
SZIRMAI KAROLY: 

Fogadćrs  
A mezővároskörnyÉki koldusok sóvárán lesték Udvayné hazaérkez-

tet. Ezért cs űrcsavaros országútjárásaik közben többször is letértek az 
Udvay-birtok irányába. Mert ha ott lengett a karcsú, törtvörös kastély-
torany ormán a zászló, Udvayné hazaérkezett. Nosza ;  lett ilyenkor sür-
gés-forgás az össze-vissza siserehadbán. Csavargók rejtjeles írásaival a 
bokrok iš szaporán üzengettek az országút] áróknak. A hírre még a sok-
esztend ős posztjukat őrző  városi koldusok is megmozdultak. S ha rossz 
idő , fergeteg nem akasztotta őket, mankójukat fogva, ők is kivanszo-
rogtak a szombatreggeli alamizsnaosztásra, 

A koldusok rendszeres segéezését még Udvayné anyja kezdte el. 
Részben bels ő  szüksegérzetből, részben dacos válaszkép néhány társa-
ságbeli hölgy nagy hírveréssel beharangozott »krajcáros« jótékonyko-
dására. 

A vagyonos családba n ősült, akkor még delceg Udvaynak azonban 
sehogysem volt ínyére a »költséges patrónuskodás«. Többször megkí-
sérelte hát, hogy± feleségét meggy őzze ,és lebeszélje. De Udvayné hajtha-
tat? an maradt. 

Anyám is így csinálta, apám se kifogásolta — válaszolta kereszt-
befont karral, urára nézve. — A vagyon különben is jótékanykodás гa 
kötelez. Akinek van, annak adnia is kell. Vagyonunk arányéiban, való-
jában többet kellene áldoznunk. Ezt sajnáljátok, de amit kártyára, ci-
gányra, lóversenyre költötök, nem — vágta e' férje szavait, kedvtelé-
seire célozva, melyeket tapintatból nem kifogásolt, de amelyeknek okos 
előrelátással mértéket szabott. 

Szivarozva ide-oda járkáló urának végre is nem volt mit tennie, 
mint passziói kedvéért elhallgatnia. De el'_enszenve a költséges jót бkоny-
kodás iránt sohasem szűnt meg. Mintahegy pillanatra sem hitt abban, 
hogy feleségének sikerült megváltoztatnia, jobbá tennie az országútjáró 
népséget. Akárkivel fogadott volna, hogy bármely pillanatban kiug-
ratja bel ő lük az egymásra feneked ő  emberi bestiát. Ám bármiként is 
vélekedett, fenesége, ez a magas, sovány, nem szép; de lelkesen lobogó, 
ibolyakékszemű  asszony m égis rendet teremtett a koldusok közt. A nél-
kül, hogy kiabált vagy lamentált volna, pusztán szép szóval, elhatáro-
zásához hajthatatlanul ragaszkadá, finom, asszonyi erélyével. Csendes 
pirongatás volt a legnagyobb büntetés, mert nem akart senkinek lel-
kében tüskét hagyni. Gondviseltjeit mégis rászoktatta, hogy osztás köz-
ben ne zajongjanak, ne taszigálják egymást, s ne kapjanak hajba vala-
mely ruhadarabon, ha egyiküknek nem jutott, mert a következ ő  héten  
az kerül sorra.  
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S hogy senkit se érjen megrövidítés, hacsak nem volt beteg, a 
kiosztást maga látta el. Csupán szobalánya segédkezett néki. Egy szép,  

meleghangú, hosszúpillás, bársonyos szem ű , barnahajú lány, Annus. 
Udvayné nagyon szerette ezt a csendes, tiszta, ragaszkodó teremtét. 
olyannyira, hogy betegsége alatta segélyosztással őt bízta meg. Urát 
sohasem. Nagyon jól. tudta, miért. 

A segélykiosztás különben a rendszerint üres, hosszú, napszámkifi-
zetési irodában folyt le. Udvayné, Annus kíséretében, többnyire kilenc 
eеliőtt érkezett. Miután letelepedett a ráccsal иédett, tolóreteszes kifi-
zetési ablakhoz, s pillantást vetett a künn várakozó koldusokra, csen-
desen odaszó1t a leányhoz: 

— Elkezdhetjük. 
Erre Annus letette a szomszédos asztalkára a páncélos kazettát, 

kinyitatta s a keskeny papírzacskókba csomagolt pénzt szép sorjában ki-
rakta, Udvayné kezeügyébe. 

Mindenki egyformán kapott, és .annyit, hogy a következ ő  szomba-
tig meg tudott bel ő le élni. Akkor is, ha máshonnan nem csurrant, nem 
csöppent.  

Negyedévenkint volt ruhaosztás is. Ruhanem űt azonban csak az ka-
pott, akinek tényleg szüksége volt rá. Arra rászoruló egyszerre több-
félet is, sölöslegeset: senki. Annus ilyenkor nyak bszámra cipelte be  a 
hosszú, fehérre súrolt asztalra a különféle holmit. Selejteset is, de leg-
inkább újat. Egyszerűt, tartósat, országútravalót. Udvayné nyilvántartási.  
könyvecskéjébe pontosan feljegyezte, kinek mit adott. Ilymódon nem-
csak önmagát el?enőrizte, hanem koldusait is. Azonnal észrevette, ha  
valaki a kapott holmit eladta, elitta, elkótyavetyélte. Az illet őt azon-
ban nem szidta meg, csak csendes szemrehányással, kérd őre vonta. S  
mikor a kérdezett nem válaszolt, vagy valami hazugsággal igyekezett  
kibújni, csendesen megjegyezte.  

— S most ,  jobb, hogy csak akkor kaphat másikat, ha a többiek már  
valamennyien hozzájutottak?  

És máris szólította a következ őt.  
Mindenkit személyesen ismert, mintahegy azt is tudta, kit jutta-

tott az országútra saját könnyelm űsége, kit másak gonoszsága vagy  a 
társadalom. Beszédesebb hangulatában mosolyogva emlékezett meg  
kedvenc »állástalanj ai -ról. 

Ha megjött a tél, igyekezett más módon is segítepi gondviseltjein.  
Ilyenkor mozgósította a konyhát, s fehér-zománcos vödrökben meleg te-
jet, kávét és teát osztatott ki, kenyérrel, füstölthússal rés szalonnával,  
úgyhogy magukkal is vihettek.  

Amikor Udvayné egyszer ilyen id őben megbetegedett, teend ő it is-
mét Annus látta el. De alighogy elrendezkedett, szélesre tárult a fo-
lyosó felöli irodaajtó, s deres városi bundájában, másnaposan, sárgás-
zöld szemében furcsán villanó fénnyel, belépett szálfaegyenesen a szikár,  
keményarcélű, hatvanötéves Udvay. Egy barátja jött vele, valamivel  
testesebb nálánál, s barátságosabb, rokonsženvesebb arcú.  

Annus, érkeztükre; riadtan pillantott fel. S mikor látta, hogy feléje  
tartanak, leszegte fejét, s hirtelenében nem tudta, mitév ő  legyen. Egyik  
pillanatban elsápadt, a másikban elpirult, majd idegesen babrolni kez-
dett a sorbarakott pénzeszacskókkal, hogy csak ne kelljen felnéznie. 
Félt, megijedt, mert Udvay sohasem zavarta őket, s amit félfüllel hallott 
felőle, éppenséggel nem volt megnyugtató. Miért jöhetett vajjen? — té-
pelđdött. — Mit akar, mit kereshet itten? S éppen olyankor, mikor úr- 
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nője is beteg. Nem, ez sehogyan sincs jól, ebből biztosan valan baj  
lesz — érezte. Lábai reszkettek, de a gunyoros férfi el őtt igyekezett za-
varát leplezni.  

— Hát látod, barátom — hallotta egyszerre megszólalni, mert még  
mindig nem mert felnézni — ez itt feleségem kedvence és helyettese.  
Í7gye szép leány? —fordultt kérdésével barátjához,, mire Annusi arcát bí-
borhullám lepte el, de ahogy róla beszelt, s ahogy a kérdést feltette,  
kdérezte a bantá leereszkedést, a semmibevevési, mintha csak azt  
mondta volna: ugyan mit félsz, mit riadozol, kellesz is te nékem,  külön-
ben is feleségem tabuja vagy. De mindezen nem ért rá tovább gondol-
kozni, mert Udvау  odaért hozzá, majd az ab'.akhoz lépett, s karját  kl-
nyujtva, kimutatott a havas járdán felsorakozottan várakozó koldusokra.  

Nos, itt láthatod, barátom, feleségem pártfogoltjait. lézd, meny-
nyien vannak, s milyen jól idomítottak, olyan szelídek, jámborak, mint  
a birkák, még úgy is pislognak felénk bámészan, bammbán, csak még a  

buta kosorr hiányzik arcukból. S ez — ahogy hallhattad — mind-mind  
feleségem érdeme, Udvaynéé, az áldott, jóságos nagyasszonyé.  

De miért bántod feleségedet? -- rótta meg barátja. — Igazán  

nem érdemli meg t őled.  
Bn? Haha, eszem ágában sincs. Csak mások szavait ismétlem, jó-

ismerőseinkét, irigyeiét, bár igazán nem tudom, mi van azon irígyelni-
való, ha valaki annyi pénzt áldoz haszóntalanul másokra. Dehát nem  

ezért jöttünk, hanem, hogy határozzunk. —Íme hát itt vagy,, körülnéz-
hettél, láthattad a koldusokat, kérdem hát: állod-e még a fogadást, mert  

• én még álom, most is azt mondom, hogy ezek а  emberek mit sem vál-  
toztak, ugyanazok, akik voltak, minden egyéb csak látszat, lekenyere-
zett meghunyászkodás. Felelj hát, válaszolj!  

Alom. Еn még hiszik az emberi jóságban, hiszek az emberi jó-
ság másokra gyakorolt hatosában.  

Akkor hát lássuk!  
benyúlva kabátja belső  zsebébe, kivett egy bankákat tartalmazó  

pénztárcát.  
Egyszer én is áldozatot hozok a »Jótékonyság« oltárára — je-

gyezte megl cinikusan — hiszen úgyis te fizeted. — Gyere, nézd.  
ezzel félrerántva a tolóreteszes ablakot, kihajította az erszényt,  

úgyhogy az szétnyílva, s néhány bankót kihullajtva, kitárt fekete ma-
dársгárnyként ráesett a hóra.  

Itt van, fogjátok! — kiabált oda a kaldus ~oknak.  
De azok dermedten megigézve csak álltak, s egyikük sem tudott  

megmozdulni. Mikor végre gondolkozni kezdtek, akkor sem tudták el-
hinni, hogy az odahajított •pénztárca csakugyan az övéké. Nini, ez  
nem lehet igaz, ez nem lehet valóság, az uraság csak tréfát űz velük,  
csunya, lelketlen, megalázó tréfát, hagy a végén jót mulasson, nagyot  

nevessen rajtuk, hogy beugratta, bolonddá tette őket.  
A vendég játszi mosollyal nézte barátja bosszankodását.  

Nos — jegyezte meg — úgy látszik, mégis én nyerem meg .a fo-
gadást.  

Szó sincsen róla — valaszolta Udv ау . — Jobban ismeremen  
őket, mindjárt meglátod.  

Nos, mi lesz? — süvített oda a hangja. — Vagy talán senkinek  

se kell a pénz?  
Erre néhányan megmozdultak, egy rezesorrú, notórius iszákos rava-

szul hunyorogva ki is lépett és bátortalanul megkérdezte:  
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De csakugyan a mienk lesz, kérem? 
Hát mi másért hajítottam volna oda? Talán, hogy négykézláb 

mászkálva én szedjem fel? — Ugorjatok, rajta! 
Erre, mintha kirobbant volna a végs őkig felajzott várakozás, egy-

szerre felbomlott a sor, egyszerre felbomlott a rend, s a többség kirob-
bant kiabálással, egymást lökdösve, gyomrozva, taposva, odarontott a 
hóban heverő  pénzhez. Mindegyik meg akarta el őzni a másikat, ráte-
nyerelni az erszényre, bankákra, egész teste súlyával ráfeküdni, — s kö-
römszakadtáig tartani, védeni, nem tör ődve, hogy„ hátát térdek dönge-
tik, hagy! fejét le akarják szaggatni, hogy karját ki akarják tepni, hogy 
fülét őrjöngve marcangolják, még nyomorult életét is kockára téve, 
feláldozva a Mammonért, hátha mégis sikerül, végre! Bomlottan rohanó 
emberek hullottak egymásra, š alig tíz perccel kés őbb mar nem lehe-
tett mást látni, mint egy kígyószer űen összefonódott, sokkez ű , sok-
fej ű, vonagló, hempergő , kapáódzó, egymást szaggató embergombolya-
got, me' гybő l nćha egy botfej vagy mankó nyúlt ki, s hangos reccsenés-
sel zúzott be egy tar koponyát, mire valaki hangtalanul levált, Piros vér-
rel áztatva meg a ledöngölt, letaposott sz űzhavat. 

Udvay keresztbefont karral állt az ablaknál., s kaján kárörömmel 
nézte a polipkarú embergomolyagot. 

Látod, barátom — szólt hátra — ezek még a hiénáknál is rosz-
szabbak. Most mutatkoznak meg igazi mivoltukban. 

De nem valamennyien — válaszolta amaz a látványtól eltelt vi-
szolygással. — csak a salakja, söpredéke, amazok ott heten-nyolcan, 
tiszták, fehérek — ők nem rohantak oda a többivel, s elfordultak, mert 
irtóznak a látványtól, tehát a fogadást csak részben nyerted meg. De 
én sem tudom már tovabb nézni 	folytatta — elég volt! Nem így gon- 
doltam, nem Igy képzeltem — tudom, hogy én is hibás vagyоk, de ti 
még inkább, — kár, hogy fogadtam, kár, hogy engedtem unszalás оd-
nak, nem lett volna szabad megtennem — s csodálkozom, hogy te még 
mindig élvezni tudod ezt a förte'_nmességet, amikor az lenne mosta kö-
telességt nk, hogy közbelépjünk és segítsünk a pénzzel és vérrel meg-
mételyezett eszeveszetteknek... Gyerünk, kérlek — fogta meg barátja 
karját — Gyere! — unszolta újra. — Nézd, ez a leány is, min ő  sápadt 
és hogy reszket — gyere, ha mondom, ,és maga is jöjjön velünk kisasz-
szony — fordult hozzá, mikor egyszerre neszte? Јenül kinyílt a szemben-
levđ  ajtó, s barna keretébe fogva, megjelent meleg köpenyében, maga-
san, fehéren, okosságot sugárzó, világító arcával Udvayné. 

Mi történt itt? — kérdezte csendesen. 
Azok meglepődve fordultak hátra. Ezt nem vártak, erre nem szá-

mítattak, még ez is! 
Végre megszólalt Udvay, miután közben rágyújtott szivarjára, ha-

nyag közömbösséggel. 
Összeverekedtek védenceid egy kihajított pénztárcán. 
Ami, bizonyára a tiéd volt. 
Bűnbánóan bevallom, az enyém. 
Csak néked támadhatott ilyen ötleted. S hogy ez mire vezetett, 

ott van, gyönyörködhetsz benne — mutatott ki kezével az egymást 
marcangolókra. — Gyerünk, Annus — szólta leányhoz, miután fejével 
biccentve, elköszönt a vendégt ől. S még menetközben intéyzkedett, hogy 
a személyzet a koldusokat, válassza sz4t, s a sebesülteket szállítsa be a 
betegszobába. 
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— A kocsi pedig menjen orvosért — rendelkezett — úgy hallom, 
súlyos sebesült is van. 

Azután visszatért szobájába, leereszkedett karosszékébe, s össze-
kulcsa'va kezeit, a semmibe révedt. 

Úgy érezte, egyszerre üres, sivár lett az élete, valami levált, le-
szakadt róla, ami szép volt, jó volt, de ami talán csak szintén önámítás 
volt, mákony, narkotikum, mint annyi sok egyéb az életben, mely 
nélkül azonban mégsem 'ehetett volna kibírni, elviselni a számtalan 
megpróbáltatást. De a végs ő  dolgok szempontjából semmi se fontos, 
még az se, hogy urának sikerült egyetlen ötletével szétrombolnia, a 
felszínes társaság el ő tt nevetségessé tennie kicsiny, de szívéhez n ő tt 
életművét, melynek szertegurult cserepeit most, messzi vándorútra ké-
szülőben, oy nehéz lesz újra a türelem, a részvét és szeretet habar-
csával összeragasztania. 

Vtncent Van Gogh: Dr. Gachet portréja 
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