, mert a sziget alapítás đ  óta egy 
szentternyi kék kávét se csempésztek ki az ültetvényekről. A kikötő  be- 
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járatánál figyelmeztet ő  táblák fogadják a .hajósakat: Idegeneknek szi-
gorúan tilosa belépés! A kék Kahwah legf őbb tulajdonsága az, hogy 
aki rendseresen issza, többé nem tud lemondani róla. A kék kávéi ra-
bul. ejti az embert, örökre a szigethez láncolja ... megszünteti a kínzá-
honvágyat, feledteti az óhazát .. . 

A tények pontos leírása megköveteli a részletességet, holott fentebb 
ígértem, hogy rövid leszek. Nem hallgathatom el azt a s тmnzációs' éríe-
sülésemet sem, amit börtön őröm, a kitűnő  Prasek Tóbiás különösen 
hangsúlyozott, hogy a szigetnek sohasem volt orvosa, vagy kuru7slája. 
A szigetlakók teljesen egészségesek, a járványos betegségeket a benn-
szülöttek csak hírből ismerika Az emberek orvos nélkül halnak meg, ha  
eljön az ideje. Orvosuk tehát nincs, de annál több a lelkész a szigeten. 
Minden száz lélekre juf egy pap. Hithű  keresztény Krisztushivő ,  biblia-
rajongó a nép. Különös, hogy vasárnap helyett a szerdát tartják. A szi-
geten szerda az ünnep, a munkaszünet napja ... Munkaszünet?.. .  Kissé  
furcsán hangzik, hiszen hétköznapokon se er őltetik meg magukat az  
emberek... i I.nek a ká гvéház előtt, isszák a zamatos, b űvös kávét, sak-
koznak, kockajátékkal szórakoznak. és — politizálnak  .. . 

Két hónapig tartó vizsgálati fogság után végre szabadlábra helyez-
tek. Társaim valamivel előbb szabadultak, úgy hogy mire elhagytam  a 
börtönömet, Lupini bácsi már jegyben járt egy bennszülött özveggyel 

Kahwah sziget békés lakóit csak a felületes szemlél ő  tarthatta egy-
ségesnek, e'_'égedettnek. A valóságban azonban áthidalhatatlan szakadér-
kak választottak szét az embereket; egyenl őcégről besгélni sem lehetett. 
Sokat adtak az ősi hagyományra, a származásra, a sziget történetére, és 
így a 'százéves ősökre visszatekint ő ,  bennszülött különbnek tartolta ma-
gát a z ö 1 d bevándoroltnál, vagy annál, akinek csak az anyja született 
a szigeten, míg az apja új honpa'_.gár volt. Az őslakók voltak a »tiszta-
vérűek«, akik nagyon ügyeltek fajuk tisztaságáré és csak egymásközt 
házasodtak. Kormányzó, miniszter, állami hivatalnok csak tisztavér ű  1e--
heVett. 

A másik és egyben erősebb v.áaaszfalat a :kék kávé, helyesebben a 
tejeskávé emelte az elégedetlen IakosSág közé. Ezt a megkülönböztetést 
is az arisztokrata »tisztavér űek«-nek köszönhették .. . 

A kormányhoz közelálló elemek jöttek rá, hogy a szigetlakók k.i 
lönböző  módon isszák a kavét. És ez a látgzálag egyszer ű  és ártatlan  
megfigyelés lett kёsőbb a szőlőanyja igen sok, nem várt bonyodalom-
nak. Félszázaddal .ezel őtt egy osztják hajópék honosítotti 'meg a szigeten  
egy kuglófszerű  kávésüteményt, amely azóta nemzeti e'_edel lett ёб  a 
rooco« nevet kapta. A sziget arisztokratái felfedezlbék, hogy míg ők a 
coco süteményt a szájukhoz emelik ,és az ünnepélyesen leharapott da-
rabkára hörpintik a tejeskávét, addig a köznéip, a, tisztátlanvér űek 
b e a p r í t j á k a cocát a kávéba és onnan kanalazzák ki. Meggyöz ődé-
sük szerint az egyedüli helyes eljárás az, ha az ember a nemzeti süte-
ményt nem a csészében, hanem a szájüregben ,itatja át a kávéval. A be-
aprítást tisztátalan és tiszteletlen dolognak tartották. Így alakult ki a 
két ellentétes párt: az aprítók és a nem aprítók pártja. A népr 
a többség ;természetesen az apríták, ~ oldalán harcolt az étkezés szabads--
gáért, illetve a szabad étkezésért. .A megindult vitát a rend őrfőnök 
akarta erélyes kéгzel elfojtani. Egyszerűen betiltatta az aprítást, de az. 
ezt követő  fe'_zúdulás után rövidesen visszavonta a rendeletet. A bPap- 

215 _,  



rító-párt szónokai népgy űléseken kardoskodtak a demokratikus aprítás 
mellett ∎és а  vitatnák, hogy az aprítás m űvelet-g kellemesebb, természe-
tesebb. és f őkénit emberibb, mint az er őltetett, »el őkelő« nem-aprításos 
étkezés. A beaprítás ellenz ői persze hivatkoztak az ősi hagyományra, a 
nеvelésre, az ízlésre és a nemzetd érzésre. Körömszakadtáig védték ál-
Iásponitjukat, ►ső t odáig mentek, hogy az aprítókat egyenesen forradal-
mároknak nevezték ... ) 

Kiszabadulásom után rövidesen kiélez ődött a harca két tábor kö-
zött. Aprítók és nem aprítók külön pártokra szakadtak, kerülték az egy-
mással való érintkezst. Az aprítók ellenzéki pártja kü"ön jelvényt csi-
náltatott és röpiratokkal agitálta nép között. A kormány se maradt tét-
len: megszólaltatta az államilag szabadalmazott szociológust is, de ennek 
a tudása se nőtt túl a kávé problémáján ... A papok is a konzervatív, 
nem aprítok mellett. pr ć'dikál.tak .. . 

A sziget l'ak'ainak békés életiét ilyenformán felborította a csúnya 
politika. 

A munkanapokat is lefoglalta az agitáció. A náp szívesen hallgatta a 
szónoklataktit, mert azután potyakávéhoz és aprítanivaló cocához jutott. 
A titkos cél természetesen az vat, hogy a 'beaprítók vegyék ád a sziget 
kormányzását és vessenek véget a dölyfös, gy ű'ölt nem aprító, arisz-
tokrata uralomnak. 

A nők is részt vettek a mozgalomban. Ténykedésiiket röviden így 
foglalhatjuk össze: a férjes asszonyok a férjük elveivel ellentétes áí-
l.áspantért le'kesedtek, a fiatal lányok a nem aprítókhoz, az öregasszo-
nyok az apríltókhaz csatlakoztak. 

Ebben az időben ismerkedtem meg a sziget angolszármazású mérnö-
kével, mr. Mac Geevel. Bemutatott a feleségének, akinek már a szü-
lei is a szigeten születtek. Nagyon szívesen fogadtak tengerreivéz ő , pál-
madorong bungalowjukban és, mingyárt az els ő  alkalommal tejeskávéval 
és ünnepi cocóval kínáltak meg. A magas, vöröshajú, sovány, szepl ős-
kezű  a: zany, akit akkor rendkívül kívánatosnak talaltarn, egyenesen ne-
kem szegezte a kellemetlen kc'rdést: 

— Nos, uram, hogyan issza a kávét? .. . 
A kérdés zavarba hozott. Ifjú éveimben otthon mindig szenvedélyes 

b'eaprítá voltam, de akkor a világért se gondoltam volna, hogy ez a problé-
ma valamikor ilyen nagy súllyal fog rám nehezedni... A, kávéházi 
törzsasztalnál is mindig élveze(ttel aprítottam kiflimet a habos, sz űrt 
kávéba ... Eszembe jutott boldogult nagyanyám, aki csordulásig rakta 
tele zsemlyévеÍ, kávésbögréjét, viszont azt sem tagadom, hogy jobb tár-
saságbarх, hölgyek jelenlétében sohasem aprítottam á sü(t!eményt a ká-
vémba, hanem a felpuhítás, helyesebben az áztatás `m űveletét illemtu-
dóan a szájüregben végeztem el. Úri helyen, el őkelő  vendéglőben a ke-
nyeret nem i'.1ik a levesbe aprítani, de megengedett dolog, ha a »kenyér-
kockákat« külön szervírozzak. 

Mindez egy pillanat alatt cikázott át agyamon. Őnagysága tágra-
nyílt szémekkel, türelmetlenül várta válaszomat. 

— Mrs. Mac Gee ... — mondottam a fülem hegyéig elpirulva 
én sohasem voltam barátja a kávénak ... Az én hazámban az emberek 
paprikás szalonnát esznek lágy kenyérrel ... Különben  is hidegen iszom 
a kávét — tetetem hozzá, elszántan, hogy ezzel is id őt nyerjek. 
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A ház urnője bosszúsan vállat vont, csontos ujjaival letört egy kis  
darabot a coca-süteményb ől, annak is csak a felét harapta le kapafo-
gaival, azután j ó nagyot hörpintett a forró kávébál. Ugyanezfi a mübe-
letet végezte a férje is azzal a különbséggé'_ ,, hagy a süteményt tartó bal-
kéА  kisujját mereven az ,ég felé, mintegy eskütételre tartatta .. .  Monda-
nom se kell, hogy a köve tkező  pillanatban már utánuk csináltaim a szer -
tartást, mcg a bal kisujjamat is finomkodva a magasba merevítettem  .. . 

A 
 

kávé után Mac Gee felállott és homlokon csóka?t:  
Doktor, ön a mi emberünk! — mondatta maghatottan.  

Aznap este a szigeti Kispolgári Kör ünnepi vacsorájára voltam hi-
vatalos. Az asztalfő re ültettek és mindenki rám várt, hagy megkezdjem  
az ünnepi kávéivást. Természetesen beaprítottam a »munkás-coca«-t  a 
kávémb. а , amelybő l ez alkalommal egy jókora a gyagfazékkai tettek  
elém ... Teliiszájjal kanalaztam az illatos, friss tejeskávévak átitatott sü -
teménydarabokat a jelenlevők nagy megelégedéséтe. A kávé után ren-
geteg gyümö' .csöt és 'szanoklatat kellett lenyelnem. Megérte, mert a va -
csora nagyom kedvemre való volt. A közönség .  elénekelte a »Kék-Ka-
wah« indulót ,  majd a vezérük felállott, homlokon csókolt rés mély basszu-
sán dörögte:  

Doktor, ön a mi emberünk  .. . 
Bel "atom, eljárásom nem ,a legkorrektebb volt. De hát alkalmaz-

kodnom kellett az áramlatokhoz ... Egyszer ai nem aprítók tartottak jól,  
aztán az ellenzéki apri1ták kedveskedtek egy jó kávévacsorával. Min-
dig az illető  párt szajaíze szerint beszéltem.  

A semmittevéstől tekintélyes pocakot eresztettem, de meghíztak  a 
kolerás betegeim is. Egyik-másik megrцősült. Lupini valösaggal áldotta  a 
vad portugál hajöskapitányt, akinek mindezt köszönhette. Fogadkozott,  
hogy sohasem fogja elhagyni ezt a mesélte ill ő  szigetet ... Magamon  
is megdöbbenéssel állapítottam meg, hogy .... izé... hogy is mond -
jam... nem vágyódtam haza... nem gyötört ,a honvágy ... Hazai  sze-
гetteimrő l is rteljesen megfe'edkeztem. Úgy látszik, a kékkávészenvedély  
rabjává lettem ... Feltűnt, hogy a szigeten sok az eszel ős, mániákusan  
rajongö ember, akiknek izgatottsága csak addig tartott, anzíg meg nem  
itták kávéadagjukat. Azután nyomban lecsillapodtak ... Ezt az ideges  
tünetet magamon is észleltem„ de nem sok figyelmeit szenteltem az  
ügynek  .. . 

Egy napon a kormányzö úr ő  kegyelmessége hivatott. Az els ő  pil~ a-
natban árulásra gondoltam, és minden porcikám remegett az izgatott-
ságtöl. Kegyetlen ember volta szigett kormányzója  .. 

A pálmafáböl épült kormányzösági palotában fogadott... Magas, ,el-
hízott, idősebb szuszogös öregúr. Kidülledt ,  véres, zacskös szemeivel  
percekig bárgyúntekintett szemem közé.  

Baj van, gondoltam magamban. —Úgy latszik, kisült a turpissá-
gom ... Mégis csak jobb lett volna, ha c s a k á nem aprító kormánypárt  
mellett vallottam volna színt... Aki a néppel, a tömeggel tart, könnyen  
ráfizet ... De most már minden késő  ... ezt előbb kellett volna meg-
gondolni ... Ülj otthon nyugodtan a fenekeden, akkor nem kerülsz ilyen  
bajba... Még majd felakasztat egy fára ez a bivalyborjú!  

A kormányzó nagyot söhajtatt, terjedelmes hardöhasa fölött ösšze -
kulcsolta szőrös, vastag ujjait ési így szórt:  

Nagyon diszkrét dologról van szo, uram ... Úgy vélem c s a k i s  
ö n b e n bzhаtok meg... Számíthatok diszkréciójára? ... Mert, ha az  
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• ügy kitudódik, lehetetlenné vagyok téve a szigeten, szeretett népem  
előtt  ... 

Kíváncsivá tett az öreg. Annyit már kiéreztem a beszédéb ől, hogy  
itt nem az é n fejemről van szó ё  tnem az aprítáз  kérdje körül dúálá  
harcról. . 

Kiegyenesedtem.  
Számíthat rám, kegyelmes uram! Különben is, aki ismeri szep-

lőtlen multamat, sziklaszilárd jellernem,ét  .. . 
E'ég! ... Kezet rá ..  . 

Megszorítattam nagy, nedves, puha mancsát .. .  A kormányzó úr  
magához vont, kabátja bels ő  zsebéből egy szelet papírost vett eL ő  és  
eléan. tartatta:  

Itt van a nagy titok — mondotta remeg ő  hangon — megengedem,  
de csakis magának engedem, hogy elolvassa...  

Egy vers volt . Rövid ,  alig hiászsorotis vers rettent ő  rímekkel, ösz-
szefüggéstelen, dadogó, hülye tartalommal  ... 

Én írtam ezt a költeményt — dadogta a kormányzó izgatott re-
megéssel. — Na, mist szól hozzá? ... Életem els ő , egpeiilen költeménye . . . 

Súlyos kórtünet, mindenesetre — állapítottam meg magamban,  
majd rövid hallgatás utána kegyelmes úr sz őrös fülébe ordítottam:  

Remek!  .. . 

A politikai ellentétek lehetetlenné tették a szigetlakók életét.  

A beaprítók pártja úgyszólván napráfnapra n őtt és ezt nem kis  
idegeskedéssel konstatálták a kormány körül csoportosult konzervatív  
elemek. Napirenden voltak a kormány elleni t űntetések, kékzászlós fel-
vonulósak ... A kormányzó eltiltotta az aprítápárt jelvényeinek vise'_,é-
sét. F,zzel is el akarta érni, hogy az ellenzék ne vegye észre számbed.i  
fölényét. Sajáx pártemberei viszont jelvény nélkül nem mutatkozhattak  
az utcákon.  

A súlyos ellentétek utóbb- már véres összeütközésekben robbantak  
ki. Az első  ütközetből a, jól felfegyverzett kormánycsapatok kerültek  ki 
győztesen. A kormányzó els ő  dolga az volt, hagy letartá г t'аtott és ve-
lem együtt börtönbe záratta a volt kolerás betegeimet is. Véleménye sze- 
xin;t az »alkalmatlan idegenek« forgatták fel a sziget békés rendjét.  

Mac Gee mérnök barátom megtogatott a börtönben, 1  nem nyuj-
tott kezet ás elborult arccal csak ennyit mondgtt:  

Csalódtam önben ... Ez árulás! . . . 

A rendőrfőnök azt a vádat vágta a fejemhez, hogy betegségeket  
hoztam a szigetre és ezért életemmel fogok lakolni  

A további eseményeknek,  sajnos nem lehettem szemtanúja. ) гtesü-
léseimet a bebörtönzött aprítóktól kaptam:  

A szigeten az aprítók ,és nem aprítók közöttadáz p o l g á r h á b o rú  
dúlt... A vér patakokban folyt ... a kormányzó gépfegyverekkel,  
ágyúkkal lövetett a zendül ők közé ... Végül is a fegyverek ereje gyјz--
delmeskedett: az aprítók megadták magukat...  

A kormányzó kihirdette a diktatúrát . . . 
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A diktátor első  dolga az volt, hogy kilenc társamntial együtt halálra 
ítélt, és mert fogytán volt a muníció, az akasztás mellett döntöttek .. . 
A függés szerencsére elmaradt, a kormányzó-diktátor az ítéletet felfüg-
;gesztette, mert a nagyszámú sebesiilt orvost követelt. Valamennyien 
kiszabadultunk, de politdzálas helyett a sebesülteket kellett ѓрalni. A dik-
tátor második rendelete kimondotta a prahibiciót. Betiltotta a kávéi él-
vezését. Arra számítottak, hogy teára szaltatj ak a népet és az értékesti 
ritka kék-kávét eladják a külföldi keresked őknek ... avagy még na-
gyobb kalriberű  ágyúkra cserélik be .. . 

A »száraz törvény« csak olaj volta t űzre, a szigeti lakosság elkese-
redése nem ismert határt... ,Földalatti 'szervezetek alakultak, titokban 
itták a kávét ... A mozgalom élén a kávéháztuiajdonosok állattak, de 
csakhamar hozzajuk csatlakoztak az a гprítás régi ellenségei, a rendőr-
ség és a katonaság is... Egységbс  verődött Kahwah sziget meggyötört 
lakosságar a kávét ,és a diktátor megbuktatása újbál összehozta őket. 

— Le a gyűlölt diktátprral! Éljen a szabadság! ... — hangzott a szi-
geten. 

Néhány hétig tartó szervezkedés Lut,án egy éjjel a katonák felgyujtat-
ták а  kormányzásági épületet. A kormányzót elfogták és egy óriási üst-
ben feketekáиéba fojtották. 

A rend rövidesen teL jesen helyreallott. Mindenki annyi kávét ivoftt, 
amennyit akart. Aprítók, nem aprítókkal közös asztal mellett étkez-
tek, tiszteletben tartva az egyÉni szabadságot. 

... A káиétilalom alatt erőt vett rajtam a honvágy... Haza... 
haza ... minél előbb ... buzgott fel bennem egy ismert hang. A kék ká 
vénak még a színét is gy űlöltem ... A szigettokák marasztaltak... fel- 
ajánlatták a kormányzói .állást is, csak maradjak ... H јiába kiértek, kö-
nyörögtek, nem volt maradásom .. . 

Csak még egyszer hazakerüljek — gondoltam — nem nwzdulak ki 
többé ... Ezen;túl nem nézem le az egyhangú biztonságban otthon sülő  
embereket...  

Egy kis francia teherszáL'.ító hajó fedélzetén jöttem haza. 
1VZég " ma is sajnálom, hogy nem hoztam magammal mutatót a Kah-

wah-szigeti titokzatos krák-kavéból .. . 

Oláh Sándor illusztráció-terve  
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